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1 Wiitaunionin laaja hyvinvointikertomus 2017 - 2020
Terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia laatimaan laajan hyvinvointikertomuksen valtuustokausittain. Laaja hyvinvointikertomus kertoo Viitasaaren ja
Pihtiputaan kuntien väestön terveydestä ja hyvinvoinnista, niihin vaikuttavista tekijöistä väestöryhmittäin sekä kunnassa toteutetuista toimenpiteistä, joilla
on vastattu kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kunnilla on tiivis yhteistyö, siksi hyvinvointikertomus on laadittu kuntaparina Wiitaunionin kertomuksena.

Hyvinvointikertomus on tiivis, hallinnonalojen asiantuntijoiden yhdessä laatima katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä niihin vaikuttaviin
tekijöihin. Se on myös suunnitelma kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä sekä arviointi toteutuneesta hyvinvoinnin edistämistoiminnasta ja
hyvinvointipolitiikasta. Hyvinvointikertomuksen laadintaprosessiin tulee sitouttaa myös alueen asukkaat, järjestöt sekä muut sidosryhmät (esim.
seurakunnat ja poliisi).

Laaja hyvinvointikertomus sitouttaa valtuustokauden ajan virkamiehiä sekä luottamushenkilöitä tekemään päätöksiä ja toimepiteitä, joissa huomioidaan
kuntalaisten hyvinvointitarpeet ja -vaikutukset. Se on tärkeä osa kunnan strategista toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Laajan
hyvinvointikertomuksen toteutuma raportoidaan vuosittain virkamiehille sekä valtuustolle. Vuosittainen raportointi pyritään toteuttamaan tilinpäätöksen ja
toimintakertomusten kanssa samalla aikataululla.Tällöin tarkastetaan tavoitteiden, toimenpiteiden ja resurssoinnin onnistumista indikaattoritiedon
valossa (kansalliset sekä kunnan omat tilastotiedot). Myös kokemustieto (kuntalaispalaute) huomioidaan arvioinnissa.

Wiitaunionin hyvinvointiryhmä on toiminut Viitasaarella ja Pihtiputaalla pitkään. Nykyinen hyvinvointiryhmä on nimetty valtuustokaudeksi 2017-2020.
Hyvinvointiryhmä kokoontuu 6-12 kertaa vuodessa. Päätyönä on hyvinvointikertomuksen ja vuosittaisen raportin kokoaminen. Hyvinvointityöryhmä seuraa
sekä kentältä että indikaattoritiedosta nousseita huolia ja hyvinvointiongelmia, auttaa organisaatioita tunnistamaan tarpeet ja tekee tarvittaessa
hyvinvointia edistäviä aloitteita ja toimenpide-ehdotuksia.
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2 Historia - Päättyneen valtuustokauden 2013-2016 arviointi
Viitasaari ja Pihtipudas ovat aiemminkin laatineet kuntaparina laajan hyvinvointikertomuksen valtuustokaudelle 2013-2016. 

Valtuustokauden (2017-2020) hyvinvointiryhmän edustajien nimeäminen meni loppuvuoteen 2017 ja uusi ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran
alkuvuonna 2018. Tästä syystä Wiitaunionin hyvinvointikertomus ei valmistunut vuoden 2017 aikana. Hyvinvointiryhmässä aloitti useita uusia jäseniä,
joiden perehtyminen aiheeseen vei oman aikansa.

Jatkossa hyvinvointikertomus tulisi laatia heti valtuustokauden alussa niin, että päättävä valtuusto hyväksyy väestön hyvinvointikatsauksen ja kokoaa
kaudellaan tehdyt toimenpiteet sekä listaa ne asiat, joihin jatkossa tulee kiinnittää huomiota indikaattoritiedon sekä paikallisen tiedon valossa. 

Kunkin valtuustokauden lopussa kulloinenkin työryhmä ja hallintokunnat laativat itsearvioiden kertomusasiakirjan osuuden "Historia - päättyneen
valtuustokauden arviointi" ja laativat evästyksen seuraavalle työryhmälle. Näin heti valtuustokauden vaihtuessa tulee lautakunnittain nimetä uusi työryhmä
pikimmiten, jotta työ saadaan reippaasti alkuun osioiden nykytila ja tulevaisuus kanssa. Tämä huomioidaan tämän kuluvan valtuustokauden päättyessä.

Hyvinvointikertomusprosessi tulisi kytkeä osaksi kuntien strategiaprosessia sekä luontevaksi osaksi kuntien talouden ja toiminnan suunnittelua sekä
arviointia (talousarvio, tilinpäätös, tavoitteiden toteutuminen). 

2.1 Hyvinvointikertomuksen 2013-2016 tavoitteet ja tehdyt toimenpiteet
Wiitaunionin ensimmäinen laaja hyvinvointikertomus valtuustokaudelle 2013-2016 valmistui vuonna 2014. Kertomuksen takana oli laaja moniammatillinen
työryhmä, jossa oli edustus kaikilta hallinnonaloilta.

Hyvinvointikertomuksen tavoitteet olivat:

1. Asukkaiden omaehtoisen terveyden edistämisen vahvistaminen
2. Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy
3. Työllisyyden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy

Hyvinvointiryhmä pyysi kesällä 2015 lautakunnilta raportit tehdyistä toimenpiteistä sekä vielä keskeneräisistä asioista. Viitasaaren tarkastuslautakunta
käsitteli hyvinvointikertomuksen arvioinnin syksyllä 2015 kokouksessaan.

Hyvinvointikertomuksen 2013-2016 aikana tehdyt toimenpiteet:

Perusturvalautakunta:

Asukkaiden omaehtoisen terveyden vahvistaminen:

sairauskohtaisia liikuntaryhmiä on perustettu
terveysportaalin hyvis.fi terveysportaali otettiin käyttöön 2016
työhyvinvointihanke Wiitaunionin henkilökunnalle toteutui
seniorivastaanotto pyörii ja kunnassa on seniorineuvoja
työskentelyä ohjaa aktiivinen, kuntouttava ja toimintakykyä tukeva työote (kotikuntoutus, toimintakykymittarit)
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Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy:

lastensuojelun painopiste korjaavan työn sijaan ennakoivassa
lapsiperheiden kotipalvelu toimii
työttömillä mahdollisuus terveystarkastuksiin
kehitytään kimpassa -hanke (ikäihmiset) käynnissä
liikunnan vertaisohjaajakoulutus toteutui
päiväkeskustoimintaa on tarjolla
MLL perhekerhot pyörivät
liikuntavälineitä on hankittu päiväkeskukseen

Työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy:

matalan kynnyksen yhteydenottopisteet senioreille
lakisääteiset neuvostot kokoontuvat
Kumppanuus -hanke
nuorten työpajatoiminta
kohti parempaa työllisyyttä -hanke (Viitasaari, päättyi 2015)
työttömien terveystarkastukset 

Tekninen lautakunta:

Asukkaiden omaehtoisen terveyden vahvistaminen:

liikuntapaikat palvelevat kuntalaisia
liikuntapaikat ovat hyväkuntoisia ja turvallisia

Sivistyslautakunta:

Asukkaiden omaehtoisen terveyden vahvistaminen:

Wiitaunionin liikuntakysely tehtiin 2014 ja vastausten pohjalta on tehty toimenpiteitä
uusien liikuntatottumusten huomiointi: mm. frisbeegolf ja parkour
Kansalaisopiston liikuntaryhmät toimivat myös sivukylillä
liikuntavälineiden lainausmahdollisuus kirjastosta
liikuntaryhmien tiedot ajantasalla verkkosivuilla
kunnan tuki liikuntaseuroille
nuorten kohdennetut palvelut: kerho- ja liikuntatoiminta

Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy:

yläkoulun nuorten hyvinvointipäivä
varhaiskasvatuksen liikunnan teemavuosi
kirjastoauton teemapäivät
Nuotta –valmennus

Työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy:

vapaa-aikapalveluita kyläkunnille
kirjastoauto vaaliautona
kirjastoauton reitin arviointi ja kattavuus

Muuta:

Pihtiputaan kunta hankki 6kpl sydäniskureita yhteistyössä paikallisen Lions clubin ja muiden yhdistysten kanssa. Iskurit on sijoitettu Pihtipudas-saliin,
Kunnanvirastolle, Matkailukeskus Niemenharjulle, Pihtiputaan  seurakuntataloon, Muurasjärven eläketalolle sekä Elämäjärven Mäntypirtille. Lisäksi
Lähitapiolan lahjoittama sydäniskuri sijaitsee Sopukan palvelukeskuksessa. 

Viitasaarella sydäniskureita on 11 kpl. Ne sijaitsevat Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistolla, Viitasaaren Konetarvike Oy:llä, Tokmannilla, S-marketissa,
Viitasaari Areenalla, Vanhusten palvelukeskuksessa, Wiitakeskuksessa, seurakuntatalolla, kirkossa, kaupungintalolla sekä ABC Viitasaarella.

2.2 Keskeiset evästykset valtuustokaudelta 2013-2016 ja toteutuneiden toimenpiteiden arviointi
Valtuustokauden 2013-2016 hyvinvointikertomus esiteltiin molempien kuntien valtuustoille. Keskustelun ja saadun palautteen pohjalta hyvinvointiryhmä
listasi uudessa laajassa hyvinvointikertomuksessa huomioitavia asioita. Kyseiset asiat on hyväksytty Pihtiputaan kunnanvaltuustossa sekä Viitasaaren
kaupunginvaltuustossa 29.5.2017 evästyksenä huomioitavaksi 2017-2020 hyvinvointikertomuksessa.

Viitasaaren kaupunginvaltuusto ja Pihtiputaan kunnanvaltuusto päätyivät suosittamaan samojen painopisteiden jatkamista myös hyvinvointikaudelle /
valtuustokaudelle 2017-2020. Lisäksi Wiitaunionin johtoryhmä on tarkentanut painopisteiden ja tavoitteiden asettelua syksyllä 2018 painopisteiden 1 ja 3
osalta.

Painopisteet / tavoitteet valtuustokaudelle 2017-2020 ovat:

1. Oma-aloitteinen terveyden ja hyvinvoinnin huolehtiminen
Kuntalaisten osallistus, kuuleminen ja vaikuttaminen, järjestöjen osallisuus

2. Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy
3. Työllisyyden lisääminen/syrjäytymisen ehkäisy

nuorten hyvinvointi
4. Arvioidaan sitä, kuinka hyvin Pihtiputaan ja Viitasaaren hyvinvointityö vastaa valtion hyte-kriteereihin.
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Lisäksi johtoryhmä päätti, että jokainen hallintokunta antaa lausuntonsa, miten panostaa näihin tavoitteisiin jatkossa ja mitä nämä tavoitteet tarkoittavat
ao. hallintokunnan toiminnan kannalta.

3 Nykytila - Taustaa
Hyvinvointi koostuu monista eri tekijöistä ja sitä ovat tekemässä useat eri tahot. Wiitaunionin kuntien roolina on toimia edellytysten luojana ja
koordinaattorina. Kunnat myös vastaavat suureksi osaksi ylläpitävän ja hyvinvointia edistävän toiminnan järjestämisestä. 

Kuntalaisten hyvinvointia ovat luomassa mm. yritykset ja yhdistykset, vapaaehtoiset toimijat sekä aatteelliset ja vakaumukselliset yhteisöt. Myös yritysten
ja kolmannen sektorin panos on merkittävä vapaaehtoistoiminnan ja vertaistukitoiminnan järjestämisessä.

Hyvinvointi näyttäytyy eri ikäryhmissä erilaisena. Lasten ja nuorten osalta painottuvat hyvinvoinnin edellytyksiä luovat toimet kun taas yli 75 -vuotiaiden
ikäryhmässä hyvinvointia ja terveyttä ylläpitävillä ja edistävillä toimilla on keskeinen merkitys.

3.1 Järjestöjen osallisuus

Molemmissa kunnissa on erittäin aktiivista kolmannen sektorin toimintaa. Paikkakunnilla on mm. liikunta-, urheilu- ja nuorisojärjestöjä, kyläyhdistyksiä,
yleishyödyllisiä yhdistyksiä, terveys- ja kansanterveysjärjestöjä sekä eläkeläisjärjestöjä. Yhdistyksillä on merkittävä rooli kunnassa tapahtuvassa
hyvinvointityössä. Erityisesti sivukylillä urheiluseurat ja kyläyhdistykset ylläpitävät talkoovoimin kyläkuntia elinvoimaisina hoitamalla yhteisiä liikuntapaikkoja
(mm. hiihtoladut, luistelukaukalot/-alueet). Yhdistykset ovat mukana useissa paikkakunnilla järjestettävissä tapahtumissa tapahtumien järjestäjinä ja
yhteistyökumppaneina.

Molempien kuntien tiloja voi käyttää yhdistysten kokoontumisiin. Lisäksi Viitasaaren Lennätin on esimerkki yhteisöllisestä tilasta.
Pihtiputaan kunta tukee yhdistyksiä uudistetun avustusohjeen mukaisesti. Myös Viitasaaren kunta tukee yhdistyksiä, mutta kirjallista avustusohjetta ei
ole. Kuntien avustustoiminnan tavoitteena on kuntalaisten hyvinvointiin kohdistuvien palveluiden edistäminen ja monipuolistaminen, kunnan ja eri
toimijoiden välisen yhteistyön mahdollistaminen sekä vapaan kansalaistoiminnan merkityksen ja moniarvoisuuden korostaminen. Lisäksi
avustustoiminnalla vahvistetaan yhteisöllisyyttä, vapaaehtoistoimintaa, kylien elinvoimaisuutta, aktiivista harrastustoimintaa sekä hyvinvointia.

Pihtiputaalla järjestettiin toukokuussa 2018 Yhdistysten alueellinen elinvoimatyöpaja osana Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanketta. Tapahtumassa
oli mukana kuntalaisia useammasta kunnasta ja työpajatyöskentelyssä Pihtipudasta koskeviksi tavoitteiksi nousi Paro- hylkeen hankinta sekä
saattohoidon tunnettuvuuden lisääminen. Pihtiputaan osalta tarpeena nousi esiin myös yhdistysten yhteinen yhdyshenkilö, työmyyrä ja hankehaukka
sekä yleisesti järjestöjen yhteistyön lisääminen. Viitasaarta koskevassa ryhmätyössä nousi esiin tarve kehittää järjestöjen yhteistyötä. Lisää
elinvoimapajoista löytyy yhdistystori.fi sivustolta.
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Tämän kertomuksen laadintaan on järjestöjä osallistettu myös 19.2.2019 Pihtiputaalla ja 20.2.2019 Viitasaarella järjestettyjen "Järjestöt ja kuntalaisten
hyvinvointi -ilta" tapahtumissa, joissa esiin nousivat seuraavat asiat:

PIHTIPUDAS:

Kuntalaiset huolehtivat omasta hyvinvoinnistaan liikunnan, kulttuurin, talkootöiden, sosiaalisten suhteiden, levon ja ravinnon avulla. Hyvinvointilupauksissa
(mitä aiot muuttaa arjessasi parantaaksesi hyvinvointia) korostui ajankäytön asiat - oman ajan tärkeys, aikaa perheelle ja lapsenlapsille, vähemmän
stressiä. Lisäksi pohdittiin ympäristönäkökulmia - autoilun vähentäminen, puulämmityksen pah-yhdisteet sekä liikunnan ja levon lisäämistä. Oman
hyvinvoinnin edistämiseen toivottiin kunnalta seraavanlaista tukea: kuntosalia ja sinne ohjausta, erilaisia terveysaiheisia luentoja ja tietoiskuja,
palvelukyytejä kyläkunnilta, uimahallivuoroja lähiseudun uimahalleihin, liikuntapaikkoja, metsäreittejä kävelyyn ja pyöräilyyn sekä myös talvisia kävely ja
pyöräilykohteita luontoon. Lisäksi kaivattiin kuntaan järjestöyhdyshenkilöä sekä vuosikelloa.

IIllassa pohdittiin myös, mitä kunnan, järjestöjen ja yritysten yhteistyömahdollisuuksia ei olla vielä hyödynnetty yhteisen hyvän eteen. Toivottiin
tapahtumajärjestäjien yhteistapaamisia, vapaaehtoispankkia sekä eri osapuolten yhdessä toteuttamia teemaviikkoja. Pohdittiin miten järjestöt voisivat
työllistää ihmisiä esimerkiksi yritysten kautta, järjestöjen tulisi tehdä enemmän yhteistyötä, jotta saataisiin toiminnalle enemmän voimaa, ilmoilla oli myös
kylärenki -asia.

Pihtiputaan illan työpajojen kysymykset olivat vielä hiihtolomaviikon (vko 9) ajan kirjastossa kaikkien kuntalaisten täydennettävänä. Alla tuotokset
Pihtiputaan osalta:

VIITASAARI:

Viitasaarelaiset totesivat, että kunnan, järjestöjen ja yritysten yhteistyömahdollisuuksia voidaan parantaa jo olemassa olevan Lennättimen kautta.
Esitettiin, että saman toimialan yritykset ja yhdistykset tulisi saada yhteen. Esimerkkinä sanottiin jo aloittanut nuorisotoimijoiden verkosto. Toivottiin myös
rohkeita yhteistyökokeiluja ja sitä että tunnettaisiin paremmin ja piilo-osaaminen tulisi esiin.

Kun hyvinvointi-illassa pohdittiin mitä aikoo muuttaa arjaessa oman hyvin voinnin parantamiseksi tuli esiin myös nykyisen tason ylläpito. Työkuorman
vähentäminen ja olla vaan -asenteen opettelemista pidettiin tärkeänä. Oman ajan hallinta, uuden oppiminen, ajan antaminen kulttuurille, liikunta ja
somelakko mainittiin hyvinvointilupauksina. Hyvinvoinnistaan ja terveydestään viitasaarelaiset huolehtivat nauttimalla luonnosta, kukkien kauneudesta
sekä eläinten seurasta. Hyvinvoinnista ja terveydestä huolehditaan myös ruuan, hyvien unien, saunomisen, liikunnan, lukemisen, musiikin,
ristisanatehtävien, positiivisen asenteen, omien voimiensa tunnistamisen, matkustelun ja itsensä hemmottelun avulla. Tukena tai palveluna oman
hyvinvoinnin edistämiseen toivottiin osittain jo olemassa olevia palveluja kuten kirjasto ja erilaiset ryhmäliikunnat kuin myös MLL:n, seurakunnan ja muiden
järjestöjen kerhot ja keskusteluryhmät. Toimivat terveyspalvelut koettiin tärkeäksi, samoin ikäihmisten vuorovaikutuksen mahdollistaminen.
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Harrastusmahdollisuuksien saamista yhteen paikkaan esitettiin. Tilaisuudessa nousi esiin tanssiharrastus ja mahdollisuus teatteriesityksiin ja
konsertteihin.

Viitasaaren illan työpajojen kysymykset olivat vielä hiihtolomaviikon (vko 9) ajan kaupungintalon aulassa kaikkien kuntalaisten täydennettävänä. Alla
tuotokset Viitasaaren osalta:

Viitasaari ja Pihtipudas jatkavat yhteistyötä järjestöjen kanssa suoraan sekä osallistumalla Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen tilaisuuksiin,
esim. "Hyvän kierteellä hyvinvoinnin voittajaksi!" 2.4.2019.

Lisäksi kunnat ovat mukana useissa eri hankkeissa joissa kuntalaisia kuullaan ja osallistetaan sekä aktivoidaan suoraan tai välillisesti hyvinvoinnin
teemassa. Esimerkkejä näistä hankkeista:

- Apetta aivoille -hanke (Pdas)

- Taiteen Wirtapiiri

- Pihtiputaan Mummo

- Harjuntakasesta Maailmankartalle (Pdas)

- Viitasaaren Lennätin

- Viitasaaren "Puurakentamisen Haukirinne"

- Huopanankosken kehittäminen (VTS)

- Yhdessä ei olla yksin

3.2 Kuntastrategioiden, hyvinvointisuunnitelman ja talousarvion hierarkinen suhde
Molemmissa kunnissa on valtuustojen hyväksymät kuntastrategiat. Kuntien strategiat korostavat luonnon, elinkeinoelämän ja aktiivisen kuntalaisen
roolia. Hyvinvointikertomus konkretisoi strategiassa asetettuja hyvinvoinnin tavoitteita. Hyvinvointikertomuksella ei kuitenkaan ole suoria täytäntöönpanon
vaikutuksia, vaan tavoitteet täytyy konkretisoida vuosittaisissa talousarvioissa ja -suunnitelmissa. 

PIHTIPUTAAN KUNNAN STRATEGIA 2017-2021 "Maailman kaunein pysähdyspaikka"

Pihtiputaan kunnan visio liittyy vahvasti kasvun ja vetovoiman lisäämiseen. Kuntaan halutaan enemmän yrityksiä, asukkaita ja matkailua.

Kunnan palvelut halutaan pitää laadukkaina luomalla mm. hyvä palvelukulttuuri. Ympäristön viihtyisyyteen panostetaan vaikuttamalla yleisilmeeseen,
kaavoitukseen, teiden kunnossapitoon sekä keskustan vireyteen. Kunta panostaa viestintään koulutuksella, Some -lähettiläillä sekä
monikanavaisuudella.

Kunnan arvoissa näkyvät yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen sekä turhan byrokratian vähentäminen. Kunta haluaa tarjota asukkailleen mahdollisuuden
hyvään elämään turvallisessa ja luonnonmukaisessa ympäristössä.  Kunnan oma "Hyvinvoiva Puttaalainen" -ohjelma on integroitu osaksi Wiitaunionin
hyvinvointikertomusta. Kuntastrategian hyvinvoinnin painopisteissä näkyvät myös hyvinvointikertomuksen painopistealueet. Kunta haluaa tarjota
asukkailleen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia (kuntalais- ja kyläillat, asiakastyytyväisyyskyselyt sekä suoran palautemahdollisuuden).
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VIITASAAREN KAUPUNKISTRATEGIA 2018-2020 "Pikkasen parempi periferia"

Viitasaaren kaupungin visio on: Viitasaari on rohkeasti innovatiivinen ja elinvoimainen, luonnonläheisyyttä tarjoava vetovoimaisten palveluiden kaupunki.
Kaupungin arvot korostavat rohkeutta ja uskallusta, vastuullisuutta, yhteisöllisyyttä, avoimuutta, innovatiivisuutta sekä reiluutta.

Kaupungin strategiset päämäärät ovat elinvoima, hyvinvointi sekä johtaminen ja talous. Elinvoiman lisääntymistä tuetaan mm. markkinoinnilla,
luontomatkailun tukemisella, viestinnällä yritysten sijoittumismallilla. Hyvinvointityön tukeminen panostaa lähiliikuntapaikkoihin, ennaltaehkäisevään
työhön (moniammatillisena yhteistyönä), nuorten neuvonta- ja terveyspalveluiden vahvistamisella, kolmannen sektorin avustuksilla (kyläyhdistykset,
kulttuuritoimi), osallisuuden vahvistamisella sekä henkisen hyvinvoinnin roolin korostamisella (kulttuuri- ja kirjastopalvelut, toimintakyky).
Kaupunkikonserni nostaa ennakoinnin ja ennaltaehkäisyn sekä varhaisen tunnistamisen palvelustrategiassaan keskeisesti esille.

3.3 Hyvinvoinnin edistämisen erillisohjelmat ja suunnitelmat
Varsinaisten hyvinvoinnin erillisohjelmien ja - suunnitelmien (listattu alla) lisäksi molemmissa kunnissa on kymmeniä erillisiä selvityksiä, suunnitelmia,
hankkeita, ohjelmia, toimintaohjeita sekä strategioita, jotka vaikuttavat vähintäänkin välillisesti kuntalaisten hyvinvointiin sekä alueen elin- ja vetovoimaan.

Valtakunnalliset:

Voimaa vanhuuteen -ohjelma
Hallitusohjelman kärkihankkeita toteutetaan maakunnallisessa ohjauksessa paikallisesti
Ehkäisevän päihdetyön toimeenpano-ohjelma (STM) 
KiVa -koulu
Lapset puheeksi -toimintamalli

Maakunnalliset:

Keski-Suomen strategia 2040
Keski-Suomen maakuntaohjelma 2018-2020
Keski-Suomen liikunta- ja urheilustrategia - Visio 2020
Meijän polku 2017-2047 kansanterveyshanke
Seudullinen mielenterveys- ja päihdeohjelma
Liikkuva koulu
Koululiitu -ohjelma

Paikalliset

Viitasaaren kaupungin elinvoimaohjelma 2014-2016 
Wiitaunionin liikuntaohjelma 2018-2020
Wiitaunionin kulttuuristrategia 2018-2021
Wiitaunionin koulutoimen strategia 2013-2017 sekä opetusohjelmat ja suunnitelmat
Wiitaunionin varhaiskasvatuksen strategia 2013-2017 sekä varhaiskasvatussuunnitelmat
Viitaseudun opiston ja Viitasaaren alueen musiikkiopiston strategia 2013-2016 sekä Viitaseudun opiston opetusohjelma ja Viitasaaren alueen
musiikkiopiston opetussuunnitelma
Voimaa vanhuuteen -kehittämissuunnitelma 2016-2019 (Pdas)
Pihtiputaan kunnnan avustusohje
Wiitaunionin Nuorisotyöohjelma
Pihtiputaan liikenneturvallisuusohjelma 2003
Valmiussuunnitelmat molemmista kunnista
Suvannonlahden kehittämissuunnitelma 2018- (Pdas)
Pihtiputaan keskustaajaman kehittämissuunnitelma 2012
Witas-alueen turvallisuussuunnitelma
Pihtiputaan asumispalveluiden toimenpideohjelma 2016-2021
Wiitaunionin kotouttamisohjelma
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3.4 Hyte - kerroin - kannustin kunnille
Sote -ja maakunta uudistuksessa tarkoituksena oli alunperin siirtää sosiaali- ja terveyspalvelut maakuntien järjestettäväksi kuntalaisten hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen vastuun säilyessä kunnilla. Kuntien valtionosuuksia olisi jaettu HYTE -kertoimen kautta, jonka tarkoituksena oli varmistaa kuntien
aktiivinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoiminta myös sote-uudistuksen jälkeen. Koska sote- ja maakuntauudistusta ei hyväksytty tämän
hallituskauden aikana, ei myöskään tässä kuvattu hyte-kerroin (kannustin kunnille) etene suunnitellusti. Uusi hallitus tulee määrittelemään sisältyykö
HYTE-kerroin tulevaisuuden valtionosuuksiin vai ei. Lisätietoa Hyte kertoimesta löytyy Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/hyte-kerroin-kannustin-
kunnille 

4 Väestön hyvinvoinnin nykytilan analysointi
Indikaattoripaketti ikäryhmäkohtaisesti on asiakirjan lopussa liitteenä. 

4.1 Kuntien rakenteet, talous ja elinvoima
Tämän osion alkuun on koottu tärkeimmät huomiot liitteenä olevista ko. ryhmää koskevista indikaattoreista

Hyvinvointityöryhmä suosittaa huomion kiinnittämistä indikaattoritiedosta alla esitettyihin keskeisiin havaintoihin, kun tulevia tavoitteita asetetaan.

+ alueen suhteellinen velkaantuneisuus on laskussa

+ alueen työllisten määrä hienoisessa nousussa

+ alueen koulutustaso on hienoisessa kasvussa

- alueen verotulot ovat laskussa (ei näy vielä indikaattoreissa)

- alueella väestönmäärä on laskussa

- alueen huoltosuhde heikkenee

Yleistä

Valtakunnassa pitkään valmistelussa ollut sote- ja maakuntauudistus oli vuonna 2018 edelleen kuntaorganisaatioita työllistävä hanke. Uudistuksen
valmistelu ja valtakunnan hallitus kaatuivat 8.3.2019. Eduskuntavaalien ja uuden hallituksen muodostamisen jälkeen nähdään, millaiseen suuntaan sotea
ja muista muita kuntaa suuremmalla alueella järjestettyjä asioita valmistellaan tulevaisuudessa.

Kunnat vastaavat niin kansalaisten koulutus-, terveydenhuolto- sosiaali- ja vapaa-ajanpalveluiden järjestämisestä kuin yhteiskunnan toimivuuden kannalta
merkittävästä infrastruktuuristakin. Talouden globalisaatio saattaa aiheuttaa nopeitakin muutoksia julkisissa talouksissa. Tämä haastaa erityisesti
suunnittelemaan palvelurakenteet niin, että ne kestävät satunnaisia vaihteluita. Kuntalaisten hyvinvointi syntyy varsin monien tekijöiden vaikutuksesta.
Tärkeimmät hyvinvoinnin tekijät ovat henkinen ja fyysinen terveys, sosiaaliset suhteet sekä henkilökohtaisen talouden tila. Pohjimmiltaan hyvinvointi on
yksilöllinen tunne siitä, että elämä on tasapainossa.

Kaupan näkökulmasta Viitasaarella menee hyvin. Vähittäiskaupan liikevaihto on parantunut vuodesta 2007. Tämä selviää Viitasaaren taajamayleiskaavan
kaupallisesta selvityksestä (2018).

Myös Pihtiputaalla taajamayleiskaavaa varten laadittu kaupallinen selvitys kertoo, että Pihtiputaan asukaslukuun suhteutettua päivittäiskaupan ja
erikoistavarakaupan palveluverkkoa voidaan pitää maakunnan keskitasoa kattavampana ja vaikka toimipaikkojen määrä on laskenut, on liikevaihto pysynyt
melko tasaisena.

Viime vuosina erikoistavarakaupan yritykset ovat vähentyneet molemmissa kunnissa. Toisaalta majoitus- ja ravitsemusliikkeiden asiakaspaikat ovat
lisääntyneet merkittävästi ja painopiste on siirtynyt valtatien läheisyyteen.

Edellä mainitustakin johtuen Pihtiputaalla on vajaakäytöllä tai kokonaan tyhjänä olevia liikeja teollisuustiloja ehkä enemmän kuin 10 vuotta sitten. Osa
tiloista on myös varastokäytössä tuotannollisen toiminnan sijasta.

Viitasaaren ja Pihtiputaan yritykset ovat viime vuosina investoineet paljon yrityistoimintansa kasvattamiseksi. Viimeisinä vuosina myös työttömyysaste on
parantunut kunnissa huomattavasti.

Pitkällä aikavälillä väestön vähentyminen tuo haasteita alueella ja toimintoja onkin jo vuosia keskitetty ja tiivistetty keskustaajamiin. Tämä on tuonut
mukanaan sekä haasteita että tehokkuutta.
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Kunnan hallinnossa tekninen toimiala sekä ympäristötoimi ovat tärkeässä roolissa hyvinvoinnin perustan toteuttamisessa. Nämä toimialat ja niiden
tarjoamat palvelut luovat perustan ja toimintaedellytykset kunnan muulle palveluntuotannolle sekä kuntalaisille ja muille alueen toimijoille. Teknisen ja
ympäristötoimen perustehtävät ovat hyvin pitkälti lakisääteisiä ja niillä pyritään ennaltaehkäisemään ihmisille, eläimille ja ympäristölle aiheutuvia haittoja
sekä luomaan turvallista ja toimivaa elinympäristöä kuntalaisille. Kehittämistoimenpiteiden ja edistämistoimenpiteiden osalta molemmat toimialat ovat
riippuvaisia käytettävissä olevista resursseista (talous, henkilöt).

Viihtyisä, turvallinen, terveellinen, esteetön, houkutteleva, virikkeellinen, aktivoiva, rauhoittava jne. elinympäristö edistää terveyttä. Hyvä elinympäristö voi
tarkoittaa kauniita ja toimivia rakennuksia, kattavaa katuverkkoa ja kevyen liikenteen reitistöä, riittävää yhdyskuntatekniikka, toimivaa jätehuoltoa,
ulkoilureittejä, liikuntapaikkoja, esteetöntä ympäristöä, taidetta, riittäviä ja myös tarpeeksi lähellä olevia viheralueita sekä monipuolista lähiluontoa. On hyvä
tiedostaa, että myös kaavoituksella luodaan puitteet hyvälle ja viihtyisälle elinympäristölle.

Joskus hyvinvointia voidaan edistää negatiivisten vaikutusten ennaltaehkäisyllä, mutta myös nopea reagointi häiriötilanteisiin ja niistä aiheutuvien
vaikutusten tehokas rajaaminen on tärkeää. Uudenlaista yhteistyötä joudutaan ja voidaan rakentaa myös eri toimijoiden välille - kunnan ja muun julkisen
sektorin, yrityselämän, kolmannen sektorin, perheiden ja yleensä kuntalaisten.

Kuntien rooli hyvinvoinnin toteuttamisessa on toimia koordinaattorin tehtävässä, tiedottajana ja edellytysten luojana. Palveluiden tuottamisesta vastaavat
julkisen tahon lisäksi vahvasti myös järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat.

4.2 Lapset, varhaisnuoret

Tämän osion alkuun on koottu tärkeimmät huomiot liitteenä olevista ko. ryhmää koskevista indikaattoreista
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Hyvinvointityöryhmä suosittaa huomion kiinnittämistä indikaattoritiedosta alla esitettyihin keskeisiin havaintoihin, kun tulevia tavoitteita asetetaan.

+ alueella lasten pienituloisuusaste laskenut, samoin kuin toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden määrä

+ alueella huostaanottojen tai kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä ei ole kasvanut

+ alakoululaiset pitävät koulunkäynnistä

- alueella yksinäisiä lapsia (ei yhtään läheistä ystävää)

- humalahakuinen juominen lisääntynyt (etenkin Pihtipudas)

- huumekokeilut lisääntyneet (etenkin Pihtipudas)

- alueella tupakoivien tai tupakkaa kokeilleiden lasten osuus korkea

- läheisten alkoholin käyttö aiheuttaa lapsille ongelmia

- koulukiusaaminen on kasvussa (etenkin Pihtipudas)

- rikoksista epäiltyjen lasten määrä on kasvussa (etenkin Viitasaari)

- lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvussa

- koulunkäynnistä pitävien osuus yläkoululaisista on laskenut

- lähes 20% lapsista ei harrasta

- yli 40% lapsista harrastaa hengästyttävää liikuntaa vain alle 1h viikossa

- koululounasta syömättömien osuus on noussut

- reilu kolmasosa lapsiperheistä asuu ahtaasti

- Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit (psykiatria) ovat ikäluokassa nousseet huomattavasti viiden vuoden tarkastelujaksolla

Hampaiden pesu kouluterveyskyselyn (2017) mukaan
harvemmin kuin 2 kertaa päivässä Keski-Suomi % VTS % PDAS %

4-5lk 35,8 39,3 46,5
8-9lk 43 52,9 48,3

Lasten ja nuorten liikuntaindikaattorit; kokee että asuinalueella
järjestetään kiinnostavaa vapaa-ajan toimintaa nuorille Keski-Suomi % VTS % PDAS %

7-9lk 34 24 39

Ikäryhmä 0-5 vuotta

Pikkulapsi-iässä hyvinvointitekijät kytkeytyvät suurelta osaltaan kodin hyvinvointiin. Jotta koti voisi tarjota turvallisen ja tasapainoisen ympäristön lapsen
kasvulle, sen talouden perustan, ihmissuhteiden ja sosiaalisen verkoston on oltava kunnossa. Kotikasvatusta tuetaan mm. laadukkaalla
varhaiskasvatuksella, vapaa-ajan toiminnalla ja toimivilla terveyspalveluilla. Alle kouluikäisten lasten hyvinvointi on kiinteästi yhteydessä perheiden
hyvinvointiin.

Pikkulapsi-iässä luodaan monella tavoin pohjaa myöhemmille elämäntavoille, kuten liikunta- ja ruokailutottumuksille. Fyysisen kunnon ylläpito alkaa jo
lapsena. Kerho- ja vapaa-ajan toiminnalla on tässä suuri merkitys.

Liikunnan ohella monipuolisilla kulttuuriharrastuksilla ja kulttuuritarjonnalla tuetaan lapsen henkistä kehitystä. Mielikuvituksen käyttöön ja luovuuteen
perustuvalla lastenkulttuurilla edistetään myös oppimista.

Varhaiskasvatus (sivistystoimen toimiala) on yhteiskunnallinen palvelu, jolla on monia tehtäviä. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten
kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja
syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa.
Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun. Varhaiskasvatuslaki ja -
suunnitelma (vasu) painottavat lapsilähtöistä pedagogiikkaa, lapsen ja perheiden osallisuutta sekä moniammatillista, joustavaa yhteistyötä.

Lastenneuvolan (perusturvan toimiala) tehtävänä on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventaa
perheiden välisiä terveyseroja. Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan
vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa. Neuvolassa pyritään
havaitsemaan lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään tarkoituksenmukainen tuki ja apu. Lapsi saa neuvolassa
rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset. Neuvolassa lapsen ja koko perheen hyvinvointia seurataan ja tuetaan monipuolisesti useiden eri
terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyönä.

Myös pikkulapsi-ikäisille on Wiitaunionissa oma psykologiresurssinsa, joka ohjaa tarvittaessa vanhempia myös vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä.
Lisäksi alueen lastenneuvolassa tarjotaan perhetyöntekijän käyntiä automaattisesti kaikille lasta odottaville perheille. Perheiden hyvinvointia on
mahdollista tukea myös sosiaalipalvelujen kautta sekä palvelusetelillä. Palvelutarve arvioidaan aina kuitenkin tapaus- ja tilannekohtaisesti.

Lasten kehitykselliset, tunne-elämän ja käyttäytymisen pulmat otetaan puheeksi aiempaa varhemmin. Tähän on syynä varhaisen tuen painotus, neuvolan
tekemät Lene-tutkimukset (leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio) sekä neuvolan ja varhaiskasvatuksen tarjoama mahdollisuus Lukiva-testiin (lukemista
edeltävien taitojen arviointi). Moniammatillinen yhteistyö on avainasemassa varhaisen tuen toimintamallissa.

Wiitaunionissa noudatetaan valtakunnallista varhaiskasvatuksen ruoka- ja liikuntasuositusta ja ruokakasvatuksessa käytetään Sapere-menetelmää. Viime
vuosina varhaiskasvatuksen sisällön painopistealueina ovat olleet liikunta, luonto ja tunnetaidot. Varhaiskasvatuksen sisältö suunnitellaan ja toteutetaan
monipuolisesti ja lasten tarpeet huomioiden.
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Ikäryhmä 6-12 vuotta

Alakouluikäisen lapsen hyvinvointiin on edelleen kodilla varsin suuri vaikutus. Monipuolinen harrastustoiminta tukee positiivisella tavalla lapsen kehitystä.
Erilaisissa ryhmissä lapsen sosiaaliset taidot vahvistuvat. Mieleisen harrastuksen parissa lapsi voi kehittää vahvuuksiaan ja saa itsetuntoa tukevaa
positiivista palautetta. Kulttuuriharrastuksilla kehitetään lapsen esteettistä tajua ja tunne-elämää. Liikuntaharrastukset luovat pohjaa hyvälle fyysiselle
kunnolle ja elinikäisille tottumuksille.

Oppilashuollossa jatkuu moniammatillinen yhteistyö lapsen ja perheen hyvinvoinnin edistämiseksi ja erityistarpeiden huomioimiseksi. Onnistuneella kodin
ja koulun yhteistyöllä voidaan tukea kotikasvatusta ja antaa hyvä perusta lapsen kehitykselle.

Laadukas peruskoulu ja esiopetus on lapsen hyvinvoinnin kannalta monella tavoin merkittävä. Se luo pohjan tuleville opinnoille ja valinnoille. Lapsi saa
koulussa lukuisissa vuorovaikutustilanteissa eväitä sosiaaliseen kehitykseensä.

Kaikilla oppilailla oppiminen ei suju yhtä vaivattomasti. Riittävän varhain aloitetut tukitoimet ennaltaehkäisevät monia myöhempiä ongelmia niin
opiskelussa kuin elämässä yleensäkin. Riittävä, ammattitaitoinen tuki opetukseen on tärkeää erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten osalta.
Vaikkakin koulu on esisijaisesti oppimisen ja opiskelun paikka, koululla on myös merkittävä kasvatustehtävä.

Ikäryhmä 13-17 vuotta

Nuoruusikä on monella tavoin merkittävää aikaa ihmisen myöhemmän elämänkulun kannalta. Murrosikä henkisine ja fyysisine muutoksineen on usein
haaste koko nuoren perheelle. Nuoren itsenäistymisen tukeminen tarkoituksenmukaisella tavalla on ensisijaisesti kodin tehtävä. Tässä vaiheessa koti
tarvitsee kuitenkin tuekseen muita nuoren kasvusta vastuussa olevia tahoja (koulu, kouluterveydenhuolto, sosiaalitoimi, järjestöt ja yhteisöt,
nuorisotoimi).

Murrosikä muuttaa nuorta niin henkisesti kuin fyysisestikin. Aiemmat harrastukset eivät välttämättä enää kiinnosta, kaveripiiri saattaa vaihtua, fyysinen
kehitys ohjaa harrastusvalintoja eri suuntaan. Kodin ja harrastustoiminnan järjestäjien haasteena on tukea nuoren valintoja, motivoida ja aktivoida häntä.
Itsenäistymisen vaiheessa kaveripiiri on merkittävä nuoren tuki. Sosiaalinen verkosto kehittyy harrastustoiminnassa, minkä vuoksi laaja palvelutarjonta on
tärkeä. Pienellä paikkakunnalla tämä on haasteellista, koska alakohtaiset harrastajamäärät väkisinkin jäävät pieniksi.

Murrosikään saattaa liittyä myös päihteiden käytön kokeilua. Joissakin tapauksissa tämä johtaa päihdekierteeseen, jolla on varsin tuhoisat seuraukset
nuoren elämän kannalta. Nuoren on saatava riittävästi tietoa päihteiden käyttöön liittyvistä riskeistä. Aikuisten päihteetön esimerkki ja päihteettömyyden
korostaminen harrastustoiminnassa vaikuttavat nuoren asenteisiin. Wiitaunionissa pyritään suuntaamaan päihdetyöhön liittyvää valistusta ja
ennaltaehkäisyä myös nuoriin.

Itsenäistymiskehitykseen kuuluu luonnollisena osana myös tarve saada vaikuttaa omiin asioihinsa. Nuorten äänen kuuleminen heitä koskevissa asioissa
on tärkeää. Nuorisovaltuusto ja oppilaskuntatoiminta ovat niitä foorumeita, joissa nuoret voivat saada asioitansa eteenpäin. Nuorten edustus yhdistysten
hallintoelimissä ja erilaisissa toimikunnissa aktivoi nuoria ottamaan kantaa, ja he oppivat demokraattisen päätöksenteon periaatteita. Toiminta tuntuu
omalta silloin, kun siihen on päässyt itse vaikuttamaan.

Tähän ikävaiheeseen ajoittuvat myös elämän keskeiset valinnat. Nuori valitsee ensin ammatillisen- ja lukiokoulutuksen väliltä, ja myöhemmin
ensimmäisen ammattialansa. Nämä ovat prosesseja, joissa nuori tarvitsee paitsi kodin, myös koulun mukanaoloa. Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea
nuorta ja hänen perhettään valinnoissa.

Tukea jatko-opintojen suunnitteluun myös erityistä tukea tarvitsevien nuorten kohdalla ei saa unohtaa. Riittävä, ammattitaitoinen tuki opetukseen on
tärkeää erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten osalta.

Nuorisotakuun periaatteena on, että jokaiselle nuorelle taataan peruskoulun jälkeen koulu- tai työ/harjoittelupaikka. Tämän periaatteen toteutuminen
edellyttää aktiivisuutta niin nuorelta kuin yhteiskunnaltakin. Joka vuosi useita nuoria jää koulutuspaikkaa vaille, vaikka toisen asteen opiskelijapaikkoja
onkin riittävästi. Vähäinen koulumotivaatio johtaa vääriin valintoihin ja lyhytjännitteisyyteen. Erilaiset seurantajärjestelmät antavat tietoa oppilaspaikan
saaneista, mutta keskeyttäneet jäävät oman aktiivisuutensa varaan. Alaikäinen koulunsa keskeyttänyt ei nykyisellään tule minkään järjestelmän piiriin.
Tätä ongelmaa on lähdetty ratkomaan etsivän nuorisotyön avulla. 

Vammaispalvelu ja sivistystoimen erityisopettajat ovat tehneet yhteistyötä itsenäistymisvaiheessa olevien nuorten asioissa samalla Omannäköinen elämä
-toimintamallia kehitellen. Vammaispalvelun tuettu asuminen jalkautuu jo peruskoulun päättövaiheessa koulun ja oppilaat harjoittelevat Wiitalinnassa
yöpymistä ja opettelevat itsenäiseen elämään liittyviä taitoja. Kehitysvammaisten palvelusäätiön kanssa yhteistyötä on tehty teemapäivien ja
vertaistukiviikonlopun merkeissä, jolloin myös perheet ovat päässeet palveluiden kehittämiseen mukaan. Ammattiopisto Spesia aloitti toimintansa
Viitasaarella syksyllä 2018. Opiskelijoita tulee Viitasaarelta ja Pihtiputaalta. Tämä mahdollistaa peruskoulun jälkeisen opiskelun vammaisille kotiseudulla.
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Yleistä koko ikäryhmä 0-17 vuotta (lapset ja varhaisnuoret)

Viitasaari ja Pihtipudas ovat olleet mukana Keski-Suomen Lape- hankkeessa eli lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa vuosina 2016–2019. Lapen
tavoitteina ovat lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut sekä toimintakulttuurin
uudistaminen. Lape- hankkeessa ovat olleet mukana yhteistyössä perusturva ja sivistystoimi. Tämän tiimoilta Viitasaarelle ja Pihtiputaalle on perustettu
yhteinen kunnan lape- työryhmä, jonka tarkoituksena on koordinoida alueen lasten- ja perheiden palveluita. Viitasaarella ja Pihtiputaalla on lape-
hankkeen myötä lähdetty muodostamaan verkostomaista perhekeskusta. Verkostomaisen perhekeskuksen periaatteena on nivoa yhteen lasten,
nuorten ja perheiden eri palvelut yli sektorirajojen ilman fyysistä erillistä toimipistettä ikäkausittain. Verkostomaisessa perhekeskustoiminnassa
tavoitteena on toteuttaa yhteistyötä myös järjestöjen ja muiden palveluntuottajien kanssa. Viitasaaren ja Pihtiputaan alueen verkostomaisen
perhekeskuksen yhtenä punaisena lankana on lapset puheeksi- toimintamalli.

Perusturvassa ja sivistystoimessa on otettu lapsen hyvinvoinnin ja varhaisen tuen työkaluksi syksyllä 2017 Lapset puheeksi -toimintamalli, johon on
koulutettu henkilöstöä sekä perusturvan että sivistystoimen eri yksiköistä. Menetelmää tarjotaan kaikille erikseen sovituille ikäryhmille neuvolassa,
varhaiskasvatuksessa, kouluterveydenhuollossa sekä koulussa pidettävissä lasten ja vanhempien tapaamisissa. Lisäksi puheeksi ottaminen voi tapahtua
vaikkapa suun terveydenhuollossa tai työterveyshuollossa. Menetelmän avulla pyritään tunnistamaan lapsiperheiden haasteita mahdollisimman varhain ja
ohjaamaan heitä tarvittaessa oikeiden palveluiden piiriin. Menetelmä on vietävä läpi joka sektorilla ja sitoutettava työntekijät. Lapset puheeksi -
ohjausryhmä seuraa kokouksissaan menetelmän käyttöä ja henkilöstön koulutustarvetta.

Suun terveydenhuolto pyrkii tavoittamaan vuosittain kaikki lapset ja nuoret päivähoidossa olevista 3 -vuotiaista 9-luokkalaisiin terveyden edistämisen
vierailujen merkeissä. Lasten ja nuorten suun terveydessä huolestuttava ilmiö on huoltajien ja lasten välinpitämättömyyden lisääntyminen hampaiden
omahoitoa kohtaan. Paikallisesti on huomattu energiajuomien ja nuuskan lisääntynyt käyttö, mikä on suun terveyden kannalta hälyttävää. Suun terveyden
laiminlyönti näkyy lasten ja nuorten suun sairauksien esiintyvyydessä

Pihtiputaalla toimii useita urheilujärjestöjä, joilla toiminnan painopistealueena on lasten ja nuorten liikuntatoiminta. Urheiluseuroja on myös kyläkunnilla.

Koulujen piha-alueet sekä liikuntasalit ovat kuntalaisten aktiivisessa käytössä iltaisin ja viikonloppuisin. Koulujen piha-alueiden rakentamiseen ja
varusteluun on panostettu molemmissa kunnissa.
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Yleistä Ikäryhmät 6-12 ja 13-17 vuotta (koululaiset ja varhaisnuoret)

Lasten ja nuorten liikunnan tietokantaan (https://minedu.fi/liikuntaindikaattorit) on koottu keskeiset indikaattorit kouluikäisten lasten ja nuorten
liikunnasta, liikunnan edistämisestä ja fyysisestä otimintakyvystä.

Tietokantatyökalua voidaan hyödyntää liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin seurannassa ja edistämisessä, esimerkiksi kuntien hyvinvointikertomuksissa
ja Liikkuva koulu – toimenpiteiden seurannassa. Tiedot ovat tarkasteltavissa kuntakohtaisesti, maakuntakohtaisesti ja valtakunnallisesti.

Tietokantaan on koottu keskeiset indikaattorit kouluikäisten lasten ja nuorten liikunnasta, liikunnan edistämisestä ja fyysisestä toimintakyvystä.
Tietokantaan on koottu ja yhdistetty tietoa seuraavista aineistoista:

- Kouluterveyskysely, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

- TEAviisari, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

- LIITU-tutkimus, Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa –tutkimus, Jyväskylän yliopisto ja UKK-instituutti

- Move!-mittaukset, valtion liikuntaneuvosto ja Opetushallitus

- Liikkuva koulu -ohjelman seuranta ja tutkimus: rekisteri, nykytilan arviointi ja henkilökuntakysely, LIKES-tutkimuskeskus

Valtakunnallinen kouluterveyskysely tehdään joka toinen vuosi perusopetuksen 4. ja 5. sekä 8. ja 9. luokan oppilaille sekä lukion ja ammatillisten
oppilaitosten 1. ja 2. vuoden oppilaille. Kysely tehtiin viimeksi vuonna 2017, jolloin myös 4. ja 5. luokkaa käyvät lapset ja heidän huoltajansa ovat tulleet
mukaan. Viitasaarella uusimpaan kyselyyn on vastannut 85% alakoululaista , mutta vain 55% yläkoululaista. Pihtiputaalla vastaavat luvut ovat 89%
alakoululaista ja vain 66% yläkoululaista. Huoltajista kyselyyn vastasi vain noin kolmannes. Jos vastaajia on alle 30, muutokset voivat suurelta osin johtua
satunnaisesta vaihtelusta ja siksi niitä ei julkisteta. Tästä syystä kaikkiin indikaattoreihin ei ole molempien sukupuolien vastauksia saatavissa.

Syksyllä 2018 Pihtiputaalla käynnistyi Putaanvirran ja Muurasjärven kouluilla sporttikerhotoiminta, jossa eri urheiluseurat järjestävät yhteistyössä eri-ikäisille
koululaisille monipuolista liikuntaa koulupäivän jälkeen. Toimintaan on osallistunut n. 70 lasta.

Ruokapalvelussa on havaittu, että koululaiset ovat ehkä tavallista nälkäisempiä pitkien lomien jälkeen.

Wiitaunionin kouluissa on käytössä KiVa koulu- sekä liikkuva koulu -toimintamallit. Kouluilla on aktiivista kerhotoimintaa. Yhteistyötä tehdään vanhempien
kanssa. Joissain kouluissa on myös aktiivista vanhempainneuvosto –toimintaa. Kouluilla järjestetään monipuolisesti toimintaa, jossa eri-ikäiset kohtaavat
toisiaan. Tästä yhtenä esimerkkinä on Putaanvirran koululla loppuvuodesta 2018 aloitettu koulumummot ja-vaarit toiminta, jonka tavoitteena on myös
puuttua koulukiusaamiseen. Myös koulujen oppilaskunnat ovat aktiivisia ja Wiitaunionin alueella toimii lapsiparlamentti.

Lukioiden opiskelijakunnan sekä opiskelijatutoreiden aktiivinen toiminta tapahtumineen on merkittävä hyvinvointia lisäävä tekijä. Opiskelijakunnan aktiiveja
toimii myös nuorisovaltuustossa.

Pihtiputaalla Putaanvirran koulussa yläkoulussa oppilailla on viikoittainen luokanvalvojan tuokio, jossa käsitellään luokkaa koskevia ajankohtaisia
oppimiseen ja arkeen liittyviä asioita.

Terveys- ja mielenterveysasioihin, kaveriasioihin ja elämänhallintaan apua ja tukea sekä keskusteluaikaa Wiitaunionin alueen kouluilla saa monelta eri
taholta; terveydenhoitaja, koulupsykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja, kuraattori, koululääkäri ym. jotka tarvittaessa ohjaavat myös muiden palveluiden
piiriin (mielenterveyspalvelut, päihdetyöntekijä). Uutena toimintamallina on käynnistynyt kouluilla olevan kuraattori- ja psykologityön rinnalle perustettu
psykiatrisen sairaanhoitajan, tsempparin, toimi. Myös tämä toimii yhteistyölinkkinä kodin ja koulun välillä tarvittaessa.

4.3 Nuoret ja nuoret aikuiset
Tämän osion alkuun on koottu tärkeimmät huomiot liitteenä olevista ko. ryhmää koskevista indikaattoreista

Hyvinvointityöryhmä suosittaa huomion kiinnittämistä indikaattoritiedosta alla esitettyihin keskeisiin havaintoihin, kun tulevia tavoitteita asetetaan.

+ läheisiä ystävyyssuhteita enemmän kuin 2013

+ ylipaino on laskusuuntainen

+ humalahakuinen juominen laskusuuntainen mutta on yleisempää ammattikoululaisten keskuudessa kuin lukiolaisten

+ lukiolaisten tupakointi laskussa, mutta silti korkeaa verrattuna koko maahan tai keski-suomeen

+ ammattikoululaiset syövät koululounaan useammin kuin aiemmin

+ toimeentulotuen saajien määrä ei ole kasvanut

+ ammattikoululaisista lähes 90% pitää opiskelusta

- ammattikoululaisten tupakointi kasvusuuntaista

- huumeiden kokeilut hienoisessa kasvussa ja luvut kohtuullisen korkeat

- lukiolaiset jättävät yhä useammin koululounaan välistä

- vahvaa positiivista mielenterveyttä 2vko tarkastelujaksolla kokenut vain reilu 20% ikäluokasta

- rikoksiin syyllisiksi epäiltyjen määrä korkea (etenkin Viitasaari)

- koulukiusaamista tapahtuu myös tässä ikäluokassa

- lukiolaisista pienempi joukko pitää opiskelusta kuin ammattikoululaisista, etenkin Pihtiputaalla luku on vain 62,5% (2017)

- ammattikoululaisista 58% harrastaa hengästyttävä liikuntaa vain alle 1h viikossa, lukiolaisista keskimäärin alueella 16%

- ammattikoululaisista 27% ei harrasta mitään säännöllisesti, lukiolaisista harrastamattomia on vain 4%

Viitasaaren lukion tiedot vuodelta 2018:
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Valmistuneita 33

Ylioppilaita 33

Keskeyttäneitä 1

Pihtiputaan lukion tiedot vuodelta 2018:

Valmistuneita 38 (kevät 36, syksy 2)

Ylioppilaita 37 (kevät 35, syksy 2)

Keskeyttäneitä 4

Poken tiedot vuodelta 2017:

Valmistuneita 51 (nuoret 42, aikuiset 9)

Tutkinnon tavoiteajassa suorittaneiden osuus 88,2 %

Eronneita eli opintonsa kokonaan lopettaneita 7 opiskelijaa (nuoret 6, aikuiset 1)

Ikäryhmä 18-29 vuotta

Tässä ikävaiheessa opiskellaan, valmistutaan ammattiin, usein perustetaan perhe ja hankitaan oma asunto. Keskeistä on työllistyminen ja toimentulon
turvaaminen. Tässä ikäryhmässä sairastavuus on vähäistä. Liikunta- ja ruokailutottumuksilla on kuitenkin vaikutusta kuntoon ja terveyteen myöhemmissä
ikävaiheissa.

Pitkäaikaistyöttömyys passivoi ja on sen vuoksi myös uhka terveydelle. Työllistymisen kannalta on usein tärkeää ensimmäisen työpaikan löytyminen. Alle
25-vuotialle turvataan yhteiskuntatakuulla joko koulutus- tai työpaikka. Nuorisotakuun periaatteena on, että jokaiselle nuorelle taataan peruskoulun
jälkeen koulu- tai työ/harjoittelupaikka. Tämän periaatteen toteutuminen edellyttää aktiivisuutta niin nuorelta kuin yhteiskunnaltakin. Nuorten työpajoilla
on merkittävä asema mahdollisesti ensimmäisenä työpaikkana sekä motivaation ja oman uravalinnan vahvistamisessa. Nuorten työllisyyttä hoitavat
molemmilla paikkakunnilla nuorten työpajat, mutta Viitasaarella myös yritysduuni – hankkeen (kaupungin työllisyysyksikkö) kohderyhmänä on alle 29
vuotiaat. Ammattitutkintoon tai ammatilliseen erikoistutkintoon tähtäävä oppisopimuskoulutus parantaa nuoren työllistymismahdollisuuksia.

Molemmissa kunnissa on alkanut myös ns. starttipajatoiminta vuoden 2019 alusta.

Joka vuosi useita nuoria jää koulutuspaikkaa vaille, vaikka toisen asteen opiskelijapaikkoja onkin riittävästi. Vähäinen koulumotivaatio johtaa vääriin
valintoihin ja lyhytjännitteisyyteen. Erilaiset seurantajärjestelmät antavat tietoa oppilaspaikan saaneista, mutta keskeyttäneet jäävät oman aktiivisuutensa
varaan. Paikkakunnan yrittäjiä, julkisen sektorin toimijoita ja yhdistyksiä tulisi rohkaista ja aktivoida nuorten palkkaamiseen tai ottamaan työkokeiluun.

Erilaiset harrastukset auttavat henkisen kunnon ylläpidossa.

Varsinkin lapsiperheiden vanhempien mahdollisuudet huolehtia omasta hyvinvoinnistaan voivat olla vähäiset. Tilapäinen lastenhoito on usein
järjestettävissä naapuriapuna, mutta tarvittaisiin myös esimerkiksi yhdistysten tai yritysten tarjoamaa palvelua. Monissa tilanteissa muiden perheiden tuki
ja apu on tärkeä. Nuorten perheiden verkostoitumista voidaan edistää koko perheen toiminnalla. Luontevina tällaisen toiminnan järjestäjinä ovat
kolmannen sektorin toimijat. Toimivat varhaiskasvatus sekä esi- ja perusopetuspalvelut mahdollistavat vanhemmille työssäkäynnin tai opiskelun. Nuoren
perheen arki voi vaatia joskus ulkopuolista apua. Lähipiirin apu ei ehkä riitä siitä selviämiseen. Niin vanhempien kuin lastenkin hyvinvoinnin kannalta
varhainen apu tällaisessa tilanteessa on tärkeä. Sosiaalitoimen avun kriteerit eivät välttämättä täyty, mutta hoitamaton tilanne saattaa johtaa vaikeampiin
seurauksiin.

4.4 Työikäiset
Tämän osion alkuun on koottu tärkeimmät huomiot liitteenä olevista ko. ryhmää koskevista indikaattoreista

Hyvinvointityöryhmä suosittaa huomion kiinnittämistä indikaattoritiedosta alla esitettyihin keskeisiin havaintoihin, kun tulevia tavoitteita asetetaan.
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Aikuisväestöstä on saatavilla kuntakohtaista indikaattoritietoa kohtuullisen vähän. Maakunnan tasolta tietoa kuitenkin on saatavilla. Laajennettu FINsote
tutkimus tuottanee alkuvuodesta 2019 myös Wiitaunionin väestöstä tuoretta tietoa.

Työikäisiä koskevia indikaattoreita Keski-Suomi %
Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat (T) 15
Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat (P) 57,4
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat (T) 9,9
Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat (T) 29,1
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat (T) 33,3
Päivittäin tupakoivien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat (T) 15,8
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 20 - 64-vuotiaat (T) 33,9
Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI >= 30 kg/m2) (%), 20 - 64-vuotiaat (T) 21,8
Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneet, % 15 - 64-vuotiaasta väestöstä (T) 1,2

+ Työikäisen väestön päivittäinen tupakointi on laskenut koko Keski-Suomessa. Tällä hetkellä noin 15,8 % työikäisistä tupakoi.

+ Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden työikäisten osuus on molemmissa kunnissa maakunnan alhaisimmat.

- Keski-Suomen aikuisväestöstä noin 34 % käyttää alkoholia liikaa (AUDIT-C).

- Alkoholijuomien myynti on molemmissa kunnissa yli maan keskiarvon (8,4 l/asukas).

- Mielenterveysperusteisesti saa työkyvyttömyyseläkettä noin 6 % molempien kuntien työikäisistä.

- Mielenterveysindeksi on Pihtiputaalla maakunnan korkein 165. Viitasaaren luku on 142.

- Työkyvyttömyyseläkettä saa noin 10 % molempien kuntien väestöstä. Luku on muuta Keski-Suomea suurempi (6%).

- Alueen avohoitokäynnit syöpäsairauksien osalta ovat lisääntyneet

Paikalliseen tietoon perustuvaa;

- Mielenterveys ja päihdesyistä johtuvat poissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat melkoisen korkeat.

- Korvaushoito ja päihdekatkaisut toimivat lakisääteisesti, näissä on kasvua koko ajan.

- Peliriippuvuudet ovat kasvussa.

- Työkyvyttömyysindeksit ovat molemmissa kunnissa maakunnan kärkitasolla.

- Maakunnan työikäisistä noin 26 % arvoi, ettei jaksa työskennellä eläkeikään saakka.

Ikäryhmä 30-65 vuotta 

Ikävaiheelle on ominaista työelämään liittyvien asioiden korostuminen. Haasteena on ihmisten pysyminen työkykyisinä mahdollisimman pitkään. Tämä
edellyttää työhyvinvoinnista huolehtimista. Ihmisen elämä on kokonaisuus, ja työssä jaksamiseen vaikuttaa oleellisesti myös työajan ulkopuolinen
toiminta. Liikunta- ja kulttuuriharrastukset lisäävät ihmisen yleistä hyvinvointia ja samalla auttavat myös jaksamaan työelämässä.

Ihmisillä on joko ammattiin tai harrastuksiin liittyviä kehittymistarpeita. Lasten kasvaessa vanhemmille jää enemmän aikaa myös itsensä kehittämiseen.
Hakeudutaan joko ammatilliseen täydennyskoulutukseen tai vapaan sivistystyön tarjoamaan koulutukseen. Nämä koulutustarpeet saattavat liittyä myös
haluun vaihtaa ammattia. Hyvät aikuiskoulutusmahdollisuudet ja aikuisten ohjaaminen sopivien opintojen pariin ovat tässä keskeisiä kysymyksiä.

Monet pitkäaikaissairaudet ilmenevät tässä ikävaiheessa. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet, verisuonisairaudet ja mielenterveysongelmat ovat yleisimpiä
sairauspoissaoloja aiheuttavia ja ennenaikaiseen eläköitymiseen johtavia tekijöitä. Hyvin järjestetty työterveyshuolto tukee työkyvyn ylläpitoa. Työttömien
säännölliset terveystarkastukset edistävät työmarkkinakelpoisuuden säilyttämisessä. Työttömien terveystarkastukset toteutuvat Wiitaunionissa Te-
palveluiden ja terveyskeskuksen yhteistyönä. Työttömien terveystarkastukseen kuuluu terveydenhoitajan ja fysioterapeutin alustava kartoitus sekä
lääkärin tarkastus. Palvelut ovat ilmaisia työttömälle. Sosiaaliohjaaja käy viikoittain terveyskeskuksessa ja on tarvittaessa mukana myös työttömien
asioissa.

Työttömiä Viitasaarella 1/2019 oli yhteensä 309 henkilöä (1/2018, 412). Työttömyysprosentti Viitasaarella 1/2019, oli 12%. Viitasaarella
pitkäaikaistyöttömien työllistäminen ohjautuu Viitasaaren kaupungin työllisyysyksikön kautta. Viitasaarella on aloittanut työllisyysyksikön alaisuudessa
Yritysduuni-hanke 20.3.2017. Hankkeen tarkoituksena on nuorten alle 29-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien työllistäminen yrityksiin.

Pihtiputaalla työttömiä työnhakijoita 1/2019 oli yhteensä 210 henkilöä. Työttömyysprosentti Pihtiputaalla 1/2019, oli 12,4%. Työkokeilua ja palkkatukityötä
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tarjotaan kunnan omassa toiminnassa. Viitaseudun Kumppanuus ry hoitaa Pihtiputaan kunnan kuntouttavaa työtoimintaa. Toiminnan tavoitteena on
löytää niin avoimia kuin piilotyöpaikkoja, suoraan avoimille markkinoille työllistymisiä, sekä palkkatuettua työtä. Siirtosopimuksilla työllistymistä kehitetään
edelleen.

Terveellisillä elämäntavoilla ja liikunnalla voi vaikuttaa pitkäaikaissairauksien puhkeamiseen ja kulkuun. Erityisenä haasteena on yli 50 -vuotiaiden miesten
liikunta-aktiivisuuden lisääminen. Liikunta-aktiivisuutta on pyritty lisäämään erilaisilla tempauksilla ja hankkeilla (esim. Meijän polku). Lisäksi Wiitaunionissa
lähdetään suunnittelemaan liikuntaneuvolatoimintaa ja pohditaan sen mahdollisuuksia myös työikäisten liikunta-aktiivisuuden lisäämisessä

Aikuisten mielenterveyspalveluissa pyritään huomioimaan aktiivisesti koko perheen tilanne sekä tarvittaessa ohjataan asiakasta eteenpäin toisiin auttaviin
tahoihin. Yhteistyötä on koko perheen osalta sekä perheneuvonnan että sosiaalitoimen kanssa. Lisäksi yleisesti ajatellen mielenterveyspalveluissa
keskitytään kokonaisvaltaisesti asiakkaaseen ja tarvittaessa hänet ohjataan yleislääkärille tai psykiatrille ja lisäksi pidetään huolta lääkitystä käyttävien
asiakkaiden seurantakäynneistä lääkärille. Tämä monesti jää asiakkaalta itseltään huomioimatta.

Yksinäisyys aikuisten keskuudessa on isossa roolissa. Mielenterveyshaasteita omaavilla on taustoillaan usein yksinäisyyden tunnetta, joka yhdessä
masentuneisuuden kanssa aiheuttaa entistä enemmän syrjäytymistä. Lisäksi etenkin miehillä korostuu kumppanin löytämisen haasteet. Myös
konkreettisia haasteita, miten keskustella tai lähestyä vastakkaista sukupuolta on esiintynyt yllättävän monella asiakkaalla.

Viitasaaren kuntoutumiskeskus Miekku ja Pihtiputaan "Häppäri” (Happy days) ovat nuorille aikuisille ja työikäisille suunnattuja kuntoutumiskoteja, jotka
voivat tarjota tilapäistä asumista pienasunnossa ja antaa tukea elämänhallintaan. Pääpaino on mielenterveyskuntoutujissa ja päihdeasiakkaissa.
Wiitaunionissa sekä useissa seudun yrityksissä on oma päihdeohjelma tukea tarvitseville.

4.5 Ikäihmiset
Tämän osion alkuun on koottu tärkeimmät huomiot liitteenä olevista ko. ryhmää koskevista indikaattoreista

Hyvinvointityöryhmä suosittaa huomion kiinnittämistä indikaattoritiedosta alla esitettyihin keskeisiin havaintoihin, kun tulevia tavoitteita asetetaan.

Aikuisväestöstä on saatavilla kuntakohtaista indikaattoritietoa kohtuullisen vähän. Maakunnan tasolta tietoa kuitenkin on saatavilla. Laajennettu FINsote
tutkimus tuottanee alkuvuodesta 2019 myös Wiitaunionin väestöstä tuoretta tietoa.

Ikäihmisiä koskevia indikaattoreita Keski-Suomi %
Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet (P) 45
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet (T) 8,1
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet (T) 10,1
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet (T) 57,7
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet (T) 65,7
Päivittäin tupakoivien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet (T) 7,2
Päivittäin tupakoivien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet (T) 2
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 65 vuotta täyttäneet (T) 33,1
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 75 vuotta täyttäneet (T) 15,8
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä (T) 0,1
Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet (T) 28,1
Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet (T) 33,7

+ Täyttä kansaneläkettä saavien määrä on laskenut. Wiitaunionin molemmissa kunnissa osuus on kuitenkin korkeampi kuin koko maassa tai alueellisesti
Kesi-Suomessa

+ Toimeentulotukea saavien (tarvitsevien) määrä ikäryhmässä ei ole noussut. Molemmissa kunnissa osuus on kuitenkin korkeampi kuin koko maassa ta
Keski-Suomessa

Yleistä;

Vanhuuseläkettä saavien lukumäärä on kasvussa

Kotona asuminen on tässä ikäryhmässä yleistä valtion tavoitteiden mukaisesti joten palveluja tuotetaan kotiin

Iän karttuessa kotona asuvien osuus pienenee

Ikäryhmä 65-74 vuotta 

Työelämän viimeiset vuodet ja eläkkeelle siirtyminen ovat merkittävä käännekohta ihmisen elämässä. Kaiken kaikkiaan ihmiset jäävät eläkkeelle yhä
parempikuntoisina. Niin pitkien työurien aikana kuin harrastustoiminnassakin seniorikansalaiset ovat hankkineet varsin monenlaista osaamista. Ikääntynyt
ihminen voidaankin katsoa voimavaraksi monissa järjestö- ja vapaaehtoistehtävissä. Työiässä työ vie suurimman osan ihmisen niin henkisistä kuin
fyysisistäkin voimista, ja aikaa harrastustoiminnalle ja itsensä kehittämiselle on ollut niukemmin. Mahdollisuudet kulttuurin ja liikunnan harrastamiseen
seniori-iässä ovat ihmisen hyvinvoinnin kannalta oleellisia. Jatkossa yhä useampi on eläkkeellä.

Lähes kaikki nyt eläköityvät saavat työeläkettä. Erilaisia hyvinvointipalveluja tarvitaan paljon, mutta palvelun käyttäjä voi myös maksaa palvelusta. Näiden
palvelujen järjestämisessä on haastetta erityisesti kolmannelle sektorille ja yrityksille. Myös kansalaisopiston palvelujen käyttäjistä tulevaisuudessa yhä
useampi on eläkkeellä.

Työelämästä poisjääminen muuttaa myös ihmisten sosiaalisia suhteita. Ellei lähde mukaan harrastustoimintaan tai sosiaalinen verkosto on vähäinen,
saattaa yksinäisyyden kokeminen muodostua ongelmaksi. Tällöin tarvitaan yhteisöllistä huolenpitoa. Monimuotoinen vapaaehtoistoiminta tavoittaa hyvin
toimiessaan yksinäisen tai apua tarvitsevan henkilön ennen kuin lakisääteiset hyvinvointipalvelut ovat tarpeen.

Sairastavuus tässä ikäryhmässä lisääntyy. Riittävät terveydenhoitoresurssit ja kuntoutus auttavat ihmistä säilyttämään toimintakykynsä.
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Ikäryhmä yli 75 vuotta

Ikääntymisen mukanaan tuomat ongelmat vaativat yhä useammin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Oleellista on ikääntyvien toimintakyvyn
säilyminen mahdollisimman pitkään. Tässä kulttuuri-, liikunta- ja kansalaisopiston palveluilla on keskeinen tehtävä. Myös seurakunnan, kolmannen
sektorin ja yritysten palvelutuotantoa tarvitaan huolehtimaan riittävistä aktivoivista palveluista.

Niin vanhuspalvelulaissa kuin kunnan keskeisissä toimintaperiaatteissa on tavoitteeksi asetettu omassa kodissa asuminen mahdollisimman pitkään.

Asumispalveluissa keskeinen tavoite on tarjota asiakkaalle hyvä, turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö, asiakkaan itsemääräämisoikeus ja arvokkuus
huomioiden. Lyhytaikaishoivan tavoitteena on tukea vanhuksen kotona asumista ja omaisten jaksamista. Myös sairaalasta kotiutumisen yhteydessä ko.
yksikköä on käytetty ns. jatkoseuranta-/kuntoutumispaikkana. Viitasaaren palvelukeskuksen asumispalveluyksikkö on tarkoitettu pääsääntöisesti
lyhytaikaishoivaan. 

Ympärivuorokautista hoivaa tarvitseville on tarjolla palveluasumisen paikkoja ja tehostetun kotihoidon avulla on mahdollista tukea kotona asumista. Tämä
linjaus lisää kotona asuvien huonokuntoisten vanhusten määrää.

Toimintakyvyn heiketessä varsinkin yksin asuvan vanhuksen sosiaaliset suhteet vähenevät ja yksinäisyys saattaa lisätä sosiaali- ja terveyspalveluiden
tarvetta. Vanhuksen kotona asuminen edellyttää myös, että koti on varusteltu niin, että tämä on mahdollista. Tilojen tulee olla peruskunnoltaan ja
varustelutasoltaan hyviä ja esteettömiä. Wiitaunionissa asunnon esteettömyyden kartoitus voidaan toteuttaa tarvittaessa asiakasohjauksen ja
fysioterapian kautta.

Valtakunnallisten suositusten mukaisesti yleensä seurataan 75-vuotta täyttäneiden määrää eri vanhuspalveluissa. Yli 85-vuotiaista kolmella prosentilla on
keskivaikea tai vaikea muistisairaus, joka aiheuttaa päivittäisen toimintakyvyn vajetta. Wiitaunionissa ikäihmisille tehdään vapaaehtoisuuteen perustuen
hyvinvointia tukevia kartoituskäyntejä, painopisteenä yksin asuvat 83 v (kattavuus noin 90% ikäryhmästä).

Yleistä ikäihmiset

Wiitaunionissa vanhuspalveluiden uudistustyötä on tehty maakunnallisessa Kukoistava kotihoito -hankkeessa, jossa on kehitetty ikäihmisten kotihoitoa ja
vahvistettu kaiken ikäisten omaishoitoa. Varsinainen hanke on päättynyt v. 2018 loppuun, mutta kehittämistyö Wiitaunionissa jatkuu edelleen.
Toiminnassa tavoitteena on, että jokaiselle ikääntyneelle järjestetään ennen varsinaisen hoitopäätöksen tekemistä kuntouttava arviointijakso, jossa
kartoitetaan ikääntyneen kotona pärjäämisen haasteet. Arvioinnilla varmistetaan yksilölliset kuntoutusmallit ja -palvelut, jotka tukevat kunkin ikäihmisen
kotona asumista.

Asumispalvelujen, kotihoidon ja tukipalvelujen (mm. asiointi, ateriat, siivous) palvelusetelit mahdollistavat asiakkaiden valinnanvapautta. Päiväkeskus
toiminnan ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun sekä palvelusetelin myötä tuetaan ikäihmisten kotona asumista.

Pihtiputaalla kiertävä päivätoiminta toimii seitsemällä eri kyläkunnalla keskustan alueen Valorinteen ja Sopukan lisäksi. Toiminta on kaikille avointa
ennaltaehkäisevää ja kokonaisvaltaista kuntoutusta. Se tarjoaa virikkeitä, vertaistukea ja mielekästä tekemistä arkeen, tavoitteena tukea kotona
pärjäämistä ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä. Se tuo helpotusta yksinäisyyteen myös sivukylillä asuville ikääntyville. Monet palvelut ovat jalkautuneet
kylille toiminnan myötä. Vuosittaiset kuntotestit ja liikunnanohjaus tukevat osaltaan kotona pärjäämistä. Päivätoiminnan tärkeänä yhteistyökumppanina
toimii Seniorityöryhmä, johon kuuluu edustaja kaikista ikäihmisten parissa toimivista julkisista ja yksityisistä toimijoista sekä eri järjestöistä ja yhdistyksistä.
Yhteistyössä järjestetään isompia tapahtumia ja erilaista toimintaa. Yhdessä järjestetään myös tapahtumia, joissa ikäihmiset ja eri-ikäiset lapset kohtaavat
mukavalla ja luonnollisella tavalla. Tämä osaltaan lisää eri sukupolvien välistä yhteisöllisyyttä. Näitä tapahtumia ovat mm. Muurasjärven hupikisat sekä
varhaiskasvatuksen urheilutapahtuma.

Viitasaarella palvelukeskus (päiväkeskus) palvelee seniori-ikäisiä ja siellä on saatavilla mm. sairaanhoitajan vastaanottoa. Palvelukeskuksella on arkipäivisin
monipuolista ohjelmaa ja tarvittaessa myös kuljetus järjestetään asiakkaille.

Päiväkeskuksien ja päivätoimintojen tilaisuuksiin tultaessa ei tarvitse olla ns. palvelujen piirissä vaan kuntalainen voi osallistua pelkästään päivätoiminnan
ohjelmiin niin halutessaan.

Viitasaarella on avattu keväällä 2018 myös Apuaitta –niminen matalan kynnyksen palvelupiste, jossa on saatavilla ammattilaisen tarjoamaan ohjausta ja
neuvontaa niin ikäihmisille itselleen kuin heidän omaisilleenkin. Asiakasohjausta on saatavilla molemmista Wiitaunionin kunnista sekä puhelimitse että
myös kotiin annettuna. Molemmissa kunnissa asiakasohjaajien käynnit ovat asiakkaille maksuttomia. Myös kynnys hakeutua muistihoitajille tutkimuksiin
on matala, huoliperusteisesti voi hakeutua ilman lähetettä arvioon.

Pihtiputaan kunta on valittu valtakunnalliseen kolmivuotiseen voimaa vanhuuteen -ohjelmaan v.2016-2019. Kansallisen Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden
terveysliikuntaohjelman päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään jossain määrin heikentyneiden ikäihmisten itsenäistä selviytymistä ja
elämänlaatua terveysliikunnan avulla. Voimaa vanhuuteen -työllä edistetään iäkkäiden kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä sekä vahvistetaan heidän
yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksiaan. Toimintakyvyn heikkoudella tarkoitetaan esimerkiksi ennakoivia liikkumisongelmia, alkavia muistisairauksia
tai lievää masennusta, jotka voivat johtaa liikkumisen rajoittumiseen ja avun tarpeen lisääntymiseen. Terveysliikunta on osoitettu tehokkaaksi ja
edulliseksi tavaksi edistää iäkkäiden ihmisten hyvinvointia laaja-alaisesti. Tavoitteeseen edetään kehittämällä ja lisäämällä iäkkäille tarkoitettua
liikuntaneuvontaa, lihasvoima- ja tasapainosisältöistä ohjattua liikuntaa, arkiliikunnan mahdollisuuksia ja ulkoilua.

Wiitaunioni - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2017 - 2020

Hyväksytty 24.06.2019 18/49



4.6 Kaikki ikäryhmät
Tämän osion alkuun on koottu tärkeimmät huomiot liitteenä olevista ko. ryhmää koskevista indikaattoreista

Hyvinvointityöryhmä suosittaa huomion kiinnittämistä indikaattoritiedosta alla esitettyihin keskeisiin havaintoihin, kun tulevia tavoitteita asetetaan.

Kaikkia ikäryhmiä koskevia indikaattoreita Keski-Suomi %
Rahanpuutteen vuoksi ruoasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä tinkimään
joutuneiden osuus (%) (T) 24,1

Asuinalueensa turvallisuuteen tyytyväisten osuus (%) (T) 90,1
Vähintään kahdesti päivässä hampaansa harjaavien osuus (%) (T) 61,1

- Pienituloisuusaste on nousussa ja on maakunnan keskiarvoa korkeampi

- Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvaa

- Perusterveydenhoidon avohoidon lääkärikäyntien määrät ovat laskussa, mutta ovat yli maakunnan keskiarvon.

+ Molempien kuntien sairastavuusindeksi on korkea, mutta suunta on indikaattorien valossa tarkasteltuna laskeva.

+ Perustoimeentulotukea saaneiden määrä on hieman laskenut

+ Kummassakaan kunnassa ei ole yksinäisiä asunnottomia tilastojen valossa

+ Turvallisuustilanne alueella hyvä (poliisin tilastojen valossa)

Paikalliseen tietoon perustuvaa;

- Asunnottomia ei tilastojen valossa ole, mutta käytännön työssä tähänkin ilmiöön törmätään

- Rikollisuus alueella on vähäistä ja turvallisuus tilastojen valossa hyvä, mutta paikallisesti on tiedossa että tilanne ei ole niin hyvä kuin tilastot antavat
ymmärtää - ihmiset eivät ilmoita enää poliisille kaikkea?

Yleistä kaikki ikäryhmät

Hyvinvointi rakentuu koko eliniän. Tämän vuoksi on tärkeää, että hyvinvointipalveluja suunniteltaessa otetaan huomioon eri ikäkausille ominaiset tekijät.
Monet lapsena opitut tavat ja tottumukset ohjaavat ihmisen valintoja kaikissa elämänvaiheissa.

Hammasterveys on merkittävä osa yksilön kokonaisterveyttä. Taloudellisesta ja terveydellisestä näkökulmasta suun sairauksien ennaltaehkäisyyn on
syytä panostaa jo lapsena. Suun ja hampaiden hoidon laiminlyönnillä on todettu yhteyksiä sosiaaliseen ja yleisterveydelliseen hyvinvointiin, kuten
yleistyneisiin elimistön tulehduksiin, sydän- ja verisuonisairauksiin sekä diabetekseen. Pienten lasten hampaitten hoitotottumusten muotoutumisessa
vanhemmilla on keskeinen rooli (opitut tavat, mallit ja asenteet siirtyvät). Lapsuudessa opittu huolellinen hampaidenhoito näkyy suussa myös aikuisena.
Wiitaunionin alueella lapset ja nuoret kutsutaan suun terveystarkastuksiin henkilökohtaisen hoitovälin perusteella. Riskiyksilöiden tunnistaminen ja
tavoittaminen sekä ennaltaehkäisevän hoidon aloittaminen yhteistyössä kodin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on keskeisessä osassa
lasten ja nuorten suun terveyden hoitoa.

Perusturvan toimiala on kiinnittänyt v. 2016 Hyvinvoiva Puttaalainen - ohjelman lausuntokierroksella huomiota erityisryhmien tarpeisiin sekä siihen, että
vammaisneuvosto otettaisiin mukaan hyvinvointisuunnitelmien laatimiseen, jolloin vammaispoliittinen ohjelma saataisiin kirjattua hyvinvointiohjelman
sisälle. Erillinen vammaispoliittinen ohjelma jää helposti irralliseksi dokumentiksi. Etenkin maakuntauudistuksen näkökulmasta, kun vastuu hyvinvoinnista
jää kuntiin olisi tärkeää myös huomioida erityisryhmien tarpeet kuntien hyvinvointia- ja terveyttä edistävissä palveluissa. Näkökulma on tärkeä ja
aiheellinen, mutta koska vammaisneuvoston työ on vasta alkanut, voitaneen vammaispoliittiset näkökulmat huomioida tätä ohjelmaa päivitettäessä.

Pihtiputaalla on tehty päätös maahanmuuttajien osalta, että Pihtiputaalla otetaan vastaan turvapaikkapäätöksen saaneita, mutta tulijoita ei ole ollut kovin
paljoa. Muutoin maahanmuuttajien määrä on kunnassa lisääntynyt.

Kuntalaisten hyvinvoinnissa järjestöjen ja muiden toimijoiden rooli on tärkeä. Järjestöjen toiminnalle kunnan koordinoiva toiminta ja taloudellinen tuki ovat
ensiarvoisen tärkeitä.

Äänestysaktiivisuus alueella on korkeampi, kuin maakunnassa tai koko maassa keskimäärin, joka on tyypillinen ilmiö pienissä kunnissa: yhteisöllisyys ja
osallisuus on voimavara. Vaalien lisäksi kuntalaisilla on tarjolla muitakin osallistumiskanavia: lähidemokratiaillat, facebook, aloitekanavat sekä erilaiset
neuvostot (nuorisovaltuustot, vanhusneuvostot sekä vanhus(vammais?)neuvostot).

Hyvinvoiva Puttaalainen ohjelmaa laadittaessa 2016, vanhusneuvosto kiinnitti huomiota julkisten rakennusten esteettömyyteen. Vaikka asia tuli esille
vanhusneuvoston lausunnossa, voi esteettömyyden tarve koskea kaikkia ikäryhmiä. Lisäksi vanhusneuvosto kiinnitti huomiota valaistusolosuhteisiin ja
teiden ajonopeuksiin, jotka ovat osa liikenteen turvallisuutta. Pihtiputaalla esteettömyyskartoitusten ja pienten toimenpiteiden tekoon on varattu
investointiohjelmassa määrärahaa vuodelle 2019. Viitasaarella esteettömyyskartoituksen tekemistä pidetään tarpeellisena.

Wiitaunionin soveltavan liikunnan moniammatillisessa ohjausryhmässä pohditaan alueen soveltavan liikunnan kysymyksiä. Wiitaunionin soveltavan
liikunnan koordinointi on yhdistetty Viitaseudun opiston päätoimisen liikunnanopettajan työnkuvaan. Viitaseudun opisto sekä Viitasaaren alueen
musiikkiopisto tarjoaa erityisryhmille kohdennettuja ryhmiä. Ohjausryhmä kehittää edelleen soveltavan liikunnan kokoniasuutta.

Erilaiset kulttuuripalvelut ovat myös yksi merkittävä hyvinvointia lisäävä palvelu, mutta monien tutkimusten mukaan myös terveyttä lisäävä palvelun muoto.
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Yleinen kirjasto on kulttuurilaitos, joka muiden julkisten kulttuurilaitosten ohella tuottaa kansalaisille kulttuuripalveluja. Hyvinvoinnin edistämisessä
kirjaston rooli korostuu erityisesti lukutaidon ja -harrastuksen, elinikäisen oppimisen, osallisuuden ja kohtaamisen sekä digitaalisen osaamisen ja
osallisuuden tukemisessa. Kirjaston toiminnassa korostuu hyvinvoinnin tukeminen tasapuolisesti varallisuudesta riippumatta. Kirjastot tekevät paljon
kirjallisuuden edistämistyötä, joka voidaan yhdistää hyvinvointipalveluihin. Kirjasto ruokkii kaiken ikäisten lukutottumuksia, mielikuvitusta ja tiedonhalua.
Satutunneilla ja kirjastonkäytön opastuksella taataan, että kirjaston palvelut tulevat kaikille tutuksi jo heti lapsuudesta alkaen. Kirjastot tarjoavat nuorille
avointa tilaa, jossa perinteisen lainaustoiminnan lisäksi on mahdollista viettää vapaasti aikaa vaikka pelaten tai kavereita tavaten Kirjastot ovat myös
paikkoja, joissa on kaikkien kuntalaisten käyttöön tarkoitettuja tietokoneita ja vapaa pääsy verkkoon. Palveluja on kehitetty tarjoamalla digitaalisia sisältöjä,
ohjelmia ja laitteita ja näiden käytön opastusta kuntalaisille. Kirjasto tarjoaa mahdollisuuden sähköiseen asiointiin esim. sähköpostilla, samoin julkisen
hallinnon verkkopalvelut ovat kaikkien ulottuvilla ilmaiseksi. Kirjastoissa järjestetään säännöllisesti nettiopastusta ajanvarauksella kaikille, jotka sitä
tarvtsevat. Kirjastojen henkilökunta osallistuu digipassi -koulutukseen, joka lisää heidän valmiuksia antaa digineuvontaa. 

Omatoimikirjaston ansiosta aukioloajat ovat laajat. Kirjastoauton reittiaikataulut on suunniteltu tavoittamaan kaikki kirjaston palveluja käyttävät asiakkaat
haja-asutusalueilla. Kirjastoauto on toiminut myös vaaliautona, jotta syrjäkylillä asuvat pystyvät myös osallistumaan ja vältetään eriarvoistumista. Kirjasto
toimii osana Keski-kirjastot -kirjastoverkkoa ja kehittää toimintojaan yhdessä muiden keskisuomalaisten kirjastojen kanssa. Seutuyhteistyö mahdollistaa
asiakkaille kaikkien seutukirjastojen kokoelmien, myös e-aineiston, maksuttoman käytön. Kirjasto tarjoaa esteettömät tilat kirjastossa viihtymiseen, mm.
esteetön wc-tila. Kirjastosta löytyy asiakaskäyttöön mm. rollaattori, korkeampi tuoli ja ylemmille hyllyille ulottumista helpottavia jakkaroita, suurennuslaseja
ja lukulaseja. Viitasaaren kirjastossa palvelutiskillä on palvelusilmukka sekä lainattava siirrettävä induktiosilmukka -salkku. Invahissi mahdollistaa
esteettömän pääsyn myös kirjastoautoon. Kirjastossa on selkokielistä kirjallisuutta, äänitteitä ja elokuvia sekä neuvontaa (näkö)vammaisille tarkoitetun
Celia-äänikirjapalvelun käyttöönotossa. Kirjastossa on vieraskielistä kirjallisuutta, isotekstisiä- ja selkokirjoja, vieraskielisiä kuvakirjoja sekä
kielikurssipaketteja. Kirjaston koneilta on pääsy PressReader-digilehtikokoelmaan, jossa on mahdollista lukea lehtiä omalla äidinkielellä. Aluekirjastolla on
siirtokokoelmia (kirjoja, CD-levyjä, DVD-levyjä) mm. vanhusten palvelutaloissa. Kirjastoissa järjestetään erilaisia tapahtumia mm. lukupiirejä, käsityöpiirejä ja
näyttelyitä, jotka tuottavat käyttäjilleen virkistystä ja henkistä hyvinvointia.

Viitaseudun opisto tarjoaa mahdollisuuden inhimilliseen kasvuun ja oppimiseen sosiaalisena harrasteena. Toimintaa järjestetään pääasiassa Pihtiputaan
ja Viitasaaren keskustoissa, mutta opiskeluhalukkuudesta riippuen myös kyläkunnilla. Opetusohjelmaan kuuluvat pysyväisluonteisesti vapaana
sivistystyönä järjestettävät kielten, käden taitojen, kirjallisuuden, teatterin, tanssin, musiikin, kuvataiteen, luonnontieteiden ja liikunnan kurssit.
Kansalaisopisto tarjoaa kurssien lisäksi vuosittain näyttelyitä, konsertteja ja muita tapahtumia. Viitaseudun opisto järjestää myös ikääntyvien yliopiston
verkkovälitteisiä luentoja yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa. Viitaseudun opisto pyrkii huomioimaan kurssisuunnittelussa toiminta-alueen eri
väestöryhmiä ja koulutustarpeita. Kaikille väestönryhmille yhteisesti järjestettyjen kurssien lisäksi opisto järjestää kursseja erityisesti lapsille ja nuorille,
seniori-ikäisille, erityistä tukea tarvitseville ja miehille. Lukuvuonna 2018-2019 erityistä tukea tarvitseville liikunnan, musiikin ja kuvaamataidon kursseja on
tarjottu yhteensä 14 kpl. Miehiä on pyritty saamaan mukaan opetuksen piiriin tarjoamalla mm. omia liikuntaryhmiä (3 kpl) ja mieskuoroja (2 kpl).
Viitaseudun opisto on mukana Pihtiputaan Voimaa vanhuuteen -hankkeessa, jonka puitteissa järjestetään liikuntatapahtuma sekä liikuntakurssi.

Viitasaaren alueen musiikkiopisto antaa laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta kaikenikäisille. Musiikkiopisto tarjoaa varhaisiän
musiikkikasvatuksen, eli instrumenttien, yhteissoiton ja musiikin perusteiden opetusta. Varhaisiän musiikkikasvatuksen piiriin kuuluvat
musiikkileikkikoulut 0-6 –vuotiaille, soitinvalmennus 6–7 –vuotiaille ja lukuvuodesta 2017–2018 alkaen tarjottu, Papun muskari erityislapsille. 7-vuotiaana
voi alkaa opiskella musiikin perusopintoja. Näiden opintojen jälkeen pääsee opiskelemaan syventäviä opintoja. Yli 17-vuotiaat opiskelevat aikuisosastolla.
Musiikkiopisto sijaitsee Viitasaarella. Toimialueeseen kuuluvat Pihtipudas, Kinnula, Keitele ja Lestijärvi. Oppilaaksi otetaan myös muiden kuntien asukkaita
tilanteen mukaan. Musiikkiopisto tuottaa kulttuuritarjontaa aktiivisesti mm. ilmaisten oppilaskonserttien muodossa. Musiikkiopisto tekee kiinteää
yhteistyötä Viitasaaren lukion musiikkilinjan kanssa. Musiikkiopiston 1.8.2018 päivätyn opetussuunnitelman mukaan opiston tehtävänä on tarjota
oppilaille mahdollisuuksia opiskella musiikkia pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksenkohteiden mukaisesti. Opiskelu edistää
musiikkisuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteenharrastamista. Opinnot tukevat oppilaiden luovan ajattelun ja osallisuuden kehittymistä, vahvistavat
identiteettien rakentumista sekä kulttuurisen lukutaidon kehittymistä.

Poliisi kannustaa kuntalaisia olemaan aktiivisia myös rikosepäily yms. ilmoittamisen suhteen. Tilastoihin eivät päädy ilmoittamattomat rikosepäilyt.

5 Tulevaisuus - Hyvinvointisuunnitelma kaudelle 2019-2020 (2017-2020)
 Yleistä

Jatkossa kertomuksen laadinnasta ja päivittämisesta vastaa Wiitaunionin johtoryhmä yhdessä Wiitaunionin kuntiin nimetyn/nimettyjen viranhaltijoiden tai
työntekijöiden kanssa. Valmistelu-/hyväksymisprosessin aikana lautakuntia kuullaan hyvinvointikertomuksesta. Hyvinvointikertomuksen hyväksyminen
tapahtuu valtuustoissa.

Kertomuksessa esitetyt toimenpiteet ovat pääosin kuntien normaalia toimintaa. Tällöin toiminnan aiheuttamat kustannukset sisältyvät kunkin
hallintokunnan vuosibudjettiin. Tätä kautta määräytyy myös henkilöresurssi. Eri yksiköissä toimintaa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon
kertomuksessa esitetyt toimenpiteet ja niiden resursointi.

Koska kertomus tavoitteineen linjaa konkreettisia toimia, jopa investointeja, on jokaisen hallintokunnan otettava tämän kertomuksen sisältö huomioon
talousarviota laadittaessa sekä toimintaa suunniteltaessa ja toteuttaessa. Koska kertomuksessa otetaan kantaa mahdollisesti myös
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hyvinvointirakentamiseen, tulee kertomuksella olla kiinteä yhteys kuntien talousarvioprosessin yhteydessä laadittavien investointiohjelmien valmisteluun.
Investointiohjelma laaditaan molemmisa kunnissa niin, että ennakoidaan tulevat investointitarpeet vähintään kolmelle suunnitelmavuodelle. Näin ollen
hyvinvointia edistävät investointitavoitteet voidaan valtuustokauden alussa jo yleisesti nimetä ja vuosittaisessa sekä päättyvän valtuustokauden
seurannassa asetettuja tavoitteita voidaan tarkentaa ja niiden toteutumiseen ottaa kantaa.

Terveyttä ja hyvinvointia edistävät tavoitteet ja toimenpiteet

Viitasaaren kaupunginvaltuusto ja Pihtiputaan kunnanvaltuusto päätyivät suosittamaan samojen painopisteiden jatkamista myös hyvinvointikaudelle /
valtuustokaudelle 2017-2020. Lisäksi Wiitaunionin johtoryhmä on tarkentanut painopisteiden ja tavoitteiden asettelua syksyllä 2018 painopisteiden 1 ja 3
osalta.

Painopisteet / tavoitteet valtuustokaudelle 2017-2020 ovat:

1. Oma-aloitteinen terveyden ja hyvinvoinnin huolehtiminen
Kuntalaisten osallistus, kuuleminen ja vaikuttaminen, järjestöjen osallisuus

2. Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy
3. Työllisyyden lisääminen/syrjäytymisen ehkäisy

nuorten hyvinvointi
4. Arvioidaan sitä, kuinka hyvin Pihtiputaan ja Viitasaaren hyvinvointityö vastaa valtion hyte-kriteereihin.

Lisäksi johtoryhmä päätti, että jokainen hallintokunta antaa lausuntonsa, miten panostaa näihin tavoitteisiin jatkossa ja mitä nämä tavoitteet tarkoittavat
ao. hallintokunnan toiminnan kannalta.

Hallintokuntien lausunnoista on koostettu alla oleva taulukointi, josta käy ilmi kunkin hallintokunnan sisältä esiin nousseet toiminnan tavoitteet, niihin
liittyvät ja tehtävät toimenpiteet vastuutahoineen ja arviointimittareineen.

1. Kuntalaisten oma-aloitteinen (omaehtoinen) terveyden ja hyvinvoinnin huolehtiminen

Kuntalaisten osallisuus, kuuleminen ja vaikuttaminen.

Järjestöjen osallisuus.

Tavoite Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit

Turvallisen, terveellisen, toimivan
ja viihtyisän sekä mahdollisimman
esteettömän elinympäristön
suunnittelu sekä toteutus =
sujuva arki (tärkeä perusedellytys
hyvinvoinnille ja terveydelle)

Maankäyttö; Kaavoitus ja muu
ympäristön suunnitteu,
selvitykset, kyselyt,
kansalaisosallistuminen

Maankäyttö; Kaavojen laadulliset ja
määrälliset vaikutukset
(=vaikutustenarviointi)

Osallistumisen määrä ja laatu

Yhdyskuntatekniikka; Kadut,
kevyenliikenteen reitit, ulkoilu- ja
liikuntareitit (kattava reitistö ja
viherverkko)

Toteutettujen ja ylläpidettyjen
reittien määrä ja laatu

Ympäristötoimi

Neuvonta ja suunnitelmallinen
valvonta jatkuu
rakennusvalvonnan,
ympäristönsuojelun,
ympäristöterveysvalvonnan ja
eläinlääkintähuollon osalta
tiedottamista kehittäen, mm.
kotisivujen parantamisella.
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Monipuolisen harrastus- ja vapaa-
ajantoiminnan kirjo paikkakunnalla
erityisryhmiä unohtamatta. Sivistystoimi (koordinoi),

vapaaehtoiset ja 3. sektori.

Monipuolista harrastus- ja vapaa-
ajanviettotoimintaa eri ikäisille ja
erityisryhmille ja vähävaraisille

Avustukset uudistetun
avustusohjeen mukaisesti.

Stipendit

Toimintakertomukset

Myönnetyt avustukset/vuosi

Sivistystoimi (koordinoi),
vapaaehtoiset ja 3. sektori

Monipuolinen tapahtumakalenteri
paikkakunnalla. Tapahtumia
tasaisesti läpi vuoden ja eri ikäisille
sekä erityisryhmille.

Kuljetuspalvelut tapahtumiin tai
liikuntapaikoille kuntaparin kuntien
välillä.

Myönnetyt avustukset,
toteutuneet tapahtumat kpl /
ikäryhmä (kohderyhmä),
toimintakertomukset.

Sivistystoimi, 3. sektori

Liikuntapaikkasuunnittelu sekä -
toteutus ja kehittäminen jatkuvaa,
laadukasta ja ylläpitotarpeet
huomioivaa. Liikunnan
harrastamisen puitteet
paikkakunnalla kunnossa kaikki
ikäryhmät ja myös eri erityisryhmiä
ajatellen - kaikille jotain / kaikki
liikkuu.

Kaikki hallintokunnat

Kunnan investointiohjelman
laadinta, päivitys ja toteutumisen
seuranta.

Toteutuneet investoinnit,
ylläpitokustannukset.

Perusturva, sivistystoimi, 3. sektori

Eri ikäryhmiä yhdistävän toiminnan
kehittäminen.

Sivistystoimi

Nuoristotalon ja muiden yhteisten
tilojen aukioloaikojen
tarkistaminen

Toteutuneet tapaamiset
(lukumäärä) ja toiminta

Kuntalaisten osallistaminen - me
hengen kehittäminen -
kuntalaisten
vaikutusmahdollisuuksien
lisääminen - avoin ilmapiiri ja
osallisuuden tunne.

Sivistystoimi

Oppilaskuntatoiminta kouluilla.
Nuorisoneuvosto.

Vanhempainyhdistysten aktiivinen
toiminta.

 

Kokousten ja tilaisuuksien määrä.
Tehdyt asiakaskyselyt ja
palautteiden huomioiminen
arjessa (eri toimintaa järjestävien
tahojen toimintakertomukset).

Sivistystoimi (muut toimialat
tarvittaessa)

Lapsiparlamentin toiminta aktiivista
ja vaikuttavaa.

 

Toteutuneet kokoukset (väh.
2/vuosi).

Toteutetut esitykset.

PDAS: - Myönnetyt avustukset/vuosi
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Liikunta- ja kulttuuritoimi

- Laaja yhteistyö kunnan eri
sektoreiden kanssa

- Yhteistyö kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa

- Kuntalaisten ja järjestöjen
osallistaminen tapahtumissa ja
tilaisuuksissa

- Avustukset uudistetun
avustusohjeen mukaisesti

- Kuulemiset isompien
hankkeiden yhteydessä

- Voimaa vanhuuteen -
yhteistyöryhmän kokoontumiset

- Ikäihmisten liikuntaraati

- Järjestötapaamiset/vuosi

- VV -yhteistyöryhmän
kokoontumiset 2/syksy, 2/kevät

- Liikuntaraati muutaman vuoden
välein

Viitaseudun opisto:
- Vuosittaiset kurssiarvioinnit

- Kurssiehdotusten kysely ja
vastaanotto

- Kurssiarviointien tulokset

- Kurssitoiveista toteutuneet
kurssit

Perusturva:

Ikäihmisten matalan kynnyksen
kohtaamispaikka

Omaehtoisen terveyden
edistämisen tukitoimet

Vammaispalvelu

Sivistystoimen erityisopettajat,
koulukuraattorit, koulupsykologi,
koulunkäynninohjaajat.

Tsemppari-palvelu kouluilla.

Omannäköinen elämä
toimintamalli
(itsenäistymisvaiheessa olevien
nuorten tukeminen)

Vammaispalvelut 

Sivistystoimi

Tuettu opiskelu peruskoulun
jälkeen kotiseudulla,
perusnuorisotyö ja etsivä-
nuorisotyö.

Perusturva

Sosiaalisen asumisen tukeminen
(tarvetta vastaavat asumispalvelut)

Voisiko kartottaa puutteellisesti
asuvien ja asunnottomien
olosuhteita?

Ruokapalvelut:  Ruokapalveluiden
tuottaminen kotiin jatkuu
Wiitaunionissa

Yhdyskuntatekniikka ja Tilapalvelu;

Liikuntapaikat ovat kunnossa ja
helposti saavutettavissa

Aktiivinen tiedottaminen ja
asiakastyytyväisyys

Liikuntatoimi
- Liikuntakysely joka toinen vuosi
liikuntaohjelman mukaisesti alk. v.
2019

- Liikuntakyselyn toteutuminen
joka toinen vuosi
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- Eri tiedotuskanavien
hyödyntäminen

Ympäristöstä huolehtiminen ja
ympäristön viihtyvyyden
lisääminen

PDAS:

Liikunta ja kulttuuritoimi

Ympäristön viihtyvyys - kylät
kuntoon
- Avustukset uudistetun
avustusohjeen mukaisesti

- Myönnetyt avustukset/vuosi

Maankäyttö, Yhdyskuntatekniikka
ja Tilapalvelu;

Panostetaan piha ja yleisten
alueiden viihtyvyyteen,
käyttöasteen nostoon sekä
ympäristön monimuotoisuuteen

Tehdyt toimenpiteet (kpl) sekä
saatu palaute (käyttäjät ja muut
hallintokunnat)

Kaikki Hallintokunnat osallistuvat!

Vieraslajitalkoiden järjestäminen ja
niihin osallistuminen

Järjestetyt tilaisuudet ja
osallistujamäärä (kpl)

Kaikki hallintokunnat!

Jätteiden lajittelun tehostaminen
(kuntien työntekijät / kiinteistöt,
kuntalaiset)

Jätekustannusten muutokset,
tiedotuksen määrä

Liikunta luontainen ja myönteinen
osa lasten päivittäistä arkea

Varhaiskasvatus

- Varhaiskasvatuksen
valtakunnallisen liikunnan
suosituksen noudattaminen

- Henkilöstön koulutus

- Varhaiskasvatuksen yksiköiden
liikuntasuunnitelmat

Lapsien totuttelu monipuoliseen ja
terveelliseen ruokavalioon

Varhaiskasvatus

Ruokapalvelut 

- Varhaiskasvatuksen
ruokailusuositukset käytössä

- Yhteinen hanke
ruokapalveluhenkilöstön kanssa

Mielenterveyspalveluiden
päivätoiminnan kehittäminen

Perusturva

- Asiakkaan kokonaisvaltaisen
elämäntilanteen kartoitus

- Terveellisten elämäntapojen
ohjeistus ja käytännön opetus
mm. ruoanlaitossa

-Opastus ja kannustus itsehoitoon

- Voimavarojen käyttöönotto ja
aktiviteetin lisääminen

Ikäihmisten saaminen mukaan
digitalisaatioon

Sivistystoimi:

Kirjaston henkilökohtainen
digineuvonta ajanvarauksella.

Kansalaisopiston kurssit.

Kaikki hallintokunnat:

Kuntien kotisivut helppokäyttöiset
ja selkeät

Kävijämäärät henkilökohtaisessa
opastuksessa.

Asiakaspalaute kotisivuista.
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2. Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy

Tavoite Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit

Perheiden tukeminen -
vanhemmuus haltuun - lasten
ongelmat ja murheet kohdataan
aidosti.

Perusturva, 3. sektori, yritykset

Kotiapupalvelu ja neuvolan
perhetyö lapsiperheille riittävää ja
kysyntää vastaavaa.

Asiakaspalaute, käyttäjämäärä
(perheet), sosiaalityön arvio

Perusturva

Hyvät ja riittävät perhesuunnittelu
sekä lastenneuvolapalvelut.

Asiakaspalaute,
neuvolatarkastuksista ja
rokotusohjelmista poisjäävien
lukumäärä

Perusturva

Sivistystoimi

Matalalla kynnyksellä toimiva
lapset puheeksi mallin
keskustelut

Keskustelujen lukumäärä,
moniammatillisten
seurantaryhmien tulokset

Sivistystoimi

Vanhempainyhdistysten toiminnan
tukeminen.

Järjestetyt ja tuetut tapahtumat ja
toiminta

Sivistystoimi, perusturva, sekä 3.
sektori yhteistyössä

Mahdollisuus monipuoliseen eri
tahojen järjestämään
iltapäivätoimintaan kaikille
tulotasosta riippumatta.

Osallistuvien lasten lukumäärä

Perusturva ja sivistystoimi

Resurssiltaan riittävät, pysyvät ja
tarpeeksi monipuoliset lapsi- ja
oppilashuollolliset palvelut, joiden
käyttöön kynnys on matala ja
joissa moniammatillisen yhteistyön
lisäksi myös yhteys kodin kanssa
toimii. Maltilliset ryhmäkoot
kouluissa.

Ohjauksen näkökulman
lisääminen aineenopetuksessa
"koko koulu ohjaa- ajattelumalli"

Kouluterveyskyselyt joka toinen
vuosi.

Kiva kyselyt vuosittain.

Palautekyselyt vanhemmille ja
lapsille.

Säännöllinen tarpeen arviointi.

Henkilökunnan vaihtuvuus.

Perusturva
Sosiaaliohjaaja viikoittain
terveyskeskuksessa

Asiakaskäynnit

Aktiivisuutta lisäävän toiminnan
kehittäminen - vastuu itsestä -
minä voin vaikuttaa! 

Kaikki ikäryhmät

PDAS

Sivistystoimi ja perusturva
yhteistyössä

Elämäntaparyhmät eri
kohderyhmille

Palveluista tiedottamisen
kehittäminen

Ryhmien ja toimintaan
osallistuneiden määrät.

Sivistystoimi, perusturva sekä 3.
sektori

Puttaalaisten miesten toiminnan

Osallistuneiden määrä, uudet
mukaantulijat
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jatkuminen ja aktiivinen tiedotus,
Pdas.

Viitaseudun opisto:

Miesten ja poikien aktivoiminen
mukaan toimintaan
sukupuolijakauman tasaamiseksi

Perusturva ja yleishallinto

Työttömien terveystarkastukset.

Toteutuneiden tarkastusten
määrä.

Perusturva, KELA

Ennaltaehkäisevän
kuntoutustoiminnan kehittäminen
ja käyttö, kelan jne. kuntoutuksiin
ohjaaminen aktiivisesti.

Perusturva

Yrityssektori

Aktiivisen kuntoutuksen
lisääminen vamman / sairauden
hoitona sekä jatkoseurannan
toteuttaminen (tapauksen
loppuun saakka).

Asiakasmäärät, saatu palaute

Perusturva, sivistystoimi sekä
3.sektori

Aktiivinen vertaistukitoiminta sekä
eri ryhmien päivätoiminta (myös
kylillä).

Ryhmien ja kerhojen määrä sekä
niihin osallistuneiden lukumäärä ja
toiminnasta saatu palaute

Perusturva, tekninen toimi

Palveluliikenteen palauttaminen
kyläkunnilta keskustaan.

Toteutunut toiminta ja kyytejä
käyttävien lukumäärä sekä saatu
palaute

Tekninen toimi, sivistystoimi ja
perusturva

Ateriapalvelut monipuoliset.
Ravitsemuksesta tiedottaminen,
ravitsemusterapeutti osaksi
elämänhallintapalveluja.

Ateriapalveluannosten määrä ja
hinta (ristiinseuranta),
asiakaspalaute.

Perusturva, sivistystoimi, yritykset
ja 3. sektori

Tukipalvelujen käytön lisääminen.
Kotipalvelu, siivousapu,
kiinteistönhoitopalvelut,
kuljetuspalvelut.

Palvelujen saatavuus, annetut
maksusitoumukset ja
palvelusetelit

Perusturva ja sivistystoimi

Nuorten elämänhallinnan
kehittäminen. Nuorten uskon
tulevaisuuteen vahvistaminen ja
elämänilon löytymiseen
panostaminen.

Syrjäytyneiden määrä,
mielenterveyspalveluiden
asiakkaiden määrä

Voimaa vanhuuteen työ osaksi
vakituista toimintakulttuuria, Pdas

PDAS

Liikuntatoimi, päivätoiminta, tk
fysioterapia, kansalaisopisto

-Vertaisohjaajakoulutukset

- Vertaisohjaajakoulutukset/vuosi

- Intensiiviryhmät/vuosi

- Tasapainoryhmät/vuosi

- Liikuntaneuvontaryhmät/vuosi
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- Intensiiviryhmät

- Tasapainoryhmät

- Liikuntaneuvontaryhmät

- Ulkoilutoiminnan
vakiinnuttaminen

Harrastusmahdollisuudet Liikuntatoimi yhteistyössä eri
toimijoiden, mm. kansalaisopiston
ja yhdistysten kanssa

- Huomioitava liikunnan ja muiden
harrastusmahdollisuuksien
kokonaistarjonnasta eri
kohderyhmille eri toimijoiden
kanssa (koulut, urheiluseurat ym.
järjestöt, kansalaisopisto,
perusturva)

- Eri toimijoiden yhteistyön
parantaminen
harrastusmahdollisuuksien
lisäämiseksi ja päällekkäisyyksien
poistamiseksi

- Avustukset uudistetun
avustusohjeen mukaisesti, Pdas

Liikuntatoimi yhdessä eri
toimijoiden kanssa

Huomioitava liikunnan
kokonaistarjonta eri kohderyhmille
yhteistyössä eri toimijoiden
kanssa (koulut, urheiluseurat ym.
järjestöt ja toimijat,
kansalaisopisto, perusturva)

- Liikunnan kokonaistarjonta

- Soveltavan liikunnan kalenteri
vuosittain

Liikuntatoimi yhdessä teknisen
toimen kanssa

Laadukkaat ja monipuoliset
liikuntatilat ja -paikat

- Kunnan investointiohjelman
laadinta, päivitys ja toteutumisen
seuranta

Investointiohjelman toteutuminen

Arjen turvallisuuden ja
turvallisuuden tunteen
parantaminen sekä
onnettomuuksien ehkäisy

Yhdyskuntatekniikka ja tilapalvelu:

Valvonnan tehostaminen ja
lisääminen tarpeen mukaan
(kamerat, yhteistyö vartijaan ja
poliisiin, säännölliset
tarkastuskierrokset ja
havainnointi) sekä epäkohtiin ja
väärinkäytöksiin puuttuminen.

Epäkohtiin ja vaaraa aiheuttaviin
asioihin välittömästi puuttuminen.
päiväkirjamerkinnät.

Tilapalvelu ja
yhdyskuntatekniikka: 

Parannetaan kiinteistöjen ja
yleisten alueiden esteettömyyttä

Toteutettujen kartoitusten sekä
korjaustoimenpiteiden määrä.

Tilapalvelu ja yhdyskuntatekniikka:

Ylläpidetään kiinteistöjen ja
yleisten alueiden terveellisyyttä ja
turvallisuutta

Huoltokirjaan kirjatut toimenpiteet
ja huoltokalenterin mukaisten
töiden ajantasainen suorittaminen
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Koskee kaikkia toimialoja:

Nopea reagointi häiriötilanteisiin

Mielenterveyspalveluiden
päivätoiminnan kehittäminen

Perusturva

- Päivittäinen voinnin seuranta,
vapaamuotoiset kahdenkeskiset
ohjaustilanteet

- Lääkärin konsultointi tai ohjaus
lääkäriin voinniin muuttuessa

- Intervallijaksot

Suun terveydenhuollon
ennaltaehkäisevän työn
lisääminen

Perusturva:

Suuhygienistien ja
hammashoitajien jalkautuminen
kouluille ja varhaiskasvatukseen

Ennaltaehkäisevät käynnit /
vuosi/sivistystoimen yksikkö

Perusturva:

Odottavien isien suun terveyden
arviokäynnit

Käyntimäärät/odottavat isät

Ikäihmisten kotona-asumisen
tukeminen

Perusturva:

Palvelusetelien kattavuuden
laajentaminen (esim.
kiinteistönhoito, kuljetus,
ruokapalvelut, siivous,
pyykinpesu).

Käytetyt palveluseteli eri
palveluihin

3. Työllisyyden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy

Nuorten hyvinvointi

Tavoite Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit

Kunnan vetovoimaisuuden
lisääminen

Sivistystoimi

Lukioiden vetovoimaisuudesta
huolehtiminen.

Oppilasmäärä ja sen kehitys

Yleishallinto, tekninen toimi

Asunto, liiketila ja tonttitarjonta
vastaa kysyntään tarvittaessa
nopeasti.

Voimassaolevat kaavat ja tarjolla
olevien tonttien määrä.
Asuntotarjonta ja asuntojen hinta-
laatusuhde.

Yleishallinto, yritykset sekä 3.
sektori

Mainonta. Mielikuvat. Yritysten
toimintakulttuurin ja -
mahdollisuuksien parantaminen

Kyselyt, julkisuus, katselukerrat
(videot)

Kuntien vuokrataloyhtiöt:

Kunnan vuokra-asuntojen
remontoiminen ikäihmisille
soveltuviksi

Remontoitujen asuntojen määrä.

Paluumuuttajat.

Nuorten kuulemisen ja
kohtaamisen lisääminen

Sivistystoimi

Nuorisotilojen kattavat aukioloajat
sekä riittävä toiminta ja
tapahtumakirjo.

Käyttäjämäärät, totteutunut
aukiolo, palaute

Sivistystoimi Kohdatut nuoret,
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Etsivä nuorisotyön säilyminen. elämänmuutokset (nuorten
elämäntilanteen kehittymisen
seuranta), palaute

Sivistystoimi

Nuorten työpajatoiminnan
jatkuminen.

"Pajalaisten" määrä, jatkopaikat ja
muu elämänhallinnan seuranta

Starttipajatoiminnan aloittaminen.

Sivistystoimi (kunta)

Toiminnan alkaminen,
vaikuttavuuden arviointi

Sivistystoimi, tarvittaessa muut
hallintokunnat (kunta) ja 3. sektori

Oppilaskunta-, nuorisovaltuusto-
ja lapsiparlamenttitoiminnan
jatkuvuus.

Vaikuttamistoimielinten aktiivisuus
ja niiden kautta tulleet
kehittämisehdotukset sekä
toteutuneiden kehittämistoimien
määrä

Toiminnallisuutta ylläpitävän ja
eheyttävän palvelun tarjoaminen
matalalla kynnyksellä.

Perusturva

Riittävät, tarpeeseen vastaavat
moniammatilliset terveydenhuolto
ja -edistämispalvelut.

Terveydentilan kehitys
tilastollisesti.

Perusturva

Riittävät erikoissairaanhoidon
palvelut.

Yleishallinto

Perusturva

Kysyntään ja tarpeisiin vastaavan
työterveyshuoltopalvelujen
säilyminen paikkakunnalla.

Työterveyshuollosta
päivystykseen tai avovastaanoton
puolelle ohjaantuneet
asiakaskäynnit

Yleishallinto (valvoo), perusturva
yhdessä 3. sektorin ja kunnan
muiden hallintokuntien kanssa

Kuntouttavan työtoiminnan sekä
työkokeilutoiminnan tarpeen
mukaisuuden arviointi sekä
toiminnan laadukas järjestäminen
sitä aidosti tarvitseville.

Toimenpiteiden piirissä olevien
henkilöiden määrä sekä heiltä
toiminnasta saatu palaute

Tekninen toimi:

Tarjotaan harjoittelu-,
oppisopimus, kokeilu ja
kuntoutuspaikkoja
mahdollisuuksien mukaan niitä
aidosti tarvitseville.

Viestinnän kehittäminen ja
lisääminen laajalla skaalalla eri
palveluista, toimintamalleista,
avustustavoista, jne.

Kaikki toimialat, 3. sektori, yritykset

Tiedotus myös ns. ei aktiivisista
asioista (osa normaalia
hallintokunnan toimintaa)
jatkuvana, esim. väh. 2 kertaa
vuodessa. Kuntalaistilaisuudet ja
verkkoartikkelit sekä lehtijutut.
Tapahtumakalenteri / vuosikello
(menoinfo.fi).

Yleinen näkemys kuntalaisten
osallisuuden ja osallistumisen
muutoksesta, saatu palaute
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Nuorten syrjäytymisen ehkäisy
Sivistystoimi

- Opinto-ohjauksen oppitunnit ja
yksilökeskustelut (mm. lukio-
opintojen sekä muiden jatko-
opintojen suunnittelu,
itsetuntemus, ajankäyttö,
opiskelutaidot, kesätyönhaku,
työelämätaidot, yrittäjyys)

- Ryhmänohjaus ja keskustelut
ryhmänohjaajien kanssa

- Vierailut jatko-opintopaikkoihin
sekä vierailijat

- Yläkoulun TET -jaksot

- nuorisotyö, etsivä-nuorisotyö,
starttipajat, työpajat

- 3. sektorin toiminta

Nuorten työelämätaitojen
vahvistuminen sekä
henkilökohtaisen urapolun
selkiytyminen

Lukiot

- Lukiosta käytännön taitajia -
työelämäverkkokurssit

Perusopetuksen tet-jaksot

- Työelämäkurssien suorittaneisen
määrä

- Yritysten uudet työntekijät esim.
kiireapulaiset lukiolaisista

Lukion ja yrittäjien väliset yhteydet

Eri väestöryhmien tasa-arvoinen
mahdollisuus opiskeluun ja
harrastamiseen

Viitaseudun opisto

- Kurssien hinnoittelu

- Kohdennetut
opintoseteliavustukset

- Työikäisten osalta
maksuseteleiden
vastaanottaminen
kurssimaksuihin

- Kertamaksumahdollisuus

Musiikkiopisto

3. sektorin
harrastusmahdollisuudet

- Kurssien hintakehityksen
seuranta

- Opintosetelikurssien
toteutuminen

Kansalaistaitojen sekä
työelämätaitojen vahvistuminen

Sivistystoimi

- Valmentavat ja tutkintoon
johtavat kurssit (ensiapu,
mielenterveyden ensiapu,
tietotekniikan yksilöopetus,
kielten kurssit, hygieniapassi- ja
järjestyksenvalvojakurssit)

- Kurssien toteutuminen ja niille
osallistujien määrä

Työllistäminen PDAS

Liikunta- ja kulttuuritoimi

Yhteistyö Viitaseudun
kumppanuus ry:n kanssa, Pdas

-Avantouintipaikan ylläpito ja
saunavuorot

-Messujärjestelyt

- Toteutuma

Johtoryhmä, kaikki toimialat:

Henkilöstön eläköityessä tai
muutoin vaihtuessa toimenkuvat
tarkastetaan ja toimet täytetään
tarpeen mukaisesti

Tekninen toimi:
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Kausitöihin työllistetään
resurssien puitteissa henkilöitä
suoraan.

Elinvoima/nuorten koulutus Liikunta- ja kulttuuritoimi

- Tarjotaan opiskelijoille
opinnäytetyön aiheita (esim.
liikuntakysely)

- Tehdyt opinnäytetyöt

Tekninen toimi, Ympäristötoimi

Tarjoamme edelleen
mahdollisuuden opinnäytetöiden
tekemiseen sekä
harjoittelupaikkoja

- Tehdyt opinnäytetyöt

- Harjoittelijoiden määrä

Hankintojen avoimuus Kaikki toimialat

Viestintä

Kaikki toimialat:

Hankinnat tiedotetaan ja
kilpailutetaan avoimesti ja
verkkosivuilla

ilmoitusten määrä

Vaikeasti asutettavien tukeminen Perusturva

Vaikeasti asutettavien
sijoittuminen tarvetta vastaavaan
asumispalveluun

Perusturva, yleishallinto

Edulliset pienet asunnot ja
asunnoon saamisen
helpottaminen

Perusturva, yleishallinto

yhteistyö ympäristö ja tekninen

Puutteellisesti asuvien ja
asunnottomien olosuhteiden
parantaminen; tilanteenteen
tarkempi kartoittaminen

-Määrä?

Mielenterveyspalveluiden
päivätoiminnan kehittäminen

Perusturva

- Paikka mihin mennä, yhteisö,
joka kannattelee

Hyvinvointia edistävät investoinnit 2017-2020 Pihtipudas

Tavoite Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit

Investointiohjelmaan vuosille
2019-2022 kirjatut
investointiesitykset, joilla on suora
vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin.
Listauksesta jätetty pois
kiinteistöjen ja alueiden
kunnossapitoon liittyvät
toimenpiteet sekä
käyttötaloudessa huomioitavat
asiat kuten palvelujen, välineiden
ja alueiden ylläpito.

RC-autorata

Luontoreitistöjen kehittäminen

Kuntosali

Liikunta- ja koulualueen
aluesuunnittelu
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Investoinnit kokoaa tekninen toimi
(kiinteistöpäällikkö) eri
hallintokunnilta saatujen tietojen
pohjalta vuosittain kesällä.
Investointiohjelman luonnosta
käsitellään johtoryhmissä sekä
iltakouluissa ja lopullinen
investointiohjelma hyväksytään
valtuustossa vuosittain
joulukuussa.

Tavoitteena on, että
investointiohjelmassa olisi
jatkuvuutta ja suunnitelmallisuutta,
joten seuraavan vuoden lisäksi
tulee ohjelmasta löytyä alustava
suunnitelma myös 3:lle
suunnitelmavuodelle.

Investointien tarkempi
aikataulutus ja kustannusarviot
löytyvät kunnan talousarviokirjasta.
Listauksen sisältö,
toteutusjärjestys sekä
kustannusarviot tarkentuvat
vuosittain.

Arviointimittarina inveistoinneissa
toimivat toteutuneet investoinnit,
vrt toteutumattomat investoinnit,
kunnan oma panostus sekä
saadut avustukset.

Alakoululaisten miniareena

Esteettömyyskartoitukset sekä
niihin liittyvät toimenpiteet

Suvannonlahden kehittäminen

Rullalautapuiston laajennus

Sopukan teemapihat

Ulkoilureitistöjen kunnostus

Uimarantojen kehittäminen

Parkour

Putaanvirran koulukeskuksen
piha-alueen istutukset ja varustelu

Minigolf- rata

Ulkolautapelit

Koirapuisto (-aloite)

Kuntoportaat

Lasten pieni sisäleikkipuisto

Muurasjärven koulun korjaukset
(sisältää ulkovälineistöä)

Onnimannin päivähoitokeskuksen
piha-alueen laajennus ja varustelu

Kaavateiden peruskorjaus ja
katujen päällystäminen

Katuvalaistuksen uusiminen

Peruskorjaus ja
kehittämismäärärahat toreihin,
satamiin ja venepaikkoihin,
puistoihin ja muihin yleisiin
alueisiin, liikunta-alueille sekä
hulevesien hallinnan
suunnitteluun ja parantamiseen
tarvittaessa

Hyvinvointia edistävät investoinnit 2017-2020 Viitasaari

Tavoite Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit

Investointiohjelmaan vuosille
2019-2022 kirjatut
investointiesitykset, joilla on suora
vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin.
Listauksesta jätetty pois
kiinteistöjen ja alueiden
kunnossapitoon liittyvät
toimenpiteet sekä
käyttötaloudessa huomioitavat
asiat kuten palvelujen, välineiden

Työkeskus Sateenkaaren
korjaukset

Perusturvalautakunnan eri
toimintoihin varatut
irtaimistomäärärahat

Museorakennukset
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ja alueiden ylläpito.

Investoinnit kokoaa tekninen toimi
(kiinteistöpäällikkö) eri
hallintokunnilta saatujen tietojen
pohjalta vuosittain kesällä.
Investointiohjelman luonnosta
käsitellään johtoryhmissä sekä
iltakouluissa ja lopullinen
investointiohjelma hyväksytään
valtuustossa vuosittain
joulukuussa.

Tavoitteena on, että
investointiohjelmassa olisi
jatkuvuutta ja suunnitelmallisuutta,
joten seuraavan vuoden lisäksi
tulee ohjelmasta löytyä alustava
suunnitelma myös 3:lle
suunnitelmavuodelle.

Investointien tarkempi
aikataulutus ja kustannusarviot
löytyvät kunnan talousarviokirjasta.
Listauksen sisältö,
toteutusjärjestys sekä
kustannusarviot tarkentuvat
vuosittain.

Arviointimittarina inveistoinneissa
toimivat toteutuneet investoinnit,
vrt toteutumattomat investoinnit,
kunnan oma panostus sekä
saadut avustukset.

Urheilukentän päärakennus

Kyläkoulujen korjausmäärärahat
(sisältävät myös välinehankintaa ja
aulkoalueiden parantamista)

Savivuoren alue

Liikunta-alueiden parannukset

Jalkapallohallin toimenpiteet

Latukone

Voimailusalin varusteet

Hiekan uimarannan parannus

Kääntösillan peruskorjaus

Huopanankosken alueen
kehittäminen

Venesatamat ja rantautumispaikat

Torit ja puistot

Hulevedet

Katujen ja teiden kunnossapito

Katuvalaistus

6 Loppuyhteenveto ja suositukset
Hyvinvointiryhmässä on kiinnitetty huomiota siihen, että valtuustokauden alussa asetettujen painopistealueiden lisäksi tarkemmin analysoidun
indikaattoritiedon valossa on pyritty löytämään eri ikäryhmien osalta keskeiset huolenaiheet, joihin toimialojen toivotaan kiinnittävän huomiota
valtuustokauden lopulla. Erityisesti läpikäydyn indikaattoritiedon valossa lapset ja nuoret on nostettu lopun valtuustokauden painopistealueeksi. 

Esiin nostettuja huolenaiheita ovat lasten ja nuorten päihteidenkäyttö, kouluruokailuun osallistumattomuus, koulukiusaaminen, rikollisuus sekä liian
vähäinen liikkuminen ja ylipaino. Lisäksi hyvinvointiryhmä pyytä perusturvaa ottamaan huomioon 1.10.2018 Wiitaunionin lapsiparlamentin esille
nostamat asiat.

Hyvinvointityöryhmä suosittelee seuraavia toimenpiteitä huomiotavaksi v.2019-2020 aikana:

a)   Kouluruokailutyöryhmän perustaminen kouluruokailun vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Työryhmän kokoonkutsujana ruoka- ja
puhtauspalvelupäällikkö Sari Wilkman.

b)   Haaste nuorisovaltuustoille: Tavoitteena kehittää ohjelma yhdessä ehkäisevien päihdetyöntekijöiden kanssa, jonka tavoitteena on lasten ja
nuorten päihteiden käytön väheneminen. 

c)   Toimintamallin kehittäminen lasten ja nuorten liikkumisen lisäämiseksi. Kuntien liikuntatoimet yhdessä Keski-Suomen Liikunta ry:n kanssa.
d)   Koulupoliisien vuosittaiset vierailut jokaisessa Wiitaunionin koulussa. Koulujen yhteydenotot suoraan koulupoliiseihin.
e)   Turvallisuussuunnitelman päivittäminen yhteistyössä poliisin kanssa.

 

7 Hyvinvointikertomuksen laatijat
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Wiitaunionin hyvinvointiryhmä 2017-2020:

Sari Hakonen, tekninen lautakunta pj.

Salla Kumpulainen, tekninen toimi vpj.

Kati Laine-Rissanen, sivistystoimi

Jorma Rihto, sivistystoimi

Tauno Mattola, sivistyslautakunta

Sanna Ruuska, perusturva

Raimo Pärnänen, perusturvalautakunta

Kirsi Hyvärinen, ympäristötoimi

Ari Hautsalo, ympäristölautakunta

Johanna Laakso, Viitasaaren yrittäjät

Nina Peränen, sairaanhoitopiiri. siht

Lisäksi kirjoittajina ovat toimineet:

Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima / Manu Aunola, yritysagentti Pihtipudas

Kaikki ikäryhmät / Helena Raatikainen, aluearkkitehti

Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet / Juha Kokkoniemi, hammaslääkäri, Tuula Mäntylä, vs. perhe- ja mielenterveyspalvelujohtaja, Sari Nurmivaara,
vastaanottopalvelujohtaja, Marja Suni, varhaiskasvatusjohtaja Viitasaari

Ikäihmiset / Anni Sagulin-Raatikainen, koti- ja asumispalvelujohtaja, Riitta Höykinpuro, päivätoimintojen ohjaaja Pihtipudas

Ari Kinnunen, Pihtiputaan kunnanjohtaja

Janne Kinnunen, Viitasaaren kaupunginjohtaja

Laila Nikunlassi, Sivistystoimen toimialajohtaja

Marja Laurila, Perusturvan toimialajohtaja

Lausunto saatu: Viitasaaren vammaisneuvosto, Viitasaaren vanhusneuvosto, Viitasaaren nuorisovaltuusto, Pihtiputaan vanhusneuvosto, Pihtiputaan
nuorisovaltuusto

8 Hyvinvointikertomuksen hyväksyminen
Hallituskäsittely; Viitasaaren kaupunginhallitus 28.5.2019 § 109, Pihtiputaan kunnanhallitus 17.6.2019 § 162

Valtuustokäsittely; Viitasaaren kaupunginvaltuusto 10.6.2019 § 36, Pihtiputaan kunnanvaltuusto 24.6.2019 § 56
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LIITE: Nykytila - Väestön hyvinvoinnin nykytila (indikaattorit)
Tästä liitteestä löydät indikaattorit ikäryhmittäin.

Tarkemmat indikaattoritiedot vuositilastoineen ja selitteineen saat sähköisessä kertomuksessa auki, kun klikkaat indikaattorin tekstiä tai indikaattorin
infoikkunaa.

Indikaattoreissa huomioitavaa on, että mikäli vastauksia / otos ikäluokkaa kohden kunnassa on alle 30, ei tuloksia yleensä julkaista. Lisäksi muutoksia
tarkasteltaessa trendistä poikkeaviin yksittäisten vuosien tuloksiin täytyy suhtautua kriittisesti. Mitä pienempi kunta on, sitä todennäköisempää on
satunnainen vaihtelu. Mikäli kunnassa on noin 100 vastaajaa, muodostaa yksi vastaaja yhden prosenttiyksikön. 

Tulostetussa versiossa tai esikatselunäkymässä tulosten tulkinta käy seuraavasti;

"Muutos (%)" kuvaa indikaattoriarvon suhteellista muutosta Wiitaunionissa, joka ilmaistaan prosentteina. Ympyrän kehän vahvuus ilmaisee
muutoksen voimakkuutta ja ympyrän liikennevaloväri määräytyy tapahtuneen muutoksen perusteella indikaattorin arvotuksen mukaisesti (onko
kasvava arvo negatiivinen vai positiivinen asia). Ympyrän harmaa väri on merkki siitä, että indikaattoria ei ole arvotettu. Alle viiden prosentin muutos
esitetään harmaalla vaakanuolella. 

"Suunta" kuvaa kyseisen indikaattoriarvon kehitystä Wiitaunionissa viime vuosina. Liikennevaloväri määräytyy indikaattorin arvotuksen perusteella. Alle
viiden prosentin muutoksessa suuntakuvaaja esitetään harmaana.

"Vertailu" sarakkeessa palkit kertovat viimeisimmän indikaattoriarvon Wiitaunionissa ja vertailukunnissa sekä tämän mukaisen järjestyksen ja vertailun.
Wiitaunionin yhteinen arvo on keskellä ja sitä verrataan muihin. Liikennevalovärit kertovat vertailukunnan tilanteesta Wiitaunioniin nähden.

TALOUS JA ELINVOIMA
Talous
Tulot
Valtionosuudet yhteensä euroa / asukas

13.6

2012-2017

2015 2016 2017
3651.0 3810.0 3893.0

1549.0 Koko maa
1938.0 Keski-Suomi
3731.0 Viitasaari
3893.0 Wiitaunioni
4147.0 Pihtipudas

Verotulot, euroa / asukas

24.0

2012-2017

2015 2016 2017
3130.0 2992.0 3234.0

3013.0 Pihtipudas
3234.0 Wiitaunioni
3375.0 Viitasaari
3615.0 Keski-Suomi
4090.0 Koko maa

Lainakanta, euroa / asukas

-10.41

2012-2017

2015 2016 2017
3841.0 3499.0 3372.0

2933.0 Koko maa
2953.0 Keski-Suomi
3266.0 Viitasaari
3372.0 Wiitaunioni
3539.0 Pihtipudas

Menot
Kunnan nettokäyttökustannukset yhteensä, euroa / asukas

11.71

2012-2017

2015 2016 2017
6582.0 6595.0 6832.0

5501.0 Keski-Suomi
5599.7 Koko maa
6659.5 Viitasaari
6832.0 Wiitaunioni
7102.7 Pihtipudas

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

-16.67

2012-2017

2015 2016 2017
44.0 41.0 40.0

39.5 Viitasaari
40.0 Wiitaunioni
40.7 Pihtipudas
55.4 Keski-Suomi
56.2 Koko maa

Elinvoima
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Väestö
Väestö 31.12.

-7.55

2012-2017

2015 2016 2017
10887.0 10809.0 10538.0

4127.0 Pihtipudas
6411.0 Viitasaari
10538.0 Wiitaunioni
276031.0 Keski-Suomi
5513130.0 Koko maa

Huoltosuhde, demografinen

17.14

2012-2017

2015 2016 2017
76.0 78.0 82.0

60.1 Koko maa
62.6 Keski-Suomi
80.6 Pihtipudas
82.0 Wiitaunioni
82.6 Viitasaari

Koulutustasomittain

8.1

2012-2017

2015 2016 2017
260.0 264.0 267.0

254.0 Pihtipudas
267.0 Wiitaunioni
276.0 Viitasaari
364.0 Keski-Suomi
369.0 Koko maa

Elinvoima
Työlliset, % väestöstä

?

2012-2017

2015 2016 2017
33.0 34.0 35.0

34.0 Viitasaari
35.0 Wiitaunioni
35.5 Pihtipudas
39.4 Keski-Suomi
42.2 Koko maa

TALOUS JA ELINVOIMA - Yhteenveto

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET Hyvinvointi
Elämänlaatu ja osallisuus
Mielialaan liittyviä ongelmia kahden viime viikon aikana, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)

?

-

2017
12.0

10.9 Keski-Suomi
11.5 Viitasaari
12.0 Wiitaunioni
12.6 Koko maa

Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista

28.57

2013-2017

2011 2013 2017
10.0 7.0 9.0

7.3 Pihtipudas
8.3 Keski-Suomi
8.5 Koko maa
8.6 Viitasaari
9.0 Wiitaunioni

Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista

5.88

2013-2017

2011 2013 2017
14.0 17.0 18.0

14.1 Viitasaari
18.0 Wiitaunioni
23.5 Keski-Suomi
23.7 Pihtipudas
29.8 Koko maa
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Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokan oppilaista

70.0

2013-2017

2011 2013 2017
24.0 10.0 17.0

8.7 Viitasaari
9.3 Keski-Suomi
10.2 Koko maa
17.0 Wiitaunioni
28.8 Pihtipudas

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8. ja 9. luokan oppilaista

100.0

2013-2017

2011 2013 2017
8.0 7.0 14.0

7.2 Viitasaari
7.4 Keski-Suomi
7.9 Koko maa
13.8 Pihtipudas
14.0 Wiitaunioni

Käyttänyt jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta vähintään kerran, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)

?

-

2017
9.0

5.3 Keski-Suomi
5.4 Koko maa
7.6 Pihtipudas
9.0 Wiitaunioni
10.0 Viitasaari

Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)

?

-

2017
16.0

8.9 Keski-Suomi
10.5 Koko maa
12.7 Viitasaari
16.0 Wiitaunioni
20.3 Pihtipudas

Opiskelu, työ ja toimeentulo
Lasten pienituloisuusaste

-11.11

2012-2017

2015 2016 2017
21.0 18.0 16.0

11.8 Koko maa
13.0 Keski-Suomi
16.0 Wiitaunioni
16.4 Viitasaari
16.6 Pihtipudas

Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä

11.11

2012-2017

2015 2016 2017
10.0 8.0 10.0

9.6 Pihtipudas
10.0 Wiitaunioni
10.4 Viitasaari
10.9 Koko maa
11.9 Keski-Suomi

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä

?

2012-2017

2015 2016 2017
2.0 2.0 1.0

1.0 Wiitaunioni
1.4 Pihtipudas
1.7 Viitasaari
3.0 Keski-Suomi
3.3 Koko maa

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)

?

-

2017
14.0

7.1 Keski-Suomi
7.3 Koko maa
14.0 Wiitaunioni
14.3 Pihtipudas
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Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista

100.0

2013-2017

2011 2013 2017
8.0 6.0 12.0

5.5 Keski-Suomi
5.8 Koko maa
7.1 Viitasaari
12.0 Wiitaunioni
12.1 Pihtipudas

Läheisen alkoholin käyttö aiheuttanut ongelmia, % 8. ja 9. luokan oppilaista

9.09

2009-2013

2009 2011 2013
11.0 16.0 12.0

10.1 Viitasaari
11.2 Koko maa
12.0 Wiitaunioni
13.4 Keski-Suomi
15.6 Pihtipudas

Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä (THL)

24.34

2012-2017

2015 2016 2017
159.0 168.0 235.0

55.0 Pihtipudas
180.0 Viitasaari
235.0 Wiitaunioni
7871.0 Keski-Suomi
139368.0 Koko maa

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

?

2012-2017

2015 2016 2017
2.0 2.0 2.0

1.3 Pihtipudas
1.4 Koko maa
1.6 Keski-Suomi
2.0 Wiitaunioni
2.4 Viitasaari

Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleet 0 - 17-vuotiaat viimeisimmän sijoitustiedon mukaan, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

-50.0

2012-2017

2015 2016 2017
1.0 1.0 1.0

0.9 Pihtipudas
1.0 Wiitaunioni
1.2 Keski-Suomi
1.2 Koko maa
1.8 Viitasaari

Rikoksista syyllisiksi epäillyt 0 - 14-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

140.0

2012-2017

2015 2016 2017
3.0 6.0 12.0

0.0 Pihtipudas
7.6 Keski-Suomi
9.5 Koko maa
12.0 Wiitaunioni
20.0 Viitasaari

Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista

-5.71

2012-2017

2015 2016 2017
35.0 34.0 33.0

29.8 Koko maa
30.2 Keski-Suomi
31.6 Viitasaari
33.0 Wiitaunioni
35.6 Pihtipudas

Kunnan palvelut
Päivähoito
Lasten päivähoidossa olleet 3 - 5-vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä

6.35

2012-2017

2015 2016 2017
63.0 67.0 67.0

59.0 Pihtipudas
60.0 Keski-Suomi
67.0 Wiitaunioni
68.8 Koko maa
71.9 Viitasaari

Koulu
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Pitää koulunkäynnistä, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)

?

-

2017
82.0

79.1 Pihtipudas
82.0 Wiitaunioni
82.1 Keski-Suomi
82.4 Koko maa
84.4 Viitasaari

Pitää koulunkäynnistä, % 8. ja 9. luokan oppilaista

-11.94

2013-2017

2011 2013 2017
55.0 67.0 59.0

56.3 Viitasaari
58.2 Keski-Suomi
59.0 Wiitaunioni
59.8 Koko maa
62.7 Pihtipudas

Sosiaali- ja terveydenhuolto
Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, lastenpsykiatria / 1 000 0 - 12-vuotiasta

139.13

2012-2017

2015 2016 2017
210.0 200.0 165.0

146.5 Viitasaari
165.0 Wiitaunioni
195.1 Pihtipudas
277.1 Keski-Suomi
334.1 Koko maa

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, nuorisopsykiatria / 1 000 13 - 17-vuotiasta

339.07

2012-2017

2015 2016 2017
1206.0 1098.0 1225.0

951.2 Pihtipudas
1192.6 Koko maa
1225.0 Wiitaunioni
1393.1 Keski-Suomi
1399.4 Viitasaari

Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaat vuoden aikana / 1 000 alle 18-vuotiasta, kunnan kustantamat palvelut

-9.76

2011-2016

2014 2015 2016
104.0 50.0 74.0

69.0 Keski-Suomi
70.0 Koko maa
73.0 Pihtipudas
74.0 Wiitaunioni
75.0 Viitasaari

Vapaa-aika
Viettää aikaa harrastuksen parissa vähintään kerran viikossa, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)

?

-

2017
84.0

78.9 Pihtipudas
82.4 Keski-Suomi
83.5 Koko maa
84.0 Wiitaunioni
87.2 Viitasaari

Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2015-)

?

-

2017
81.0

75.0 Viitasaari
81.0 Wiitaunioni
89.5 Pihtipudas
89.9 Koko maa
91.1 Keski-Suomi

Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista

-6.52

2013-2017

2011 2013 2017
39.0 46.0 43.0

22.9 Keski-Suomi
23.7 Koko maa
42.9 Viitasaari
43.0 Wiitaunioni
44.1 Pihtipudas
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LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET - Yhteenveto

NUORET JA NUORET AIKUISET Hyvinvointi
Elämänlaatu ja osallisuus
Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

?

2013-2017

2011 2013 2017
13.0 8.0 8.0

7.2 Koko maa
7.5 Keski-Suomi
7.7 Pihtipudas
8.0 Wiitaunioni
8.0 Viitasaari

Ei yhtään läheistä ystävää, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

-27.27

2013-2017

2011 2013 2017
10.0 11.0 8.0

7.4 Koko maa
8.0 Wiitaunioni
8.1 Viitasaari
8.4 Keski-Suomi

Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

-37.5

2013-2017

2011 2013 2017
19.0 24.0 15.0

12.5 Pihtipudas
15.0 Wiitaunioni
15.6 Koko maa
16.2 Keski-Suomi
16.3 Viitasaari

Ylipaino, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

-13.16

2013-2017

2009 2013 2017
21.0 38.0 33.0

25.8 Keski-Suomi
26.2 Koko maa
32.8 Viitasaari
33.0 Wiitaunioni

Ei syö koululounasta päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

250.0

2013-2017

2011 2013 2017
9.0 4.0 14.0

6.1 Viitasaari
14.0 Wiitaunioni
18.8 Keski-Suomi
23.1 Koko maa
27.7 Pihtipudas

Ei syö koululounasta päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

-52.94

2013-2017

2011 2013 2017
14.0 34.0 16.0

15.5 Viitasaari
16.0 Wiitaunioni
18.9 Keski-Suomi
26.7 Koko maa

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

-15.38

2013-2017

2011 2013 2017
21.0 13.0 11.0

10.0 Viitasaari
11.0 Wiitaunioni
12.3 Pihtipudas
15.7 Keski-Suomi
18.3 Koko maa
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Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

-2.56

2013-2017

2011 2013 2017
36.0 39.0 38.0

28.1 Koko maa
30.4 Keski-Suomi
37.7 Viitasaari
38.0 Wiitaunioni

Tupakoi päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

-36.36

2013-2017

2011 2013 2017
6.0 11.0 7.0

3.0 Keski-Suomi
3.4 Koko maa
6.5 Pihtipudas
7.0 Wiitaunioni
8.0 Viitasaari

Tupakoi päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

10.64

2013-2017

2011 2013 2017
44.0 47.0 52.0

23.2 Koko maa
24.3 Keski-Suomi
52.0 Wiitaunioni
52.5 Viitasaari

Nuuskaa päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

?

2013-2017

2011 2013 2017
0.0 0.0 1.0

0.0 Pihtipudas
1.0 Wiitaunioni
2.0 Viitasaari
3.2 Keski-Suomi
3.7 Koko maa

Nuuskaa päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

-33.33

2013-2017

2011 2013 2017
0.0 3.0 2.0

1.7 Viitasaari
2.0 Wiitaunioni
9.9 Keski-Suomi
10.3 Koko maa

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

80.0

2013-2017

2011 2013 2017
6.0 5.0 9.0

8.2 Viitasaari
9.0 Wiitaunioni
9.4 Keski-Suomi
10.8 Pihtipudas
11.8 Koko maa

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

?

2013-2017

2011 2013 2017
14.0 19.0 19.0

18.6 Viitasaari
19.0 Wiitaunioni
20.4 Keski-Suomi
20.9 Koko maa

Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)

?

-

2017
20.0

20.0 Wiitaunioni
20.0 Viitasaari
28.6 Koko maa
28.9 Keski-Suomi
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Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)

?

-

2017
24.0

22.0 Viitasaari
24.0 Wiitaunioni
27.0 Pihtipudas
29.0 Keski-Suomi
30.5 Koko maa

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

?

2012-2017

2015 2016 2017
1.0 1.0 1.0

1.0 Wiitaunioni
1.0 Koko maa
1.1 Keski-Suomi
1.1 Viitasaari
1.5 Pihtipudas

Opiskelu, työ ja toimeentulo
Toimeentulotukea saaneet 18 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

56.25

2012-2017

2015 2016 2017
15.0 15.0 25.0

18.9 Koko maa
22.9 Keski-Suomi
24.2 Pihtipudas
25.0 Wiitaunioni
25.3 Viitasaari

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

100.0

2012-2017

2015 2016 2017
3.0 3.0 4.0

2.5 Pihtipudas
3.6 Koko maa
3.7 Keski-Suomi
3.8 Viitasaari
4.0 Wiitaunioni

Työlliset 18 - 24-vuotiaat, lkm (2005-)

-15.38

2012-2017

2015 2016 2017
163.0 151.0 154.0

114.0 Pihtipudas
154.0 Wiitaunioni
180.0 Viitasaari
10838.0 Keski-Suomi
225427.0 Koko maa

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

?

2013-2017

2011 2013 2017
0.0 0.0 1.0

0.0 Pihtipudas
1.0 Wiitaunioni
1.1 Koko maa
1.9 Keski-Suomi
2.0 Viitasaari

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

50.0

2013-2017

2011 2013 2017
0.0 4.0 6.0

3.3 Koko maa
3.6 Keski-Suomi
6.0 Wiitaunioni
6.3 Viitasaari

Rikoksista syyllisiksi epäillyt 15 - 17-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

-9.43

2012-2017

2015 2016 2017
62.0 88.0 96.0

20.5 Pihtipudas
62.0 Keski-Suomi
73.6 Koko maa
96.0 Wiitaunioni
143.6 Viitasaari
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Rikoksista syyllisiksi epäillyt 18 - 20-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

19.59

2012-2017

2015 2016 2017
259.0 296.0 177.0

113.0 Pihtipudas
140.9 Keski-Suomi
162.3 Koko maa
177.0 Wiitaunioni
217.1 Viitasaari

Alioikeuksissa tuomitut 15 vuotta täyttäneet henkilöt / 1 000 vastaavanikäistä

?

2012-2017

2015 2016 2017
10.0 10.0 10.0

9.7 Viitasaari
10.0 Wiitaunioni
10.3 Pihtipudas
10.7 Keski-Suomi
11.1 Koko maa

Kunnan palvelut
Koulu
Pitää opiskelusta, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

1.33

2013-2017

2011 2013 2017
80.0 75.0 76.0

62.5 Pihtipudas
70.4 Keski-Suomi
71.6 Koko maa
76.0 Wiitaunioni
84.0 Viitasaari

Pitää opiskelusta, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

15.79

2013-2017

2011 2013 2017
74.0 76.0 88.0

83.4 Koko maa
87.0 Keski-Suomi
87.5 Viitasaari
88.0 Wiitaunioni

Sosiaali- ja terveydenhuolto
Kasvatus- ja perheneuvoloiden 16 - 21-vuotiaat asiakkaat vuoden aikana, kunnan kustantamat palvelut (2006-)

-33.33

2011-2016

2014 2015 2016
0.0 0.0 2.0

1.0 Pihtipudas
2.0 Wiitaunioni
2.0 Viitasaari
16.0 Keski-Suomi
2891.0 Koko maa

Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 18 - 20-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

-16.67

2012-2017

2015 2016 2017
6.0 6.0 5.0

0.0 Pihtipudas
4.6 Viitasaari
5.0 Wiitaunioni
5.0 Koko maa
6.8 Keski-Suomi

Vapaa-aika
Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

-13.43

2013-2017

2011 2013 2017
46.0 67.0 58.0

38.9 Koko maa
38.9 Keski-Suomi
58.0 Wiitaunioni
58.3 Viitasaari

Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

-46.67

2013-2017

2011 2013 2017
26.0 30.0 16.0

14.0 Viitasaari
16.0 Wiitaunioni
20.0 Pihtipudas
20.8 Keski-Suomi
22.5 Koko maa
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Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2015-)

?

-

2017
96.0

93.4 Koko maa
93.9 Keski-Suomi
95.4 Pihtipudas
96.0 Wiitaunioni
96.0 Viitasaari

Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2015-)

?

-

2017
73.0

73.0 Wiitaunioni
73.2 Viitasaari
81.1 Keski-Suomi
81.5 Koko maa

NUORET JA NUORET AIKUISET - Yhteenveto

TYÖIKÄISET Hyvinvointi
Elämänlaatu ja osallisuus
Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä

27.78

2012-2017

2015 2016 2017
16.0 16.0 23.0

18.3 Pihtipudas
21.1 Koko maa
23.0 Wiitaunioni
23.6 Keski-Suomi
25.3 Viitasaari

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

-20.0

2012-2017

2015 2016 2017
13.0 13.0 12.0

6.9 Koko maa
7.7 Keski-Suomi
11.9 Pihtipudas
12.0 Wiitaunioni
12.2 Viitasaari

Alkoholijuomien myynti, 100 % alkoholia, litraa / 18 vuotta täyttäneet

-9.09

2012-2017

2015 2016 2017
10.0 10.0 10.0

8.7 Koko maa
8.8 Keski-Suomi
9.7 Pihtipudas
10.0 Wiitaunioni
10.8 Viitasaari

Opiskelu, työ ja toimeentulo
Ehkäisevää toimeentulotukea vuoden aikana saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

?

2012-2017

2015 2016 2017
0.0 1.0 1.0

0.9 Viitasaari
1.0 Wiitaunioni
1.0 Koko maa
1.4 Keski-Suomi
1.4 Pihtipudas

Perustoimeentulotukea vuoden aikana saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

16.67

2012-2017

2015 2016 2017
7.0 6.0 7.0

6.4 Pihtipudas
6.9 Viitasaari
7.0 Wiitaunioni
7.8 Koko maa
8.7 Keski-Suomi
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Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

?

2012-2017

2015 2016 2017
1.0 1.0 1.0

1.0 Wiitaunioni
1.3 Viitasaari
1.3 Pihtipudas
2.8 Keski-Suomi
2.8 Koko maa

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

-20.0

2012-2017

2015 2016 2017
13.0 13.0 12.0

6.9 Koko maa
7.7 Keski-Suomi
11.9 Pihtipudas
12.0 Wiitaunioni
12.2 Viitasaari

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

40.0

2012-2017

2015 2016 2017
9.0 9.0 7.0

5.6 Koko maa
6.7 Pihtipudas
7.0 Wiitaunioni
7.2 Keski-Suomi
7.6 Viitasaari

Kunnan palvelut
Sosiaali- ja terveydenhuolto
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15 - 49-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä

8.19

2012-2017

2015 2016 2017
1738.0 1703.0 1744.0

917.0 Koko maa
1058.0 Keski-Suomi
1727.0 Pihtipudas
1744.0 Wiitaunioni
1755.0 Viitasaari

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50 - 64-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä

5.79

2012-2017

2015 2016 2017
2034.0 1953.0 1844.0

1024.0 Koko maa
1326.0 Keski-Suomi
1809.0 Viitasaari
1844.0 Wiitaunioni
1898.0 Pihtipudas

Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1 000 asukasta

42.86

2012-2017

2015 2016 2017
20.0 22.0 20.0

5.0 Keski-Suomi
7.9 Koko maa
15.1 Viitasaari
20.0 Wiitaunioni
26.7 Pihtipudas

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleet 25 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

-25.0

2012-2017

2015 2016 2017
5.0 5.0 3.0

2.7 Viitasaari
3.0 Wiitaunioni
3.7 Pihtipudas
3.8 Koko maa
4.0 Keski-Suomi

Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet 25 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

-60.0

2012-2017

2015 2016 2017
3.0 2.0 2.0

2.0 Wiitaunioni
2.0 Koko maa
2.0 Viitasaari
3.0 Keski-Suomi
6.0 Pihtipudas

Wiitaunioni - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2017 - 2020

Hyväksytty 24.06.2019 45/49



Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, psykiatria / 1000 18 vuotta täyttänyttä

-84.86

2012-2017

2015 2016 2017
31.0 22.0 28.0

21.8 Pihtipudas
28.0 Wiitaunioni
32.0 Viitasaari
367.7 Koko maa
465.4 Keski-Suomi

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, syöpätaudit ja sädehoito

8.94

2012-2017

2015 2016 2017
460.0 570.0 719.0

610.0 Pihtipudas
719.0 Wiitaunioni
788.0 Viitasaari
31845.0 Keski-Suomi
562119.0 Koko maa

Työttömien terveystarkastukset, % työttömistä

?

-

2015 2016 2017
2.0 2.0 3.0

1.4 Keski-Suomi
2.5 Koko maa
2.6 Pihtipudas
3.0 Wiitaunioni
3.2 Viitasaari

Sosiaali- ja terveystoiminnan nettokäyttökustannukset (pl. varhaiskasvatus 2015-), euroa / asukas

8.27

2012-2017

2015 2016 2017
4165.0 4203.0 4362.0

3228.6 Koko maa
3286.4 Keski-Suomi
4270.9 Pihtipudas
4362.0 Wiitaunioni
4419.4 Viitasaari

TYÖIKÄISET - Yhteenveto

IKÄIHMISET Hyvinvointi
Opiskelu, työ ja toimeentulo
Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

-50.0

2012-2017

2015 2016 2017
3.0 3.0 2.0

1.9 Keski-Suomi
2.0 Wiitaunioni
2.0 Koko maa
2.2 Viitasaari
2.8 Pihtipudas

Vanhuuseläkettä saavat, lkm

9.11

2012-2017

2015 2016 2017
1868.0 1898.0 1941.0

1317.0 Pihtipudas
1941.0 Wiitaunioni
2338.0 Viitasaari
67444.0 Keski-Suomi
1285492.0 Koko maa

Toimeentulotukea saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

?

2012-2017

2015 2016 2017
2.0 2.0 2.0

1.6 Keski-Suomi
1.8 Koko maa
1.9 Viitasaari
1.9 Pihtipudas
2.0 Wiitaunioni

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
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Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

2.27

2012-2017

2015 2016 2017
90.0 90.0 90.0

90.0 Wiitaunioni
90.2 Pihtipudas
90.3 Keski-Suomi
90.5 Viitasaari
91.1 Koko maa

Kotona asuvat 75 - 84-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

2.15

2012-2017

2015 2016 2017
94.0 94.0 95.0

94.6 Keski-Suomi
95.0 Wiitaunioni
95.2 Koko maa
95.4 Viitasaari
95.4 Pihtipudas

Kotona asuvat 85 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

6.94

2012-2017

2015 2016 2017
80.0 80.0 77.0

76.1 Pihtipudas
77.0 Wiitaunioni
78.0 Viitasaari
79.7 Keski-Suomi
81.2 Koko maa

Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä asuntoväestöstä

4.44

2012-2017

2015 2016 2017
47.0 47.0 47.0

45.9 Pihtipudas
46.4 Keski-Suomi
47.0 Wiitaunioni
47.2 Viitasaari
47.3 Koko maa

Kunnan palvelut
Sosiaali- ja terveydenhuolto
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

13.33

2012-2017

2015 2016 2017
17.0 17.0 17.0

11.3 Koko maa
11.7 Keski-Suomi
14.9 Pihtipudas
17.0 Wiitaunioni
17.6 Viitasaari

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä

-12.5

2012-2017

2015 2016 2017
8.0 7.0 7.0

7.0 Wiitaunioni
7.0 Pihtipudas
7.2 Viitasaari
7.5 Koko maa
8.6 Keski-Suomi

Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä

-25.0

2012-2017

2015 2016 2017
2.0 3.0 3.0

1.1 Keski-Suomi
1.3 Koko maa
2.4 Viitasaari
2.8 Pihtipudas
3.0 Wiitaunioni

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

-25.0

2012-2017

2015 2016 2017
2.0 3.0 3.0

1.0 Keski-Suomi
1.2 Koko maa
2.4 Viitasaari
2.8 Pihtipudas
3.0 Wiitaunioni
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Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 65 vuotta täyttäneillä / 1 000 vastaavanikäistä

-15.32

2012-2017

2015 2016 2017
2147.0 2105.0 1880.0

1850.0 Viitasaari
1880.0 Wiitaunioni
1890.0 Koko maa
1926.0 Pihtipudas
2144.0 Keski-Suomi

IKÄIHMISET - Yhteenveto

KAIKKI IKÄRYHMÄT Hyvinvointi
Elämänlaatu ja osallisuus
Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu

-2.34

2012-2017

2015 2016 2017
130.0 128.0 125.0

124.2 Viitasaari
125.0 Wiitaunioni
125.0 Pihtipudas

Opiskelu, työ ja toimeentulo
Kunnan yleinen pienituloisuusaste

?

2012-2017

2015 2016 2017
18.0 17.0 18.0

12.8 Koko maa
15.7 Keski-Suomi
16.7 Viitasaari
18.0 Wiitaunioni
19.1 Pihtipudas

Ehkäisevää toimeentulotukea vuoden aikana saaneet kotitaloudet

100.0

2012-2017

2015 2016 2017
19.0 20.0 34.0

29.0 Pihtipudas
34.0 Wiitaunioni
37.0 Viitasaari
2243.0 Keski-Suomi
32563.0 Koko maa

Perustoimeentulotukea vuoden aikana saaneet kotitaloudet

4.33

2012-2017

2015 2016 2017
206.0 197.0 241.0

173.0 Pihtipudas
241.0 Wiitaunioni
285.0 Viitasaari
15877.0 Keski-Suomi
278418.0 Koko maa

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet kotitaloudet vuoden aikana

-13.04

2012-2017

2015 2016 2017
38.0 37.0 40.0

25.0 Pihtipudas
40.0 Wiitaunioni
50.0 Viitasaari
4287.0 Keski-Suomi
85870.0 Koko maa

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta

?

2012-2017

2015 2016 2017
5.0 7.0 7.0

6.5 Koko maa
6.8 Pihtipudas
7.0 Wiitaunioni
7.2 Viitasaari
7.5 Keski-Suomi
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Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset / 1 000 asukasta

-100.0

2012-2017

2015 2016 2017
1.0 0.0 0.0

0.0 Wiitaunioni
0.5 Viitasaari
0.5 Pihtipudas
1.1 Keski-Suomi
1.7 Koko maa

Kunnan palvelut
Sosiaali- ja terveydenhuolto
Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta

-3.55

2012-2017

2015 2016 2017
1922.0 1861.0 1768.0

1204.0 Koko maa
1410.0 Keski-Suomi
1766.0 Pihtipudas
1768.0 Wiitaunioni
1769.0 Viitasaari

Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas

18.8

2012-2017

2015 2016 2017
1143.0 1125.0 1270.0

1113.6 Keski-Suomi
1221.3 Koko maa
1248.0 Viitasaari
1270.0 Wiitaunioni
1303.6 Pihtipudas

KAIKKI IKÄRYHMÄT - Yhteenveto
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