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Johdanto

Kuntalaki sekä Terveydenhuoltolaki määrittävät hyvinvoinnin edistämisen yhdeksi kaupungin perustehtäväksi. Hyvinvointikertomus tukee tätä tehtävää toimimalla työvälineenä hyvinvointitarpeiden kartoittamiseen, hyvinvoinnin edistämisen suunnitelman tekemiseen sekä toteutettujen toimenpiteiden arviointiin.
Terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia laatimaan hyvinvointikertomuksen. Sen mukaan kunnanvaltuustolle on valmisteltava laaja hyvinvointikertomus valtuustokausittain ja kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain.
Hyvinvointikertomus on yksi kuntajohtamisen työväline, jonka laatimiseen osallistuu kaupungin
hyvinvointityöryhmä ja tarvittaessa eri toimialojen asiantuntijoita. Hyvinvointikertomus tarjoaa
suuntaviivoja kaupungin strategiatyölle, poliittiselle päätöksenteolle sekä toiminnan ja talouden
suunnittelulle.
Hyvinvointikertomus sisältää tietoa ikaalilaisten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin, suunnitelman hyvinvoinnin edistämisestä sekä arvion toteutuneesta hyvinvoinnin edistämistoiminnasta. Hyvinvoinnin edistäminen on tietoon perustuvaa strategista toiminnan ja palvelujen suunnittelua. Se on myös konkreettista työtä, jolla mahdollistetaan asukkaiden toimiva asuin- ja
elinympäristö sekä hyvä elämä. Sen toteuttaminen edellyttää kaikkien toimialojen osaamista,
laaja-alaista eri toimijoiden yhteistyötä sekä kuntalaisten omaa osallistumista ja osallistamista ja
poliittista tahtoa päätöksenteossa. Tärkeää on elintapoihin, elinoloihin, ympäristöön ja palveluihin
vaikuttaminen. Erityisesti ennaltaehkäisevän toiminnan monialainen toteuttaminen on keskeistä
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä.
Ikaalisten sosiaali- ja terveyspalvelut ovat olleet keskeinen osa Ikaalisten kaupungin terveyden ja
hyvinvoinnin edistämistyötä. Sote-uudistuksen myötä hyvinvointityön paikallinen vetovastuu siirtyy muille hallintokunnille ja säilyy peruskunnilla. Muutokseen valmistautuminen on Ikaalisissa jo
hyvin alkanutkin mm. nimeämällä hyvinvointikoordinaattori soten ulkopuolelta.
Maakunnan sote tulee tukemaan kuntien hyvinvointityötä mahdollisimman tehokkaasti – myös
paikallistasolla. Ikaalisissa hyvinvointityö on jo vuosia edennyt hienosti hallintokuntien välisenä
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saumattomana yhteistyönä mm. moniammatillisten tiimien kautta. Tavoitteena sotessa on kehittää paikallinen hyvinvointityö niin vahvaksi, että uudelleen organisoituva sote pystyy jatkossakin
tukemaan Ikaalisten kaupungissa hyvinvointityötä tehokkaasti, vaikka soten johto siirtyykin maakuntaan 1.1.2020.
Ikaalisten kaupungin ensimmäinen hyvinvointikertomus laadittiin vuosille 2013-2016.
Tässä Ikaalisten kaupungin hyvinvointikertomuksessa ja -suunnitelmassa 2017-2020 luodaan katsaus menneeseen sekä asetetaan seuraavan nelivuotiskauden painopisteet ja tavoitteet indikaattori- ja muun kunnan keräämän tiedon perusteella. Tilannekuvan ja siitä tehtyjen johtopäätösten
perusteella nostetaan esiin kehittämisehdotuksia kuluvaa valtuustokautta varten.
Vertailukohteiksi on valittu Hämeenkyrö, Parkano ja Pirkanmaa.
Ikaalisten kaupunginvaltuusto hyväksyi 4.12.2017 Ikaalisten strategian vuosille 2017 – 2021. Strategiset valinnat ovat elinvoima, kokeilut ja kehittäminen, hyvinvointi sekä tasapainoinen talous.
Strategia ohjaa kaikkia kaupungin toimintoja ja toimijoita. Strategian osana hyväksytyn toimeenpano-ohjelman kehittämiskohteisiin on sisällytetty ”Hyvinvointikertomuksen päivitys ja sen yhteensovittaminen strategiakauden talousarvioiden valmisteluun 2018 – 2022”. Hyvinvointikertomukseen 2017 – 2020 esitetyt tavoitteet tukevat strategian valintoja ja tuottavat toteutuessaan
hyvinvoinnin lisääntymistä Ikaalisissa.
Ikaalilaisten hyvinvoinnin edistämisen tavoitteiksi on asetettu kolme painopistettä, joihin on eri
toimijoiden kanssa laadittu tarkennetut tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Painopisteet liittyvät
terveellisiin elintapoihin, arjessa pärjäämiseen sekä yhteisöllisyyteen (taulukko).
Ikaalisten kaupungin strategiaan kirjatun toiminta-ajatuksen mukaisesti Ikaalisten kaupunki on
olemassa edistääkseen alueen elinvoimaa ja hyvinvointia. Kaikki suunnitelmamme, päätöksemme ja arkipäivän toimintamme tähtää siihen, että Ikaalinen on elinvoimainen ja hyvinvoiva
kotikunta.
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OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA 2013 – 2016
1. Painopistealueet valtuustokaudella 2013 – 2016
1. Terveellisten elintapojen edistäminen (taulukko)
Tavoitteet
Terveellisten ravintotottumusten
edistäminen kaikissa ikäryhmissä.

Toimenpiteet ja vastuutaho
Alueellisen ravitsemussuosituksen hyödyntäminen ja
toimeenpano
eri sektoreilla. Painohallintaryhmät.
Elintapakartoitukset ja
tarkastukset.

Resurssit
Terveysliikuntahanke
2014.
Ohjaus ja neuvonta
olemassa olevan toiminnan yhteydessä.

Arviointimittarit
Kouluterveyskysely.
Painonhallintaryhmien määrät ja osallistujamäärät sekä
saavutettavien tavoitteiden arviointi.

Terveysliikunnan
edistäminen kaikissa ikäryhmissä.

Kunnan kaikki toimialat sisällyttävät talous- ja toimintasuunnitelmiinsa kuntalaisten liikunta aktiivisuutta tukevia toimenpiteitä.
Yhteistyön kehittäminen eri
tahojen kanssa (kaupungin
eri toimialat, urheiluseurat,
3. sektori)
Ikaalisten liikuntatarjotin.
Liikuntalähete.
Liikuntapaikkasuunnitelma
Monipuolisen liikuntapaikkaverkoston ylläpitäminen.

Terveysliikuntahanke;
hankerahoitus.
Terveydenhuollon
ammattihenkilöstö.
Ulkoilureitit ja liikuntapaikat.
Urheiluseurat ja yhdistykset.
Tekniset palvelut olemassa olevilla resursseilla.

Ikaalisten terveysliikuntasuunnitelma
laadittu.
Liikuntapaikkasuunnitelma laadittu.
Terveysliikuntahankkeen asiakasmäärä.
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2. Yhteisöllisyyden lisääntyminen, syrjäytymisen vähentäminen ja sisäinen turvallisuus (taulukko)
Tavoitteet
Lasten, nuorten ja
lapsiperheiden
syrjäytymisen ehkäisy.

Pitkäaikaistyöttömyyden
vähentäminen

Ikäihmisten koti- ja
avopalvelupainotteisuus

Toimenpiteet ja vastuutaho
a) Perhetyöntekijän/työntekijöiden palkkaaminen
b) Koulupsykologin palveluiden järjestäminen
c) Starttipaja
d) Etsivä nuorisotyö
e) Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn
ohjausryhmä
f) joustava perusopetus
Ohjaus keskitetään työpajalle.
Lisätään palkkatuella työllistettävien määrää kaupungin eri sektoreilla.
Tehostetaan ohjausta
työttömien terveystarkastuksiin
Asiakaslähtöinen, kustannustietoinen ja joustava
palvelu.
Ennaltaehkäisevät kotikäynnit.
Omaishoitotyön tukeminen, terveystarkastukset,
liikunta- ja virkistystoiminnan tietoisuuden lisääminen.
Hoito- ja palvelusuunnitelma.
Varhaisessa vaiheessa
muistiongelmien havaitseminen (muistitestit,
diagnostisointi).
Esteetön liikkumisympäristö sisällä että ulkona.

Resurssit

Arviointimittarit

a) Uusi perhetyöntekijän toimi
b) Koulupsykologin
palkkaus tai palveluiden hankinta ostopalveluna.
c) Hankerahoitus
22.7.2015 saakka
d) Hankerahoitus
8/2015 saakka

a) Onko perhetyöntekijä palkattu
b) Kouluterveyskysely
c) Miten koulupsykologin palvelut
on järjestetty.
d) Starttipajan asiakasmäärä
e) Ohjautumistahot,
-määrät ja tavoitettujen määrä
Palkkatuella työllistettyjen määrä.
Työttömien terveystarkastusten määrä

Olemassa olevien resurssien hyödyntäminen.

Olemassa olevien resurssien hyödyntäminen.
Muistihoitaja.

Tehostetun asumispalvelun käyttöaste.
Ennaltaehkäisevien
kotikäyntien määrä.
Osallistumismäärät
terveystarkastuksissa ja tapahtumissa.
Tehtyjen hoito- ja
palvelusuunnitelmien määrä.
Tehtyjen muistitutkimusten määrä.
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3. Hyvinvointityön rakenteiden vahvistaminen (taulukko)
Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutaho

Resurssit

Arviointimittarit

Hyvinvoinnin systemaattinen seuranta, arviointi ja
raportointi.

Hyvinvointiryhmän kokoonpanon ja tehtävänkuvan määrittely.
Hyvinvointikoordinaattorin tehtävänkuvan määrittely.
Hyvinvointiryhmän säännöllinen toiminta.

Olemassa olevat resurssit.
Hyvinvointikoordinaattorin tehtävät vastuutetaan myöhemmin päätettävälle työntekijälle.
Hän toimii hyvinvointikertomustyön yhdyshenkilönä sekä johtoryhmän, hyvinvointiryhmän että organisaation
ulkopuolisten sidosryhmien osalta.

Hyvinvointiryhmän
ja hyvinvointikoordinaattorin vastuut,
valtuudet ja resurssit määritelty.
Hyvinvointiryhmän
toiminta.
Hyvinvointitavoitteiden näkyminen talouden suunnittelussa ja arvioinnissa.
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2. Tehtyjen toimenpiteiden ja hyvinvoinnin nykytilan arviointia
Yhteenveto keskeisimmistä havainnoista 2013 – 2016
Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima
• asukaslukumäärä on ollut hienoisessa laskussa; v.2013 7346, v.2016 7128.
• väestön ikärakenteesta johtuen huoltosuhde
on kasvussa; 2013 68,5%, v.2016 76,7%
• Lapsiperheiden lukumäärä on pysynyt samana
• Verotulojen osalta kasvu on taittunut vuodelle
2016
• Investointien myötä lainakanta on noussut
• Avioerojen määrä on kasvanut verrattaessa
Pirkanmaan muihin kuntiin
• Yksinhuoltajaperheiden osuus korkeampi kuin
vertailukunnissa
• Turvallisuustilanne on hyvä, rikostilastoa nostaa liikennerikkomukset
• Väestön terveyttä kuvaavan sairastavuusindeksin mukaan väestön terveyden edistämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota (suurempi kuin Pirkanmaalla keskimäärin).

Kuntalaisten palvelut
• Lasten ja lapsiperheiden ennaltaehkäisevän
työn palveluihin on viime vuosina saatu resursseja mm. perhetyöntekijä
• Hyvät kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä monipuoliset mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen
• Terveyden edistämiseksi on poikkihallinnollista
yhteistyötä, jota on syytä edelleen lisätä.
• Terveyspalveluiden resurssit vastaavat kuntalaisten tarpeisiin, asiakaskäyntejä on puolet
enemmän kuin Pirkanmaalla keskimäärin.

Nuoret ja nuoret aikuiset
• Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden
18-24-vuotiaiden määrä on lisääntynyt
• 17-24-vuotiaat ovat ohjautuneet yhä paremmin toisen asteen opintoihin
• Nuorisotyöttömyys kasvoi vuosina 2013-2016
hieman yli 40%
• Valtaosa nuorista voi hyvin, kuitenkin 23,4%
yläkoulun 8.-9-luokkalaisista kokee kouluterveyskyselyn mukaan terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi.
• Tupakointi ja nuorten päihteidenkäyttö on vähentynyt, nuuskaaminen on jonkin verran lisääntynyt.
• Nuorisotilan kävijämäärät kasvaneet

Työikäiset
• Terveysliikunnan lisäämiseen on tarvetta, johon on vastattu erilaisilla hankkeilla.
• Diabetekseen sairastuneiden osuus on noussut
• Depressiolääkkeistä korvausta saaneiden
määrä on noussut
• Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vuosina
2013-2016 lähes 90%
• Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden 25
– 64-vuotiaiden määrä on myös jatkanut nousuaan pienen vuonna 2015 tapahtuneen laskun jälkeen.
• Työkyvyttömyyseläkettä saavien 25-64-vuotiaiden määrä on laskeva kuten vertailukunnissakin.

Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet
• Ikaalinen on mukana hallituksen kärkihankkeessa, joka uudistaa lasten ja perheiden palveluja
• Liikunnan lisäämiseen pitää edelleen kiinnittää
huomiota, sillä kouluikäisten liikkumisen määrä
vähenee perusopetuksen loppua kohden merkittävästi
• Uusin kouluterveyskysely osoittaa, että ylipainoisten lasten osuus on nousussa (30% 8.-9.luokkalaisista oppilaista)
• Terveellisiin ravitsemistottumuksiin tulee edelleen kiinnittää huomiota.

Ikäihmiset
• Ikaalisten kaupunki on resursoinut vanhustyöhön niin taloudellisesti kuin henkilöstöresurssinkin muodossa
• Painopiste vanhustenhuollossa ennaltaehkäisevässä työssä, kotihoidossa ja moniammatillisessa asiakkaan tukemisessa.
• Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot
65-vuotta täyttäneillä ovat kasvusuunnassa.
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Talous ja elinvoima
Ikaalisten asukasluku oli 31.12.2016 Tilastokeskuksen mukaan 7 128 asukasta, pudotusta edelliseen vuoteen oli 79 henkilöä. Edellisen valtuustokauden alussa v. 2013 väkiluku oli 7 346 ja sitä
edellisen kauden alkaessa 7 453 asukasta v. 2009. Asukasluvussa trendi on siten ollut laskeva.
Väestön ikääntymisen vaikutukset kansantalouteen ovat voimistuneet. Huoltosuhde on huonontunut varsin nopeasti niin Ikaalisissa kuin koko maan keskiarvonakin. Taulukossa on huoltosuhteen
kehitys Ikaalisten, naapurikuntien sekä koko maan osalta vuosina 2011, 2013 ja 2016. Huoltosuhteen luku taulukossa kertoo kuinka monta ei-työikäistä (alle 15- ja yli 64-vuotiasta) on 100 työikäistä kohden.
Huoltosuhde
Koko maa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2011
52,9
59,6
61,3
65,3

2013
55,8
62,6
68,5
71,5

2016
59,0
66,7
76,7
78,3

Verraten koko maan tilanteeseen huoltosuhteen osalta sekä lähtötilanne että sen kehitys Ikaalisissa ja naapurikunnissa ovat maan keskiarvoa heikommat.
Alkutuotannon palveluksessa oli v. 2010 10,5 %, palveluiden 64,6 % ja jalostuksen 23,7 % työvoimasta. Taulukossa on toimialojen %-osuudet vuodelta 2014 Vertailuluvut naapurikuntiin ja koko
maahan.
Työpaikat vuonna 2014, %
Koko maa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

Alkutuotanto
3,3
9,7
9,9
7,7

Jalostus
20,6
27,2
16,7
30,4

Palvelut
74,9
61,0
71,3
60,0

Alkutuotanto on säilyttänyt osuuttaan ja sen on toivottavaa säilyä vahvana edelleenkin. Ikaalisissa
teollisten työpaikkojen osuus on viime vuosina vähentynyt ja se näkyy jalostuksen vähenemisenä
ja työpaikkojen siirtymisenä palvelualoille.
Kuntatalouden osalta Ikaalisten tilanne on ollut koko maan keskiarvoa huonompi. Tase on ollut
muuten koko valtuustokauden alijäämäinen, mutta vuonna 2016 taseeseen kertyi ylijäämää 12
€/asukas. Vuosikatteen keskiarvo vuosina 2013-2016 oli 295 €/asukas.
Konsernin tilinpäätös
Kumulatiivinen yli-/alijäämä,
€/asukas
Vuosikate, €/asukas

2013

2014

2015

2016

-135

-305

-166

+12

220

54

474

433

Tuloveroaste v. 2015 Ikaalisissa oli 21,25 % (2013; 20,75%) kun koko maan aritmeettinen keskiarvo
on 20,53 (2013; 20,01%) ja veroäyreillä painotettu 19,83% (2013; 19,38 %). Valtuustokauden lopulla Ikaalisten talous on tasapainossa, mutta tulevaisuus tuo edelleen uusia haasteita talouden
suhteen.
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Vuosien 2012-2014 suurten investointien vuoksi konsernin lainamäärä on noussut vuodesta.
Vuonna 2015 investointimäärä oli pienempi ja myös lainamäärä purettiin, kunnes investoinnit kasvoivat uudelleen vuonna 2016. Suurimpia investointeja ovat mm. sote-keskuksen korjaus sekä keskustan koulun rakentaminen.
Konsernin tilinpäätös
Investoinnit, M€
Lainakanta, €/asukas

2013
9,2
5298

2014
10,1
5570

2015
3,3
4538

2016
11,3
5712

Ikaalisten sijainti VT 3 varrella on liikenteellisesti hyvä ja mahdollistaa elinkeinoelämän kehittymisen. Toisaalta VT 3 on ainoa merkittävä liikenneyhteys. Ikaalinen onkin yhteyksien kehittymisen
kannalta riippuvainen valtion rahoituksen riittävyydestä kehittämishankkeisiin.
Etäisyys Tampereesta on n. 55 km ja tieyhteyksien kehittyminen mahdollistaisi Ikaalisten nykyistä
nopeamman kehittymisen maakuntakeskuksen kasvusta ja vetovoimasta hyötyväksi maaseutukaupungiksi. Ikaalisten sijainti kohtuullisella etäisyydellä Tampereesta maakuntakeskuksia yhdistävän
valtatien varrella on kaupungin keskeisin vahvuustekijä.

Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet

Ikaalisissa väestön määrä on ollut pienessä laskussa ja ikärakenne vanhenee.
0 - 6-vuotiaat, % väestöstä
(ind.7)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2014

2015

2016

7,9% / 39 891
8,1% / 863
7,0% / 509
6,3%/ 432

7,8% / 39 487
8,2% / 873
6,9% / 495
6,3% / 424

7,6% / 38 765
8,1% / 860
6,9% / 490
6,1% / 410

Väestöennuste on laskeva. Lapsiperheiden osuus kaikista perheistä on pienempi kuin Pirkanmaalla
keskimäärin. Vertailukunnista Hämeenkyrössä lapsiperheiden osuus on suurempi kuin Ikaalisissa,
Parkanossa puolestaan hieman pienempi.
Lapsiperheet, % perheistä
(ind.179)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2014

2015

2016

39,2% / 53 281
40,0% / 1189
33,5% / 676
32,2% / 613

39,1% / 53 259
39,8% / 1185
33,6% / 663
32,8% / 618

39,1% / 53 450
40,2% / 1196
33,7% / 659
32,5% / 597
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Yksinhuoltajaperheiden osuus on samaa luokkaa kuin Pirkanmaalla, mutta korkeampi kuin vertailukunnissa.
Yhden vanhemman perheet, %
lapsiperheistä (ind.74)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2014

2015

2016

20,7% / 11 035
16% / 190
20,3% / 137
18,8% / 115

20,8% / 11 061
16% / 190
20,7% / 137
20,7% / 128

21,2% / 11 315
16,9% / 202
22,3% / 147
20,6% / 123

Valtaosa Ikaalislaisista lapsista ja nuorista voi hyvin. Pienen vähemmistön kohdalla on havaittavissa
hyvinvointia vaarantavien tekijöiden kasaantumista sekä terveyden että hyvinvoinnin osalta. Kunnan kaikkien viranomaisten on tehtävä yhteistyötä lasten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi
sekä seurattava lapsen kasvua ja kehitystä.
Lasten pienituloisuusaste (ind.228)
2014
2015
Pirkanmaa
12% / 11 668
11,6% / 11 337
Hämeenkyrö
11,1% / 254
11,7% / 270
Ikaalinen
15,2% / 196
15,5% / 193
Parkano
16,6% / 200
15% / 181
Lasten pienituloisuusaste ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaitten henkilöiden osuuden prosentteina kaikista alueella asuvista alle 18-vuotiaista henkilöistä. Pienituloisuuden rajana käytetään 60 % suomalaisten kotitalouksien käytettävissä olevan ekvivalentin rahatulon (uudistetulla OECD-skaalalla laskien) mediaanista kunakin vuonna.

Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet,
% lapsiperheistä (ind.423)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2014

2015

9,3% / 4962
5,4% / 64
9,8% / 66
5,4% / 33

9,4% / 5010
5,5% / 65
7,8% / 52
6,8% / 42

Perhetyön osalta sekä ennaltaehkäisevän että korjaavan perhetyön tarve on Ikaalisissa suurempi
kuin tällä hetkellä pystytään tarjoamaan. Tyypillisiä asiakasperheiden ongelmia ovat sosiaalisen
tukiverkoston puuttuminen, kasvatukseen ja lastenhoitoon liittyvä tuen tarve, vanhemmuuden
haasteet, mielenterveysongelmat ja päihdeongelmat, arjessa selviytymisen ongelmat, äidin ja vauvan vuorovaikutusongelmat, yksinhuoltajuus, nuoret vanhemmat, kriisitilanne perheessä, lapsen
vakava sairaus.
Ikaalisissa tehtiin 107 lastensuojeluilmoitusta vuonna 2015 ja 127 lastensuojeluilmoitusta vuonna
2016. Lastensuojeluilmoitusten määrä on siis edelleen nousussa. Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä oli 85 vuonna 2015 ja 64 vuonna 2016. Asiakkaiden määrän lasku johtuu 1.4.2015
voimaan tulleen sosiaalihuoltolain muutoksesta, jonka mukaan lapsiperheet voivat saada palveluja
ensisijaisesti sosiaalihuoltolain perusteella ja toissijaisesti lastensuojelulain perusteella. Ikaalisissa
lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä vuonna 2015 oli 7 % 0-17 – vuotiaista. Pirkanmaalla vastaava määrä oli 6 %.
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Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä
0 – 17-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavan ikäi2014
2015
sestä väestöstä (ind.1245)
Pirkanmaa
7,8% / 7645
5,9% / 5831
Hämeenkyrö
4% / 92
2,2% / 50
Ikaalinen
8,2% / 106
6,8% / 85
Parkano
7,8% / 95
7,3% / 89
Avohuollon tukitoimet käsittävät lapsen ja nuoren tukiasumisen, toimeentulon, koulunkäynnin ja
harrastamisen turvaamisen sekä muut tarpeen vaatimat tukitoimet. Avohuollon tukitoimiin kuuluvat myös perheen tuki ja kuntoutus.

Ikaalinen on mukana hallituksen kärkihankkeessa (LAPE), joka uudistaa lasten ja perheiden palveluja. Lape-muutostyöskentelyssä keskitytään kuntiin jäävien palveluiden kehittämiseen. Hankkeen
aikana Pirkanmaalla kehitettäviä osa-alueita ovat varhaiskasvatuksen, koulun oppilashuollon, perhekeskusten välinen saumaton yhteistyö, kasvunkumppanuus ja vanhemmuuden tuki. Tavoitteena
on palveluiden lapsilähtöisyys ja monialainen yhteistyö eri tahojen välillä. Ikaalisissa ollaan päivittämässä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2017–2020.
Lastenneuvolassa pyritään turvaamaan jokaiselle lapselle mahdollisimman hyvä terveys ja edistämään koko perheen hyvinvointia. Tavoitteena on perheen terveiden elintapojen edistäminen, lapsen terveen kehityksen esteiden tunnistaminen ja niiden poistaminen mahdollisuuksien mukaan.
Vuonna 2016 neuvolassa työpanosta kohdennettiin riski- ja syrjäytymisvaarassa oleviin perheisiin,
joissa vanhemmuuden tuen tarve on lisääntynyt, esim. mielenterveys- ja/tai päihdeongelman,
työttömyyden tai muun syyn vuoksi. Lapsiperheiden tuen tarve on kasvanut ja ongelmat monimutkaistuneet. Tukea ja ohjausta tarvitsevien perheiden määrä lisääntyi vuonna 2016 mm. työllisyystilanteen heikentymisen ja perheiden lisääntyneen taloudellisen tuen tarpeesta johtuen. Vuonna
2015 lapsia syntyi 65 ja vuonna 2016 68. Neuvolan palveluiden piirissä on lapsiperheistä 99%.
Ikaalisissa on varhaista ennaltaehkäisevää perhetyötä, joka on tilapäistä perheen arjen tukemiseen
tarkoitettua työtä. Ennaltaehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista, matalan
kynnyksen palvelua, jonka tavoitteena on lisätä perheiden toimintakykyä ja elämänhallintaa vahvistaen vanhemmuutta. Kuluneen valtuustokauden aikana Ikaalisiin palkattiin varhaiskasvatuksen
ja perusopetuksen perhetyöntekijä aikaisemman 50% perheohjaajan lisäksi. Perhetyöhön ohjaudutaan oman yhteydenoton perusteella tai neuvolan, varhaiskasvatuksen, perheneuvolan, koulun tai
muun viranomaisen kautta. Oikea-aikaisella tukemisella pyritään ehkäisemään perheiden ongelmien vaikeutumista, syrjäytymistä ja tarvetta erityispalveluihin, kuten lastensuojeluun. Ennaltaehkäisevä perhetyö on perheille maksutonta. Käyntejä perheissä vuonna 2016 oli noin 400.
Ikaalisten varhaiskasvatuksen visiona on kasvattaa hyvinvoivia, leikkiviä, avoimia ja itseensä luottavia lapsia yhdessä huoltajien kanssa. Pedagoginen arki turvallisessa oppimisympäristössä toteutuu
esimerkiksi pienryhmätoiminnan, leikin ja läsnä olevien aikuisten avulla ottaen huomioon lasten
yksilölliset tuen tarpeet. Kunnallisen varhaiskasvatuksen piirissä oli vuonna 2015 53,5% 3-5- vuotiaista lapsista. Lisäksi Ikaalisissa on tarjolla yksityistä varhaiskasvatusta. Esiopetukseen osallistui
99% ikäluokasta.
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Terveelliset elämäntavat luovat pohjaa hyvälle arjen hallinnalle. Huolena tällä hetkellä on se, että
jo lapsuusiässä päivittäistä liikuntaa on liian vähän. Lasten luontainen liikkuminen on huomattavasti vähentynyt. Ikaalisissa kannustetaan lapsia ja nuoria liikkumaan uusien liikuntasuositusten
mukaan. Kunnassa on meneillään poikkisektoraalinen Liikettä –hanke, jossa päätavoitteena on lisätä liikuntaa kuntalaisten elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien ihmisten keskuudessa. Alle
kouluikäisten ja kouluikäisten osalta tavoitteena on liikunnan lisäämisen lisäksi kehittää toimintakulttuureja fyysisesti aktiivisiksi ja liikunnallisiksi mm. varhaiskasvatuksen yksiköissä. Ikaalisten varhaiskasvatus on myös mukana valtakunnallisessa Ilo kasvaa liikkuen –ohjelmassa, jonka päämääränä on liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittäminen.
Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, %
(THL, Kouluterveyskysely 2017)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

4.-5. lk, kaikki

4.-5. lk, pojat

4.-5. lk, tytöt

45,5
46,4
46,2
33,6

51,2
55,6
53,1
45,6

39,8
38,2
40,0
22,6

Ikaalisissa on otettu käyttöön lihavan lapsen hoitopolku, jossa lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon ensisijaisena tavoitteena on tukea ja ohjata perheitä ruokatottumusten, fyysisen aktiivisuuden ja ruutuajan pysyviin muutoksiin, riittävän levon turvaamiseen ja lapsen hyvinvoinnin ja
terveyden huomioimiseen. Liikettä-hanke on myös mukana yhteistyössä edistämässä lapsiperheiden liikunnan lisäämistä mm. järjestämällä liikunnallista ryhmäneuvolatoimintaa. Varhaiskasvatuksessa on käytössä Sapere-ruokakasvatusmenetelmä, jonka kautta lapsia kannustetaan monipuolisiin ja terveellisiin ruokailutottumuksiin. Saperessa lapset tutustuvat ruokaan, ruoan alkuperään,
koostumukseen sekä makuominaisuuksiin kaikkia aisteja käyttäen. Terveellisiä valintoja on edistetty myös yhdessä ruokapalveluiden kanssa (esim. ei tarjota liikaa nitraattipitoisia ruokia/makeita
mehuja tms.). Neuvolassa on otettu käyttöön Neuvokas perhe –menetelmä lasten, koululaisten ja
perheiden elintapaohjauksen lisäämiseksi (perheiden ravitsemus- ja liikuntatottumukset). Digitaaliset laitteet ovat lisääntyneet oppimisvälineinä, mutta myös viihdekäyttö on lisääntynyt merkittävästi. On tärkeää miettiä lapsille selkeät rajat esim. pelaamiselle, jotta riittävä uni ja lepo eivät häiriinny.
Lasten ja nuorten suun terveydentilassa on 5-vuotiaiden hampaiden terveys parantunut eli 5-vuotiailla dmf-indeksi oli 0,15 (vuonna 2015 DMF oli 0,32), mutta 12-vuotiailla DMF-indeksi oli 1,88,
mikä ilmaisee 12-vuotta täyttäneiden suun terveydentilan hieman heikentyneen. Tilanne Ikaalisissa suun terveyden osalta vastaa kuitenkin edelleen valtakunnallista keskitasoa koululaisten
osalta ja erinomaista alle kouluikäisten kohdalla.
Lasten peruuttamattomien poisjääntien syitä (suun terveydenhuolto) pyrittiin selvittämään tarkemmin ja ehkäisemään sitä kautta syrjäytymistä. Ohjeistuksena on ollut, että kahden peruuttamattoman poisjäännin jälkeen lasta/nuorta lähestytään myös puhelinkontaktilla eikä pelkästään
kirjeitse, mikä on ollut aikaisempina vuosina vallitseva käytäntö. Peruuttamattomissa käynneissä
lasten osalta on nyt saatu iso parannus aikaan; heidän osaltaan peruuttamattomien käyntien
osuus putosi v. 2015 vuoden 2015 13%:sta 6%iin ja koululaisilla 11%:sta 6,5 %:iin.
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Nuoret ja nuoret aikuiset
Opiskelijat näkyvät toimeentulotukimenoissa. Suhteessa väestön määrään opiskelijoita on paljon:
Ikata, TAMK, kauppaoppilaitos, lukio. Toimeentulotukea saaneiden 18-24 –vuotiaiden määrä on
Ikaalisissa suurempi kuin vertailukunnissa ja koko Pirkanmaalla. Sen sijaan pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneita nuoria on vähemmän kuin Pirkanmaalla keskimäärin. Molemmissa suunta on
kuitenkin nouseva.
2. asteen oppilaitosten keskeyttämisluvut aiheuttavat huolta. Ikaalisissa muilta paikkakunnilta tulevien opiskelijoiden osuus on suuri, jolloin lähiverkoston tuki puuttuu. Osa opiskelijoista siirtyy
sosiaalitoimen asiakkaiksi opintojen pitkittyessä, keskeytyessä tai päättyessä. Nuoria tukevia palveluita on Ikaalisissa kehitetty. Ikaalisiin ja Hämeenkyröön saatiin kaksi etsivää nuorisotyöntekijää
2014 (v.2012 kahden kunnan yhden yhteisen lisäksi toinen työntekijä) ja starttipaja aloitti toimintansa Ikaalisissa 2013. Toiselle asteelle palkattiin koulupsykologi ja vastaava koulukuraattori elokuusta 2015, joka oli merkittävä lisä opiskeluhuoltoon. Aikaisemmin toisen asteen opiskelijat ohjattiin mielenterveystoimistoon tai päihdepsykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle.
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavia 16-24-vuotiaita on Ikaalisissa edelleen hiukan enemmän kuin Pirkanmaalla keskimäärin, joskin ero on kaventunut. Depressiolääkkeistä korvauksia saaneiden 18-24 –vuotiaiden määrä Ikaalisissa on naapurikuntia ja Pirkanmaata suurempi.
Mielenterveyden häiriöiden sairaalahoitoa saaneet
2014
2015
18-24 vuotiaat / 1000 vastaavan ikäistä (ind.240)
Pirkanmaa
337
327
Hämeenkyrö
…
6
Ikaalinen
7
6
Parkano
7
6
Mielenterveyden häiriöiden vuoksi sairaalahoitoa tarvinneiden nuorten aikuisten määrä suhteutettuna ko. ikäluokkaan kuvaa osaltaan nuorten aikuisten psyykkisten ongelmien määrää ja niiden
vaikeusastetta. On kuitenkin huomattava, että sairaalahoidon määrä riippuu myös käytettävissä
olevista resursseista (esim. miten paljon psykiatrista avohoitoa ja/tai sairaalahoitoa alueella on
tarjolla) sekä vallitsevista hoitokäytännöistä.
Ikaalisissa alle 25-vuotiaiden työttömyys on ollut kasvussa. Vuonna 2015 oli kuukausittaisena keskiarvona 45 alle 25-vuotiasta työtöntä. Vuonna 2016 vastaava luku oli 55. Nuorisotyöttömien
määrä Ikaalisissa on kasvanut, mutta määrä on pienempi kuin Hämeenkyrössä ja Pirkanmaalla.
Ikaalisissa elokuussa 2013 aloittanut Starttipaja tarjoaa matalan kynnyksen toimintamuodon 17 29-vuotiaille Ikaalislaisille nuorille, jotka tarvitsevat valmennusta koulutus- ja/tai työmarkkina-asemansa parantamiseksi.
Ikaalilaiset nuoret ovat hyvin löytäneet opiskelupaikkoja. Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden
nuorten määrä on ollut pienempi kuin vertailukunnissa ja Pirkanmaalla keskimäärin. Keväällä 2016
päättötodistuksen saaneista Ikaalilaisista 89 nuoresta 31.12.2016 kerätyn opiskelijatilanteen mukaan kaikki aloittivat jatko-opinnot. Yksi opiskelija on eronnut loppuvuodesta oppilaitoksestaan.
Hieman reipas puolet opiskelee ammatilliseen perustutkintoon (osa yo-yhdistelmätutkintoon) ja
vajaa puolet ylioppilastutkintoon. Tarkistus jatko-opintopaikoissaan pysyneiden määristä pitäisi
jatkossa tehdä vasta vuodenvaihteen jälkeen, koska pudokkuus näyttäytyy yleensä vasta joululo-
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man jälkeen. Sasky koulutuskuntayhtymän ammatillisista perustutkinnosta 2017 eronneita opiskelijoita oli 347 eli 11,6 % (ei sisällä Tampereen Palvelualojen ammattiopistoa). Vuonna 2016 eronneita opiskelijoita oli 394, 12,9 %; parannusta vuoden takaiseen verrattuna 1,3 %-yksikköä. Kun
huomioidaan opiskelijoiden sisäiset vaihdot kuntayhtymässä, niin vuonna 2017 ilman sisäistä vaihtoa ja vankilaopetusta eronneita opiskelijoita oli 9,9 %. Tavoite < 10 % saavutettiin.
Joustavan perusopetuksen periaatteita noudattavan toimintamallin kehittäminen on edelleen
ajankohtaista. Sopeutumis- ja keskittymis- tai käyttäytymisvaikeuksia omaavia oppilaita, joille on
haastavaa suorittaa peruskoulu tavanomaisen opetussuunnitelman mukaisesti suuressa yleisopetusryhmässä, löytyy jokaisesta ikäluokasta vaihtelevasti. Yksilöllisen opinpolun kehittämisen tulisi
kohdistua koko peruskouluun ja turvata erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden joustava eteneminen myös nivelvaiheiden yli. Alakoulussa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden koordinointia ja
kokonaistarpeen arviointia on kehitetty syksyllä 2017 alkavan koordinoivan eritysopettajan toimesta.
Tätä kertomusta valmistellessa Ikaalisissa ei ole ollut koulupsykologia. Perheneuvonnan psykologit
ovat tarjonneet koululaisille psykologipalveluita, mutta ajoittain palvelu on ruuhkautunut niin, että
palvelua ei pystytä tarjoamaan oppilashuoltolain määrittelemän seitsemän arkipäivän puitteissa
muuta kuin äärimmäisen kiireellisissä tapauksissa. Esimerkiksi kognitiiviset tutkimukset tai terapeuttiset tukikäynnit, jotka kuuluvat koulupsykologin toimenkuvaan, kuormittavat perheneuvontaa. Perheneuvonnan psykologien resurssia tarvittaisiin kipeästi nimenomaan perheiden kanssa
tehtävään työhön, mm. eroperhetyöskentelyyn. Ajalla 1.1.-30.6.2017 perheneuvonnan psykologilla asioi noin 66 perhettä, joista kouluikäisten (7-15v) osuus oli 32 lasta. Tutkimuslausuntoja kirjoitettiin jopa 24 kpl yhden kevään aikana. Yhden tutkimuslausunnon toteuttaminen edellyttää 6-7
perheneuvolakäyntiä ja lisäksi keskusteluja opettajien kanssa ja havaintojen työstämistä sekä mahdollisten jatkotutkimusten suunnittelua ja lausuntoja.
Koulun oppilashuollon kannalta ongelmallista on myös se, että perheneuvonnan psykologit kuuluvat eri hallintokuntaan, eivätkä nykyisellään ole oppilashuoltotyöryhmän jäseniä. Koulupsykologin
työnkuvaan oleellisesti kuuluva yhteisöllinen oppilashuolto-, konsultointi- ja suunnittelutyö puuttuu käytännössä tyystin.
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4§ ja 7§: Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan
tässä laissa toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat. Opiskeluhuollon psykologija kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon psykologin ja kuraattorin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla 1) edistetään koulu- ja opiskeluympäristön
hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa; 2) tuetaan
opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.
Sote- ja maakuntauudistuksen myötä saattaa ilmetä uusia hallintokuntarajoja ja psykologipalveluiden saatavuus voi hankaloitua entisestään psykologien siirtyessä kuntien palveluksesta maakunttien palvelukseen.
Koulukuraattorin ja kouluterveydenhoitajan vastaanotolle pääsy on helppoa, mutta viimeisten kolmen vuoden ajan Keskustan koulun väistötilat ovat vaikeuttaneet oppilashuollon palveluiden saatavuutta myös näiltä osin, koska fyysiset tilat ovat olleet eri paikoissa. Oppilasaines on aika ajoin
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todella haastavaa, ja konsultaatio- ja työnjakoapu esimerkiksi koulupsykologin kanssa olisi tarpeen.
Nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden tarve on kasvanut.
Toiselle asteelle on saatu
lisäresurssia koulupsykologin ja vastaavan kuraattorin palveluilla, mutta
myös peruskoulussa tarve
kasvaa. Moniongelmaisia,
haastavia lapsia on kouluissa yhä enemmän jo
esiopetuksessa, ja tarve
esimerkiksi psykiatriselle
konsultaatiolle on lisääntynyt.
Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, nuorisopsykiatria / 1 000 13 - 17-vuotiasta (ind.2484)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2014

2015

725,1
280,0
305,9
201,6

744,0
263,2
415,4
161,6

Kevään 2015 kouluterveyskyselyn mukaan nuorten tupakointi on vähentynyt edelleen. Sähkösavukkeita on kokeiltu jonkin verran, ja päivittäin käyttäviä on kaksi kyselyyn vastanneista. Kouluterveyskysely on kuitenkin kohdennettu yläkoulun 8.-9.-luokkalaisille, ja lukion 1.- 2. –luokkalaisille, eikä kerro kokonaistilannetta lasten ja nuorten tupakoinnista. Kokemuksen mukaan tupakoinnin aloittamisen ikä näyttäisi siirtyneen yhä nuoremmaksi. Kevään 2016 aikana huolta on ollut jopa
alakouluikäisten tupakoinnista, samoin seiskaluokkalaisissa tupakoivia on aikaisempaa enemmän.
Alkoholin käyttö 8.-9. –
luokkalaisten keskuudessa
on selvästi noussut edellisestä kouluterveyskyselystä. Lukiolaisten alkoholin käyttö on vastaavasti laskenut yli puolella.
Vuoden 2013 kyselyssä
nuorten asenteet etenkin
kannabista kohtaan olivat
myönteisiä. Vuoden 2015
kyselyssä puolet nuorista
tuomitsi kannabiksen käytön ja viidesosa ei osannut
sanoa. Neljäsosa oli sitä mieltä, että silloin tällöin polttaminen on hyväksyttävää. Kannabiskokeiluja oli Ikaalisissa kahdeksalla 8.-9. –luokkalaisella nuorella ja yksi kertoi kokeilleensa myös jotain
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muuta huumaavaa ainetta. Lastensuojelussa on myös näkynyt huumausainekokeilut, joka on uusi
ilmiö. Kokeilut ovat lisääntyneet, ja kannabiksen rinnalle on tullut kovempia aineita. Jopa 48,3%
vastanneista arvioi mahdollisuudet hankkia huumeita omalta paikkakunnalta erittäin helpoksi tai
melko helpoksi.
Mediassa on paljon ristiriitaisia mielipiteitä ja tietoa, joiden mukaan nuoret pyrkivät muodostamaan omia mielipiteitään.
Ikaalisissa keväällä 2016
järjestetyn kannabisluennon ajatus oli jakaa sekä
vanhemmille että nuorille
puolueetonta tietoa aiheesta. Tämän teeman
kanssa on tehtävä paljon
töitä jatkossakin.
Ennalta ehkäisevää nuorisotyötä tehdään kaupungin nuorisotoimen alaisena nuorisotila Vienolassa. Vienolan nuorisotilatoiminta on suunnattu yläasteikäisille ja sitä vanhemmille alle 18-vuotiaille nuorille. Nuorisotilan kävijämäärät ovat olleet nousussa viimeisten vuosien aikana. Vuonna
2012 nuorisotilojen kävijämäärä oli 2990 käyntiä vuodessa, kun se vuonna 2016 oli 5704 käyntiä.
Nuorisotila Vienola
Kävijämäärät

2014
3976

2015
5692

2016
5704

Ennaltaehkäisevään työhön tarvitaan Ikaalisissa varhaisnuorison (10 – 16 –vuotiaat) ja nuorison
pariin työntekijä, joka voisi tehdä sekä nuorisotilatyötä että perhekäyntejä. Tämä työntekijä voisi
työskennellä myös joustavan perusopetuksen periaatteita noudattavan mallin tukena.
Ennaltaehkäisevää nuorisotyötä on ollut varhaisnuorille heikohkosti tarjolla. Keväällä 2017 on
paikkakunnan tarpeeseen vastaten aloitettu kokeilu, jossa 5.-6.-luokkalaisille on nuorisotilatoimintaa yhtenä iltapäivänä viikossa. Varhaisnuoret tarvitsevat paikan missä kohdata vertaisia sekä
myös turvallisia, pysyviä, kuuntelevia aikuisia.
Perhetyöntekijöiden lisääminen mahdollistaisi myös parityöskentelyn tarvittaessa. Tällä hetkellä
sekä ehkäisevän että korjaavan perhetyön työntekijät tekevät työtä yksin. Työntekijöiden työturvallisuuskysymykset ja jaksaminen pitäisi ottaa huomioon, kun työtä tehdään yksin perheiden kodeissa. Oikea-aikaista perhetyötä voidaan pitää ehkäisynä huostaanotolle (kalleimmillaan huostaanotetun lapsen sijoitus laitoshoitoon maksaa tällä hetkellä Ikaalisten kaupungille n. 110 000
€/vuosi).
Kuntalain 26 §:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa,
joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön,
asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja
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nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.
Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä.
Nuorisovaltuustotoimintaa on ollut Ikaalisissa vuodesta 2008 alkaen. Sen toimintakausi on kaksi
vuotta. Osallisuuden tulisi olla toimintaperiaate, joka läpäisee kaikki kunnalliset palvelut. Nuorten
osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin ja vaikuttavuuteen tulisi kiinnittää enemmän
huomiota.
Poikkihallinnollista ennalta ehkäisevää nuorisotyötä tehdään moniammatillisesti ja poikkihallinnollisesti yhdessä nuoriso-, koulu-, sosiaali- ja terveystoimen sekä etsivän nuorisotyön ja nuorten
starttipajan kanssa. Nuorille on järjestetty erilaisia päihteettömiä ja toiminnallisia tapahtumia,
konsertteja, elämysreittejä ja valistuskampanjoita päihde- ja mielenterveysteemoilla.
Edellisessä kertomuksessa nostettiin esiin huoli lisääntyneestä ja rajoittamattomasta median käytöstä. Päänsäryt, niska-hartiakivut, ärtyneisyys, väsymys, univaikeudet, koulu-uupumus, liikunnan
harrastamattomuus ja ylipaino ovat seurauksia passivoitumisesta tietokoneiden, pelikoneiden ja
älypuhelimien ääreen. Nettiriippuvuus ei koske pelkästään lapsia ja nuoria, vaan myös vanhempia.
Lapset joutuvat kotona kilpailemaan huomiosta älypuhelimien kanssa, jolloin lasten vuorovaikutus- ja tunnetaidot eivät kehity. Tämä taas ennakoi ongelmia jatkossa. Kouluissa olisi syytä tehostaa somekäyttäytymiseen perehtymistä ja opettamista alakoulusta lähtien. Valtakunnallinen kouluterveyskyselykään ei ole pysynyt täysin ajan tasalla, esimerkiksi ruutuajan arviointiin liittyvät kysymykset pitävät sisällään mm. tv:n katselun ja pelaamisen tietokoneella, kännykällä tai pelikonsolilla, mutta ajan kuluttamista erilaisissa somepalveluissa tai youtubessa ei kyselyssä huomioida
lainkaan. Sen vuoksi nuorten netissä käytettyä aikaa ei voi kouluterveyskyselyn perusteella todenmukaisesti arvioida. Viidesosa vastanneista kertoi kuitenkin netissä viettämänsä ajan aiheuttavan
ongelmia opiskeluun tai vuorokausirytmiin.
Päänsärky näyttäytyi huomattavan korkeana prosenttina vuoden 2015
kouluterveyskyselyssä,
etenkin yläkoululaisten
keskuudessa. Liiallisen
ruutuajan lisäksi oppilaat
raportoivat huonosta sisäilmasta, jonka kokevat
haittaavan työskentelyä
koulussa. Jopa 71% vastanneista yläkoululaisista
kokivat huoneilman tai ilmanvaihdon huonoksi.
Vaikka koulukiusaaminen on vähentynyt kyselyn (2015) mukaan kymmenestä prosentista viiteen,
lähes puolet vastaajista on sitä mieltä, että koulun aikuiset eivät ole puuttuneet kiusaamiseen.
Koulussa on tullut esiin lisääntyvässä määrin nettikiusaamista (esim. whatsapp-ryhmissä tai snapchatissa tapahtuvaa), johon aikuisten on vaikea puuttua, jos siitä ei kerrota.
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prosenttia %

Ylipainoisten osuus oli pudonnut neljäsosasta
30
(2013) viidesosaan (2015),
Ylipaino
25
mutta uusin kysely (2017)
osoittaa taas huomatta20
van nousun yläkoululais2013
ten ylipainoisten mää2015
15
rässä. Kysymyksen asette2017
lussa ei kysytty nuorten
10
omaa mielipidettä painos5
taan, vaan painoindeksi.
Yli 80% koki terveydenti0
lansa erittäin hyväksi tai
8. ja 9. luokka
Lukion 1. ja 2. vuosikurssi
melko hyväksi. Liikunnan
vähäisyys nuorilla on merkittävä haaste, ja lisännee ylipainoisten osuutta tulevaisuudessa edelleen, jos lasten ja nuorten liikunnan lisäämiseen ei kiinnitetä huomiota.
Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, %
(THL, Kouluterveyskysely 2017)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano
Harrastaa liikuntaa omatoimisesti lähes päivittäin, %
(THL, Kouluterveyskysely 2017)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

8.-9. lk, kaikki

8.-9. lk, pojat

8.-9. lk, tytöt

18,2
19,7
15,6
11,7

21,4
23,9
16,2
11,5

15,2
14,3
15,0
12,1

8.-9. lk, kaikki

8.-9. lk, pojat

8.-9. lk, tytöt

39,0
38,1
37,3
37,9

42,1
38,6
37,1
33,3

36,2
37,5
37,5
43,8

Lasten ja nuorten aktivoimiseen tarkoitettu Liikkuva koulu –hanke jatkuu. Syksystä 2016 alkaen
uuteen OPS.iin kirjatun MOVE:n (fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä) myötä 5. ja 8. –luokkalaisten fyysinen kunto testataan kouluissa. Tiedot siirretään kouluterveydenhuoltoon, jossa niitä
käytetään taustatietona oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin selvittelyyn laajoissa terveystarkastuksissa. Liikuntatoimen liikuntaneuvontapalvelu on tässä tärkeä palveluketjun osa lisätessä lasten ja
nuorten liikunta-aktiivisuutta.
Seksuaalinen väkivalta oli 2013 kouluterveyskyselyssä uusi indikaattori, ja jopa viidennes lukiolaisista kertoi kokeneensa seksuaalista väkivaltaa. Määrä on pysynyt ennallaan. Selvästi eniten tällaista kerrotaan olevan netissä.
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Työikäiset
Työttömyys on noussut kaikissa ryhmissä vuoteen 2015 saakka (2013/10,6%, 2014/13,1%,
2015/14,6%), jonka jälkeen kasvu on taittunut ollen vuonna 2016 14,3%. Käänne parempaan suuntaan on ollut havaittavissa vuoden 2016 loppupuolella yleisen taloustilanteen kohentuessa. Työllisyystilanne on kuitenkin kohentunut Ikaalisissa selkeästi hitaammin kuin Pirkanmaalla keskimäärin. Tarkastelukauden aikana Ikaalisista on poistunut huomattava määrä teollisia työpaikkoja, mikä
on aiheuttanut haastetta rakennetyöttömyyden kasvuna. Rakennetyöttömien määrä on kääntynyt
vuonna 2016 laskuun työllisyystilanteen kohentumisen myötä. Loppuvuosi 2016 ja alkuvuosi 2017
näyttää kuitenkin huolestuttavaa kasvua rakennetyöttömien osuudessa suhteessa kaikkiin työttömiin työnhakijoihin, mikä kertoo työttömyyden pitkittymisen tuomista haasteista työllistymiseen.
Vuonna 2016 sekä pitkäaikaistyöttömyys että nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys on kuukausikeskiarvona kasvanut. Molemmissa ryhmissä käänne parempaan on havaittavissa vuoden 2017
alussa.
Työttömät, % työvoimasta
(ind.181)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2014

2015

2016

14,3% / 34 601
13% / 631
13,1% / 421
11,6% / 342

15,2% / 36 899
13,5% / 663
14,6% / 462
13,4% / 392

15,4% / 37 491
12,6% / 619
14,3% / 452
13,3% / 388

Kaikki työttömät työnhakijat, alle 25-vuotiaat työttömät sekä pitkäaikaistyöttömät keskimäärin
Ikaalisissa 2014-2016.
IKAALINEN
Työttömät työhakijat yhteensä
Alle 25-vuotiaat työttömät
Pitkäaikaistyöttömät

2014
421
45
114

2015
462
45
146

2016
452
55
155

Yhteistyötä on tiivistetty työllisyyspalvelun, aikuissosiaalityön ja kolmannen sektorin kanssa. Palveluohjauksen tarve on tunnistettu ja sosiaali-ja terveyspalveluihin on saatu palveluohjaaja vuoden
2015 syksyllä. Vuonna 2016 työpajan yksilövalmennukseen on saatu lisäresurssia yhden henkilön
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verran. TYP-toiminta (monialainen työllisyyttä edistävä palvelu) on käynnistynyt vuoden 2016 syksyllä.
Työmarkkinatuen kuntaosuus on ollut vuonna 2016 tasaisessa kasvussa osin rakennetyöttömyyden seurauksena pitkittyneen työttömyyden vuoksi. Kasvuun vaikuttaa osittain aiempien vuosien
aikana teollisuudesta työttömiksi jääneiden putoaminen työmarkkinatuelle ja 300 päivää tukea
saaneisiin. Vuoden 2015 alusta kuntaosuuden laskutus muuttui koskemaan jo 300 päivää työmarkkinatukea saaneita 50% osuudella sekä yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita 70% osuudella,
jolloin vuonna 2015 kuntaosuus reilusti tuplaantui.
Työmarkkinatuen kuntaosuus (€) 2014-2016, Ikaalinen ja naapurikunnat.
Ikaalinen
Hämeenkyrö
Parkano

2014
89296
222840
79758

2015
196194
422681
236359

2016
190501
438915
199498

Työmarkkinatuen pitämisessä
kohtuullisena verrattuna naapurikuntiin on auttanut kaupungin
myönteinen suhtautuminen palkkatuella työllistämiseen, minkä
toivotaan myös edelleen jatkuvan.
Matalan kynnyksen palveluina
nuorisotyöttömyyden ja opiskeluissa ilmenevien haasteiden ehkäisemiseksi aloitetiin starttipajavalmennus sekä etsivä nuorisotyö
vuonna 2013-2014. Alle 25-vuotiaiden osalta tilannetta seurataan nuorisotakuun toteutumisena,
jossa tarkastellaan mm. ikaluokan työttömyysastetta, virtausta yli 3 kk:n työttömyyteen ja aktivointiastetta. Verrattuna edelliseen vuoteen 2015, vuonna 2016 oli selvää työttömyyden kasvua
alle 25-vuotiaiden ikäluokassa. Palveluissa olevia nuoria vuonna 2016 oli vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2016 Ikaalinen oli ikäluokkansa työttömyyden ja aktivointiasteen tilastoissa
Pirkanmaan keskiarvon paremmalla puolella, mutta sijoittui heikommin kuin naapurikunnat.
Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä on jatkanut nousuaan vuosina 2014-2016.
Asukkaiden lukumäärään suhteutettuna toimeentulotukea saaneiden henkilöiden määrä on Ikaalisissa kuitenkin pysynyt saman suuruisena. Vuonna 2015 osuus oli 6,4%, kun se koko Pirkanmaalla
oli 7,7%. Toimeentulotukea saaneiden 25-64-vuotiaiden määrä on noussut vuodesta 2013 (5,4%)
vuoteen 2016 (6,7%), mutta ei ole lähellä koko Pirkanmaan tasoa. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden 25 – 64-vuotiaiden määrä on myös jatkanut nousuaan pienen vuonna 2015 tapahtuneen laskun jälkeen.
Perustoimeentulotuen siirto vuoden 2017 alusta KELA:n hallinnoitavaksi on suuri muutos asiakkaille. Harkinnanvaraisen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen jää edelleen
kunnan tehtäväksi. Perustoimeentulotuen sisältöön on tehty joitakin muutoksia, joka turvaa sen,
että asiakkaat saavat peruselämiseen tarvittavat menonsa katettua yhdestä paikasta haettavilla
etuuksilla.
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Päihde- ja mielenterveystyön avohuollon palveluissa Ikaalisissa on 2 työntekijää; päihdepsykiatrinen sairaanhoitaja ja päihdetyön ohjaaja 50 % työpanoksella. Päihdepsykiatrian sairaanhoitajalla
on ollut asiakkaita 203 vuonna 2015 ja 161 vuonna 2016. Päihdetyönohjaajalla on ollut asiakkaita
72 vuonna 2015 ja 79 vuonna 2016. Päihdetyön ohjaajan vastaanotto on matalan kynnyksen palvelua ja asiakkaat tulevat varatuille ajoille kuntouksen tarpeen arviointia varten ja tavoitteet laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkailla on erilaisia aineriippuvuuksia ja toiminnallisia riippuvuuksia: peli- ja nettiriippuvuutta.
Päihteiden vuoksi terveyskeskuksen vuodeosastolla ja päihdehuollon laitoksissa kuntoutuksessa
olevien määrä vaihtelee vuosittain jonkin verran.
Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten
vuodeosastoilla hoidetut potilaat (ind.1278)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano
Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat
yhteensä vuoden aikana (ind.2891)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2014

2015

1 333
29
23
29

1 298
34
21
30

2014

2015

693
10
8
…

520
14
12
7

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella työkyvyttömyyseläkettä saavien määrä
on hiukan pienempi kuin naapurikunnissa, mutta suurempi kuin Pirkanmaalla.
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat, 1664-vuotiaat (ind.3218)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2014

2015

2016

3% / 9 518
4% / 251
3,4% / 143
4% / 153

2,9% / 9 281
3,8% / 239
3,4% / 139
4,3% / 164

2,9% / 9141
3,7% / 232
3,4% / 135
4,4% / 162

Vuonna 2016 psykiatrian laitoshoidon 25-64-vuotiaat potilaiden määrä/1000 vastaavan ikäistä
(4,1) on pienempi kuin Pirkanmaalla (5,2) ja naapurikunnissa (7,2-9,4)
Psykiatrian laitoshoidon 25-64 -vuotiaat potilaat
/ 1000 vastaavan ikäistä (ind.2575)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2014

2015

5,5% / 1444
5,5% / 30
3,7% / 13
5,2% / 17

5,2% / 1369
7,2% / 39
4,1% / 14
9,4% / 30
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Päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittäminen on ollut yhtenä tavoitteena vuonna 2016 Uusi
Ikaalinen- kehittämishankkeessa. Aikuisten psykososiaaliset palvelut (=päihde- ja mielenterveyspalvelut) on saatu keskitettyä yhteen paikkaan vuoden 2017 talousarvioon ja tavoitteena on ollut
päihde- ja mielenterveystyön esimiehen palkkaaminen.
Liikuntalain (2017) mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen ja tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta sekä rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja.
Vuosien ajan Ikaalisissa on Liikunnallisen elämäntavan kehittämishankkeiden kautta toteutettu
matalan kynnyksen liikuntaryhmiä pääasiassa vähän tai ei ollenkaan liikuntaa harrastaneille kuntalaisille. Hankkeiden tavoitteena on myös ollut rakentaa toimivaa liikuntaneuvontaa kuntaan huomioiden juuri em. henkilöt. Vuonna 2017 kohderyhmää laajennettiin koskemaan myös yli 65-vuotiaat. Koska vain alle puolet lapsista ja nuorista liikkuu liikuntasuosituksen mukaisesti, niin poikkihallinnollisen yhteistyön kautta ollaan rakentamassa liikuntapolkua myös lasten ja perheiden liikuntaneuvontaan. Lapsuusajan liikuntatottumuksiin vaikuttamalla voidaan saavuttaa pitkällä tähtäimellä positiivisia terveysvaikutuksia, koska liikuntakyky on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Haasteeksi on myös koettu erityisryhmien, erityisesti erityistä tukea tarvitsevien lasten osallisuus
liikuntaan. Tällaisten liikuntaryhmien avulla lisättäisiin heidän joka päiväistä hyvinvointiaan ja kannustettaisiin liikuntaan.
Liikuntaneuvontaan ohjautuu terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia ja elintavoiltaan heikommassa tilanteessa olevia henkilöitä. Liikuntaneuvontaprosessi sisältää liikuntaan aktivoinnin lisäksi
useimmiten myös ravitsemukseen, uneen ja elämänlaatuun liittyviä asioita ja käyntikertoja yleensä
3-4 kpl/asiakas. Liikuntaneuvonta-asiakkaita on 2015 – 2017 vuosien aikana ollut 70-80 henkilöä
vuodessa. Terveydenhuoltohenkilöstön edellytetään tulevaisuudessa lisäävän elintapaneuvontaa.
Liikuntaneuvonta on oleellinen osa tätä työtä ja liikuntaneuvonta tulisi vakinaistaa, jotta kuntalaisten sairastavuus pienenisi ja hyvinvoinnin tila kasvaisi.
Helposti saavutettavat, turvalliset ja viihtyisät liikuntapaikat ja
niiden kunnossapito mahdollistavat kuntalaisten liikkumisen.
Ikaalisissa on nelisenkymmentä liikuntapaikkaa mukaan lukien
esim. koulujen kentät ja kylien uimarannat. Valtuustokausittaisen Liikuntapaikkasuunnitelman tekeminen tukisi liikuntapaikkojen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvää päätöksentekoa, jotta liikuntapaikat palvelisivat monipuolisesti eri käyttäjäryhmiä.
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Ikäihmiset
Ikaalisten Ilta, ikaalilainen vanhustenhuollon strategia, on ohjannut ikaalilaista vanhustenhuoltoa
vuodesta 1995.
Ensimmäinen päivitys tehtiin vuonna 2005, toinen 2014. Ikaalisten illan
mallin mukaan vanhustenhuollon tarkoituksena on luoda edellytykset
sille, että ikääntyneet voivat asua ja elää omassa kodissaan ja tutussa ympäristössään aina kuolemaansa saakka. Ikaalilaisessa vanhustyössä painotamme ihmisen omia voimavaroja ja hänen elämäänsä sosiaalisen yhteisön jäsenenä. Perusarvomme on, että jokaisella ikääntyneellä on turvallinen olo, hänen hyvä elämänsä voi jatkua ja hänen itsemääräämisoikeutensa toteutuu.

Ikaalisten kaupunki on resursoinut vanhustyöhönsä niin taloudellisesti
esimerkiksi investointien kuin henkilöstöresurssien muodossa. Laitospaikkoja ei enää ole, vaan hoitopaikat ovat tehostetun asumisen paikkoja: Toivolansaarikoti 57, Nikula 16 ja lyhytaikaisosasto
Markunkoti 10 asukaspaikkaa, jossa tehdään keskitetysti kaikki toimintakykyarviot. Tuettua asumispalvelua järjestetään Kotipihlajassa, jossa on 18 asukaspaikkaa. Kaikissa yksiköissä on tehty
Uusi Ikaalinen-hankkeen myötä Lean-ajattelun mukaista työtä poistamalla turhaa hukkaa prosesseista. Prosessit on myös kuvattu ja uudistettu.
Omaishoidon tuen palveluprosessia on uudistettu ja palveluohjaaja tekee arviointikäyntien lisäksi
myös tukikäyntejä omaishoitajaperheisiin. Omaishoidon tukea on Ikaalisissa pystytty maksamaan
kaikille, joiden kriteerit täyttyvät. Yhteistyössä omaishoitoyhdistyksen kanssa syksyllä 2016 on alkanut myös ensimmäinen omaishoitajien valmennuskurssi. Omaishoidon palveluseteli on otettu
käyttöön elokuussa 2016 ja se on monipuolistanut vapaapäivämahdollisuuksia omaishoitajille. Lakisääteiset omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset on aloitettu v. 2017 ja ne on otettu
hyvin vastaan.
Vanhuspalvelulain (1.7.2013) mukainen painopiste vanhustenhuollossa on ennaltaehkäisevässä
työssä, kotihoidossa ja moniammatillisessa asiakkaan tukemisessa. Olemassa olevia resursseja on
vahvistettu hankkimalla kotihoitoon vuonna 2016 optimointi toiminnanohjausjärjestelmä ja mobiilit. Niiden avulla on saatu lisättyä asiakkaille hoitajan välitöntä työaikaa. Kolmannen sektorin sekä
yrittäjien kanssa tehtävä yhteistyö on laajentanut asiakkaiden palveluvalikoimaa. Ikaalisten aktiiviset asukasyhdistykset ja kyläseurat sekä kuntalaisen äänen tuova vanhusneuvosto ovat tärkeä osa
vanhuspalvelujamme. Yhtenä tärkeänä uutena toimintana on aloittanut Eläkeliiton Apunen, auttava vapaaehtoistoiminta.
65 - 74-vuotiaat,
% väestöstä (ind.170)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2014

2015

2016

11,1% / 55 700
11,3% / 1197
15% / 1098
15,2% / 1034

11,5% / 58 042
12% / 1275
15,9% / 1147
16,2% / 1096

11,6% / 58 952
12,1% / 1294
16,3% / 1159
16,6% / 1108
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75 - 84-vuotiaat,
% väestöstä (ind.1069)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

85 Vuotta täyttäneet,
% väestöstä (ind.675)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2014

2015

2016

6,2% / 31 252
6,8% / 726
8,3% / 605
9,1% / 621

6,2% / 31 214
6,7% / 710
8,3% / 597
8,7% / 591

6,4% / 32 504
6,9% / 733
8,8% / 626
9,2% / 617

2014

2015

2016

2,5% / 12 686
2,8% / 299
3,8% / 274
3,5% / 240

2,6% / 13 131
2,9% / 306
4% / 289
3,7% / 249

2,7% / 13 564
3% / 318
4% / 285
3,7% / 250

Kotihoidosta on tehty vuosina 2013–2016 ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä 75 vuotta täyttäneillä
yhteensä n. 145. Osa niistä on tehty yhteistyössä kuntoutuksen kanssa. Ennaltaehkäisevien kotikäyntien myötä ikäihmiset ovat saaneet tietoa palveluista ja käyntien yhteydessä on pystytty ennaltaehkäisevästi puuttumaan kodin esteettömyyteen. Kuntoutuksesta on ennaltaehkäisevien
käyntien lisäksi jalkauduttu matalalla kynnyksellä kotikäynneille ja apuvälineitä lainattu tarpeen
mukaan. Kotikuntoutusta on pyritty kehittämään moniammatillisesti. Lisäksi fysioterapeutti on
tehnyt esteettömyyskartoituksia sekä tarvittaessa asunnonmuutostyöarvioita. Liikuntatoimen
kautta ikääntyneen on ollut mahdollisuus päästä maksuttomalle kuntosalille. Kuntoutuksen palveluohjauksen kautta on saatu ikääntyneitä ohjattua myös IKKU-kuntoutukseen. IKKU-kuntoutus on
KELA:n järjestämää harkinnanvaraista moniammatillista yksilökuntoutusta.
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Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä
asuntoväestöstä (ind.237)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2014

2015

2016

47,8% / 19 457
46,2% / 437
42,6% / 346
43,1% / 350

47,7% / 19 545
45,8% / 425
41,8% / 347
41,7% / 333

47,4% / 20 133
46,7% / 447
41,2 % / 348
45,2% / 363

2014

2015

80,8% / 10 245
74,2% / 222
72,3% / 198
75% / 180

81,1% / 10 647
78,4% / 240
74% / 214
80,3% / 200

Kotona asuvat 85 vuotta täyttäneet,
% vastaavan ikäisestä väestöstä (ind.1251)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

Tevaniemen toimintakeskuksessa toimiva ikäihmisten päivätoiminta on tukenut ikaalislaisien ikäihmisten kotona selviytymistä jo 30 vuoden ajan tarjoten asiakkaille virikkeitä, vuorovaikutusta, monipuolista ravintoa ja peseytymismahdollisuuden. Päivätoiminnassa on ollut viikoittain n. 40 käyntiä. Toimintaa pitäisi kuitenkin edelleen kehittää, jotta yhä useampi ikaalislainen hyötyisi palvelusta, joka palvelutarjonnallaan ennaltaehkäisyn näkökulmasta saattaa viivästyttää varsinaisen hoidon tarvetta.
Vuonna 2016 yhtenä suun terveydenhuollon teemana oli vanhusten suun terveydenhuolto. Tiedotusta palveluiden saatavuudesta lisättiin yhteisissä palaveri/koulutustilaisuudessa kotihoidon henkilökunnan ja vanhusneuvoston kanssa. Vuosina 2016–2017 on lisätty myös työn läpinäkyvyyttä
käyttäen apuna some- tiedotusta kuten esim. Twitteriä, Facebookia ja Instagramia.

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75
vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavan ikäisestä
väestöstä (ind.3261)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2014

2015

6,1% / 2672
11,3% / 116
13,1% / 115
7,7% / 66

6,1% / 2683
9,9% / 101
12,2% / 108
9,3% / 78
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Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavan
ikäisestä väestöstä (ind.3216)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2014

2015

2016

11,5% / 5073
12,9% / 132
8,5% / 75
11,1% / 96

11% / 4896
12,4% / 126
9,8% / 87
11% / 92

11,2% / 5170
14,9% / 157
12,2% / 111
7,7% / 67
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosan määräytymisperusteissa kunnan toiminnan tulosta
kuvaavana indikaattorina on kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65-vuotta täyttäneillä.
Ikaalisissa luku on huomattavasti suurempi kuin Pirkanmaalla ja naapurikunnissa.
Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta
täyttäneillä / 10 000 vastaavan ikäistä (ind.3959)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2014

2015

2016

352,0
305,0
406,6
310,5

333,6
367,8
374,1
417,6

323,2
375,3
429,0
306,8

Väestötietoennusteisiin perustuva päivittäisen avuntarpeen määrä kuntalaisilla seuraavan 15 vuoden aikana lisääntyy n. 40 %:lla.
Huoltosuhteen kehitys samalla
ajalla haastaa ikaalislaiset onnistumaan työikäisen väestön osuuden
kasvattamisessa. Ikaalisten vanhustenhuollossa valtakunnallisessa vertailussa tulee kuntalaisten kotona asumista tukevien palveluiden tehostua ja monipuolistua. Se vaatii onnistumista eri hallinnonaloilta, yrittäjiltä, kolmannelta sektorilta, kuntalaisilta. Yleinen ajattelumalli oman itsensä
hoidosta ja huolehtimisesta on tuettava kotona asumista. Teknologia, uudet työmallit, räätälöidyt
palvelut mahdollistavat Ikaalisten koko kunnan alueella elämisen.

Sairastavuus
Kansantaudeilla tarkoitetaan yleisesti sairauksia, joilla on suuri merkitys koko väestön terveydentilalle. Kansantaudit vaikuttavat työkykyyn ja niiden hoito on terveydenhuollon palveluita vaativaa,
tästä johtuen kansantaudeilla on myös suuri vaikutus kansantaloudelle. Suomessa katsotaan kroonisiksi kansantaudeiksi: sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, astma ja allergia, krooniset keuhkosairaudet, syöpäsairaudet, muistisairaudet, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja mielenterveyden ongelmat. Huomattava osa työikäisten kroonisista sairauksista on ehkäistävissä terveellisellä ruokavaliolla, liikunnalla, välttämällä tupakointia ja runsasta alkoholin käyttöä ja ehkäisemällä lihavuutta.
Mitä aikaisemmin mahdollistetaan terveelliset valinnat ja puututaan ongelmiin, sitä enemmän voidaan vaikuttaa väestöryhmien välisiin terveyseroihin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin. Palveluketjujen saumaton kokonaisuus on oleellista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä.
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Esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisten tekemä elintapaohjaus tarvitsee palveluketjuun liikuntaneuvonnan (liikunta ja ravitsemus) ja liikuntatoimen järjestämiä matalan kynnyksen ryhmiä,
joihin elintapaohjauksesta kuntalaisia voidaan ohjata.
TELI (2014-2016)- sekä Liikettä (2017)- liikunnallisen elämäntavan kehittämishankkeiden päätavoitteena on ollut kuntalaisten liikunnan lisääminen elämänkulussa, erityisesti vähän tai ei ollenkaan liikkuvien kuntalaisten keskuudessa. Ohjautuminen liikuntaneuvontaan tapahtuu pääsääntöisesti lääkäreiden, sairaanhoitajien tai fysioterapeuttien kautta tai asiakkaan itse ajan varaten. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan edistäminen on haastava ja monitahoinen tehtävä, jossa
toimintakulttuurien ja hallinnonalojen yhteistyön on vahvistuttava, jotta yksilötason käyttäytyminen saadaan muutokseen kohti tavoiteltuja tavoitteita. Pysyvä, vakituinen terveysliikuntakoordinaattori, vaihtuvan hanketyöntekijän sijasta sitouttaisi hallintokunnat vaikuttavampaan ja kustannustehokkaampaan terveyden edistämistyöhön.
THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu (ind.243)
2012
2013
Pirkanmaa
100,4
98,9
Hämeenkyrö
114,5
110,1
Ikaalinen
107,5
107,4
Parkano
101,6
113,5
Indeksi kuvaa kuntien ja alueiden väestön sairastavuutta suhteessa koko maan tasoon. Indeksissä
on otettu huomioon seitsemän eri sairausryhmää ja neljä eri painotusnäkökulmaa, joista sairauksien merkitystä arvioidaan. Indeksin sisältämät sairausryhmät ovat syöpä, sepelvaltimotauti, aivoverisuonisairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden ongelmat, tapaturmat ja dementia. Indeksissä kunkin sairausryhmän yleisyyttä painotetaan sen perusteella, mikä on ko. sairausryhmän merkitys väestön kuolleisuuden, työkyvyttömyyden, elämänlaadun ja terveydenhuollon kustannusten kannalta.

Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas
(ind.1072)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2014

2015

646
659
895
858

595
595
861
742

Tyypin 1 eli nuoruustyypin diabeetikoita on Suomessa noin 50 000. Elintoiminnoille välttämätöntä
insuliinia ei erity, sillä insuliinia tuottavat haiman saarekesolut ovat tuhoutuneet. Tavallisia oireita
ovat lisääntynyt virtsaneritys, jano, laihtuminen ja väsymys. Ne kehittyvät yleensä nopeasti, päivien tai viikkojen kuluessa. Ehkäisykeinoja ei vielä tunneta, mutta mahdollisuuksia tutkitaan jatkuvasti.
Tyypin 2 eli aikuistyypin diabeetikoita on Suomessa tiedossa noin 300 000. Lisäksi noin 150 000 sairastaa diabetesta tietämättään. Tyypin 2 diabeetikoilla haima tuottaa insuliinia, mutta se vaikuttaa heikosti tai insuliinia ei ole tarpeeseen nähden riittävästi. Insuliinintuotanto voi vuosien kuluessa ehtyä kokonaan. Tyypin 2 diabetes on usein oireeton, kehittyy hitaasti jopa vuosien kuluessa.
Se todetaan usein sattumalta tai valtimosairauden puhjettua. Useat tutkimukset ovat osoittaneet,
että tyypin 2 diabeteksen puhkeamista voidaan ehkäistä tai viivyttää kiinnittämällä huomiota
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elintapoihin. Ehkäisyn keinoja ovat liikunta, terveellinen ruoka, painonhallinta ja tupakoimattomuus. Riski sairastua tyypin 2 diabetekseen on 40 prosenttia, jos toisella vanhemmista on tyypin 2
diabetes. Riski on 70 prosenttia, jos molemmilla vanhemmilla 2 tyypin diabetes. Ikaalisissa tyypin 1
ja 2 diabeetikoita on n. 650 henkilöä.

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja, % vastaavan ikäisestä väestöstä
0 - 15-vuotiaita (ind.1799)
2014
2015
2016
Pirkanmaa
0,4
0,4
0,5
Hämeenkyrö
0,4
0,4
0,3
Ikaalinen
0,3
0,4
0,5
Parkano
0,8
0,7
0,7
16 - 24-vuotiaita (ind.1800)
2014
2015
2016
Pirkanmaa
0,9
0,9
0,9
Hämeenkyrö
0,5
0,6
0,8
Ikaalinen
ei tietoa
ei tietoa
ei tietoa
Parkano
0,7
1,4
1,8
25 - 39-vuotiaita (ind.1801)
2014
2015
2016
Pirkanmaa
1,3
1,3
1,3
Hämeenkyrö
1,3
1,5
1,4
Ikaalinen
1,4
1,6
1,6
Parkano
1,4
1,4
1,5
40 - 64-vuotiaita (ind.1802)
2014
2015
2016
Pirkanmaa
6,5
6,6
6,7
Hämeenkyrö
6,1
6,0
6,1
Ikaalinen
7,4
7,7
8,0
Parkano
8,5
8,6
8,7
40 vuotta täyttäneitä (ind.683)
2014
2015
2016
Pirkanmaa
10,3
10,7
11,0
Hämeenkyrö
8,6
8,8
9,1
Ikaalinen
11,7
12,4
13,0
Parkano
14,3
15,3
15,5
65 vuotta täyttäneitä
(ind.1803)
Pirkanmaa
16,3
17,0
17,4
Hämeenkyrö
12,9
13,4
14,0
Ikaalinen
17,1
18,0
18,8
Parkano
21,4
23,2
23,2
Indikaattori ilmaisee erityiskorvattavaan (75 %) diabeteslääkitykseen oikeutettujen osuuden ko.
ikäryhmästä prosentteina kalenterivuoden lopussa. Eräissä vaikeissa ja pitkäaikaisissa sairauksissa
lääkehoito korvataan joko ylemmän (100 %) tai alemman (75 %) erityiskorvausluokan mukaisesti.
Väestösuhteutuksessa on käytetty Kelan vakuutettua väestöä.
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Sepelvaltimotauti-indeksi, ikävakioitu (ind.247)
2012
2013
Pirkanmaa
94,4
92,4
Hämeenkyrö
117,5
97,0
Ikaalinen
96,0
85,6
Parkano
125,6
125,7
Indikaattori ilmaisee sepelvaltimotautitapahtumien ensi- ja uusintadiagnooseilla (akuutit sydäninfarktit (I21 - I22), angina pectoris (I20.0), sekä kuolemansyyt (I20 - I25, I46, R96, R98)) yleisyyden
35 - 79-vuotiailla suhteutettuna vastaavan ikäiseen väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Sepelvaltimotaudin yleisyys on erilainen eri ikäryhmissä, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa voimakkaasti sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei
johdu ikärakenteiden erilaisuudesta.

Dementiaindeksi, ikävakioitu (ind.257)
2012
2013
Pirkanmaa
96,0
94,6
Hämeenkyrö
66,3
63,8
Ikaalinen
73,9
70,7
Parkano
99,3
95,0
Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien (korvauskoodilla 307: donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini tai memantiini) määrän suhteutettuna
väestöön ja edelleen koko maan tasoon.
Indikaattori kuvaa Alzheimer-taudin takia myönnettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien esiintyvyyttä 65 vuotta täyttäneessä väestössä. Väestön ikääntyessä erityisesti etenevät ja pysyvät
muistisairaudet aiheuttavat kunnissa lisääntyvää palveluntarvetta. Alzheimer on näistä yleisin (n.
70 % kaikista).

Mielenterveysindeksi, ikävakioitu (ind.253)
2012
2013
Pirkanmaa
105,6
105,0
Hämeenkyrö
120,2
121,1
Ikaalinen
119,1
124,0
Parkano
112,6
116,3
Indikaattori on jaettu kolmeen osioon ja se pohjautuu neljään eri tietolähteeseen ja aineistoon:
1. Itsemurhat ja sairaalahoitoon johtaneet itsemurhayritykset Indikaattori kuvaa itsemurhien
(X60 - X84, Y870) tai sairaalahoitoon johtaneiden itsemurhayritysten määrän ikäryhmässä 16 79 suhteutettuna saman ikäiseen väestöön.
2. Psykoosiin liittyvät lääkkeiden erityiskorvausoikeudet Indikaattori kuvaa psykoosin (vaikeat
psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt, vaikeahoitoinen psykoosi) hoitoon myönnettyjen lääkekorvausoikeuksien määrän suhteutettuna väkilukuun.
3. Mielenterveyssyistä johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet Indikaattori ilmaisee mielenterveyden
ja käyttäytymisen häiriöiden (F00 - F99) vuoksi työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä saaneiden 16 - 64-vuotiaiden määrän suhteutettuna saman ikäiseen väestöön.
Työkyvyttömyyseläkkeet käsittävät toistaiseksi myönnetyt eläkkeet ja määräaikaiset kuntoutustuet.
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Tuki- ja liikuntaelinsairausindeksi, ikävakioitu
2012
2013
(ind.251)
Pirkanmaa
98,7
94,8
Hämeenkyrö
134,7
124,6
Ikaalinen
125,7
122,9
Parkano
126,8
118,6
Indikaattori ilmaisee tuki- ja liikuntaelinsairauksien (M00 - M99) vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä
vuoden lopussa olleiden 16 - 64-vuotiaiden osuuden suhteutettuna vastaavan ikäiseen väestöön ja
edelleen koko maan tasoon koko maan tasoon.

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, keuhkosairaudet
2013
2014
2015
(ind.2478)
Pirkanmaa
19143
21327
22923
Hämeenkyrö
407
375
428
Ikaalinen
293
359
358
Parkano
282
319
311
Indikaattori ilmaisee keuhkosairauksien erikoisalan avohoitokäynnit vuoden aikana. Keuhkosairaudet sisältävät kaikki keuhkosairauksien erikoisalaan kuuluvat erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit
kaikissa kunnallisissa sairaaloissa, sisältäen erikoislääkärijohtoiset terveyskeskussairaalat.
Erikoissairaanhoidon avohoitokäynteinä tilastoidaan asiakkaiden/potilaiden sairaanhoitokäynnit
vastaanotoilla.

Turvallisuus
Kaupungin turvallisuus on monitahoinen asia. Se koostuu elinympäristön fyysisestä ja henkisestä
turvallisuudesta sekä hyvistä palveluista. Fyysiseen turvallisuuteen voidaan vaikuttaa mm. kehittämällä palveluita, parantamalla liikenneturvallisuutta ja rakentamalla kaikki rakennukset avariksi ja
turvallisiksi. Rakentamisessa pitää huomioida myös kaikki erityisryhmät.
Kaupungin henkiseen turvallisuuteen voidaan vaikuttaa lisäämällä yhteisöllisyyttä, antamalla asukkaille lisää mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin (osallistaminen), ennalta ehkäisemällä nuorten syrjäytymistä, puuttumalla koulukiusaamiseen ja kouluttamalla asukkaita turvalliseen sosiaalisessa mediassa toimimiseen. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on käytössä
menetelmiä em. turvallisuusuhkien estämiseksi. Palveluiden kehittämisellä voidaan myös lisätä
asuinympäristön turvallisuuden tunnetta. Näin ollen palveluiden kehittämisessä on tärkeää huomioida turvallisuusnäkökulma.
Kaupunkiympäristön suunnittelussa on tärkeää moniammatillinen yhteistyö ja asukkaiden toiveiden huomioiminen. Turvalliseen kaupunkiympäristöön kuuluu myös luonnon huomioiminen kaikessa toiminnassa. Puhdas luonto ja viihtyisät viheralueet lisäävät sekä fyysistä että henkistä turvallisuutta.
Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden määrä ja niiden käyttö on lisääntynyt merkittävästi. Näin ollen tietoturvallisuuteen täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Sosiaalisen median vaikutus ihmisten
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kokemaan turvallisuuden tunteeseen on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Sosiaalisen median
kautta tulevat turvallisuusuhat on huomioitava kaupungin turvallisuussuunnittelussa. Erityisesti
kouluissa kiusaaminen tai uhkailu lähtee usein liikkeelle juuri sosiaalisen median kautta.
Vanha Tampereentien varteen on rakennettu pyörätie keskustan alueen ja Sarkkilan välille kesällä
2016. Pyörätie paransi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta merkittävästi kyseisellä välillä. Lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseksi Ikaalisiin hankittiin siirrettävä nopeusnäyttötaulu.
Poliisin tietoon tulleet liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset / 1 000 asukasta
(ind.3898)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano
Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset / 1 000
asukasta (ind.3089)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano
Poliisin tietoon tulleet kaikki
huumausainerikokset / 1 000
asukasta (ind.3093)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2014

2015

76,0
254,0
354,6
88,1

71,9
186,0
370,3
133,3

2014

2015

2016

3,0
3,6
3,8
3,4

3,3
4,8
4,4
5,6

3,0
4,4
3,2
3,9

2014

2015

2016

3,8
2,0
1,6
0,6

4,2
1,5
2,5
1,5

4,6
6,8
1,5
1,0

2013

Ikaalisten vastaava
lukema vuoden 2015
kouluterveyskyselyssä oli 49,3%

Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta, % 8. ja 9. luokan oppilaista (ind.332)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja
9. luokan oppilaista (ind.1514)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

68,0
67,0
73,5
…
2013
7,6
9,8
9,6
…

Ikaalisten vastaava
lukema vuoden 2015
kouluterveyskyselyssä oli 5,1%
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Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 8. ja 9.
luokan oppilaista (ind.328)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2013
11,0
15,1
13,8
…

Tapaturmaindeksi, ikävakioitu (ind.255)
2012
2013
Pirkanmaa
101,6
98,8
Hämeenkyrö
122,4
118,1
Ikaalinen
103,1
103,7
Parkano
103,8
95,3
Indikaattori ilmaisee vuoden aikana päädiagnoosilla vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten
syiden seuraukset (ICD 10: S00 - T78) sairaalahoidossa olleiden 15 - 79-vuotiaiden potilaiden osuuden suhteutettuna vastaavan ikäiseen väestöön ja edelleen koko maan tasoon koko maan tasoon.
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Terveydenedistämisaktiivisuus
TEAviisari on työväline kunnille. Tulokset kuvaavat terveydenedistämisaktiivisuutta eli kunnan toimintaa asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. (www.teaviisari.fi)

TEAviisari pisteytyksen vertailu.
Osa-alueen perässä suluissa viimeisen tiedonkeruuaineiston vuosi.
Terveydenedistämisaktiivisuus
Kuntajohto (2017)
Perusopetus (2015)
Lukiokoulutus (2016)
Ammatillinen koulutus
Liikunta (2016)
Perusterveydenhuolto (2016)
Ikääntyneiden palvelut (2014)

Ikaalinen
68
66
61
..
..
49
80
71

Hämeenkyrö
68
84
65
64
..
57
62
77

Parkano
67
86
71
71
61
73
67
77

Pirkanmaa Koko maa
72
71
86
79
71
69
71
70
61
67
73
71
67
66
77
73
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3. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Vahvuudet
Useita hankkeita meneillään lasten, nuorten ja ikäihmisten hyvinvoinnin ja
terveyden lisäämiseksi
Sote-keskus (sosiaali- ja terveyspalvelut saman katon alla)
Poikkihallinnollinen yhteistyö
Uusi hirsikoulu valmistui
Nuorisotila nuorten kohtaamispaikkana
2. asteen koulutuspaikkoja
Terveydenhuollon hoitoonpääsy
Matalankynnyksen kotihoidon palvelut
Viihtyisä ja turvallinen lähiympäristö motivoi kuntalaisia liikkumaan
Aktiiviset kylätoimikunnat
Haasteet
Kaikkien ikäluokkien ravitsemusasioista huoli -> hoitopolut, menetelmät, suositukset, liikunta- ja ravitsemusneuvonta
Eroperheiden määrä -> parisuhde- ja eroperhetyön kehittäminen
Mielenterveys- ja päihdeongelmat -> matalankynnyksen
palvelujen vaje
Työttömien määrän kasvu -> aktivointitoimien tehostaminen
Väestörakenne
Haja-asutusalueen liikkumista tukevien kuljetuspalvelujen riittämättömyys
Terveysliikunnan lisäämisen ja resursoinnin tarve kaikkien ikäluokkien liikkumattomuuden, ylipainon ja kansansairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kustannusten laskussa.
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden tuen tarpeen kasvu -> perhetyön, perusnuorisotyön ja koulupsykologin resurssien lisäys ja joustavan perusopetuksen
periaatteita noudattavan toimintamallin kehittäminen
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OSA II VÄESTÖN HYVINVOINTISUUNNITELMA
2017–2020 VALTUUSTOKAUDELLE
4. Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset
Ikaalisten kaupunginvaltuusto on 4.12.2017 hyväksynyt Ikaalisten strategian vuosille 2017-2021.
Strategia on valmisteltu yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen ja yrittäjien kanssa ja se myös jalkautetaan yhdessä.

Strategiset valinnat:
•
•
•
•
1.

Elinvoima
Kokeilut ja kehittäminen
Hyvinvointi
Tasapainoinen talous

Strategiaan liittyvä toimenpideohjelma sisällytetään osaksi taloussuunnittelua ja sen toteumaa
seurataan talouskatsausten, osavuosikatsauksien ja tilinpäätösten yhteydessä. Strategian aikajänne sisältää vuodet 2017-2021. Strategian puolivälitarkastelu toteutetaan v. 2019.
Strategian osana hyväksytyn toimeenpano-ohjelman kehittämiskohteisiin on sisällytetty ”Hyvinvointikertomuksen päivitys ja sen yhteensovittaminen strategiakauden talousarvioiden valmisteluun 2018 – 2022”.
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5. Hyvinvoinnin edistämisen erillisohjelmat ja –suunnitelmat
Seuraavaan lukuun on koottu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tukevia ohjeita, suosituksia ja
suunnitelmia. Ne on jaettu Ikaalisten kaupunkia koskeviin asiakirjoihin sekä taustalla vaikuttaviin
alueellisiin ja valtakunnallisiin asiakirjoihin.

Lait ja asetukset:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suomen perustuslaki (731/1999)
Kuntalaki (410/2015)
Lastensuojelulaki (417/2007)
Varhaiskasvatuslaki (36/1973) ja –asetus (239/1973)
Perusopetuslaki (628/1998)
Lukiolaki (629/1998)
Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (630/1998)
Laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998)
Nuorisolaki (1285/2016)
Liikuntalaki (390/2015)
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)
Neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto, Asetus (338/2011)
Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
Terveydensuojelulaki (691/2001)
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), (857/2004)
Kansanterveyslaki (351/1972), (855/2004)
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
(980/2012)
Elintarvikelaki (23/2006)
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001)
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012)

Kansalliset ja alueelliset ohjeet, suositukset ja suunnitelmat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 - 2020
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelma 29.5.2015
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014
Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 18.10.2016
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014
Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma (2014)
Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä - varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 7.9.2016
Liikkuva koulu, http://liikkuvakoulu.fi; fyysisen aktiivisuuden suositus
Move - fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä: http://www.edu.fi/move
Muutosta liikkeellä! – Valtakunnallinen yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020. 2013:10.
Voimaa vanhuuteen, iäkkäiden terveysliikuntaohjelma, http://voimaavanhuuteen.fi/
Terveysliikuntasuositukset aikuiset ja yli 65-vuotiaat, http://ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Lihavuuslaskuun – Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta
Kansallinen lihavuusohjelma 2012–2018
Pirkanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma vuosille 2013-2016
Pirkanmaan alueellinen terveyden edistämisen suunnitelma (2011)
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014–2020
Savuton Suomi 2030-ohjelma, http://savutonsuomi.fi/tietoa-tupakasta/
Ennaltaehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma, STM 2015:19
Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015
Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdestrategia 2013 –2016
Pirkanmaan alueellinen ravitsemussuunnitelma (2011)
Kouluruokasuositus 2017
Ravitsemussuositukset 2017
Ravitsemushoito 2010
Ravitsemussuositukset ikääntyneille 2010
Suositus korkeakouluruokailun periaatteeksi 2011
Terveyttä ruuasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014
Pirkanmaan alueellinen Kulttuurihyvinvointisuunnitelma (2017)
Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma
Kemikaaliuhkien asiantuntijapäivystys ja hälytysjärjestelmä (Sosiaali- ja terveysministeriö) v. 2006
Opas varavedenjakelun järjestämisestä (Vesi- ja viemärilaitosyhdistys) v. 2011
Pandemiasuunnitelma v. 2007 (aluepelastuslaitos)
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy tavoiteohjelma vuosille 2014–2020

Ikaalisten strategia, ohjelmat ja suunnitelmat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ikaalisten kaupungin strategia 2013-2016.
Ikaalisten kaupungin strategia 2017-2021.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 - 2016.
Ikaalisten varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017
Ikaalisten esiopetussuunnitelma 1.8.2016
Ikaalisten kaupungin perusopetussuunnitelma 1.8.2016
Ikaalisten kaupungin lukion opetussuunnitelma 1.8.2016
Ikaalisten kaupungin koulukuljetussääntö 1.8.2014
Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2015
Ikaalisten Terveysliikuntasuunnitelma 2015
Ikaalisten kaupungin elintarvikehankintastrategia vuosille 2014 – 2018
Ikaalisten Ilta. Vanhustenhuollon strategia. Päivitys 2014
Hämeenkyrön ja Ikaalisten kotouttamisohjelma 2014
Ikaalisten kaupungin elinkeino-ohjelma 2013 – 2016
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma v. 2001, päivitys toimenpiteiden suorittamisesta v. 2013
Vesihuollon valmiussuunnitelma v. 2009
Ympäristöterveydenhuollon suunnitelma poikkeusolojen ja erityistilanteiden varalta v. 2005, päivitetty v. 2008 ja v. 2009.
Ympäristöterveysohjelma v. 2003
Ympäristönsuojelumääräykset v. 2014
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6. Hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017 - 2020
Hyvinvointisuunnitelma
Ikaalisten Hyvinvointikertomuksen ydin on hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017 – 2020, joka tässä
luvussa on esitettynä suunnittelutaulukkona. Painopisteiden toteuttamiseen tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistyötä. Kustannussäätöjä saadaan, kun terveyserojen kaventamiseen sitoudutaan
kunnan kaikilla toimialoilla. Tahtotila on ytimessä.

Hyvinvointikertomuksen painopisteet vuosille 2017 – 2020:
1. Terveellisten elintapojen edistäminen
• Ravitsemus
• Liikunta
• Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö
• Suun terveydenhoito
2. Arjessa pärjäämisen vahvistaminen

•
•
•
•

Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden hoito
Lapsiperheiden tukeminen
Ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen

Turvallisuus
3. Yhteisöllisyys
• Sisäisen turvallisuuden vahvistaminen
• Osallistuva kuntalainen
• Kulttuurinen hyvinvointi

Viestintä sisältyy läpileikkaavana kaikkiin painopisteisiin. Painopisteiden toimeenpanoa tukevat tavoitteet,
toimenpiteet ja vastuutahot sekä ehdotukset arviointimenettelyiksi vaihtelevat toimijoittain. Toimeenpanossa eri toimijoiden välinen yhteistyö on keskiössä.
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1. Terveellisten elintapojen edistäminen (taulukko)
Tavoitteet
Ravitsemus

Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit
Kouluruokailuun osallistumi- Ravintopalvelut
sen lisääminen
Varhaiskasvatus
Aamupalan syöneiden osuuden kasvattaminen yläkoulu- Koulutoimi
laisten keskuudessa
Terveystoimi
Kouludiplomit joka kouluun
(kouluruokailun kokonaisval- Hoito- ja hoivapalvelut
tainen kehittäminen)
Liikuntatoimi
Makudiplomit varhaiskasvatukseen
Elintarvike-hankinnoissa sitoudutaan lähiruoan hankkimiseen
Kansalliset erityisruokavalioohjeistukset ja ravitsemussuositukset käytössä
Asiakkaat osallistetaan ruokapalvelun kehittämiseen

Arviointimittarit
Indikaattorit
Osallistuminen kouluruokai- Kouluterveyskysely
luun on korkealla tasolla
Kouludiplomien määrä
Aamupalan syöneiden 8-9 lk Makudiplomien määrä
vähint. 90%.
Koulun opetussuunnitelKasvatetaan lähiruoan osuus massa on kuvattu kouluhankinnoista 20%. (v.2017
ruokailun järjestämisessä
18,5%)
tehtävä yhteistyö ruokaiKansalliset erityisruokavalio- lusta vastaavan henkilökunohjeistukset ja ravitsemus- nan kanssa.
suositukset käytössä kaikissa Koulussa noudatetaan Valikäryhmissä ml. hoitolaitoktion ravitsemusneuvotteluset, kotiateriat ja koululais- kunnan kouluruokasuositen aamu- ja välipalat
tusta koululounaan ja välipalojen järjestämisessä.
MNA-mittari (aliravitsemus)
Kyselyt ja raatitoiminta

Kyselyt 2v. välein, säännöllinen asiakasraatitoiminta

Kokki kotiin- toiminnan vahvistaminen
Ikäihmisten vajaaravitsemuksen tunnistaminen / hyvän ravitsemuksen edistäminen ikäihmisille

Seulominen systemaattisesti Vajaaravitsemusriskin seusekä luennot ja neuvonta
lontojen (MNA) lukumäärä
terveyskeskuksessa, kotihoidossa, asumispalveluissa
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Tavoitteet
Liikunta

Lasten ruokakasvatusmenetelmä Sapere

Koulutetaan uudet työnteki- Käytössä jokaisessa varhaisjät menetelmän käyttöön
kasvatusyksikössä

Lihavan lapsen hoitopolku

Puheeksi ottaminen asiakas- SPAT 1306
työssä aktiivista
Liikuntaneuvonnan määrät
Kirjaamiskäytäntö SPAT (ravitsemuksen ja painonhallinnan ohjaus)

Toimenpiteet ja vastuutaho
Kunnan kaikki toimialat sisällyttävät talous- ja toimintasuunnitelmiinsa kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta tukevia toimenpiteitä.

Resurssit
Arviointimittarit
Osana kunkin toimialan nor- Toimialojen tilinpäätöksissä
maalia toimintaa + lisäre- mukana liikkumisaktiivisursseina ajoittaisia henki- suutta tukevien toimenpiteilöitä, tarvikkeita ja euroja. den toteuma.

Indikaattorit
MOVE-fyysisen toimintakyvyn testit 5. ja 8 luokkalaisille + tulosten seuranta ja
toimenpidepolku

Teaviisari-tiedonkeruu:

Lasten ja nuorten liikuntaaktiivisuuden seuranta ja raLasten ja nuorten liikkumisaktiivisuuden raportointi portointi vuosittain kunnan
hyvinvointikertomuksessa.
Toimintatapojen muutokset
Hyvinvointikertomuksessa
kuvaus kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta
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Toimiva liikuntapolku eriikäisten liikkumisen tukemiseksi

Kaikki hallintokunnat

Terveysliikunnan lisääminen Kunnan liikuntatoimi
Varhaiskasvatus
Koulutoimi
Terveystoimi
Tekninen toimi
Vammaispalvelut
3. sektori

Liikuntapolku eri-ikäisten oh- Eri ikäisten ohjattujen lukujaamiseen rakennettu ja väli- määrät
neinä mm. liikuntaneuvonta,
Neuvokas perhemenetelmä,
lihavan lapsen hoitopolku,
aktiivinen asiakasohjaus liikuntaneuvontaan, elintapaohjaus terveystoimessa
Terveysliikuntasuunnitelman
vuosittainen päivitys ja toimenpiteiden vienti hallinnonalojen suunnitelmiin

Kunta kutsuu säännöllisesti
koolle liikuntaseurojen ja
yhdistysten yhteiskokouksen.
Uusien keinojen toteuttami- Sairastavuusindeksit, eri ikäryhmienkäyntimäärät liikunnen poikkihallinnollisesti
taneuvonnassa, ohjautumisKoulun oppilaita aktivoidaan määrät (sote-keskus, itse,
koulumatkaliikuntaan
muu).
Koulussa on pitkät liikunta- Toteutetut toimenpiteet
välitunnit
hallinnonaloittain.
Koulu- ja varhaiskasvatuspäi- Kouluterveyskysely.
Mitä toimenpiteitä tehty
vän liikuntaa lisäävät toikoulumatkaliikunnan aktimenpiteet
voinnissa.
TEAviisari-tiedonkeruu
Koulujen pitkien liikuntavälituntien määrä.
Lähiliikuntapaikkojen peruskorjaussuunnitelma laadittu
Erityisryhmien terveysliikuntaa lisätty.
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Tavoitteet
Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit
Ehkäisevä päihde- ja Nuorten päihteettömyyteen Ehkäisevä päihdetyömielenterveystyö
vaikuttaminen
ryhmä/nuorisotiimi
Kotiin proaktiivista ja suun- Koulutoimi
nitelmallista tukea ja kunNuorisotoimi
toutusta
Kouluterveydenhuolto
Työikäisten huomioiminen
Liikkuva ja konsultoiva ja et- Kotipalvelu
sivä hoitohenkilöstö
Työllistämispalvelut

Arviointimittarit
Tapahtumat, kampanjat, luennot, terveystarkastukset,
sote-käynnit, asiakastyytyväisyyskyselyt, asiakkaiden
kuntoutusmittarit

Indikaattorit
Kouluterveyskysely
Hoitoonohjaus-määrä
Asiakasmäärät päihde- ja
mielenterveystyössä
Palautteen saaminen palvelunpiirissä olleilta asiakkailta

Hoidossa ja palveluissa
vahva suuntautuminen opiskelu- ja työelämään palaamiseksi, myös työpaikkojen
rakentaminen mt- ja päihdeongelmista kärsiville, työelämän ulkopuolisille mielekästä tekemistä arkeen (ryhmät, päivätoiminta jne.)
Virtuaali- ja digipalvelut
luontevaksi osaksi arkityötä

44

Ikaalinen – LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2017 – 2020
Tavoitteet
Suunterveydenhuolto

Toimenpiteet ja vastuutaho
Ehkäisevä suun terveydenhuollon toimenpiteet sisältäen hyvän kotihoidon käytäntöjen ohjauksen ja hammashoitolassa tehtävät ehkäisevät toimenpiteet sekä
tarvittavat hammaslääkärin
/suuhygienistin tekemät tarkastukset

Resurssit
Suun terveydenhuollon
henkilöstö yhdessä muun
sote-henkilöstön kanssa

Arviointimittarit
Indikaattorit
Suun terveyden kliiniset mit- Tervehampaisten osuus tuttarit
kituista (%) alle 18 vuotiaista (dmf/DMF=0)
Reikähampaisten osuus tutkituista (%) (D>tai=1)
Juurenhoitoa edellyttävä
diagnoosi osuus (%) tutkituista

Nuorten päihteettömyyteen Hammaslääkäri, suuhygievaikuttaminen
nisti, hammashoitajat

Tupakan ja nuuskan käytön
puheeksi ottaminen suun
terveydenhuollossa

Lapsiperheiden tukeminen: Suuhygienisti, hammashoi- Ensimmäistä lastaodottavien
ensimmäistä lasta odottatajat
perheiden hoitoon hakeutuvien maksuton suuhygienisminen
tin ehkäisevän hoidon käynti
sekä suun terveydenhuollon
”äitiyspakkaus”
Ikäihmisten toimintakyvyn
tukeminen

Kouluterveyskysely

90% ensimmäistä lasta
odottavista perheistä hakeutuu suun terveydenhuollon ehkäisevän hammashoidon piiriin

Vuodeosastojen ja kotihoi- Kotihoidon kautta tapahtuva Suun terveydenhuollon paldon suun terveydenhuollon ohjaus suun terveydenhuol- veluihin hakeutuneet kotiyhteyshenkilö (suuhygielon piiriin
hoidon asiakkaat
nisti)
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2. Arjessa pärjäämisen vahvistaminen (taulukko)
Tavoitteet
Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden
hoito

Toimenpiteet ja vastuutaho
Nuorten työttömien ja opiskelunsa keskeyttäneiden aktivoinnin tehostaminen;
1. matalan kynnyksen palvelujen saavutettavuuden ja näkyvyyden lisääminen (avoin ”ohjaamo”-toiminta, ”palvelutuotteistus”)
2. yhteistyön tiivistäminen
oppilaitosten kanssa

Resurssit
Arviointimittarit
Indikaattorit
Työllisyyspalvelujen resurs- Nuorisotakuun toteutumisen Alle 25-vuotiaiden työttösit: etsivä nuorisotyö, start- seuranta
myys- ja aktivointiaste
tipaja, työpaja
Pitkäaikaistyöttömien
Rakenne- ja pitkäaikaistyöt- määrä ja osuus kaikista työtMoniammatillinen TYP-työ- tömyydenseuranta
tömistä
ryhmä, sosiaali- ja terveyspalvelut
Terveyspalveluihin ohjauk- Työttömien terveystarkastusten määrä
sen seuranta
Kaupungin hallintokunnat
Työkokeilu- ja palkkatukiTyömarkkinatukimaksun
työpaikkojen määrä
kuntaosuuden
seuranta
Pitkäaikaistyöttömien aktiTyömarkkinatukimaksun
vointitoimien tehostaminen
kuntaosuus
työllisyyspalveluissa; oikeat
palvelut, oikeaan aikaan
1. työttömien terveystarkastukset
2. ohjaus muihin tarvittaviin palveluihin
Työkokeilu- ja palkkatukipaikkojen määrän lisääminen
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Tavoitteet
Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit
Arviointimittarit
Lapsiperheiden tuke- Perhetyöhön lisäresursseja Uusi 0,5 perhetyöntekijä
minen
(toinen 0,5 suunniteltu nuorisotyöntekijäksi)
Eroperhetyön kehittäminen Perheneuvolan psykologit
Parisuhdetyöskentely
Perheneuvolan psykologit
Perhekeskus-toimintamalli

Indikaattorit
Ennaltaehkäisevä nuorisoja perhetyöntekijä on palkattu
Asiakkaat eroperhetyössä
Asiakastyytyväisyyskysely
Onko perhekeskusmalli toteutettu käytännössä

Tavoitteet
Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit
Ikäihmisten toiminta- Kotihoidon ja kuntoutuksen Omaishoidon palveluohkyvyn tukeminen
yhteistyön vahvistaminen
jaaja /asiakasohjaaja

Arviointimittarit
Onko kotikuntoutus toteutunut, miten käytäntö sujunut,
mitä saatu aikaan.

Indikaattorit
Kotikuntoutusta saaneiden
määrä

Tuki, neuvonta, monipuolinen yksilöllinen palvelutarjonta omaishoitoperheille

Omaishoitoperheiden
määrä

Kotikuntoutuksen kehittäminen ikäimisille
Omaishoidon kehittäminen

Kaatumisiin ja putoamisiin
liittyvät hoitojaksot 65-v.
täyttäneillä.

Tukikäyntien määrä

Vuosittaiset tukikäynnit

Omaishoidon terveyden ja
Yhtenäistyminen muiden
hyvinvoinnin tapaamiskerkuntien kanssa, mittarit arvi- rat/osallistujat
ointiin
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Tavoitteet
Turvallisuus

Osallistutaan Pirkanmaan
alueen kuntien ikäihmisten
kärkihankkeeseen (I&Ohanke)

Kehitetään kuntoutusta ja
omaishoitoa osana KAAPOmallia

Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit

Arviointimittarit

Liikenneväylien turval- Uusien katujen ja pyöräteilisuus
den rakentaminen

Etsitään oikeanlaisia toimintakykyä ja hyvinvointia tukevia toimintoja ikäihmisen kotona selviytymisen mahdollistajaksi

Tekninen toimi

Nykyisen verkoston ylläpito
ja kehittäminen

Indikaattorit

Kuntalaisilta tulleet katutur- Poliisin tietoon tulleet liivallisuutta lisäävät aloitteet kenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset
Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset

Yleinen turvallisuus

Julkiset rakennukset raken- Tekninen toimi
netaan avariksi ja rakennusten välit, katokset ja kadut
valaistaan riittävästi
Uuden paloaseman rakentaminen
Esteettömyyden edistäminen

Kuntoutuksen yksikkö, tekninen toimi, vammaispalvelut

Kuntalaisilta ja käyttäjiltä tu- Pelastustoimen tehtävät onlevat turvallisuutta lisäävät nettomuustyypeittäin
aloitteet
(Pronto)
Poliisin tietoon tulleet rikokset (Tilastokeskus)
Esteettömät palvelut, esteettömyyskartoituksen tekeminen
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Lasten ja nuorten tur- Koulukiusaamisen ennalta
vallisuus
ehkäisy, sosiaalisen median
vaaroihin puuttuminen
Nuorten hyvinvointi

Koulutoimi
Nuorisotoimi

Asiaa seurataan kyselytutki- Kouluterveystutkimus; (ind.
muksilla
328, 332, 1514)

Joustavan perusopetuksen Erityisopettaja, rehtorit, ku- Opetuksen yksilöllinen räätä- Koulutuksen ulkopuolelle
periaatteita noudattavan
raattori, teknisentyönopet- löiminen oppilaille, joilla on jääneet 17-24v.(Sotkanet)
toimintamallin kehittäminen taja
haasteita sopeutua normaaliin perusopetukseen
Nuorisotoimi
3. sektori
Koulupsykologin toimen pe- Koulutoimi
rustaminen peruskouluun
Sosiaali- ja terveystoimi
Nuorisopsykiatrian tiimin
perustaminen (nuorten matalankynnyksen mielenterveyspalvelujen vahvistaminen)

Yhteistyön lisääminen eri tahojen kanssa
Varhainen puuttuminen
tunne-elämän ja mielenterveyden pulmiin

Koulupsykologi palkattu
Koulupsykologin ja koulukuraattorin työpanos
Kouluterveyskysely/ kokee
terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, tupakoi päivittäin, ylipaino.
Erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian avohoitokäynnit 1000 13- 17v. (ind. 2484)
Oppilaiden poissaolojen kokonaismäärän seuranta

Perusnuorisotyön resurssili- Nuorisotoimi
säys

Uusien toimintamuotojen
Leirien, kerhojen, retkien
kehittäminen ennaltaehkäi- sekä avointen ovien iltojen
sevään nuorisotyöhön, taosallistujamäärät
voitteena nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja sosiaalinen vahvistaminen
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3. Yhteisöllisyys (taulukko)
Tavoitteet
Toimenpiteet ja vastuutaho
Sisäisen turvallisuu- Ikäihmisten osallisuutta ja
den vahvistaminen sosiaalisten verkostojen lisäämistä tuetaan/syrjäytymisen ehkäisy
Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen

Resurssit
Sosiaali- ja terveystoimi
3. sektori

Arviointimittarit
Poikkihallinnollisella ja muiden toimijoiden yhteistyöllä
toteutettuna

Vaikuttamistoimielin
Koulutoimi
Tekninen toimi

Turvallisuuteen liittyvät indikaattorit.

Kunta tekee koulussa tarkas- 3 vuoden välein tehtävä tartuksen 3v. välein
kastus tehty
Koulutapaturmien ennaltaehkäisemisestä yhteisesti
sovittu menettelytapa

Koulutapaturmien ennaltaehkäiseminen

Indikaattorit
Tyytyväisyyskysely

Menettelytapaohjeet kirjattu

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti sekä työkyvyttömyys-eläkettä saaneiden
25-64-vuotiaiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä
Osallistava kuntalai- Asukkaille järjestetään eri
nen
toimialojen toimesta erilaisia vaikuttamisen ja osallistamisen tilaisuuksia.

Kunnan eri hallintokunnat

Kunnan palvelujen suunnit- Tilaisuuksien määrä
telussa ja kehittämisessä
Kuntalaisten tyytyväisyys
hyödynnetään asukasraateja palveluihin
ja -foorumeja.

Kulttuurinen hyvin- Kehitetään kulttuurihyvinKirjasto, kansalaisopisto,
Yhteistyöverkostot vahvistuvointi
vointia tavoitteena kaventaa kulttuuritoimi, 3. sektori,
neet/monipuolistuneet
hyvinvointi- ja terveyseroja. nuorisotoimi, liikuntatoimi Kulttuurihyvinvoinnin palvelujentarjottimen kokoaminen.

Seurataan toiminnan kehittymistä
Tiedotus kulttuurisesta hyvinvoinnista lisääntynyt.
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OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY
7. Hyvinvointisuunnitelman laatijat
Ikaalisten kaupunginjohtaja on nimennyt hyvinvointityöryhmän. Työryhmän tehtävänä on valmistella laaja hyvinvointikertomus vuosille 2017 - 2020 ja arvioida valtuustokauden 2013 - 2016 painopisteiden ja toimenpiteiden toteumat kuntalaisten hyvinvoinnin kehityksestä ja tuottaa niistä
johtopäätökset sekä toimenpide-ehdotukset.
Hyvinvointiryhmän kokoonpano 2017 on seuraava:
• Sari Sarkonen, hyvinvointikoordinaattori, koollekutsuja
• Minttu Haveri, koulukuraattori
• Rita Juvonen, johtava hoitaja
• Tapio Ala-Rautalahti, vs. sivistysjohtaja (Kari Tolonen, 31.7.2017 saakka)
• Marja-Liisa Vainionpää, kuntoutusvastaava
• Ulla Wegelius, johtava sosiaalityöntekijä, lastenvalvoja
Laajennettuun työryhmään kutsuttuina:
• Jari Kohtanen, rakennuspäällikkö
• Susanna Mäkelä, nuoriso- ja perheohjaaja
• Leena Nuora, kotihoidon ohjaaja
• Jouko Tuikkanen, päihde- ja mielenterveystyön esimies
• Terhi Sarkki, vs. varhaiskasvatuksen päällikkö
• Jukka Sippola, TE-koordinaattori

8. Hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen
Kaupunginhallitus

12.02.2018, 25 §

Kaupunginvaltuusto

23.04.2018, 10 §
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Indikaattoriluettelo
Taulukoituna terveyden ja hyvinvoinnin seurannassa käytettävät terveysosoittimet eli indikaattorit
(perässä oleva luku Sotkanetin ID tai muu tilasto)
INDIKAATTORIN NIMI
0-6-vuotiaat, % väestöstä
Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä
Väestö 31.12.
7-15-vuotiaat, % väestöstä
16–24-vuotiaat, % väestöstä
25–64-vuotiaat, % väestöstä
65–74-vuotiaat, % väestöstä
Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta
Lapsiperheet, % perheistä
Koulutustasomittain
Työttömät, % työvoimasta
Sairastavuusindeksi, ikävakioitu (Kela)
Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä /1 000 asukasta
Nuorisotyöttömät, % 18–24-vuotiaasta työvoimasta
Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17-vuotiaat, % vastaavan ikäisistä
Lasten pienituloisuusaste
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25–64 -vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä
Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä asuntoväestöstä
THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu
Syöpäindeksi, ikävakioitu
Sepelvaltimotauti-indeksi, ikävakioitu
Aivoverisuonitauti-indeksi, ikävakioitu
Tuki- ja liikuntaelinsairausindeksi, ikävakioitu
Mielenterveysindeksi, ikävakioitu
Tapaturmaindeksi, ikävakioitu
Dementiaindeksi, ikävakioitu
Vanhemmuuden puutetta, % 8. ja 9.luokan oppilaista
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25–64-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä
Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista
Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä
Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Perhe ei syö yhteistä ateriaa iltapäivällä tai illalla, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Nuuskaa päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta, % lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista
Nuuskaa päivittäin, % lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista
Opettajat eivät rohkaise mielipiteen ilmaisuun oppitunnilla, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Oppilaiden mielipiteitä ei huomioida koulutyön kehittämisessä, % 8. ja 9. luokan oppilaista

IND. #
7
74
127
167
168
169
170
178
179
180
181
184
187
189
190
191
228
234
237
243
245
247
249
251
253
255
257
284
286
288
289
290
292
306
324
326
328
330
332
335
337
341
344
354
356
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INDIKAATTORIN NIMI
Opettajat eivät rohkaise mielipiteen ilmaisuun oppitunnilla, % lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista
Oppilaiden mielipiteitä ei huomioida koulutyön kehittämisessä, % lukion 1. ja 2. luokan oppilaista
Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä
Vuosikate, % poistoista
85 vuotta täyttäneet, % väestöstä
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja 40 vuotta täyttäneitä, % vastaavan ikäisestä väestöstä
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisistä
Väestöennuste 2030
Väestöennuste 2040
Huoltosuhde, demografinen
75–84-vuotiaat, % väestöstä
Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, €/asukas
Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, €/asukas
Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, €/asukas
Kunnan nettokustannukset € /asukas)
Lastensuojeluilmoitusten määrä
Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaat vuoden aikana / 1000 alle 18-vuotiasta
Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavan ikäisistä
Kotona asuvat 85 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä
Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat, määrä / 1000 asukasta
Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita, määrä / 1000 asukasta
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18–24 -vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja 0 - 15-vuotiaita, % vastaavan
ikäisestä väestöstä
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja 16 - 24-vuotiaita, % vastaavan
ikäisestä väestöstä
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja 25 - 39-vuotiaita, % vastaavan
ikäisestä väestöstä
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja 40 - 64-vuotiaita, % vastaavan
ikäisestä väestöstä
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % vastaavan ikäisestä väestöstä
Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneita lapsiperheitä, kunnan kustantamat palvelut
Työlliset, % väestöstä
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 25–64vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä
Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, keuhkosairaudet
Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, nuorisopsykiatria / 1 000 13 - 17-vuotiasta
Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset / 1000 asukasta
Poliisin tietoon tulleet kaikki huumausainerikokset / 1000 asukasta
Kunnan yleinen pienituloisuusaste
Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1000 asukasta
Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot (%)
Verotulot, euroa / asukas
Vuosikate, euroa / asukas

IND. #
358
360
423
465
675
683
709
746
751
761
1069
1071
1072
1073
1074
1085
1243
1245
1251
1270
1271
1275
1514
1799
1800
1801
1802
1803
2037
2328
2422
2478
2484
3089
3093
3099
3113
3126
3177
3178
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INDIKAATTORIN NIMI
Lainakanta, euroa / asukas
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavan ikäisistä
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat, % vastaavan ikäisistä
Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavan ikäisestä väestöstä
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16–24vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä
Pitkäaikaistyöttömät, % työvoimasta
Alkoholijuomien myynti, 100 % alkoholia, litraa / 15 vuotta täyttäneet
Poliisin tietoon tulleet liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset / 1000
asukasta
Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. luokan oppilaista
Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja 2. luokan oppilaista
Tupakoi päivittäin, % lukion 1. ja 2. luokan oppilaista
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista
Ei syö koululounasta päivittäin, % lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista
Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista
Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana, % lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät hoitojaksot /10000 asukasta
Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä /10000 vastaavan ikäistä
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kunnan strategisessa johtamisessa
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) ikääntyneiden palveluissa
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) liikunnan edistämisessä
Kirjaston toimintakulut tilastovuonna / asukasluku Suomen yleisten kirjastojen tilastot
Aktivointiaste: 300–499 pv työmarkkinatukea saaneet Kela
Aktivointiaste: 500–999 pv työmarkkinatukea saaneet Kela
Aktivointiaste: yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneet Kela
Aloittaneiden/lopettaneiden yritysten määrää Tilastokeskus
Rikokset Ikaalisissa Tilastokeskus
Pelastustoimen tehtävät onnettomuustyypeittäin Pronto
Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet Tilastokeskus
Tapaturmien määrät, hoitojaksot THL: Alueellinen tapaturmakatsaus
Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn odotusaika THL:n cognos raporttipohja
Kirjaston kokonaislainaus / asukasluku Suomen yleisten kirjastojen tilastot
Fyysinen toimintakyky, pistemäärä, 5. ja 8. luokan oppilailla Move- seurantajärjestelmä
Työttömien terveystarkastusten määrä

IND. #
3180
3216
3219
3261
3328
3558
3562
3716
3898
3904
3905
3906
3907
3913
3916
3917
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3952
3959
4072
4075
4092
4093
4094
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