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Johdanto
Hyvinvointikertomus valmistellaan hyvinvointipolitiikan suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja
raportoinnin työvälineeksi kerran valtuustokaudessa. Ikaalisissa Hyvinvointikertomus 2017 – 2020
hyväksyttiin keväällä 2018. Se päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua. Vuosittainen
kertomus kuvaa kunnan ja kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin vahvuuksia ja niitä uhkaavia
tekijöitä. Kertomuksessa esitetään erilaisten indikaattorien eli mittareiden ja tavoitteiden sekä
toimenpiteiden toteutumisen pohjalta johtopäätöksiä päätöksenteon tueksi. Siinä kuvataan siis
terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksia sekä palvelujärjestelmän toimivuutta
ja kykyä vastata hyvinvointitarpeisiin.
Sote-uudistukseen liittyen on ehdotettu kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
liitettävää ns. HYTE-kerrointa käytettäväksi valtionosuuden perustana. Hyte-kertoimen
tarkoituksena on, että kunta voi omalla toiminnallaan vaikuttaa kertoimen suuruuteen ja sen
perusteena oleviin yksittäisiin indikaattoreihin (tulos- ja prosessi-indikaattorit). Tässä
kertomuksessa on esitetty myös HYTE-kertoimen tämän hetkiset indikaattorit ja niiden
toteutumisen tilanne. Lakiluonnoksessa sosiaali- terveydenhuollon järjestämisestä (7§ ja 8§)
linjataan, että päätösten vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen on arvioitava ennakkoon
ja otettava huomioon kunnan eri toimialojen päätöksenteossa.
Hyvinvointikertomus 2018, raporttinakin tunnettu ja vuodelle 2019 esitetyt
hyvinvointisuunnitelman tavoitteet (taulukko) pohjautuvat Ikaalisten kaupungin strategian
painopisteisiin: hyvinvointi, kokeilut ja kehittäminen, elinvoima ja tasapainoinen talous. Kuntalain
mukainen tehtävä edistää kuntalaisten hyvinvointia ja tulevaisuuden kunnan tämän perustehtävän
säilyminen tulevat vähentämään eriarvoisuutta ja kaventamaan terveyseroja. Laaja-alainen
tehtävä edellyttää vahvaa sitoutunutta poikkihallinnollista yhteistyötä. Esimerkiksi elinympäristön,
kaavoituksen, liikenteeseen liittyvien asioiden, soten, liikunnan, nuorisotyön, kulttuurisen
hyvinvoinnin ja harrastusmahdollisuuksien tai vaikkapa kansalaisopiston kurssien järjestäminen
ovat tässä hyvinvointityössä tärkeitä.
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OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN TILA VUONNA 2018

1. 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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2. Laaja Hyvinvointikertomus 2017 – 2020 painopisteet
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.

3. Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi
Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä, tuloksia kuvaavia tulosindikaattoreita sekä muita
muutoksia kuvaavia indikaattoreita eri ikäryhmissä saatavissa olevilta vuosilta. Osittain tilastot kulkevat 1-2
vuotta jäljessä.
Yhden vanhemman perheet,
% lapsiperheistä (ind.74)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2015

2016

2017

20,8
16,0
20,7
20,7

21,2
16,9
22,3
20,6

21,5
17,1
22,8
19,4

Lasten pienituloisuusaste
2015
2016
2017
(ind.228)
Pirkanmaa
11,6
11,6
11,5
Hämeenkyrö
11,7
12,6
12,0
Ikaalinen
15,5
12,9
14,5
Parkano
15,0
18,0
18,4
Tilasto kuvaa, kuinka suuri osa alueen alle 18-vuotiaista kuuluu kotitalouksiin, joiden tulot jäävät
suhteellisen pienituloisuusrajan alapuolelle.
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Lapsiperheet, % perheistä
(ind.179)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano
Kokee terveydentilansa
keskinkertaiseksi tai huonoksi, %
8. ja 9. luokan oppilaista
(ind.286)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2015

2017

39,1
39,8
33,6
32,8

39,0
40,6
33,8
31,2

2013

2017

14,8
11,9
20,1
-

18,9
20,2
23,4
19,1

2013

2017

12,7
16,0
13,5
-

6,1
10,9
7,9
14,0

2013

2017

16,9
29,2
23,8
-

19,2
21,5
30,1
26,7

2014

2015

2016

7,4
5,3
6,9
7,6

6,9
6,5
5,7
9,5

6,7
6,6
4,5
9,7

2015

2016

2017

20,9
20,5
15,6
13,7

21,4
17,7
20,2
12,5

16,7
17,0
14,9
11,9

(Tulosindikaattori)

Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9.
luokan oppilaista (ind.288)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano
(Tulosindikaattori)

Ylipaino, % 8. ja 9. luokan
oppilaista (ind.3906)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano
(Tulosindikaattori)

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet
17 - 24-vuotiaat, %
vastaavanikäisestä väestöstä
(ind.3219)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano
(Tulosindikaattori)

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24vuotiaasta työvoimasta (ind.189)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano
(Tulosindikaattori)
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Pitkäaikaistyöttömät, %
työttömistä (ind.326)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano
Työttömät, % työvoimasta
(ind.181)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti
saaneet 25 - 64-vuotiaat, %
vastaavanikäisestä väestöstä
(ind.234)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2015

2016

2017

30,7
31,1
31,6
24,0

37,5
32,0
34,3
28,4

37,0
24,9
34,2
28,4

2015

2016

2017

15,1
13,5
14,6
13,4

15,3
12,7
14,7
13,8

12,2
10,1
12,2
11,1

2015

2016

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

2,5
1,2
1,7
1,4

2015

2016

2017

6,9
9,6
9,3
10,7

6,7
9,2
9,0
10,6

6,6
9,2
8,9
10,2

(Tulosindikaattori)

Työkyvyttömyyseläkettä saavat
25 - 64-vuotiaat, %
vastaavanikäisestä väestöstä
(ind.306)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano
(Tulosindikaattori)

Indikaattori on kahden edeltävän vuoden
muutoksen pistearvo (0-100). Toimeentulotuen
2017
pitkäaikaisasiakkaiden osuus väestöstä mittaa
paremmin todellista köyhyyttä kuin kaikkien
toimeentulotukiasiakkaiden osuus väestöstä.
58
Köyhyyden ehkäisy edellyttää useiden eri
47
hallinnonalojen toimia ja yhteistyötä. Parhaita
49
keinoja köyhyyden ehkäisemiseen ovat
koulutus, työllisyyden edistäminen sekä kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen. Köyhyyttä
voidaan ehkäistä myös estämällä asuinalueiden eriytymistä kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun keinoin.
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti
saaneet 25 - 64-vuotiaat,
skaalattu HYTE-indikaattori
(ind.5306)
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano
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THL:n sairastavuusindeksi,
2013
2014
2015
ikävakioitu (ind.243)
Pirkanmaa
103,1
101,6
99,3
Hämeenkyrö
117,1
113,1
107,7
Ikaalinen
111,0
111,2
108,2
Parkano
119,2
116,6
112,1
THL:n sairastavuusindeksi on laadittu sairastavuuden alueellisen vaihtelun ja yksittäisten alueiden
sairastavuuden muutosten mittariksi. Useimpien sairauksien yleisyys on hyvin erilainen eri ikäryhmissä,
jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa voimakkaasti sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa
alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta.
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.
Alueen indeksi on sairausryhmittäisten osaindeksien painotettu summa. Indeksin arvo on sitä suurempi,
mitä yleisempää sairastavuus alueella on. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100.
Erikoissairaanhoidon
nettokäyttökustannukset,
2015
2016
2017
euroa/asukas (ind.1071)
Pirkanmaa
1172,30
1213,00
1248,30
Hämeenkyrö
1169,40
1163,50
1173,30
Ikaalinen
1145,00
1215,80
1349,80
Parkano
1199,40
1165,10
1210,80
Indikaattori ilmaisee kuntien erikoissairaanhoidon nettokäyttökustannukset euroina asukasta kohti.
Kaatumisiin ja putoamisiin
liittyvät hoitojaksot 65 vuotta
täyttäneillä / 10 000
vastaavanikäistä (ind.3959)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2015

2016

2017

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

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

194,7
237,9
223,8
301,7

(Tulosindikaattori)
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4. Painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi
Talous ja elinvoima
Ikaalisten asukasluku oli 31.12.2017 Tilastokeskuksen mukaan 7 119 asukasta. Pudotusta edelliseen
vuoteen oli 9 henkilöä. Vuonna 2017 nettomuutto oli Ikaalisissa positiivinen. Vuonna 2018 syntyvyys jäi
erittäin alhaiseksi ja myöskään muuttoliike ei väkiluvun muutosta pelastanut. Vuoden 2018 joulukuun
ennakkoväkiluku oli 7005 henkilöä.
Väestön ikääntyminen näkyy selvästi väestöllisen huoltosuhteen muutoksena. Vuonna 2010 oli 60,1 alle 15ja yli 64-vuotiasta 100 työikäistä kohden. Vuonna 2017 vastaava luku oli jo 80,8. Huoltosuhteen kasvu on
tapahtunut lähes kokonaan yli 64-vuotiaiden ryhmässä. Taulukossa on huoltosuhteen kehitys Ikaalisten,
naapurikuntien sekä koko maan osalta vuosina 2015 - 2017.
Huoltosuhde
Koko maa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2015
58,2
65,6
74,3
76,4

2016
59,1
66,6
76,8
78,3

2017
60,1
67,7
80,8
80,8

Elinkeinojakaumassa palveluiden osuus on kasvanut 2010-luvulla ja vastaavasti jalostuksen työpaikkojen
osuus laskenut. Pieni suunnan muutos tapahtui vuonna 2016, jolloin jalostuksen osuus nousi ja palveluiden
osuus laski. Alkutuotannon osuus aleni hieman edellisestä vuodesta. Taulukossa on elinkeinojen jakauma
vuodelta 2016 Ikaalisissa ja vertailukunnissa.
Työpaikat vuonna 2016, %
Koko maa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

Alkutuotanto
3,0
8,9
9,1
7,1

Jalostus
20,7
25,3
17,3
31,7

Palvelut
75,1
63,6
71,6
59,5

Kuntatalouden osalta Ikaalisten tilanne on haastava. Taseessa on ollut pitkään kertynyttä alijäämää, mutta
vuonna 2016 ja 2017 tulos oli positiivinen ja vuonna 2017 taseeseen kertyi ylijäämää 30 €/asukas.
Vuosikatteen keskiarvo vuosina 2014-2017 oli n. 320 €/asukas.
Kaupungin tilinpäätös
Kumulatiivinen yli-/alijäämä,
€/asukas
Vuosikate, €/asukas

2014

2015

2016

2017

2018

-305

-166

12

30

-196

54

474

473

270

104,9

Tuloveroaste v. 2018 oli Ikaalisissa 21,25 % (2015; 21,25%) kun koko maan aritmeettinen keskiarvo on
20,76 (2015; 20,53%) ja veroäyreillä painotettu 19,84% (2015; 19,82 %) (Lähde: Kuntaliitto, taloustilastot).
Vuodelle 2019 tuloveroaste on Ikaalisissa 21,75%.
Konsernin lainakanta vuonna 2017 oli liki 6 000 €/asukas. Vuonna 2015 investointimäärä oli pienempi,
mutta seuraavina vuosina investointimäärä on taas kasvanut. Suuria hyvinvointia tukevia investointeja
2010-luvulla ovat olleet mm. sote-keskuksen korjaus sekä vuonna 2017 valmistunut uusi Valkean ruusun
koulu. Myös liikuntapaikkoihin, kuten uudistettuun pesäpallokenttään, on panostettu.
Konsernin tilinpäätös
Investoinnit, M€
Lainakanta, €/asukas

2014
10,1
5570

2015
3,3
4538

2016
11,3
5712

2017
7,3
5990

2018
8,3
6531

9

Ikaalinen – HYVINVOINTIKERTOMUS 2018

Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet
Ikaalisissa 0-6-vuotiaiden lasten määrä on viime vuosina ollut hienoisessa laskusuunnassa. Vuonna 2018
syntyi huomattavasti vähemmän lapsia, kuin aiempina vuosina. Lapsiperheiden määrä on kuitenkin
toistaiseksi pysynyt ennallaan. Yhden vanhemman perheitä Ikaalisissa on suhteessa enemmän kuin
naapurikunnissa tai koko Pirkanmaalla, ja lasten pienituloisuusaste on hieman entisestään kasvanut.
Kunnan kustantamaan varhaiskasvatukseen osallistuminen on puolestaan lisääntynyt.
Sekä ennaltaehkäisevässä että korjaavassa perhetyössä asiakkaita olisi ollut enemmän kuin palvelua on
pystytty tarjoamaan. Sosiaalipalveluiden puolella perhetyötä on jouduttu hankkimaan lisää ostopalveluna.
Vuoden 2018 lopulla valtuusto päätti lisätä perhetyön resurssia seuraavalle vuodelle.
Ennaltaehkäisevän perhetyön perhekäyntejä vuonna 2018 oli 688 (vuonna 2017 584 käyntiä, vuonna 2016
n.400 käyntiä). Perhekäyntien määrään vaikuttavat perheen tarvitseman avun tarve ja tiheys sekä perheen
asuinpaikka. Perhetyön suurimmat huolenaiheet ovat olleet sosiaalisten tukiverkoston puuttuminen,
vauvaperheen arjessa jaksamisen haasteet, vauvan vakava sairaus, vanhempien väsymys, uupumus ja
masennus, parisuhteen haasteet ja kasvatuskysymyksissä auttaminen. Lasten itsetunto, tunneasiat ja
arkirytmi ovat vanhempien jaksamisen ja vanhemmuuden vahvistamisen lisäksi olleet vahvin teema
varhaiskasvatuksen perhetyöntekijän perhetyössä.
Ennaltaehkäisevässä perhetyössä pidettiin keväällä 2018 Luhalahdessa lapsi-vanhempi -ryhmää sekä
keskustassa yhdessä sosiaalitoimen perhetyöntekijän kanssa kouluikäisille eroperheiden lapsille
erovertaisryhmää. Varhaiskasvatuksessa on huomioitu kiusaamisen ehkäisy osana toimintaa esim.
järjestämällä tunnehetkiä ja tukemalla kaveritaitojen kehittymistä. Lisäksi ennaltaehkäisevät
perhetyöntekijät pitivät yhdessä vanhempien keskusteluryhmää seurakunnan avoimen perhekerhon
yhteydessä vaihtelevin teemoin 1 krt/kk. Perheleiri Koivikossa yhteistyössä kaupungin ennaltaehkäisevän
perhetyön ja seurakunnan kanssa toteutettiin syyskuussa.
Hallituksen kärkihanke LAPE oli luonteeltaan toimeenpano-ohjelma, jolla lähdettiin
uudistamaan toimintakulttuuria sekä lasten ja perheiden palveluita uudistuvaa
toimintaympäristöä silmällä pitäen. Pirkanmaalla yhtenä LAPE – hankkeen
tavoitteena oli luoda perhekeskustoimintamalli, joka on lasten ja perheiden
matalan kynnyksen lähipalveluverkosto, jossa lapsiperheet saavat kokonaisvaltaista
apua oikeaan aikaan. Tässä kehittämisessä oli myös Ikaalisten LAPE- työryhmä sekä
lasten ja perheiden parissa työskentelevä henkilöstö voimakkaasti mukana. Osaalueina vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen, varhaiskasvatus ja koulu lapsen
hyvinvoinnin tukena, eropalveluiden kehittäminen ja ammatillisen osaamisen kehittäminen (lasten ja
lapsiperheiden parissa työskentelevien tueksi järjestettävät koulutukset ja tapahtumat, joita on vuoden
aikana järjestetty useita Pirkanmaalla). Ikaalinen oli mukana myös laatimassa pilottina rakenteen lasten
kiusaamisen ehkäisystä, ristiriitatilanteiden selvittämisestä, kiusaamisen jälkihoidosta ja seurannasta.
Lasten ylipainon lisääntyminen on merkittävä kansanterveydellinen ongelma ja lastenneuvola on
päivittänyt tätä toimintamallia 2016-2017. Lihavan lapsen hoitopolku on laajennettu koskemaan myös
kouluikäisiä lapsia. Liikuntaneuvonta ja liikuntatarjotin tukee myös tätä hoitopolkua. Tämän hoitopolun
käyttö on vakiintunut vuoden 2018 aikana.
Neuvolan ja liikuntatoimen/terveysliikuntakoordinaattorin yhteistyönä aloitettua
ryhmäliikuntaneuvolatoimintaa jatkettiin. Kohderyhmänä raskaana olevat (raskausviikoilla 24-28) sekä
pienten vauvojen (6-7kk) äidit. Ryhmätoiminnassa oli mukana myös fysioterapeutti. Nämä ryhmät
toteutuivat koko vuoden 2018 ajan. Ikaalisten lastenneuvola jatkoi Pirkanmaalla projektina aloitettua äitien
ja perheiden imetysmyönteisyyden lisäämistä. Samoin yhteisvastaanotot neuvolassa neuvolalääkärin ja
lasten fysioterapeutin kanssa lisääntyivät vuonna 2018. Neuvolan terveydenhoitaja teki yhdessä MLL:n
Ikaalisten osaston kanssa alle 1-vuotiaiden ruokasuositusoppaan, joka tulee nettiin vuoden 2019 aikana.
Äitiysneuvolan ja perhetukikeskus Päiväperhon kanssa käynnistettyä yhteistyötä jatkettu avun ja tuen
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tarjoamisessa odottaville ja lapsiperheille tilanteessa, jossa äitiyden, isyyden ja vanhemmuuden haasteena
on päihdeongelma. Samoin neuvolassa on ollut keväällä 2018 iltavastaanotto kerran kuussa (koskee
neuvolalääkärin sekä terveydenhoitajien vastaanottoa). Iltavastaanotto tarkoitettu etupäässä raskaana
oleville, ehkäisyasiakkaille sekä työssä käyville diabeetikoille ja aikuisneuvolan asiakkaille.
Elintapaohjauksen merkitystä tullaan korostamaan kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
Terveydenhoitajat (2 hlöä), kuntoutusvastaava sekä nuoriso- ja liikuntasihteeri/hyvinvointikoordinaattori
suorittivat Vesote- verkkokoulutuksen (Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon
poikkihallinnollisesti). Koulutus on STM:n kärkihanke; suomalaisten pitäisi lisätä liikkumista, vähentää
istumista, syödä monipuolisesti ja terveellisesti sekä nukkua paremmin.
Varhaiskasvatuksessa on jatkettu liikkumista edistävän toimintakulttuurin kehittämistä varhaiskasvatuksen
liikuntahankkeen “Hippaa ja humppaa vauvasta vaariin” sekä ilo kasvaa liikkuen -toimintaohjelman avulla.
Varhaiskasvatusympäristöjä on muokattu niin, että ne mahdollistavat ja sallivat liikkumista enemmän, esim.
lasten valittavana on aina leikiksi myös liikunta ja vaihtuvia liikuntavälineitä on vapaasti saatavilla. Retkiä on
tehty paljon kävellen, ja perhepäivähoitajien yhteisiin puistohetkiin on järjestetty mahdollisuuksia
joukkuepeleihin / yhteisleikkeihin lisäämällä puistoihin välineitä kuten sählyvälineet jne. Myös perheitä on
kannustettu liikkumaan yhdessä järjestämällä toiminnallisia tapahtumia ja kampanjoita.
Kiusaamisen ehkäisyn, puuttumisen ja jälkihoitoon ohjaamisen mallia on työstetty osana Lape-hanketta ja
pilotointi on aloitettu varhaiskasvatusyksiköissä. Myös perusopetuksessa koulukiusaamisen
ennaltaehkäisyyn on panostettu järjestämällä kiva-tunteja, tehostamalla välituntivalvontaa ja käsittelemällä
kiusaamistapaukset sekä huolehtimalla myös jälkiseurannasta.
Perusopetuksessa Liikkuva koulu –hanketoiminnan vakiinnuttaminen osaksi perusopetusta jatkui. Kevään
aikana Liikkuva koulu -hankkeelle haettiin ja saatiin jatkoa lukuvuoden 2018-2019 ajaksi.
Harrastustoiminnan kehittämishankkeeseen haettiin ja saatiin jatkoa lukuvuoden 2018-2019
ajalle. Toiminta järjestetään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Koululaisia on aktivoitu
koulumatkaliikuntaan ja kouluissa on pitkät liikuntavälitunnit.
Hyvinvointityö jatkui lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksynnällä, käyttöönotolla ja
ohjausryhmän nimeämisellä kevään 2018 aikana. Lisäksi laaja-alainen oppilashuoltoryhmä kokoontui, ja
oppilashuoltosuunnitelmien päivitys käynnistyi. Koulupsykologi rekrytoitiin tammikuussa 2018. Hän
osallistui LAPE -hankkeen perusopetuksen seudulliseen työryhmään. Vastaava erityisopettaja jatkoi
työskentelyä ja joustavan perusopetuksen kokeilua varten tehtiin opetussuunnitelmatäydennys. Oppilas- ja
opettajakyselyiden tuloksia hyödynnettiin täydennyskoulutuksen ja lukuvuoden 2018-2019 suunnittelussa.
Oppilaiden ja vanhempien sekä muiden sidosryhmien yhteistyön ja osallisuuden edistäminen toteutui
osana perusopetusyksiköiden toimintaa.
Ravintopalveluissa otettiin käyttöön uudet ruokasuositukset (sekä päiväkoti- että
kouluikäisten) ja aiheesta järjestettiin myös tiedotustilaisuudet syksyllä. Sapereruokakasvatusmenetelmän käyttöä jatkettiin varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on
edelleen lisätä hyvinvointia synnyttämällä myönteistä suhtautumista ruokaan ja
syömiseen, tukemalla lasten monipuolisten ruokatottumusten syntymistä ja lisäämällä
kasvisten, marjojen ja hedelmien syömistä. Ravintopalveluiden järjestämä makuraati toimii
mm. uusien ruokien maistelun foorumina. Kaikissa kouluissa on kouluruokadiplomit.
Vuonna 2018 lasten- nuortenkirjallisuuden lainaus säilyi entisellä
tasolla huolimatta siitä, että kirjaston kokonaislainaus laski hieman. Lisäksi
kirjasto on järjestänyt lapsille ja nuorille kirjastonkäytön opetusta,
kirjavinkkausta, kirjailijavierailuja sekä nukketeatteriesityksen.
Hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa on ollut hyvä koko vuoden 2018
eli kiireettömän hoitoon pääsy on ollut 26 päivää, lainsäädännön
vaatimus on 6 kuukautta. Hoidon kattavuus väestössä on korkea,
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vuositasolla 42% ikaalislaisista käyttää suun terveydenhuollon palveluja vuosittain. Perumattomien
poisjääntien määrä on erittäin alhainen 1%. Asiakastyytyväisyyskysely tehtiin elokuussa 2018 ja siinä
tuloksena oli 4,6/5. Happy-or-not laitteen tulos parilta viikolta oli 89.
Täysin tervehampaisia (eli heillä ei ole yhtään reikää eikä paikkaa hampaissaan) 0-5 vuotiaista on 88% (v.
2017 88%) ja 6-18-vuotiaista 64% (v. 2017 53%). Pienet ikäluokat vaikuttanevat myös isoon
prosentuaaliseen kasvuun.
Hammashoitolassa järjestettiin Avoimet ovet huhtikuussa, kohderyhmänä koululaiset ja ikäihmiset. 12vuotiaille kohdistettiin tehostetut ehkäisevän hoidon vastaanottokäynnit hammashoitajalla.
Kaikki kunnan kustantamaan
varhaiskasvatukseen
osallistuneet 31.12.,
% 1 - 6-vuotiaista (ind.3696)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2015

2016

2017

58,9
62,8
43,8
58,8

59,2
62,0
49,5
53,6

60,9
66,8
52,4
58,3

Varhaiskasvatukseen osallistuneiden määrään vaikuttaa ikäluokkien suuruus, se paljonko lapsia on
kotihoidossa, yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja myös se, millainen työllisyystilanne kunnassa on.
Varhaiskasvatusta pidetään monien tutkimusten valossa lasten kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin
edistäjänä. On siis hyvinvoinnin näkökulmasta myönteistä, että varhaiskasvatukseen osallistuminen on
kasvanut.
0-6 -vuotiaat, % väestöstä (ind.7)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2015
7,8
8,2
6,9
6,3

2016
7,6
8,1
6,9
6,1

2017
7,4
8,2
6,8
5,7

Lastensuojeluilmoitusten määrä vuosittain on edelleen suuri (107 v. 2015, 127 v. 2016, 153 v. 2017, 145 v.
2018). Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä on pysynyt kutakuinkin samana. Kustannukset
lastensuojelussa ovat kuitenkin kokonaisuudessaan lisääntyneet vuosien 2017 ja 2018 aikana johtuen
avohuollon asiakkaiden suuresta tuen tarpeesta (mm. tehostettu perhetyö, perhekuntoutus,
tukiperhetoiminta) ja lisääntyneistä huostaanotoista.
Lastensuojelun avohuollon
asiakkaat, 0 - 17-vuotiaat vuoden
aikana, % vastaavanikäisestä
väestöstä (THL)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2014

2015

2016

2017

7,8
4,0
8,2
7,8

5,9
2,2
6,8
7,3

4,0
1,9
5,0
7,7

3,7
1,7
5,1
6,3

Sosiaalitoimen perhepalveluissa määräaikainen sosiaalityöntekijän virka saatiin syksyllä 2018 muutettua
vakituiseksi. Virkaan ei ole vielä alkuvuodesta 2019 saatu rekrytoitua tekijää.
Loppuvuonna 2018 käynnistyi eroperhetyön kehittämiseksi perheasioitten sovittelutoiminta Ikaalisten
perheneuvonnassa. Jotta lapset selviäisivät erosta mahdollisimman hyvin, on tärkeää, että lasten asiat
saadaan sovittua rakentavasti vanhempien mahdollisista erimielisyksistä huolimatta. Perheasioiden
sovittelijat tarjoavat tukeaan ja apuaan vanhempien välisten keskusteluiden edistämiseksi.
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Nuoret ja nuoret aikuiset
Vienolan nuorisotilojen kävijämäärät ovat pysyneet hyvällä tasolla viimeisen neljän vuoden ajan. Vuonna
2018 toteutui taas reipas viitisen tuhatta nuorisotilan ohjattujen iltojen käyntiä. Ennaltaehkäisevän
nuorisotyön palvelun laajentaminen yläkoululaisten ja sitä vanhempien nuorten lisäksi 5.-6-luokkalaisille
lisäaukioloilla on osoittautunut hyväksi ja tarpeelliseksi. Nuorisotoimi on järjestänyt aktiivisesti reissuja,
konsertteja, ym. Kaupungin nuorisotyötiimi (poikkihallinnollinen moniammatillinen työryhmä) on myös
järjestänyt vuoden aikana jälleen päihteettömiä, toiminnallisia tapahtumia, mm. jo perinteeksi
muodostunut Kasino Friday Fun ja uutena X-MasFun -tapahtuma liikuntahallilla 3.-6.-luokkalaisille sekä
yläasteikäisille ja sitä vanhemmille nuorille.
Nuorisotoimen Nuorten harrastustoiminnan kehittämishanke jatkui 31.5.2018 saakka. Uutta hanketta
haettiin ajalle 1.6.2018 – 31.5.2019, josta saatiin myönteinen päätös (AVI). Lasten ja nuorten loma-ajoille
tuotettiin harrastusmahdollisuuksia kokkauspajoista lätkäpelireissuun. Nuorisotoimi kokosi myös eri
toimijoiden Kesätekemiset-esitteen, joka jaettiin noin tuhannelle lapselle ja nuorelle. Päihteetön Yökoristoiminta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa jatkui keväästä syksyyn.
Päihteettömyys, terveellinen ruoka, seksuaalikäyttäytyminen sekä liikenneturvallisuus olivat Nuorisotila
Vienolan teemailloissa sekä nuorisopalvelujen retkillä ja tapahtumissa teemoina. Nuorisotila Vienolassa
järjestettiin 2. asteen opiskelijoiden oma ilta keväällä. Lisäksi toteutettiin bänditilatoimintaa.
Nuorisovaltuusto 2018 – 2020 (15 jäsentä) valittiin
syksyllä 2018 kaksivuotiseksi kaudeksi. Se
kokoontui säännöllisesti ja sillä on edustus kaikissa
lautakunnissa.
Kouluterveyskyselyn tuloksia tarkastellessa nousee
esiin yksinäisyys edelleen kasvavana ilmiönä.
Samaan aikaan ahdistuneisuus ja mielialapulmat
ovat kasvussa. 8.-9.-luokkalaisista tytöistä jopa
62,5% kertoi olleensa mielialastaan huolissaan
viimeisen vuoden aikana.

Kohtalainen tai vaikea
ahdistuneisuus, % 8. ja 9. luokan
oppilaista (ind.328)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2013

2017

11,0
15,1
13,8
-

12,5
14,2
23,4
5,6

Laajassa hyvinvointikertomuksessa pohdittiin lisääntyneen median käytön vaikutuksia paitsi fyysiseen
terveyteen (päänsäryt, niska- ja hartiakivut) niin myös vuorovaikutustaitojen heikentymiseen. Vuoden 2017
kyselyn mukaan päänsäryt eivät ole lisääntyneet, mutta ylipainoisten määrä on kasvanut. Tytöt harrastavat
liikuntaa huomattavasti vähemmän kuin pojat ja kärsivät selän alaosan kivuista (jopa 37,5% 8.9.luokkalaisista) mutta pojissa on ylipainoisia enemmän (40% painoindeksin mukaan, tytöt ja pojat
yhteensä 30,1%) Tupakan ja alkoholin käyttö ovat olleet laskusuunnassa, mutta tilalle näyttää nousevan
kansanterveydellisinä riskeinä liikkumattomuus, ylipaino ja yksinäisyys.
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Kouluterveyskyselyn tuloksien vertailua
Ei yhtään läheistä ystävää, %
Usein niska- ja hartiakipuja, %
Selän alaosan kipuja vähintään kerran
viikossa, %
Ylipainoisuus, %
Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, %
Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaaajalla korkeintaan 1 h viikossa, %
Käyttänyt jotain tupakkatuotetta tai
sähkösavuketta vähintään kerran, %
Tupakoi päivittäin, %
Nuuskaa päivittäin, %
Kokeillut laittomia huumeita ainakin
kerran, %
Koulukiusattuna vähintään kerran
viikossa, %
Syö pääruokaa kouluruoalla kaikkina
koulupäivinä, %
Ei syö koululounasta päivittäin, %
Hampaiden harjaus harvemmin kuin
kahdesti päivässä, %
Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, %
Kokenut seksuaalista häirintää vuoden
aikana, %
Kokenut seksuaalista väkivaltaa vuoden
aikana, %
Kokenut seksuaalista häirintää koulussa
vuoden aikana, %
Kokenut seksuaalista häirintää
puhelimessa tai internetissä vuoden
aikana, %
Kokenut seksuaalista häirintää julkisessa
tilassa vuoden aikana, %
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi
tai huonoksi, %

4.-5. lk
2017
1,3
7,9

8.-9. lk
2013
11,6
-

2017
17,3
-

-

24,1

27,3

46,2

23,8
-

30,1
-

-

43,6

35,1

1,3

-

-

-

13,5
1,5

7,9
8,0

-

6,6

6,4

9,6

9,1

84,2

-

-

-

30,1

36,8

53,8

57,1

50,6

-

13,8

23,4

10,3

-

-

3,9

-

6,6

-

-

7,8

-

-

20,8

-

-

6,5

5,2

20,1

23,4

Lasten ja nuorten liikkumisen ja kokonaisvaltaisen aktiivisuuden
edistämiseen tähtäävä Liikkuva koulu-hanke jatkui. Vuosittain
tehtävät MOVE-mittaukset (fyysisen toimintakyvyn
valtakunnallinen seurantajärjestelmä 5.- ja 8.luokan oppilaille)
antoivat tärkeää tietoa lasten ja nuorten fyysisestä
toimintakyvystä. Tulokset ovat tarkasteltavissa ja
hyödynnettävissä niin kouluterveydenhuollossa, laajoissa
terveystarkastuksissa, kuin käytännön toimenpiteiden
suunnittelussa ja arvioinnissa koululaisten fyysisen kunnon edistämiseksi.
Esiin nostettiin käytännön toimenpiteistä MOVE-mittaustulosten perusteella keskivartalon voiman ja
kestävyyden parantaminen. Koulukohtaista työtä em. parantamiseksi toteutettiin opettajien, ohjaajien ja
Liikkuvakoulun liikunnanohjaajan yhteistyöllä. Liikuntatoimen liikuntaneuvontapalveluun ohjautuminen oli
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myös tässä palveluketjussa ja käytännön toimissa yksi tärkeä osa lasten ja nuorten liikunnan edistämiseksi
tehtävää työtä.
Koulutoimessa on panostettu tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen, kiusaamisen ehkäisyyn ja
ryhmäyttämiseen. Lape-hankkeessa (lapsi- ja perhepalveluiden kehittämishanke) kehitelty kiusaamisen
ennaltaehkäisyn ja puuttumisen malli on tarkoitus laajentaa varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.
Seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi kuraattori ja terveydenhoitaja ovat pitänyt yläkoululaisille
oppitunteja. Seurakunnan ja koulutoimen yhteistyöllä pyörivät Syke-kerhot ja yhteiskoulun Tyttökerho,
sekä nuorisotoimen Action-kerho ovat yksinäisyyttä ehkäisevää vertaisryhmätoimintaa.
Oppilashuollollisesta näkökulmasta perusopetuksen tilanne on vuoden 2018 aikana mennyt eteenpäin.
Huhtikuun alusta perusopetukseen palkattiin koulupsykologi, joka on erittäin tärkeä osa koulun
oppilashuoltotiimiä. Koulupsykologin ansiosta matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut perusopetuksessa
ovat parantuneet oleellisesti ja perheneuvonta pystyy vastaamaan paremmin perheiden palvelutarpeeseen
kun esim. kognitiiviset tutkimukset hoituvat pääosin kouluilla. Valkean ruusun koulun uusi koulurakennus
on helpottanut myös oppilashuoltoa, kun oppilaat eivät enää ole hajallaan väistötiloissa.
Opetushallitukselta on anottu vuoden 2018 aikana kahdesti hankerahaa, jonka avulla nk. ankkuriluokan
toimintaa on mahdollista kokeilla. Tarve joustavalle pienryhmäopetukselle sairaalakoulun ja tavanomaisen
yleisopetuksen väliin on kasvava. Lisääntyvä ilmiö on ollut kouluun tulemisen vaikeus, joka ei ole
tavanomaista lintsaamista, vaan liittyy ahdistukseen, jännittämiseen, pelkoihin tai johonkin
neuropsykiatriseen erityispiirteeseen.
Kaikki keväällä 2018 Ikaalisten yhteiskoulusta
valmistuneet oppilaat aloittivat elokuussa jatkoopinnot lukioissa (34), ammattikouluissa (26),
VALMA-koulutuksessa (1) tai kansanopistossa
(1). Kaikki opiskelevat edelleen 31.12.2018
aloittamissa oppilaitoksissaan. Yksi opiskelija on
vaihtanut ammattialaa oppilaitoksensa sisällä. Eli
62/62 (100 %) on opiskelupaikassaan 31.12.18.
Nuoret aikuiset
Nuorten aikuisten palvelujen osalta nuorten starttipajan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö on tuottanut
tilastollisesti tulosta. Vuonna 2018 etsivä nuorisotyö on tavoittanut asiakkuuteen 35 henkilöä, joista nuorin
on ollut 18 -vuotias ja vanhin 30 -vuotias. Tämän lisäksi etsivä nuorisotyö on ollut kontaktissa 29 nuoreen,
ohjaten osaa heistä hetkellisesti, syntyneen kontaktin aikana. Yhteensä etsivään nuorisotyöhön on vuonna
2018 tullut ohjaus 79 nuoresta. Suuri osa ohjautuneista on ohjautunut joko TE-palveluiden tai oppilaitosten
kautta tai nuoren suoralla yhteydenotolla. Etsivä nuorisotyö on kohdannut asiakkuuteen ohjautuneiden
nuorten lisäksi lähes kaikki alueen 9.luokkalaiset yhteistyössä perusopetuksen koulukuraattorin kanssa
pidettyjen hyvinvointioppituntien parissa. Etsivä nuorisotyö on ollut läsnä myös alueen kutsunnoissa
Aikalisä-ohjaajan roolissa, kohdaten siellä Ikaalisten koko kutsuntoihin kutsutun ikäluokan. Lisäksi etsivä
nuorisotyö on ollut mukana alueen nuorille järjestetyissä tapahtumissa.
Starttipaja on viiden toimintavuotensa aikana vakiinnuttanut paikkansa ja osoittanut tarpeellisuuden
palvelutarjonnassa. Starttipajan osalta on huomioitava, että sen tulee toimia nuorille yksilön tarpeet
huomioiden matalan kynnyksen ”starttijaksona”, jonka aikana nuorelle tulisi löytää polku eteenpäin tai
ohjaus mahdollisesti muihin tarvittaviin palveluihin. Starttipaja on ottanut myös sosiaalisen kuntoutuksen
sopimuksella olevia nuoria palvelun piiriin, mutta tätä on jatkossa tarkasteltava kriittisesti resurssien,
osaamisen ja palvelujen yhteensovittamisen näkökulmasta. Vuonna 2018 Starttipajalla oli kaikkiaan 19
valmentautujaa, joista vuonna 2018 aloittaneita oli 6 nuorta. Noin puolet valmentautujista oli 21-24vuotiaita. Yli 1 vuoden Starttipajalla olleita oli 9 nuorta. Starttipajalla on vuoden aikana kehitetty
työvalmennuksen menetelmiä aloittaen yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden ja kaupungin eri
hallintokuntien kanssa.
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Etsivä nuorisotyö ja Starttipaja ovat startissa olevien nuorten kanssa osallistuneet valtakunnalliseen ALLYOUTH - Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään – tutkimushankkeeseen. Vuodelle 2019 jatkuvaa
yhteistyötä on tehty Tampereen yliopiston hallinnoiman osatutkimuksen ”Unelmista niiden
toteuttamiseen” parissa, jossa nuoret ovat päässeet visioimaan mm. tulevaisuuden Ikaalista ja nuoret ovat
päässeet kertomaan toiveitaan ja unelmiaan kestävän hyvinvoinnin, kasvun ja sosiaalisen
oikeudenmukaisuuden toteutumisesta. ja yhteistyö jatkuu vuonna 2019 tutkimusprojektina.
Etsivänuorisotyö ja Starttipaja ovat olleet mukana laajentamasta työllisyydenhoidon näkökulmasta
palvelukenttää myös sosiaalisen kuntoutuksen ryhmän kehittämistyössä (Recovery-ryhmä).

Työikäiset
Työttömyys kääntyi laskuun 2016 ja työttömyysaste on lähes puolittunut vuodesta 2015 vuoteen 2018.
Muutos parempaan suuntaan on ollut kiihtyvää ja vaikka suotuisa kehitys näyttää jatkuvan, muutosvauhti
tullee hidastumaan. Työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut kaikissa tarkasteluryhmissä. Nuorten
työttömyyden lasku taantui hieman kesällä 2018, mutta aleni jälleen vuoden loppua kohden.
Pitkäaikaistyöttömyys kääntyi selkeään laskuun ja saavutti vuoden 2018 marraskuussa jo vuoden 2012
tason. Rakennetyöttömyys on sekin laskenut, mutta tässä ryhmässä haastavimmassa asemassa on yli 50vuotiaat, joiden työttömyys alenee muita heikommin.
Työttömyysaste on vuoden 2018 ajan pysynyt kuukausittain alle valtakunnallisen ja Pirkanmaan
työttömyysasteen. Haasteena on kuitenkin edelleen työvoiman ja työpaikkojen kokonaismäärän
väheneminen, erityisesti nuorten ikäluokkien pieneneminen sekä kuntien välinen muuttoliike.
Työvoima / Työttömät /
Työttömyysaste
(TEM -tilastot)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2017

2018

244506 / 29950 /12,2%
4890 / 489 / 10,0%
3077 / 365 / 11,9%
2820 / 306 / 10,9%

244958 / 23201 / 9,5%
4831 / 381 / 7,9%
3005 / 259 / 8,6%
2746 / 215 / 7,8%

Työttömyysasteen laskennassa on pieni poikkeama Sotkanet ind. 181 verrattuna. Sotkanet-tilastossa on käytetty tilastovuotta
edeltävän vuoden työvoimatutkimuksen työvoiman määrää. Ylläolevassa taulukossa on käytetty TEM-tilaston mukaisesti
tilastovuoteen verrattuna kahden vuoden takaista työvoiman määrää.
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Työttömien työnhakijoiden määrän ja osuuden työvoimasta lisäksi seurannassa on ollut myös laaja
työttömyysaste ja aktivointiaste. Laaja työttömyysaste kuvaa työttömien työnhakijoiden ja erilaisissa
työllistymistä edistävissä palveluissa (työllistetyt, työkokeilut, kuntouttava työtoiminta, omaehtoinen
opiskelu jne.) olevien henkilöiden yhteismäärää suhteessa työvoimaan. Aktivointiaste on palveluissa olevien
määrä suhteessa työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olevien yhteismäärään (=avointen
työmarkkinoiden ulkopuolella olevat). Aktivointiaste on noussut työttömien työnhakijoiden
kokonaismäärän alentuessa vuodesta 2016 alkaen, mutta samaan aikaan on myös palveluissa olevien
työttömien määrä noussut.
Laaja työttömyysaste, % /
Aktivointiaste, %
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2016

2017

2018

20,2% / 23,9%
17,2% / 26,3%
19,1% / 25,2%
19,2% / 30,8%

17,2% / 28,9%
14,5% / 30,9%
17,2% / 31,2%
18,6% / 41,8%

15,5% / 38,8%
12,8% / 38,6%
14,7% / 41,4%
15,8% / 50,5%

Alle 25-vuotiaiden ikäluokassa aktivointiaste on ollut keskimäärin 48,3%. Suhteellinen luku on noussut
nuorten työttömien kokonaismäärän laskiessa, vaikka palveluihin aktivoitujen määrässä ei ole kasvua.
Vaikka alle 25-vuotiaiden työvoiman määrä on laskenut vuosittain, myös työttömyysaste omassa
ikäluokassaan on alentunut merkittävästi ja oli v.2018 keskimäärin 9,9%, kun se v.2017 oli 13,4%.
Pirkanmaan vastaavat luvut olivat 13,0% (2018) ja 16,7% (2017). Alle 25-vuotiaiden virran seurannassa yli 3
kk kestävään työttömyyteen alkaneita työttömyysjaksoja oli v.2018 edellisvuoteen verrattuna hieman
enemmän, mutta 3 kk ylittäviä jaksoja selkeästi vähemmän. Virtaus-% yli 3 kk työttömyyteen v.2018 oli
29,3% (v. 2017; 39,8%).
Yli 12 kk yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleiden määrä on v.2018 alentunut merkittävästi. Myös
rakennetyöttömyys on kääntynyt laskuun, koska pitkäaikaistyöttömät ovat yksi rakennetyöttömyyden
neljästä alaryhmästä. Muissa rakennetyöttömyyden alaryhmissä muutosta edelliseen vuoteen ei juuri ole.
Rinnasteisten pitkäaikaistyöttömien ja palveluilta työttömäksi jääneiden määrässä on keskimäärin pieni
lasku, mutta vastaavasti palveluilta palveluille siirtyneiden määrässä on kasvua. Viimeksi mainitut ovat
alaryhmiä, joissa työllistymisen haasteet ovat usein suurimmat.
IKAALINEN
Työllistymistä edistävissä
palveluissa
Työttömät työhakijat yhteensä
Alle 25-vuotiaat työttömät
Yli 50-vuotiaat työttömät
Pitkäaikaistyöttömät
Rakennetyöttömät

2016

2017

2018

152

166

183

452
55
203
155
255

365
37
162
126
221

259
25
115
69
152

Palveluihin aktivoitujen määrän lisääminen alentaa työttömyysastetta ja sillä on vaikutusta kunnan
työmarkkinatuen maksuosuuteen, mutta palvelujen vaikuttavuuteen on kiinnitettävä huomiota laajan
työttömyysasteen alentamiseksi. Aktivoinnin onnistumiseksi TYP-toiminnalla pyritään moniammatillisesti
kartoittamaan asiakkaan tilannetta ja ohjaamaan oikeaan palveluun. Kuntouttava työtoiminta ei ole aina
oikea vaihtoehto ja siksi palvelutarjontaan tulisi löytää muitakin kuntoutusmuotoja kuntouttavan
työtoiminnan lisäksi.
Työmarkkinatuen kuntaosuus nousi vuonna 2017 ennakoimattomasti, koska työmarkkinatukea alle 300
päivää saaneiden suurta määrää ei tunnistettu ajoissa ja toimenpiteiden vaikutus näkyi vasta
loppuvuodesta. Vuonna 2018 työmarkkinatuen kuntaosuus säilyi tasaisempana ja alkuvuoden kasvun
jälkeen trendi oli laskeva. Maksuosuus olin pienimmillään marras- ja joulukuussa. Nuorten osuus nousi
hieman talven aikana osittain siksi, että TE-palvelut viestivät nuorten palvelujen keskittämisestä Tampereen
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ohjaamoon, mikä sitten lopulta kumoutui toistaiseksi. Vuoden 2018 aikana huolestuttavaa on ollut yli 1000
päivää työmarkkinatukea saaneiden, ei vain kunnan maksuosuudessa, vaan myös kokonaismäärän kasvu.
Edelleen maksuosuuden luettelossa yli 50-vuotiaiden osuus on kasvanut selvästi vuoden 2018 aikana. Ko.
ryhmissä, yhdessä ja erikseen, haasteet työllistymisen suhteen ovat jo merkittävät ja tarve kohdennetuille
palveluille on ilmeinen. Pelkästään työllisyydenhoidon palvelutarjonnalla ei näiltä osin saada pysyviä
muutoksia.
Työmarkkinatuen kuntaosuus (€)
2016-2018
Ikaalinen
Hämeenkyrö
Parkano

2016

2017

2018

190501
438915
199498

224879
430193
180268

194372
377434
147417

Ikaalisten kaupungilla on
suhtauduttu myönteisesti
palkkatuella työllistämiseen, mikä
osaltaan on auttanut
työmarkkinatuen kuntaosuuteen
suotuisasti ja tämän toivotaan
edelleen jatkuvan. Kunnallisen
tukityöllistämisen vaikuttavuutta
pitkällä tähtäimellä pitää kuitenkin
jatkossa tarkastella kriittisemmin.
Tilastojen karkea tarkastelu antaa
viitteitä siitä, ettei työllistyminen
palkkatukijakson jälkeen toteudu,
vaan työttömyys jatkuu ja usein myös pitkittyy. Anonyymitilastot eivät anna yksilöllistä tietoa, mutta
vaikuttavuutta voi seurata työllisyydenhoidon toimesta tilastoimalla henkilön pääasiallisen toiminnan 1 ja 2
vuoden kuluttua palkkatukijakson jälkeen. Oletettavaa on, että valtion panostuksen pitkäaikaisvaikutuksia
pyritään jatkossa lisäämään suuntaamalla työllistämistukea enemmän yrityksille. Tukityöllistämisen tavoite
on ensisijaisesti madaltaa kynnystä työttömän työnhakijan palkkaamiseksi vapaille työmakkinoille.
Työllisyydenhoidon palvelutarjonnassa on käytännössä kuntouttava työtoiminta ja työllistäminen
palkkatuella Ikaalisten työpajalla sekä kaupungin hallintokunnissa. Kuntouttavassa työtoiminnassa
Ikaalisissa oli vuonna 2018 keskimäärin 65 hlöä kuukausittain (v.2017; 64 hlöä). Palkkatuella työllistettynä
oli kaikkiaan (julkinen ja yksityinen sektori) keskimäärin 48 hlöä kuukausittain (v.2017; 40 hlöä).
Työllistämistuella suurin osa työllistetyistä on kaupungin hallintokunnissa tai työpajalla. (Palveluissa olevien
tilasto/ TEM-tilastot). Asiakasmäärät 2018 oli työpajalla 81 (uusia 35) ja työpajan ulkopuolella 48 (uusia 23).
Kokonaisasiakasmäärä vuonna 2018 (Startti/Työpaja/Hallintokunnat) oli 146 (uusia 64), kun vastaava määrä
vuotta aiemmin oli 132 (uusia 73). Rakennetyöttömyys näkyy työpajajaksojen pitkittymisenä, sillä
valmentautujista 33% (suurin osuus) on ollut palvelussa yli vuoden ja 30% 6-12 kk. Vuotta aiemmin yli
vuoden kestäneitä jaksoja oli 21%, 6-12 kk kestäneitä jaksoja 30% ja 3-6 kestäneitä jaksoja 36% (suurin
osuus). Ikäjakaumassa alle 29-vuotiaita on 30%, 29-49 -vuotiaita 40% ja yli 50-vuotiaita 26% (4% ikä ei
tiedossa). Valmentautujista 2/3 on miehiä.
Musiikkipaja on tarjonnut yhden mahdollisuuden lisää nuorille palveluihin kiinnittymiseen ja tulokset ovat
sieltä myönteisiä, mutta haasteena on nuoren poluttaminen ja kiinnittyminen myös toiminnassa eteenpäin.
Työllisyydenhoidon asiakkaita pyritään ohjaamaan työttömille tarjottaviin terveydenhoitopalveluihin.
Aktivointisuunnitelman teon yhteydessä asiakkaille kerrotaan mahdollisuudesta työttömien
terveystarkastukseen ja ohjataan varaamaan aika terveydenhoitajalle. Terveyspalvelujen
vastaanottokäyntien tilaston mukaan työttömille suoritettuja terveystarkastuksia oli 17 kpl vuonna 2018.
Vastaava luku vuonna 2017 oli 21. Kuntoutusvastaavan työnkuvaan kuuluu palveluohjaus. Palveluohjaus on
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matalan kynnyksen palvelua työkyvyttömyys-, eläke-, kuntoutus- ja sairausasioissa. Palveluun voi ohjautua
TYP- asiakkuuden (työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu) kautta, lääkärin vastaanotolta, TEhallinnon palvelujen kautta tai muiden sidosryhmien ohjauksesta. Palvelu on maksutonta. Palveluohjaajalla
asiakkaita 201 henkilöä (274 hlöä v. 2017).
Päihde- ja mielenterveystyön avohuollon palveluissa oli 2,5 työntekijää ja esimies. Psykiatrian
sairaanhoitaja aloitti 07/18 ja lisäksi tiimissä työskentelee päihdesairaanhoitaja ja puolikas
päihdetyönohjaaja. Päihdesairaanhoitajalla on ollut vuonna 2017 161 asiakasta ja 2018 200 asiakasta.
Psykiatriansairaanhoitajalla on ollut asiakkaita 80 vuonna 2018. Päihdetyönohjaajalla asiakkaita on ollut 52
vuonna 2018. Kaikki työntekijät tekevät matalankynnyksen asiakastyötä. Asiakasaika pyritään antamaan
viikon sisällä yhteydenotosta. Kotikäyntejä ja ryhmätoimintaa lisätty. Ika-tuvan kanssa ostopalvelusopimus
lopetettu 05/18. Ika-tuvan asiakkaista osa on siirtynyt Kamraatinkulman päivätoimintakeskukseen ja osa
asiakkaista on avopalveluissa. Syksyllä 2018 on aloitettu opiskelijoiden ennaltaehkäisevä/korjaava sekä
päihteidenkäytön aloittamisen ehkäisevä yhteistyö oppilaitosten henkilökunnan ja opiskelijoiden sekä
poliisin kanssa.
Tavoitteena olleen kotiin viedyn proaktiivisen ja suunnitelmallisen tuen ja kuntoutuksen toteutuminen on
toteutunut lisätyillä kotikäynneillä. Toimintaa kehitetään ja lisätään edelleen. Asiakasmäärät päihde- ja
mielenterveystyössä nousseet huomattavasti, kun uusi psykiatrian sairaanhoitaja aloitti. Asiakkaat on saatu
nopeammin palvelujen piiriin ja sitä kautta pystytty ennaltaehkäisemään asiakkaan siirtymistä
erikoissairaanhoidon palveluihin.
Hoidossa ja palveluissa suuntautuminen opiskelu- ja työelämään palaamiseksi päihde- ja
mielenterveysongelmista kärsiville toteutetaan edelleen. Kamraatinkulmassa järjestettiin sekä
päivätoimintaa ja ryhmätoimintaa. Useassa palveluissamme oli tavoitteena saada asiakas itse
kiinnostumaan työelämästä/opiskelusta sekä kuntoutumisesta normaaliin elämään.
Virtuaali- ja digipalveluita valmisteltu niin, että sähköinen ajanvaraus asiakkaille alkamassa 02/19. Asiakas
voi suoraan varata ajan työntekijöille sähköisesti. 02/19 mielenterveys- ja päihdetiimille voi lähettää
suoraan kysymyksiä s-postilla. S-posteihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian. Palveluja kehitetään
koko ajan ja tarkoituksena on aloittaa 2019 Skype-puhelut asiakkaiden kanssa.
Laitoshoidossa olleiden asiakkaiden kanssa on tehty suunnitelmallista kuntouttamista, jossa tavoitteena on
ollut asiakkaan siirtyminen itsenäiseen asumiseen. Samalla olemme panostaneet avopalveluihin
ennaltaehkäisten asiakkaan joutumisen laitoshoitoon.

Psykiatrian laitoshoidon 25-64 vuotiaat potilaat / 1000
vastaavan ikäistä (ind.2575)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano
Mielenterveyden ja
käyttäytymisen häiriöiden vuoksi
työkyvyttömyys-eläkettä saavat,
% 16 - 64-vuotiaista (ind.3218)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2015

2016

2017

5,2
7,2
4,1
9,4

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

4,9
7,3
5,8
5,6

2015

2016

2017

2,9
3,8
3,4
4,3

2,9
3,7
3,4
4,4

2,9
3,8
3,5
4,4
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Päihdehuollon laitoksissa
hoidossa olleet asiakkaat
yhteensä vuoden aikana
(ind.2891)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2015

2016

2017

520
14
12
7

496
8
9
<5

459
7
6
<5

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja
terveyskeskusten
2015
2016
2017
vuodeosastoilla hoidetut potilaat
/ 1 000 asukasta (ind.1278)
Pirkanmaa
2,6
2,6
2,7
Hämeenkyrö
3,2
3,2
3,2
Ikaalinen
2,9
2,4
2,9
Parkano
4,4
3,4
3,0
Ikaalisissa on lisätty varhaista puuttumista ja ohjattu asiakas nopeammin esim. osaston katkolle, jonka
johdosta asiakasmäärissä ollut pientä nousua. Hämeenkyrössä ja Parkanossa päihteiden vuoksi sairaaloiden
ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilasmäärät ovat olleet suurempia.
Vammaispalveluissa on lisätty asiakas- ja palveluohjauksen resurssia, kun kokoaikainen palveluohjaaja
aloitti elokuussa 2018. Asiakasohjauksen lisäksi palveluohjaaja tekee vaikeavammaisen
kuljetuspalvelupäätökset ja alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen päätökset. Asiakkaina ovat kaikenikäiset
eri tavoin vammautuneet, pitkäaikaissairaat ja kehitysvammaiset henkilöt. Kamraatinkulman
toimintakeskus laajentui vähitellen erityisryhmien päivätoimintakeskukseksi elokuusta 2018 lähtien.
Asiakkaana on mm. kehitysvammaisia, mielenterveyskuntoutujia ja muulla tavoin vammautuneita
henkilöitä. Samalla toimintakeskuksen työntekijäresurssia vahvistettiin uudella ohjaajalla ja kokoaikaisella
vastaavalla ohjaajalla. Toimintakeskuksesta on kehittymässä monenlaisten avopalveluiden keskus erilaisille
asiakasryhmille.
Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hallinnoitavaksi vuoden 2017 alusta. Täydentävän ja ehkäisevän
toimeentulotuen myöntäminen on edelleen kunnan sosiaalitoimen tehtävä. Täydentävän toimeentulotuen
menot ovat vuoden 2017 jälkeen hieman vähentyneet johtuen mm. siitä, että osa ennen täydentävään
toimeentulotukeen kuuluvista menoista kuuluu nykyisin Kelan myöntämään perustoimeentulotukeen
(esim. vuokravakuudet, muuttokustannukset, lasten tapaamisesta aiheutuvat kulut). Ehkäisevän
toimeentulotuen menot ovat sen sijaan lisääntyneet. Syitä tähän lienee mm. lisääntyneet sähkön katkaisut,
vuokrarästit sekä muut äkilliset taloudelliset vaikeudet.
Kaupungin maksamaa toimeentulotukea on 2017 saanut 159 kotitaloutta ja Kelan maksamaa
toimeentulotukea 337 kotitaloutta (THL, ennakkotilasto). Vuonna 2016 toimeentulotuki oli
kokonaisuudessaan kaupungin tehtävänä ja tukea saaneita kotitalouksia oli 286.
Kelan tilastojen mukaan Ikaalisissa on vuonna
2018 maksettu perustoimeentulotukea
keskimäärin 141 hlölle kuukaudessa. Maksettu
perustoimeentulotuki koko vuonna oli 714.763
euroa. Vastaavat luvut edeltävänä vuonna oli 134
hlöä/kk ja 665.975 euroa.
Liikuntahallin yhteinen ruokakaappi eli ns.
kuntalaisten yhteinen jääkaappi otettiin käyttöön
3.12.2018 alkaen ja toiminta on käynnistynyt
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hyvin. Jääkaappiin tuodaan ruokaa ja elintarvikkeita mm. Ikaalisten kaupungin keittiöiltä ja yksityisiltä
henkilöiltä. Ruokaa on tuotu ja haettu hyvin. Senioriruokailukokeiluja tullaan jatkamaan kouluilla ja
Tevaniemen toimintakeskuksessa. Samoin päätetty, että kotiateriatoimintaa kehitetään vuonna 2019
tavoitteena käynnistää uudenlaista, lisää vaihtoehtoja tarjoavaa palvelua. Kotikokkitoiminta on jatkunut ja
kaksi kokkia on käynyt asiakkaiden luona valmistamassa yhdessä ja yksin ruokaa.
Liikuntatoimi on tuottanut monipuolisia, kaiken tasoisia- sekä kaikenikäisiä (lapset – ikäihmiset) asiakkaita
palvelevia liikuntaryhmiä vuoden aikana Liikuntalain mukaisesti. Liikunnallisen elämäntavan
kehittämisavustushankkeet viimeisten kymmenen vuoden aikana ovat rakentaneet toimivan liikuntapolun
eri hallintokuntien välille ja työvälineeksi Liikuntaneuvonnan sekä erilaisia ryhmiä ja tapahtumia
kuntalaisten liikuttamiseen. Kuntalaisten viihtymiseen kotikunnassaan vaikuttaa suuresti harrastamisen
mahdollisuudet vapaa-ajalla ja liikuntapalveluiden tarjonnalla pyritään edistämään kuntalaisten
hyvinvointia ja terveyttä. Liikuntaneuvonnan asiakkaita vuonna 2018 oli hieman vajaa sata. Kasvanut
asiakasmäärä kertoo yhteistyön onnistumisesta hallintokunnissa ja ohjautumiseen sitoutumisesta.
41-65-vuotiaiden osuus Liikuntaneuvonta-asiakkaista oli noin puolet. Perheliikuntaneuvonta uutena
toimintamuotona ei vielä ole tavoittanut perheitä ja perheiden lapsia. Toimiva poikkihallinnollinen
ohjautuminen on tässä erityisen tärkeää.

Liikettä-Terveysliikuntahankkeelle saatiin
jatkorahoitus vielä vuodelle 2018.
Tavoitteena oli useiden hankevuosien
aikana rakennettujen ohjautumis- ja
yhteistyöverkostojen toimivuuden ja
kustannustehokkaan toimintamuodon rakentumisen myötä saada vakinaistettua em. toiminta kuntaan.
Yhteistyössä soten kanssa järjestettiin kaksi Painonhallintaryhmää sekä liikuntapainotteiset ryhmäneuvolat
odottaville ja jo synnyttäneille äideille lapsineen.
Vahvistettiin yhteistyötä liikuntaneuvontaan ohjautumisessa erityisesti
varhaiskasvatuksen ja koulutoimen liikunta- hanketyöntekijöiden sekä
koululääkärin ja kouluterveydenhoitajan kanssa. Keväällä lanseerattiin uusi
Perheliikuntaneuvonta-toimintamuoto ja erityisesti kouluterveydenhuollon ja
neuvolan yhteistyökuvio koettiin tärkeäksi.
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Uuden liikuntahallin mahdollistava asemakaavan muutos käynnistettiin ja
kaava valmistui vuoden loppuun mennessä.

Uuden paloaseman rakentaminen VT 3
varteen antoi Ikaalisista kehittyvän
kaupungin kuvan. Paikkakunnan
houkuttelevuutta ja liikenneturvallisuutta turvattiin toteuttamalla yleisen
tieverkon ja katuverkoston kehittämistä.
Liikuntahallin peruskorjauksenlähtökohtia ja uuden liikuntahallin
rakentamista selvitettiin. Kaupunginvaltuusto päätti 18.6. että rakennetaan uusi liikuntahalli.

Lisäksi keskustan ulkoliikuntapaikkojen alueen käyttösuunnitelma
(pesäpallokentän ja urheilupuiston välinen alue) valmistui keväällä.

Vuonna 2018 tehtiin kansalaisopiston strategia hyvinvoinnin
edistämiseen monipuolisella kurssitarjonnalla, johon asiakkaat
voivat vaikuttaa. Kansalaisopiston ohjelmaan lisättiin runsaasti
uusia kursseja vuonna 2018 mm. henkisen tuen peruskurssi.
Opetushallitus myönsi kansalaisopistolle
opintoseteliavustuksen, joka suunnattiin yli 63 - vuotta
täyttäneille, eläkeläisille ja työttömille. Avustuksen myötä
saavutettiin uusia asiakkaita. Kansalaisopisto ja liikuntatoimi
osallistui alkuvuodesta nuorten rekrymessuille sekä keväällä
seniorimessuille, jossa teemana oli terveys ja hyvinvointi.
Saatujen kurssipalautteiden mukaan kansalaisopiston kursseille
osallistuminen on lisännyt kuntalaisten hyvinvointia monin
tavoin.

Ikäihmiset
Hoito- ja hoivapalvelujen tarkoitus ja tehtävä on tukea hoitoa ja hoivaa tarvitsevien ihmisten itsenäistä ja
omavastuista elämänhallintaa sekä psyykkistä, fyysistä, sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia. Vuonna
2018 työtä on tehty edellä mainitun mukaisesti. Hoito- ja hoivapalveluissa asiakasohjaus sekä
asumispalveluissa asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen on lisännyt hyvinvointia. Asiakas on ollut
keskiössä ja asiakasta varten hoito- ja hoivapalveluissa on työskennelty.
Tehostetun asumispalvelun käyttöaste oli vuonna 2018 n. 98% (v 2017 96,5%). Asiakkaita on osallistutettu
oman elämänsä hallintaan ja sitä on peilattu näkyviin sosiaalisessa mediassa. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit
toteutettiin kotihoidon ja kuntoutuksen yhteistyöllä vuonna 2018. Kaikki 1941 ja 1942 syntyneet kutsuttiin
keväällä Seniorimessuille, jossa he saivat ajankohtaista tietoa palveluista ja saivat halutessaan varata myös
ennaltaehkäisevän kotikäyntiajan. Näitä käyntejä tehtiin 12 henkilölle.
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Ikääntyneiden tehostetun
palveluasumisen 75 vuotta
täyttäneet asiakkaat 31.12., %
vastaavanikäisestä väestöstä
(ind.3261)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2015

2016

2017

6,1
9,9
12,2
9,3

6,2
9,6
12,7
9,5

6,7
7,3
11,5
9,7

Omaishoidon tuessa toteutettiin jako yli- ja alle 65-vuotiaisiin asiakkaisiin vuoden 2018 alusta lähtien. Yli
65-vuotiaiden omaishoidon tuen prosessista vastaa hoito- ja hoivapalvelut, ja alle 65-vuotiaiden prosessista
vammaispalvelut. Omaishoidontuki pystyttiin myöntämään kaikille kriteerit täyttäville myös vuonna 2018.
Omaishoidon piirissä olevia yli 65-vuotiaita oli vuoden 2018 aikana 79 ja alle 65-vuotiaita 29.
Omaishoitajien terveystarkastukset jatkuivat vuoden 2017 mukaisesti myös vuonna 2018. Jokainen uusi
omaishoitaja sai mahdollisuuden ilmaiseen terveystarkastukseen. Omaishoitoa myös kehitetiin yhdessä
muiden Pirkanmaan kuntien kanssa ja suunnitteilla on ottaa Ikaalisissa RAI-toimintakykyarvio käyttöön
ensimmäiseksi omaishoidon tuessa.
Kotisairaalatoiminta käynnistettiin maaliskuussa 2018. Asiakkaita vuonna 2018 oli 21. Osalla asiakkaista
asiakkuus oli useampaan kertaan. Kotisairaala tarjoaa vaihtoehdon sairaalassa annettavalle hoidolle, jolloin
asiakkaalla on mahdollisuus saada sairaalatasoista hoitoa kotiin. Kotisairaalaan tullaan asiakkaaksi aina
lääkärin lähetteellä esim. vastaanotolta, terveyskeskuksesta, erikoissairaanhoidosta tai
sairaalapäivystyksestä. Kotisairaalassa hoidetaan mm. infektiopotilaita esim. ruusuinfektio, virtsatieinfektio
tai keuhkokuume. Mahdollisuus saada myös suonensisäistä lääkitystä tai nesteytystä kotioloissa.
Ikaalinen oli mukana vuonna 2017 Pirkanmaalla alkaneessa Ikäneuvo-hankkeessa, joka kesti lokakuun
loppuun 2018. Ikäneuvo-hanke oli osa STM:n kärkihanketta ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja
vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa”. Ikäneuvo-hankkeessa luotiin Pirkanmaan kahdeksantoista
kunnan voimin toimintamallia ikäihmisten neuvontaan ja asiakasohjaukseen. Toimintamalli jäi voimaan
hankkeen jälkeen. Hanke toi paikkakunnalle myös Lähitori-toiminnan, joka on ikäihmisille suunnattu
uudenlainen kohtaamispaikka ja fyysisesti sijaitsee Jyllin Kodeilla. LähitoriMonitorilta ikäihmiset saavat
monipuolista tietoa, harrastetoimintaa sekä apua arjen pulmatilanteisiin.
Ikaalisten kaupungin ruokapalvelut tarjosivat ikäihmiselle mahdollisuuden senioriruokailuun. Ruokailuja
järjestettiin Toivolansaarikodilla, Sote-keittiön ruokalassa, Tevaniemen toimintakeskuksella, Valkean ruusun
koululla ja Kilvakkalan koululla. Osallistujia oli hyvin.
Päivätoimintatyön arviointia tehtiin ja sen myötä Tevaniemen toimintakeskuksella on nautittu
kulttuurikahvilasta ja senioriruokailusta. Ikaalisten kotihoidon asiakkaille järjestettiin kotihoidon toimesta
muutakin kuin arjessa selviytymistä. Heille mm. järjestettiin toukokuussa kampanja ”toiveiden toukokuu”,
missä he saivat toivoa itselleen mieluista menoa tai tekemistä kodin ulkopuolelle ja se toteutettiin hoitajien
toimesta. Muutenkin aina, kun aikaa on järjestynyt, on kotihoidon asiakkaita viety myös mm. kirjastoon,
torille, kahvilan tai riksa-ajelulle.
Suunterveydenhuollon edistämiseksi järjestettiin ikäihmisille luento aiheesta Ikäihmisten suun terveys.
Luentopaikkana oli Jyllin Kodit. Huhtikuussa oli myös Avoimet ovet Hammashoitolassa, jossa kohderyhmänä
koululaiset ja ikäihmiset. Hammaslääkärin iltavastaanotot jatkuivat ennallaan.
Ikäihmisten toimintakyvyn tukemisessa kotihoidon ja kuntoutuksen yhteistyö on vahvistunut ja kotihoitoon
on saatu fysioterapeutin osaamista ja ohjausta. I&O-hankkeeseen osallistuttiin vuosina 2017-18 ja siellä
kehitetty asiakasohjausmalli jää toimintamalliksi sekä Ikaalisiin että muihin hankkeessa mukana oleviin
kuntiin.
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Vuodeosastokuntoutus on toteutunut suunnitellulla fysioterapeutin resurssilla. Fysioterapeutti tekee hyvää
yhteistyötä omaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.
Ikääntyneitä asiakkaita on ohjattu terveysliikuntakoordinaattorille ja sitä kautta liikuntahallin kuntosalille
sekä ravitsemusohjaukseen.
Kuntoutusvastaava on osallistunut Eläkeliiton tilaisuuksiin luennoimalla VESOTE-hankkeen pohjalta
Uniterveydestä. Myös yksi liikuntatuokio on pidetty urheilukentällä ja käyty ohjaamassa liikuntaa
Tevaniemen toimintakeskuksessa sekä pidetty siellä myös luento uniterveydestä. VESOTE-koulutuksen
(Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveystoimeen) kautta asiakastilanteissa otetaan enenevässä
määrin esille ravitsemus- ja uniterveysasiat.
Valtakunnallisella aivoterveysviikolla on pidetty aivo-info puheterapeutin ja fysioterapeutin toimesta.
Palveluohjauksen kautta on ohjautunut IKKU-kuntoutukseen (Ikääntyneiden kuntoutus) sekä KELA:n yli 68vuotiaiden sekä alle 68-vuotiaiden laitoskuntoutukseen asiakkaita.
Effica raportoinnin käyntimäärät
fysioterapiaosastolla (Ikaalinen),
yli 65-vuotiaat / koko asiakasmäärä
Kontaktit
Potilaiden lukumäärä
Yksinasuvat 75 vuotta
täyttäneet, % vastaavanikäisestä
asuntoväestöstä (ind.237)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano
Kotona asuvat 85 vuotta
täyttäneet, % vastaavan ikäisestä
väestöstä (ind.1251)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2017

2018

1988 / 3156
451 / 824

1881 / 2978
425 / 767

2015

2016

2017

47,7
45,8
41,8
41,7

47,4
46,7
41,2
45,2

47,6
47,1
41,2
44,1

2015

2016

2017

81,1
78,4
74,0
80,3

82,1
78,3
72,6
80,0

81,9
83,1
75,5
79,2

Säännöllisen kotihoidon piirissä
30.11. olleet 75 vuotta
täyttäneet asiakkaat, %
2015
2016
2017
vastaavanikäisestä väestöstä
(ind.3216)
Pirkanmaa
11,0
11,2
11,5
Hämeenkyrö
12,4
14,9
13,7
Ikaalinen
9,8
12,2
12,2
Parkano
11,0
7,7
10,8
Liikkumisen tuen palveluina jatkuivat palveluliikenne, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu ja
vaikeavammaisen kuljetuspalvelu. Vaikeavammaisen kuljetuspalveluita sai vuoden aikana 136 asiakasta,
joista 105 (77 %) oli 65 vuotta täyttäneitä.
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Sairastavuus
Pirkanmaan syöpäyhdistyksen sairaanhoitaja piti vastaanottoa Ikaalisten sote-keskuksessa neljänä päivänä
vuoden 2018 aikana. Syöpäyhdistyksen sairaanhoitajan pitämän etävastaanoton tarkoituksena on
syöpäpotilaiden tukeminen ja ohjaaminen. Vuosittaiset mammografiaseulontatutkimukset tehty
kutsuttaville ikäluokille. Mammografiaan kutsutaan 1950-1968 2 vuoden välein syntyneet.
Silmänpohjakuvaukset toteutettiin Ikaalisten sosiaali- ja terveyskeskuksessa kesä- ja joulukuussa 2018
uusille diabeetikoille ja kuvauksen tuloksen perusteella uudet kuvat otetaan 1-3 vuoden välein. Lisäksi
kuntalaisille järjestettiin influenssarokotuspäivät marras- ja joulukuussa 2018. Taysin ravitsemusterapeutin
vastaanottopäiviä oli sote-keskuksessa 8. Painonhallintaryhmät toteutettiin yhdessä kaupungin
liikuntatoimen kanssa keväällä ja syksyllä 2018 .
Vajaaravitsemuksen arviointia (MNA) tehdään terveyskeskuksessa tarvittaessa. Terveyskeskussairaalan
osastolla on käytössä MNA-työkalu, jonka avulla voidaan arvioida ikääntyneiden (yli 65- vuotiaiden) virheja aliravitsemusriskiä. Sairaudet heikentävät ruokahalua ja kykyä pureskella tai niellä ruokaa. Sen
seurauksena voi syntyä virheravitsemus, jonka vuoksi sairauksista toipuminen hidastuu. Alipainoisille
tarjotaan runsasenergistä ruokavaliota ja tarvittaessa kliinisiä runsasenergisiä ravintovalmisteita.
Ylipainoisille tarjotaan kulutustaan vastaavaa ruokavaliota.
Lihavan lapsen hoitopolku on käytössä neuvolan terveydenhoitajilla. Kun tietyt kriteerit täyttyvät, asiaan
puututaan ja suunnitellaan tarvittavat palvelut: ravitsemusterapeutin vastaanottoa, laboratoriokokeet,
neuvolalääkärin vastanottoa, terveysneuvontaa ja seurantaa. Asiasta ei ole vielä pitkän ajan seurantaa,
mutta kehitetyn hoitopolun ansiosta hoito on nyt yhdenmukaista.
Diabeetikoiden määrä lisääntyy joka ikäryhmässä. Ylipainoisten osuuden vertailuluku olisi tärkeää myös
tietää, mutta sitä ei ole saatavilla. Jostain syystä lääkärin vastaanottokäynnit liittyen diabetekseen olivat
laskusuunnassa, joka johtunee diabeteshoitajan vastaanottotyöstä. Lääkärin vastaanottokäyntejä on
edelleen keskimääräistä enemmän, soten suuntauksen mukaisesti pyritään lisäämään sairaanhoitajan
vastaanottoa sekä parantamaan hoidon tarpeen arviointia.
Sosiaali- ja terveystoiminnan
nettokäyttökustannukset (pl.
varhaiskasvatus 2015-, euroa/
asukas (ind.1073)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2015

2016

2017

3151,30
3093,40
3587,10
3545,40

3203,80
3073,70
3729,80
3760,60

3166,50
3044,00
3791,80
3682,40

Ikaalisissa väestörakenne on vanhusvoittoinen. Vuonna 2017 0-64 vuotiaita (indeksit 7; 167; 168; 169) oli
vähemmän kuin Pirkanmaan yleinen keskiarvo. 65-74 (ind.170) vuotiaita oli Ikaalisissa 5% enemmän kuin
Pirkanmaalla keskimäärin. Vuonna 2017 75-84 -vuotiaita (ind.1069) oli 8,9% ikaalilaisista joka oli 2,5%
enemmän kuin Pirkanmaan keskimäärin. 85 vuotta (ind. 675) täyttäneitä oli vuonna 2017 3,8% ikaalilaisista,
koko Pirkanmaalla 85 vuotta täyttäneitä oli 2,7% väestöstä.
Sepelvaltimotauti-indeksi,
2013
2014
2015
ikävakioitu (ind.247)
Pirkanmaa
92,4
90,7
89,2
Hämeenkyrö
97,0
94,8
95,6
Ikaalinen
85,6
83,7
97,6
Parkano
125,7
123,0
123,6
Indikaattori ilmaise sepelvaltimotapahtumien ensi- ja uusintadiagnooseilla (akuutit sydäninfarktit [I21-I22],
angina pectoris [I20.0], sekä kuolemansyyt [I20-I25, I46, R96, R98]) yleisyyden 35-79- vuotiailla
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suhteutettuna vastaavan ikäiseen väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Sepelvaltimotaudin yleisyys in
erilainen eri ikäryhmissä, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa voimakkaasti sairastavuuden tasoon.
Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta.
Mielenterveysindeksi,
2013
ikävakioitu (ind.253)
Pirkanmaa
109,5
Hämeenkyrö
124,7
Ikaalinen
124,1
Parkano
116,8
Mielenterveysindeksi sisältää
1. Itsemurhat ja sairaalahoitoon johtaneet itsemurhayritykset.
2. Psykoosiin liittyvät lääkkeiden erityiskorvausoikeudet.
3. Mielenterveyssyistä johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet.

2014

2015

108,9
125,6
129,3
120,7

106,1
114,7
122,4
108,2

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja, % vastaavan ikäisestä väestöstä
0 - 15-vuotiaita (ind.1799)
2015
2016
2017
Pirkanmaa
0,4
0,5
0,5
Hämeenkyrö
0,4
0,3
0,2
Ikaalinen
0,4
0,5
0,7
Parkano
0,7
0,7
0,7
16 - 24-vuotiaita (ind.1800)
2015-2017, Ikaalinen: Ei tietoja
25 - 39-vuotiaita (ind.1801)
2015
2016
2017
Pirkanmaa
1,3
1,3
1,4
Hämeenkyrö
1,5
1,4
1,4
Ikaalinen
1,6
1,6
1,8
Parkano
1,4
1,5
1,6
40 vuotta täyttäneitä (ind.683)
2015
2016
2017
Pirkanmaa
10,7
11,0
11,2
Hämeenkyrö
8,8
9,1
9,4
Ikaalinen
12,4
13,0
13,5
Parkano
15,3
15,5
15,8
65 vuotta täyttäneitä (ind.1803)
2015
2016
2017
Pirkanmaa
17,0
17,4
16,6
Hämeenkyrö
13,4
14,0
14,3
Ikaalinen
18,0
18,8
19,0
Parkano
23,2
23,2
23,1
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.
Avosairaanhoidon lääkärin ja
sairaanhoitajan vast.ottokäynnit.
Käynnit/asiakkaat,
kaikki kiireellisyysluokat
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2016
Lääkäri
2,5
2,5
4,3
-

Sairaaanhoitaja
2,6
4,1
2,7
-

2017
Lääkäri
2,5
2,7
4,0
2,8

Sairaaanhoitaja
2,7
4,3
2,7
2,7

2018
Lääkäri
2,3
2,4
3,3
2,8

Sairaaanhoitaja
2,6
3,5
2,4
2,7
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2017
Terveystarkastuksiin
kutsutut
Kutsutarkastukset
40-vuotiaat miehet
50-vuotiaat naiset
65-vuotiaat
70-vuotiaat
Työttömien
terveystarkastukset
Omaishoitajien
terveystapaamiset

Kutsutut
asiakkaat
34
28
59
145
124

Toteutuneet
asiakasToteutuma
käynnit
34
100 %
7
25 %
32
54 %
80
55 %
57
46 %

2018
Kutsutut
asiakkaat
23
52
40
114
160

Toteutuneet
asiakasToteutuma
käynnit
23
100 %
9
17 %
30
75 %
68
60 %
83
52 %

21

17

33

5

Turvallisuus
Turvallisuustyö Ikaalisissa v.2018 koostui mm. uusien katujen ja pyöräteiden rakentamisesta ja nykyisen
verkoston ylläpidosta sekä kehittämisestä. Katuturvallisuuteen liittyvä uusi sähköinen Pirkanmaan Elykeskuksen luoma järjestelmä otettiin koekäyttöön. Vuoden aikana Ikaalisiin valmistui uusi paloasema.
Paloaseman koko kasvoi ja se rakennettiin kolmostien välittömään läheisyyteen. Paloaseman vihkiäisiä
vietettiin syksyllä ja kuntalaisille järjestettiin mahdollisuus tutustua paloasemaan lauantaipäivänä. Lisäksi
suunnittelussa oli liikuntahallin uudisrakennus. Katuvalaistusta uusittiin suunnitelman mukaisesti.
Kuntalaisilta ja käyttäjiltä tulevien turvallisuutta lisäävien aloitteiden myötä on aloitettu suunnittelu
keskustan risteyksen liikenneympyrästä. Esteettömyysnäkökulma otettiin uusien rakennusten ja
remonttien suunnittelussa huomioon.
Tapaturmaindeksi, ikävakioitu
2014
2015
(ind.255)
Pirkanmaa
101,8
98,8
Hämeenkyrö
121,7
119,9
Ikaalinen
106,7
96,1
Parkano
98,0
102,2
Indikaattori ilmaisee vuoden aikana päädiagnoosilla vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden
seuraukset. Indikaattori kuvaa tapaturmien takia sairaalahoidossa olleiden osuutta 15 - 79-vuotiaasta
väestöstä.
Koulukiusaamiseen puuttumiseen kouluilla on käytössä Kiva-koulu -ohjelma, jonka mukaisesti selvitetään ja
puututaan kiusaamiseen. Sosiaalisen median vaaroihin puuttumista on toteutettu osana opetusta ja sitä
tulee painottaa myös tulevana vuonna. Kouluympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen sekä
kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen liittyen on tehty tarkastus Kilvakkalan, Tevaniemen sekä
Luhalahden kouluilla. Lisäksi on tarkastettu yhteiskoulun- ja lukion toimintaa. Koulutapaturmien
ennaltaehkäisyyn liittyy se, että oppilaitosten turvallisuussuunnitelmat ja toimenpideohjelmat ovat
päivitetty sekä otettu osaksi toimintakulttuuria. Jotta koulutapaturmien määrää voidaan seurata, tulee
tilastoititavat yhtenäistää ja toteuttaa myös ns. ”läheltä piti” tilanteiden seurantaa ja raportointia. Näin
ongelmiin pystytään jatkossa puuttumaan entistä systemaattisemmin.
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Koulukiusattuna vähintään
kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan
oppilaista (ind.1514)
Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano

2013

2017

7,6
9,8
9,6
-

5,9
8,9
9,1
6,5

Paloaseman tehtävien määrä pysyi lähes samana (v.2018: 182 tehtävää, v.2017:177 tehtävää). Esimerkiksi
rakennuspaloja v.2018 aikana on kirjattu vain yksi verrattain v.2017 viiteen paloon.
Liikenneonnettomuuksien määrä väheni noin kymmenellä, onnettomuuksia tapahtui Ikaalisten alueella 33,
ensivastetehtävien määrä nousi 55:stä 64:än. Paloturvallisuuden ja liikennekasvatuksen edistäminen aina
varhaiskasvatuksesta ikääntyneisiin on olennainen osa hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä myös
tulevaisuudessa. Hyvällä valistustoiminnalla pystytään edelleen ennaltaehkäisemään vaaratilanteiden
syntymistä ja onnettomuuksien tapahtumista.
Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä väheni v.2018 aikana 13,68%, lähes tuhannella. Vuoden 2018
aikana tietoon tulleiden rikosten määrä oli 5661. Omaisuusrikosten määrä pysyi lähes samana, ollen 157
rikosta vuoden aikana. Myös varkauksien määrä pysyi lähes samana, omaisuusvarkauksia vuoden 2018
aikana tuli ilmi 28. Väkivaltarikosten määrä laski v.2017 49 rikoksesta v.2018 41:een rikokseen. Myös
huumausainerikosten määrä laski v.2017 18 rikoksesta v.2018 14 rikokseen. Liikennerikosten määrä laski
hieman, pois lukien automaattivalvonnan suoritteet, joita kertyi vuoden aikana 10 006. Poliisin
hälytystehtävien määrä pysyi lähes vuoden 2017 tasolla, ollen 1608 (+1,2% kasvu). Poliisin rikosten määrä
ja niiden selvittämiseen käytetty aika pohjautuu vahvasti poliisin resursseihin. Käytössä oleva
koulupoliisijärjestelmä sekä laaja oppilashuoltotyö pyrkii kokoamaan perusasteella toimijoita yhteen ja
toimimaan ennaltaehkäisevästi valistamalla, tiedottamalla ja tarvittaessa puuttumalla ei toivottuun
käytökseen yhteistyössä. Yhteistyössä järjestetyt turvallisuuden teemapäivät eri kohderyhmille antavat
kuntalaisille mahdollisuuden osallisuuteen. Osallisuutta edistäviä teemapäiviä on järjestetty mm.
liikenneturvallisuuteen liittyen sivistysosastolla, pelastuslaitoksen ”päivä paloasemalla”-teemalla sekä
poliisin esittelypäivänä.
Poliisille ilmoitetut rikokset
Ikaalinen (PolStat)
Kaikki rikokset
Rikoslakirikokset (pl. liikennerikokset)
Omaisuusrikokset yhteensä
Luvatta tunkeutuen varkaudet yhteensä
* asunnosta (vain törkeät varkaudet yrityksineen)
* vapaa-ajan asunnosta
* liikkeestä
* muu varkaus
Väkivaltarikokset yhteensä
Pahoinpitelyrikokset yhteensä
* yleisellä paikalla
* yksityisellä paikalla
Huumausainerikokset yhteensä
Liikennerikokset yhteensä
Liikennerikkomukset yhteensä
Rattijuopumukset yhteensä
Kotihälytystehtävät yhteensä

2016

2017

2403
257
174
25
1
4
3
11
23
17
9
8
11
428
1657
23
70

6572
282
160
31
3
9
4
12
49
48
19
30
18
560
5686
35
70
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Pelastustoimen tehtävät
Ikaalinen (Pirkanmaan pelastuslaitos)
Kaikki tehtävät
Rakennuspalo
Rakennuspalovaara
Maastopalo
Liikennevälinepalo
Muu tulipalo
Liikenneonnettomuus
Ensivastetehtävä
Ihmisen pelastaminen
Eläimen pelastaminen
Öljyvahinko
Vahingontorjuntatehtävä
Avunanto-/virka-aputehtävä
Tarkastus-/varmistustehtävä

2017

2018

177
5
6
5
4
3
41
55
2
3
6
12
16
19

182
1
1
7
3
3
33
64
6
4
7
11
19
23

Lakisääteinen vammaisneuvosto aloitti toimintansa v. 2018 ja kokoontui vuoden aikana kahdesti.
Vammaisneuvosto koostuu Ikaalisissa toimivien vammaisjärjestöjen ja potilasyhdistysten edustajista.
Vammaisneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimintojen suunnitteluun, valmisteluun ja
seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden,
elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta.
Vanhusneuvosto on ikaalilaisten eläkeläisjärjestöjen ja muiden seniori-ikäisten yhteistyöelin.
Vanhusneuvosto oli vuonna 2018 mukana järjestämässä Vanhustenviikon tapahtumia. Lisäksi neuvosto
vaikutti maakunta- ja soteuudistusasioissa sekä Ikäneuvo -hankkeessa ja ateriapalvelun asiakasraadissa.
Vanhusneuvoston aloitteesta on yli 65- vuotiaiden mahdollista käydä maksutta liikuntahallin kuntosalilla.
Osallisuuden edistämisessä on tärkeää varmistaa turvallinen, esteetön ja osallisuutta edistävä
elinympäristö. Osallisuuden kokemisella ja sosiaalisten verkostojen olemassaololla on suojaava merkitys
hyvinvointivajeita ja syrjäytymistä vastaan. Vuonna 2018 Ikaalisissa järjestettiin mm. Senioripäivä,
soteyksiköiden omaistenpäiviä, asiakaskokouksia mm. Markunkodilla, Kulttuurikahvilatoimintaa,
Kamraatinkulman toimintakeskuksen omaisten tapaamishetki jne. Lisäksi toteutettiin ikäihmisten
asiakasraati- ja ikäihmisten kotiateriaraatitoimintaa. Liikuntahallin korjauksesta/rakentamisesta sekä
kaavasta oli myös kuntalaisilla mahdollisuus kysyä ja vaikuttaa kuntalaisilloissa.
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Terveydenedistämisaktiivisuus
TEAviisari on työväline kunnille. Tulokset kuvaavat terveydenedistämisaktiivisuutta eli kunnan toimintaa
asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. (www.teaviisari.fi)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää tietoja kunnan terveyden edistämisaktiivisuudesta säännöllisesti
kahden vuoden välein toimialan vastuulliselle viranhaltijalle toimitetulla lomakkeella.
TEAviisari pisteytyksen vertailu.
Vuosiluku ja taulukoitu arvo on viimeisimmän tiedonkeruuaineiston pisteytys.
Suluissa olevat vastaavat ovat viimeistä edeltävä tiedonkeruuaineiston pisteet.
Pirkanmaa Koko maa
Ikaalinen
Hämeenkyrö
Parkano
Terveydenedistämisaktiivisuus
68 (68)
67 (68)
65 (67)
71 (72)
70 (71)
2018 (2017)
Kuntajohto 2017
66
84
86
86
79
Perusopetus 2017 (2015)
63 (61)
69 (65)
.. (71)
68 (71)
67 (69)
Liikunta 2018 (2016)
54 (49)
30 (57)
81 (73)
71 (73)
73 (71)
Perusterveydenhuolto 2018 (2016)
62 (80)
69 (62)
52 (67)
64 (67)
67 (66)
Lukio- ja ammatillisen koulutuksen kuntakohtaisia tietoja puuttuu, seuraava tiedonkeruun päivitys on
keväällä 2019. Ikääntyneiden palveluja koskeva tiedonkeruu on päättynyt vuonna 2015 päivitetyn
kertaluontoisen tiedonkeruun jälkeen.

HYTE-kerroin
Kunnille otetaan käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin.
HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy
osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Tällä halutaan varmistaa kuntien
aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen.
Kannustin on suunniteltu otettavan käyttöön vuoden 2021 alusta, jolloin kunnille jaetaan ensimmäisen
kerran uudistuksen jälkeinen valtionosuus. Jo nyt tehtävä työ tulee siis vaikuttamaan rahoitukseen. Tämän
hetkisten HYTE-kerroin lukujen valossa Ikaalinen on saamassa valtionosuuden lisäosaa 9,7 €/asukas eli
vajaat 70.000 € vuodessa.
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2018
HYTE-kerroin

HYTE-kerroin, 0-100
HYTE-kerroin, €/asukas
(ind.5340)
(ind.5341)
Hämeenkyrö
60
9,3
Ikaalinen
62
9,7
Parkano
64
10,0
Ind. 5340 ilmaisee HYTE-kertoimen asteikolla 0 - 100 eli keskiarvo tulosindikaattoreiden keskiarvosta ja
prosessi-indikaattoreiden keskiarvosta. Ind. 5341 ilmaisee HYTE-kertoimen arvon muutettuna euroiksi
asukasta kohden.
Kuntien palkitseminen vaikuttavasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä on tärkeää, koska hyvinvoiva
väestö on elinvoimaisen kunnan ja maakunnan edellytys. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten
kasvun hillitseminen vaatii, että hyvinvointia ja terveyttä edistetään laajalti ihmisten arkiympäristöissä.
Edellytyksiä väestön hyvinvoinnille ja terveydelle luovat koulutus, liikunta-, nuoriso-, ruoka- ja
kulttuuripalvelut, kaavoitus, liikennejärjestelyt sekä monet muut kunnan tehtävät.
Lisäosan suuruus määräytyy kahdenlaisten indikaattorien perusteella: toimintaa kuvaavista prosessiindikaattoreista ja tuloksia kuvaavista tulosindikaattoreista. Prosessi-indikaattorit kuvaavat kunnan
voimavaroja ja toimenpiteitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Niiden avulla mitataan
nykytilannetta. Indikaattoreita on kohtuullisen monta, jotta toimintaa voidaan tarkastella laaja-alaisesti.
Indikaattorit kuvaavat edellytysten luomista vaikuttavalle ja koordinoidulle hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiselle.
PROSESSI-INDIKAATTORIT
Toimintaa kuvaavat prosessi-indikaattorit:
1. Kuntajohto (9 yksittäistä indikaattoria)
2. Liikunta (10 yksittäistä indikaattoria)
3. Peruskoulu (10 yksittäistä indikaattoria)

KUNTAJOHTO
Indikaattori (9)
Laaja hyvinvointikertomus
Kuntalaisten elintapojen
raportointi
Paikallinen
turvallisuussuunnitelma
Väestön hyvinvoinnin ja
terveyden edistämistä kuvaavat
mittarit
Hyvinvointi- ja terveystavoitteiden
toteutuminen
Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen asiantuntijuus
Kunnan hyvinvointitavoitteet
valtuustokauden

Indikaattorin kuvaus
Laaja hyvinvointikertomus laadittu kerran valtuustokaudessa.
Valtuustolle raportoidaan vuosittain väestön elintapoja ja
niissä tapahtuneita muutoksia.
Paikallisen turvallisuussuunnitelman perusteella on päätetty
toimenpiteistä kunnanhallituksessa tai kunnanvaltuustossa.
Kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään
vuosittain mittarit, joilla seurataan väestön hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen tavoitteiden toteutumista.
Tarkastuslautakunnan tekemässä arviointikertomuksessa
arvioidaan valtuustokausittain kunnan hyvinvointi- ja
terveystavoitteiden toteutuminen.
Kunnassa toimii erikseen nimetty asiantuntija, suunnittelija tai
vastaava, joka koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistyötä.
Kunnan investointiohjelmassa otetaan huomioon kunnan
hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutuminen.
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investointiohjelmassa
Lasten osallisuutta edistävä
toiminta

Asiakasraadit tai foorumit

Kunnassa toimii hallituksen tai valtuuston asettama
lapsiparlamentti tai vastaava foorumi, jossa kuntalaiset voivat
vaikuttaa kunnan hyvinvointia ja terveyden edistämistä
koskevaan päätöksentekoon.
Kunnan palveluiden suunnittelussa/kehittämistyössä
hyödynnetään asiakasraateja/foorumeja.
LIIKUNTA

Indikaattori (10)
Lasten ja nuorten liikuntaaktiivisuuden seuranta
Lasten ja nuorten liikuntaaktiivisuuden raportointi
Liikuntaseurojen, yhdistysten ja
kunnan yhteinen asiantuntijaelin
Seurojen, yhdistysten ja kunnan
yhteiskokous
Asiakaspalaute-kyselyt liikuntapaikkojen tai -palveluiden
käyttäjille
Kohdennetut liikkumisryhmät
lapsille ja nuorille
Liikunta-aktiivisuuden kuvaus
hyvinvointikertomuksessa
Terveyttä ja hyvinvointia
edistävän liikunnan vastuutaho
nimetty
Vaikutusten ennakkoarviointi
(EVA)
Liikunnan edistämisen
poikkihallinnollinen työryhmä

Indikaattorin kuvaus
Kunta seuraa lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta vähintään
kahden vuoden välein.
Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta raportoidaan vuosittain
hyvinvointikertomuksessa tai vastaavassa.
Kunnassa kokoontuu säännöllisesti liikuntaseurojen ja
yhdistysten sekä kunnan yhteinen asiantuntijaelin.
Kunta kutsuu säännöllisesti koolle liikuntaseurojen ja
yhdistysten yhteiskokouksen.
Kunta toteuttaa liikuntapaikkojen tai -palveluiden käyttäjille
erillisiä asiakaspalautekyselyjä vähintään joka toinen vuosi.
Kunnassa järjestetään kohdennettuja liikkumisryhmiä
liikuntaseuratoiminnan ulkopuolella oleville lapsille ja nuorille.
Viimeksi laadittuun kunnan hyvinvointikertomukseen tai
muuhun vastaavaan sisältyy kuvaus kuntalaisten liikuntaaktiivisuudesta.
Kunnassa on sovittu, mikä hallintokunta koordinoi terveyttä ja
hyvinvointia edistävää liikuntaa kokonaisuutena.
Liikunnan edistämisestä vastaavat viranhaltijat osallistuvat
valmisteilla olevien lautakuntapäätösten vaikutusten
ennakkoarviointiin (EVA).
Kunnassa toimii poikkihallinnollinen työryhmä, jossa
käsitellään liikunnan edistämistä.
PERUSKOULU

Indikaattori (10)
Kouluympäristön ja -yhteisön
tarkastus

Opettajaresurssi

Koulupsykologi- resurssi

Koulukuraattori- resurssi

Indikaattorin kuvaus
Oppilasmäärällä painotettu keskiarvo kunnan peruskouluista,
joissa kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä
kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisen tarkastus on tehty
terveydenhuoltolain edellyttämällä aikavälillä kolmen vuoden
välein. (1.)
Oppilasmäärällä painotettu keskiarvo kunnan peruskoulujen
opettajaresurssista. Opettajien (väh. 16h/vko) lukumäärä /100
oppilasta.
Oppilasmäärällä painotettu keskiarvo kunnan peruskoulujen
psykologiresurssista. Koulupsykologin/ psykologin työpanos
(h/viikko) /100 oppilasta.
Oppilasmäärällä painotettu keskiarvo kunnan peruskoulujen
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Oppilaiden poissaolot
Koulu-tapaturmien
ennaltaehkäisy
Koulumatka-liikunta
Liikuntavälitunnit
Kouluruokailu-suositus

Yhteistyö kouluruokailusta
vastaavan keittiöhenkilökunnan
kanssa

kuraattoriresurssista. Koulukuraattorin työpanos (h/viikko)
/100 oppilasta
Oppilasmäärällä painotettu keskiarvo kunnan peruskouluista,
joissa poissaolojen kokonaismäärä on tiedossa.
Oppilasmäärällä painotettu keskiarvo kunnan peruskouluista,
joissa on yhteinen käytäntö tai menettelytapa
koulutapaturmien ennaltaehkäisemisessä
Oppilasmäärällä painotettu keskiarvo kunnan peruskouluista,
joissa oppilaita aktivoidaan koulumatkaliikuntaan.
Oppilasmäärällä painotettu keskiarvo kunnan peruskouluista,
joissa on käytössä pitkät liikuntavälitunnit.
Oppilasmäärällä painotettu keskiarvo kunnan peruskouluista,
joissa noudatetaan kouluruokailusuositusta (2008, 2017)
koululounaan ja välipalojen järjestämisessä.
Oppilasmäärällä painotettu keskiarvo kunnan peruskouluista,
joissa koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa on kuvattu
kouluruokailun järjestämisessä tehtävä yhteistyö ruokailusta
vastaavan keittiöhenkilökunnan kanssa.

TULOSINDIKAATTORIT
Tuloksia kuvaavat tulosindikaattorit (kappale 3. Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi):
SOTKANET -indikaattorin numero

Indikaattori (Lähde)

286

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, osuus 8.
ja 9. luokan oppilaista
(Kouluterveys-kysely)

288

Tupakoi päivittäin, osuus 8. ja 9. luokan oppilaista

3906

Ylipaino, osuus 8. ja 9. luokan oppilaista

3219

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17—24-vuotiaat, osuus
vastaavanikäisestä väestöstä

(Kouluterveys-kysely)
(Kouluterveys-kysely)

(Tutkintorekisteri/Tilastokeskus)

189

Nuorisotyöttömät, osuus 18—24-vuotiaasta työvoimasta

234

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25—64-vuotiaat,
osuus vastaavanikäisestä väestöstä

(Työnvälitystilasto/TEM, Työssäkäyntitilasto/Tilastokeskus)

(Toimeentulorekisteri)

306

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25—64-vuotiaat, osuus
vastaavanikäisestä väestöstä
(Eläketurvakeskus)

3959

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta
täyttäneillä henkilöillä verrattuna 10 000 vastaavan ikäiseen
henkilöön.
(Hoitoilmoitusjärjestelmä)
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5. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Ikaalisten kaupungin eri toiminnoissa on aktiivisesti lähdetty etsimään keinoja kuntalaisten hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseksi. Elinvoima-tavoitetta on edistetty mm. uudella hirsikoululla, asuntoalueiden
kaavoituksilla, liikunta-alueiden kehittämisellä ja toimivilla sotepalveluilla sekä rakentuvan kampus-alueen
kehittämisellä yhteistyössä Sasky:n kanssa. Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy:n uuden
toimitusjohtajan rekrytoinnilla pyritään myös Ikaalisten elinvoimaisuuden kasvuun. Erilaisia kokeiluita ja
kehittämishankkeita on ollut vireillä läpi vuoden joka sektorilla. Palveluiden uudelleenjärjestelyillä esim.
erityisryhmien päivätoimintayksikön toiminnan käynnistyminen ja resurssien uudelleen kohdentamisella
esim. psykologipalvelut, on vaikutustavoitteena ollut myös talousnäkökulma. Hyvinvoinnin tavoitteen alle
voidaan ajatella liikuntaneuvonnasta ikäihmisten riksa-ajeluihin monia erilaisia hyvinvoinnin edistämiseen
liittyviä toimintoja. Hyvinvointikertomuksen päivitys ja sen yhteensovittaminen strategiakauden
talousarvioiden valmisteluun 2018 - 2022 sisältyy strategian osana hyväksytyn toimeenpano-ohjelman
kehittämiskohteisiin.
Strategisten tavoitteiden saavuttamisessa on kuitenkin vielä haasteita. Esimerkiksi huoltosuhde,
työttömyysaste, sairastavuusindeksi, väestömuutos ja valtionosuus ovat isoja merkittäviä elinvoimaan
vaikuttavia asioita. Näistä heijastelee vaikutuksia myös hyvinvoinnin ja talouden strategisten tavoitteiden
toteutumiseen.
Toimenpide-ehdotukset on koottu Osa II Väestön hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2019 (taulukko)kappaleeseen. Laajassa hyvinvointikertomuksessa 2017 – 2020 hyväksyttyihin painopisteisiin on valittu
tavoitteet ja mittarit vuodelle 2019. Hallintokunnat seuraavat ja raportoivat tavoitteiden toteutumista.

Vahvuudet
-

Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen

-

Peruskoulun jälkeisiin jatko-opintoihin ohjautuminen

-

Erittäin vahva poikkihallinnollinen yhteistyö nuorten palveluissa

-

Oppilashuollon resurssien lisääminen

-

Liikuntapaikkojen kehittäminen ja toimiva liikuntapolku

-

Erityisryhmien päivätoimintayksikön toiminnan käynnistyminen

-

Yhteistyön lisääntyminen kotikuntoutuksessa ja kotisairaalatoiminnassa

-

Moderni paloasema

Haasteet
-

Lasten ja nuorten liikkumattomuus

-

Lastensuojelun suuri tarve

-

Nuorten yksinäisyys, ahdistuneisuus ja nuuskan käyttö

-

Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen

-

Diabeetikoiden määrän kasvu kaikissa ikäryhmissä

-

Kotikuntoutuksen jalkauttaminen

-

Asiakkaiden motivointi osallistumiseen

-

Taloudelliset resurssit
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OSA II VÄESTÖN HYVINVOINTISUUNNITELMA vuodelle
2019 (taulukko)

1. Terveellisten elintapojen edistäminen
Tavoite
Ravitsemus

Mittarit

Vastaanottopalvelut:
Yhtenä tärkeänä ryhmänä
diabeetikoiden hoitotasapainon ja
elämänlaadun säilyminen.
Varhainen puuttuminen.

Käyntimäärien seuranta,
kustannusten hallinta.
Terveystarkastusten kattavuuden
seuraaminen.

Hoitoprosessin kehittäminen.
Eri ikäryhmien, työttömien ja
omaishoitajien terveystarkastukset.
Liikuntalähete.
Painonhallintaryhmä.
Ravintopalvelut:
Varhaiskasvatuksessa
Makudiplomien määrä
ruokasuositukset tehokkaammin
varhaiskasvatuksessa.
käyttöön ja haetaan Makudiplomeja.
Kotikokki toiminta jatkuu
vähennetyllä tasolla eli entistä
tärkeämpää, että löydetään oikeat
asiakkaat.
Kansalaisopisto:
Terveellisten elintapojen kurssien ja
tapahtumien tuottaminen

Tapahtumien määrä ja osallistujat

Koulutoimi:
Kouluruokailun arvostus ja
viihtyisyys

Kouluterveyskysely ja
viihtyvyyskysely

Liikuntatoimi:
Ravitsemusneuvonta
liikuntaneuvonnan yhteydessä

Liikuntaneuvonta-asiakkaiden
määrä/ravitsemusneuvonta
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Tavoite
Liikunta

Mittarit

Liikuntatoimi:
Toimiva liikuntapolku eri-ikäisten
liikkumisen tukemiseksi

Käytössä liikuntaneuvonta,
Neuvokas perhemenetelmä, lihavan
lapsen hoitopolku.
Ohjautumistahot.
Liikuntaneuvonnan asiakasmäärä.
Liikuntaseurojen ja kunnan
yhteiskokoukset.

Terveysliikunnan lisääminen

Matalankynnyksen ryhmät ja
osallistujamäärät.
Liikunnan palveluntarjottimen
kokoaminen.

Vammaispalvelut:
Esteettömyyskartoituksen
tekeminen (vammaisneuvosto).
Erityisryhmien
liikuntamahdollisuuksien
parantaminen

Onko esteettömyyskartoitus tehty
Kunnassa on säännöllistä
erityisryhmien ryhmäliikuntaa.

Tekninen toimi:
Ässäkenttä Tevaniemen koululle
Ulkoilureitin valaistus Vatula-Ulvaa
välille

Uudistusten ja kunnostusten
toteutuminen

Skeittiramppialueen välineuudistus
Keskustan jääkiekkokaukaloiden
kunnostus
Koulutoimi:
Tunti liikuntaa arkipäivään

Kouluterveyskysely: tunnin liikkuvat
/päivä

Varhaiskasvatus:
Toimintakulttuurin
liikunnallistaminen

Lasten aktiivisuus vähintään 3h/pvä
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Tavoite
Ehkäisevä päihde- ja
mielenterveystyö

Mittarit

Psykososiaaliset palvelut:
Ryhmätoimintaa nuorille
Osanottajien määrä, sijoittumis%
(mielenterveys- ja päihde) koulu/työ
pudokkaille. -> kouluun tai
työelämään siirtyminen.
Aikuisille ennaltaehkäiseviä päihdeja mielenterveysongelmaisten
ryhmiä. ->Tavoitteena
ennaltaehkäistä ongelmia/hoitaa
ongelmaa. Kokemusasiantuntijat
mukana.

Ryhmien ja osanottajien määrät

Vastaanottoaika annetaan viikon
sisällä asiakkaan yhteydenotosta.

Odotusaikatulos

Digipalvelut: Aukaistaan 2019
Yhteydenottojen määrä
Ikaalisten päihde- ja mielenterveys spostiyhteys (avunhakeminen ja
ajanvarausmahdollisuus). Työntekijä
vastaa s-posteihin mahdoll. pian.
Koulutoimi:

Suunterveydenhuolto

Ennaltaehkäisevä työ

Luennot ja tapahtumat ehkäisevään
päihdetyöhön liittyen

Hammaslääkäriyhteistyö

Käynnit koulusta

Tavoite

Mittarit

Ensimmäisen lapsen saaville
perheille Attendon äitiyspakkaus
(sähköhammasharja, ksylitolia sekä
ohjeita lapsen ja vanhempien hyvän
suun terveyden kotihoitoon), joka
auttaa jo varhaisessa vaiheessa
perheitä löytämään hyvät suun
terveyden kotihoidon tottumukset.
Vanhempien malli on tärkeä,
tavoitteena tervesuinen perhe.

Jaetut Attendo-äitiyspakkaukset

Ehkäisevän suuterveydenhuollon
toiminnan vaikuttavuuden
lisääminen suukameran avulla,
visualisoimalla esim. nuorille
nuuskan käytön aikana ja käytön
lopettamisen jälkeen tapahtuvat
limakalvon muutokset suussa.

Suukameran käytön määrä

5% kasvu 2 x pv harjaajissa
Hampaiden harjausfrekvenssi
verrattuna 2017 tulokseen (kuinka
/Kouluterveystutkimus
suuri osuus 4-5-luokkalaisista harjaa
hampaansa 2 x pv)
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2. Arjessa pärjäämisen vahvistaminen
Tavoite

Mittarit

Nuoriso- ja
Aikuissosiaalityö:
pitkäaikaistyöttömyyden Sosiaalisen kuntouksen kehittäminen
Asiakkaiden määrä
hoito
jatkuu (mm. ryhmätoimintaa yhteistyönä
työllisyyspalvelujen ja etsivän
nuorisotyön ym. toimijoiden kanssa)

Työllisyyspalvelut:
Nuorten ja pitkäaikaistyöttömyyden
hoito:
• Tavoittaminen ja aktivointi
• Palveluihin ohjaaminen
o työllistymistä edistävät
valmennukset > polutus eteenpäin
o terveydenhoito palvelut
o kuntouttavat (fysikaalinen,
päihde- ja MT-kuntoutus) palvelut
o sosiaalinen kuntoutus
o palveluohjaus/eläköitymisasiat
• Työttömien määrän aleneminen
Tavoite
Lapsiperheiden
tukeminen

Työttömyysaste ja
aktivointiaste.
Pitkäaikaistyöttömien määrä ja
rakennetyöttömien määrä.
Nuorten työttömien määrä ja
työttömyysaste sekä
aktivointiaste omassa
ikäluokassaan.

Mittarit

Sote/Perhepalvelut:
Sosiaalihuoltolain mukaisten
palvelujen vahvistaminen ja
perhetyön kehittäminen
Perhekeskustoimintamallin luominen Perhekeskustoimintamalli
poikkihallinnollisesti ja 3.sektorin
toteutettu
toimijat mukaan ottaen
Eropalveluissa perheasiain sovittelun
lisääminen palveluvalikoimaan sekä Perheasiainsovittelu käytössä
lasten ja aikuisten
Vertaistukiryhmätoiminta toteutuu
vertaistukiryhmätoiminnan
jatkaminen poikkihallinnollisena ja
kuntien välisenä yhteistyönä
Kansalaisopisto:
Arjessa pärjäämisen vahvistaminen Tapahtumien määrä ja osallistujat
kurssien ja tapahtumien tuottaminen
Koulutoimi:
Perhekeskustoimintamallin
käyttöönotto

Perhekeskukseen ohjautuneet ja
apua saaneet /lukumäärä
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Tavoite
Ikäihmisten
toimintakyvyn
tukeminen

Mittarit

Vastaanottopalvelut/sote:
Ikäihmisten kevyempiin
hoitomuotoihin panostaminen,
hoitoketjun kehittäminen ->
Akuuttiosasto-paikkojen vähennys,
hoidon tarpeen arviointi

Hoitojaksojen pituus ja määrä
Asiakasmäärän seuranta

Kuntoutus:
Toimintaterapeutin palvelua
aikuisasiakkaille -> 60%
toimintaterapeutin palkkaaminen
Kotikuntoutus ->Kotikuntoutusmallin Kotikuntoutusta saaneiden
luominen yhteistyössä kotihoidon ja lukumäärä, osastojaksojen pituudet
terveyskeskussairaalan kanssa
Hoito- ja hoivapalvelut:
Selkeys
• Neuvontapuhelin
• Asiakasohjaus
Vastuullisuus
• Henkilöstön osaaminen

Vuorovaikutus
• Saavutettavat palvelut
• Moderni tiedotus
• Palvelutuotannon monialaisuus
Uudistaminen
• Ratkaisukeskeisyys
• Omaishoidontuki
• RAI
• Kotisairaala
Tavoite

Puhelumäärä
Palvelutarpeen arviointimäärä
Koulutuskertamäärä
Toimintakykymittari
Käyttöprosentti
Tilinpäätöstulos

Odotusaikatulos
Tiedotusmäärä
Yhteistyötapaamismäärä (yrittäjät,
3. sektori)
Odotusaikatulos
Palvelutarpeenarviointimäärä
Arviointimäärä
Asiakasmäärä
Mittarit

Turvallisuus
Liikenneväylien
turvallisuus

Tekninen toimi:

Yleinen turvallisuus

Tekninen toimi:

Läykkäläntien perusparannus

Keskuskeittiön varavoiman
rakentaminen

Toteutuminen

Toteutuminen
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Lasten ja nuorten
turvallisuus

Koulutoimi:
Oppilashuoltosuunnitelmien päivitys Koulutapaturmien määrä (alenee)
ennaltaehkäisevä ja korjaava
Oppilashuoltosuunnitelmat on
oppilashuoltotyö
päivitetty, toimenpiteiden määrä
ennaltaehkäisevän ja korjaavan
oppilashuoltotyön osalta
Varhaiskasvatus:
Kiusaamisen ehkäisystä,
ristiriitatilanteiden selvittämisestä,
kiusaamisen jälkihoidosta ja
seurannasta tehdyn rakenteen
jalkauttaminen
varhaiskasvatusyksiköihin

Nuorten hyvinvointi

Käytössä kaikissa
varhaiskasvatusyksiköissä

Nuorisotyö:
Ennaltaehkäisevä työ, sosiaalinen
vahvistaminen

Toiminta Nuorisotilalla ja
tapahtumissa; määrät ja osallistujat

3. Yhteisöllisyys (taulukko)
Tavoite

Mittarit

Sisäisen turvallisuuden Koulutoimi:
vahvistaminen
Turvallisuussuunnitelmat päivitetty

Turvallisuussuunnitelmat tehty

Osallistava
kuntalainen

Tilaisuuksien määrä

Eri toimialat:
Asukkaille järjestetään erilaisia
vaikuttamisen ja osallistamisen
tilaisuuksia.

Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin

Koulutoimi:
Oppilaiden kokema osallisuus

Teot yksiköittäin/yhdessä oppilaiden
osallisuuden lisäämiseksi

Nuorisotoimi/nuorisovaltuusto:
Nuorten kuulemisen kehittäminen
nuorisovaltuustotoiminnan kautta

Uudet kuulemisen muodot ja
määrät

Nuorisotoimi:
Nuorten osallistaminen nuorisotyön
sisällön kehittämiseen
Kulttuurinen
hyvinvointi

Uusien toimintamuotojen määrä

Kirjasto:
Eri-ikäisten asukkaiden
Käyttö- ja lainausluvut, tapahtumien
yhdenvertainen mahdollisuus
määrä ja niihin osallistujien määrä
sivistykseen, kulttuuriin ja aktiiviseen
kansalaisuuteen
Kulttuuritoimi:
Kulttuuritapahtumien tuottaminen

Kulttuuritapahtumien määrät ja
osallistujamäärät
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OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY
6. Hyvinvointisuunnitelman laatijat
Ikaalisten kaupunginjohtaja on nimennyt hyvinvointityöryhmän. Työryhmän tehtävänä on ollut valmistella
laaja hyvinvointikertomus vuosille 2017 - 2020 ja arvioida vuoden 2018 osalta indikaattorimuutoksia sekä
painopisteiden ja toimenpiteiden toteumaa kuntalaisten hyvinvoinnin kehityksestä ja tuottaa niistä
johtopäätökset sekä toimenpide-ehdotukset.
Hyvinvointiryhmän kokoonpano vuonna 2018 oli seuraava:

•
•
•
•
•
•
•
•

Tapio Ala-Rautalahti, vt. sivistysjohtaja, pj.
Sari Sarkonen, hyvinvointikoordinaattori, nuoriso- ja liikuntasihteeri, koollekutsuja
Minttu Haveri, koulukuraattori
Rita Juvonen, johtava hoitaja (3.6.2018 saakka)
Riikka Kuusiluoma, johtava hoitaja (4.6.2018 alkaen)
Marja-Liisa Vainionpää, kuntoutusvastaava
Ulla Wegelius, johtava sosiaalityöntekijä, lastenvalvoja
Henrik Saxen, (21.9.2018 alkaen), puistotyönjohtaja

Laajennettuun työryhmään kutsuttuina:
• Jari Kohtanen, rakennuspäällikkö (21.9.2018 asti)
• Susanna Mäkelä, nuoriso- ja perheohjaaja
• Leena Nuora, asiakasohjaaja, kotihoidon ohjaaja
• Jouko Tuikkanen, päihde- ja mielenterveystyön esimies
• Terhi Sarkki, varhaiskasvatusyksikön johtaja
• Jukka Sippola, TE-koordinaattori (31.1.2019 asti)

7. Hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen
Kaupunginhallitus

25.03.2019 § 43

Kaupunginvaltuusto

27.05.2019 § 17
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