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Johdanto  
 
Kunnan on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus ja vuosittain 

hyvinvointikertomus (raportti), joka pohjautuu Laajaan hyvinvointikertomukseen. Ikaalisten kaupungin 

Laaja hyvinvointikertomus sisältää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painotukset 

valtuustokaudelle 2017– 2020 (kuntalaki 365/1995, terveydenhuoltolaki 1326/2010) sekä kuvauksen 

väestön terveydentilan keskeisistä muutoksista ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet. 

Asiakirja löytyy osoitteesta https://ikaalinen.fi/kaupunki-ja-hallinto/kuntainfo/   

 

Ikaalisten kaupungin Laajan hyvinvointikertomuksen 2017-2020 painopisteet ovat: Terveellisten 

elintapojen edistäminen (Ravitsemus, Liikunta, Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö, 

Suunterveydenhuolto), Arjessa pärjäämisen vahvistaminen (Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden hoito, 

Lapsiperheiden tukeminen, Ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen, Turvallisuus, Nuorten hyvinvointi) 

sekä Yhteisöllisyys (Sisäisen turvallisuuden vahvistaminen, Osallistava kuntalainen, Kulttuurinen 

hyvinvointi). Hyvinvointikertomuksen vertailukunnat ovat Parkano ja Hämeenkyrö sekä kokonaisuutena 

Pirkanmaa.  

Hyvinvointikertomus 2019 pitää sisällään päivitettyä indikaattoritietoa saatavilla olleiden tilastojen 

osalta. Lisäksi raportissa kuvataan, millä toimenpiteillä kaupungin eri toimialat ovat vastanneet 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteisiin vuonna 2019. Suunnitelmataulukkoon 2020 on 

koottuna eri hallintokuntien tavoitekorttien hyvinvointitavoitteet sekä niihin liittyvät mittarit.  

Hyvinvoinnin edistäminen on yksi Ikaalisten kaupungin hyväksytyn strategian kärkitavoitteista. 

Moniammatillinen yhteistyö, poikkisektoriaalinen työskentely, vuorovaikutus kuntalaisten kanssa ja 

toimintakultuuri, että hyvinvointityö on osa kaikkien työtä, tukevat asukkaiden kokonaisvaltaista 

hyvinvointia.  

Lainsäännöt ohjaavat ja velvoittavat hyvinvointityöhön, alueellisilla suunnitelmilla ja valtakunnallisilla 

linjauksilla viitoitetaan suuntaa, kuntastrategia luo yhteisen päämäärän sekä arjen johtaminen ja 

valinnat ratkaisevat onnistumisen hyvinvointityössä.  
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OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN TILA VUONNA 2019  

 

1. Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Ikaalisten kaupungin v.2019 päivitetty strategiatalo 

 

Ikaalisten kaupungin strategia hyväksyttiin joulukuussa 2017. Se oli laadittu valtuustokauden ajaksi. 
Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti strategian puolivälitarkastelu toteutettiin vuonna 2019. Näin 
ollen strategian päivityksen tarpeita on käsitelty vuoden aikana mm. valtuustoseminaareissa ja 
kyselyissä, jotka suunnattiin sekä kuntalaisille että valmistelijoille.  

Valtuustoseminaarien ja kyselyiden pohjalta on laadittu päivitetty versio kaupungin strategiasta 

(Kaupunginvaltuusto 2.12.2019). Siinä on otettu huomioon strategian teon jälkeen muuttuneet asiat, 

kuten mm. sote- ja maakuntauudistuksen kaatuminen ja taloustilanteen muuttuminen. 

Strategiaan liittyvä toimenpideohjelma sisällytetään osaksi taloussuunnittelua ja sen toteumaa 
seurataan talouskatsausten, osavuosikatsauksien ja tilinpäätösten yhteydessä. Strategian aikajänne 
päivityksen jälkeen sisältää vuodet 2020-2021.  

Ennen päivitystä 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) 

2016 2017 2018 

Pirkanmaa 21,2 21,5 22,4 

Hämeenkyrö 16,9 17,1 18,3 

Ikaalinen 22,3 22,8 22,4 

Parkano 20,6 19,4                  21,0 

 

Lasten pienituloisuusaste 
(ind.228) 

2015 2016 2017 

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. Tilastoitu viimeksi vuonna 2017.  
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Lapsiperheet, % perheistä 
(ind.179) 

2017 2018 

Pirkanmaa 39,0 38,8 

Hämeenkyrö 40,6 40,2 

Ikaalinen 33,8 32,4 

Parkano 31,2 30,2 

 

Kokee terveydentilansa 
keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 
8. ja 9. luokan oppilaista 
(ind.286) 

2017 2019 

Pirkanmaa 18,9 20,5 

Hämeenkyrö 20,2 23,6 

Ikaalinen 23,4 17,8 

Parkano 19,1 12,3 

(Tulosindikaattori) 

Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. 
luokan oppilaista (ind.288) 

2017 2019 

Pirkanmaa 6,1 4,7 

Hämeenkyrö 10,9 10,1 

Ikaalinen 7,9 6,8 

Parkano 14,0 10,5 

(Tulosindikaattori) 

Ylipaino, % 8. ja 9. luokan 
oppilaista (ind.3906) 

2017 2019 

Pirkanmaa 16,4 17,9 

Hämeenkyrö 16,8 18,4 

Ikaalinen 27,1 24,1 

Parkano 24,7 27,4 

(Tulosindikaattori) 

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % 
vastaavan ikäisestä väestöstä (ind.3219) 

2015 2016 2017 2018 

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

Hämeenkyrö 6,5 6,6 6,5 7,4 

Ikaalinen 5,7 4,5 4,8 5,4 

Parkano 9,5 9,7 9,7 11,4 
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Indikaattori ilmaisee koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17 - 24-vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavan-ikäisestä väestöstä. 
Koulutuksen ulkopuolelle jääneillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ko. vuonna eivät ole opiskelijoita tai joilla ei ole tutkintokoodia eli ei 
perusasteen jälkeistä koulutusta. 

 

(Tulosindikaattori) 

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-
vuotiaasta työvoimasta (ind.189) 

2016 2017 2018 

Pirkanmaa 21,4 16,7 12,8 

Hämeenkyrö 17,7 17,0 12,8 

Ikaalinen 20,2 14,9 11,3 

Parkano 12,5 11,9 10,2 

 (Tulosindikaattori) 

Pitkäaikaistyöttömät, % 
työttömistä (ind.326) 

2016 2017 2018 

Pirkanmaa 37,5 37,0 30,5 

Hämeenkyrö 32,0 24,9 25,7 

Ikaalinen 34,3 34,2 26,6 

Parkano 28,4 28,4 22,3 

 

Työttömät, % työvoimasta 
(ind.181) 

2016 2017 2018 

Pirkanmaa 15,4 12,2 9,5 

Hämeenkyrö 12,6 10,0 7,9 

Ikaalinen 14,3 11,9 8,6 

Parkano 13,3 10,9 7,8 

 

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-
vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (ind.234) 

2017 2018 

Pirkanmaa 2,9 3,2 

Hämeenkyrö 0,8 (43) 1,1 (58) 

Ikaalinen 1,6 (53) 2,1 (68) 

Parkano 2,0 (61) 2,2 (65) 

(Tulosindikaattori, suluissa henkilömäärä). Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet: vuoden aikana vähintään 10 
kuukautena toimeentulotukea saaneet. 
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Työkyvyttömyyseläkettä saavat 
25 - 64-vuotiaat, % 
vastaavanikäisestä väestöstä 
(ind.306) 

2016 2017 2018 

Pirkanmaa 6,7 6,6 6,5 

Hämeenkyrö 9,2 9,2 9,4 

Ikaalinen 9,0 8,9 8,9 

Parkano 10,6 10,2 10,0 

 

(Tulosindikaattori) 

 

Indikaattori on kahden edeltävän vuoden muutoksen 
pistearvo (0-100). Toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaiden 
osuus väestöstä mittaa paremmin todellista köyhyyttä 
kuin kaikkien toimeentulotukiasiakkaiden osuus väestöstä. 
Köyhyyden ehkäisy edellyttää useiden eri hallinnonalojen 
toimia ja yhteistyötä. Parhaita keinoja köyhyyden 
ehkäisemiseen ovat koulutus, työllisyyden edistäminen 
sekä kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien 

turvaaminen. Köyhyyttä voidaan ehkäistä myös estämällä asuinalueiden eriytymistä kaavoituksen ja 
kaupunkisuunnittelun keinoin. 

 

THL:n sairastavuusindeksi, 
ikävakioitu (ind.243) 

2014 2015 2016 

Pirkanmaa 101,6 99,3 98,8 

Hämeenkyrö 113,1 107,7 106,7 

Ikaalinen 111,2 108,2 104,6 

Parkano 116,6 112,1 103,1 

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. 

Ei tietoa vuosilta 2017,2018 ja 2019.  

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti 
saaneet 25 - 64-vuotiaat, 
skaalattu HYTE-indikaattori 
(ind.5306) 

2018 

Hämeenkyrö 58 

Ikaalinen 47 

Parkano 49 
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Erikoissairaanhoidon 
nettokäyttökustannukset, 
euroa/asukas (ind.1071) 

2016 2017 2018 

Pirkanmaa 1 213,0 1 248,3 1 304,5 

Hämeenkyrö 1 163,5 1 173,3 1 188,8 

Ikaalinen 1 215,8 1 349,8 1 353,4 

Parkano 1 165,1 1 210,8 1 222,8 

Indikaattori ilmaisee kuntien erikoissairaanhoidon nettokäyttökustannukset euroina asukasta kohti. 

 

Kaatumisiin ja putoamisiin 
liittyvät hoitojaksot 65 vuotta 
täyttäneillä / 10 000 
vastaavanikäistä (ind.3959) 

2015 2016 2017 

Pirkanmaa 333,6 323,2 194,7 

Hämeenkyrö 367,8 375,3 237,9 

Ikaalinen 374,1 429,0 223,8 

Parkano 417,8 306,8 301,7 
(Tulosindikaattori) Ei uutta tietoa vuosilta 2018,2019 

 

Koulutustasomittain info 180 2017 2018 

Pirkanmaa 379,1 387,0 

Hämeenkyrö 317,0 323,2 

Ikaalinen 308,3 313,5 

Parkano 274,1 276,0 

Tampere 414,2 423,8 
 

Indikaattori ilmaisee väestön koulutustason, joka on mitattu laskemalla perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman 
koulutuksen keskimääräinen pituus henkeä kohti.  
Väestön koulutustasoa osoittava mittain kuvaa väestöryhmän koulutustasoa koulutuspituudella. Esimerkiksi 
koulutustasoluku 246 osoittaa, että teoreettinen koulutusaika henkeä kohti on 2,5 vuotta peruskoulun suorittamisen 
jälkeen. Pelkästään peruskoulun, keskikoulun ja kansakoulun käyneet eivät kuulu tutkinnon suorittaneeseen väestöön. 
Tutkinnot on luokiteltu henkilön korkeimman, viimeksi suoritetun ammatillisen tutkinnon mukaan.  

Mittaimen avulla voidaan helposti vertailla eri alueiden välisiä koulutustasoeroja sekä seurata ajassa tapahtuvia muutoksia. 

 

 
 

 

 

 



 Ikaalinen – HYVINVOINTIKERTOMUS 2019 

 

10 

4. Painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi 
 

4.1 Talous ja elinvoima 
Ikaalisten asukasluku 31.12.2018 oli tilastokeskuksen mukaan 7005. Vähenemistä edelliseen vuoteen oli 114 henkilöä. 
Myös nettomuutto kääntyi negatiiviseksi. Vuoden 2019 joulukuun viimeisen päivän tilastoitu väkiluku oli 6946.   

Ikärakenne 

 

Pirkanmaa  Ikaalinen  Koko maa  2013 

2018 

0 - 6-vuotiaat, % 
väestöstä (2018)  

7,1  6,2  7  

 

7 - 15-vuotiaat, % 
väestöstä (2018)  

9,9  9,2  10  

 

16 - 24-vuotiaat, % 
väestöstä (2018)  

10,6  7,4  10,1  

 

25 - 64-vuotiaat, % 
väestöstä (2018)  

51  46,5  51  

 

65 - 74-vuotiaat, % 
väestöstä (2018)  

12,1  17,9  12,6  

 

75 - 84-vuotiaat, % 
väestöstä (2018)  

6,5  9,1  6,6  

 

85 vuotta täyttäneet, % 
väestöstä (2018)  

2,7  3,8  2,7  

 

Huoltosuhde, 
demografinen (2018)  

59,6  82,1  60,8  

 

 

Väestöllinen huoltosuhde oli vuonna 2018 82,1 ja taloudellinen huoltosuhde 180,6 (2017). Taulukossa 
huoltosuhteen kehitys Ikaalisten, naapurikuntien sekä koko maan osalta vuosina 2015-2018. Väestön 
ikääntyminen näkyy edelleen väestöllisen huoltosuhteen muutoksena. Myös taloudellinen huoltosuhde on 
heikentynyt, työikäisen väestön vähentyessä. 16-64 – vuotiaiden osuus on laskenut 53,9 prosenttiin 
väestöstä.  

Huoltosuhde 2015 2016 2017 2018 

Koko maa 58,2 59,1 60,1 60,8 

Hämeenkyrö 65,6 66,6 67,7 68,2 

Ikaalinen 74,3 76,8 80,8 82,1 

Parkano 76,4 78,3 80,8 84,5 

 

Työpaikat vuonna 2017, % Alkutuotanto Jalostus Palvelut 

Koko maa 2,9 21,1 74,8 

Hämeenkyrö 9,1 26,2 62,2 

Ikaalinen 9,9 17,6 70,1 

Parkano 6,6 32,1 60,0 

https://hyvinvointikompassi.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/indikaattori/-/indicator/r/492/c/62/g/total/i/7
https://hyvinvointikompassi.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/indikaattori/-/indicator/r/492/c/62/g/total/i/7
https://hyvinvointikompassi.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/indikaattori/-/indicator/r/492/c/62/g/total/i/167
https://hyvinvointikompassi.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/indikaattori/-/indicator/r/492/c/62/g/total/i/167
https://hyvinvointikompassi.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/indikaattori/-/indicator/r/492/c/62/g/total/i/168
https://hyvinvointikompassi.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/indikaattori/-/indicator/r/492/c/62/g/total/i/168
https://hyvinvointikompassi.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/indikaattori/-/indicator/r/492/c/62/g/total/i/169
https://hyvinvointikompassi.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/indikaattori/-/indicator/r/492/c/62/g/total/i/169
https://hyvinvointikompassi.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/indikaattori/-/indicator/r/492/c/62/g/total/i/170
https://hyvinvointikompassi.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/indikaattori/-/indicator/r/492/c/62/g/total/i/170
https://hyvinvointikompassi.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/indikaattori/-/indicator/r/492/c/62/g/total/i/1069
https://hyvinvointikompassi.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/indikaattori/-/indicator/r/492/c/62/g/total/i/1069
https://hyvinvointikompassi.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/indikaattori/-/indicator/r/492/c/62/g/total/i/675
https://hyvinvointikompassi.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/indikaattori/-/indicator/r/492/c/62/g/total/i/675
https://hyvinvointikompassi.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/indikaattori/-/indicator/r/492/c/62/g/total/i/761
https://hyvinvointikompassi.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/indikaattori/-/indicator/r/492/c/62/g/total/i/761
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Kuntatalouden osalta Ikaalisten tilanne on edelleen haastava. Taseeseen on alkanut jälleen kertyä alijäämää 
ja tilinpäätöksessä 2019 alijäämää oli 520 €/asukas. Vuosikatteen keskiarvo vuosina 2015-2019 oli n. 260 
€/asukas.  

Kaupungin tilinpäätös 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kumulatiivinen yli-/alijäämä, 
€/asukas 

-305 -166 12 30 -196 
       -520 

Vuosikate, €/asukas 54 474 473 270 104,9 -12,2 

 

Konsernin tilinpäätös 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Investoinnit, M€ 10,1 3,3 11,3 7,3 7,6 4,6 

Lainakanta, €/asukas 5570 4538 5712 5990 6533 6866 

 

Vuodelle 2020 tuloveroaste on Ikaalisissa 22,00%. 

Hyvinvointeja tukevien investointien osalta painotus on ollut aktiivisuutta 

edistävien ympäristöjen rakentaminen. Vuoden 2019 aikana investointeja 

tehtiin mm. Tevaniemen koulun pihaan rakennetulla pienpelikaukalolla, 

kunnostamalla urheilukentän nurmikko, uusimalla suunnistamiseen 

käytettyä välineistöä sekä hyväksymällä liikuntahallin uudisrakentamisen 

investointi vuosille 2020 ja 2021.  Investoinnin arvo on noin 5,7milj, johon 

valtion liikuntaneuvosto on päättänyt esittää valtionavustusta 

maksimisumman 750 000€.   

 
 

 

4.2 Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet 
 

Syntyvien lasten määrä on Ikaalisissa seurannut valtakunnallista trendiä ja ollut laskusuunnassa. Vuonna 

2017 syntyi 65 lasta, vuonna 2018 syntyi 37 lasta ja vuonna 2019 syntyi 34 lasta. Ikaalisten kaupunki jakoi 

vuodelle 2019 syntyneiden ikaalilaisten lasten perheille perhepakkauksen. Pakkaus sisälsi erilaisia 

lapsiperheille suunnattuja tuotteita ja lahjakortin paikallisiin liikkeisiin. Pakkaus sai paljon positiivista 

palautetta.  

 

0-6 -vuotiaat, % väestöstä (ind.7) 2016 2017 2018 2019 

Pirkanmaa 7,6 7,4 7,1  

Häme 8,1 8,2 7,7  

Ikaalinen 6,9 6,8 6,2 5,6 

Parkano 6,1 5,7 5,5  
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Kunnan kustantamaan varhaiskasvatukseen osallistuminen on edelleen lisääntynyt vuonna 2018. Vuonna 

2017 osallistumisprosentti oli Ikaalisissa 52,4%, vuonna 2018 jo 60,8%. 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 osallistumisaste on noussut. 

Kaikki kunnan kustantamaan 
varhaiskasvatukseen 
osallistuneet 31.12., % 1 - 6-
vuotiaista (id:3696) 

2016 2017 2018 

Pirkanmaa 59,2 60,9 62,4 

Hämeenkyrö 62 66,8 67,3 

Ikaalinen 49,5 52,4 60,8 

Parkano 53,6 58,3 66,5 

 

Ennaltaehkäisevää perhetyötä on pystytty tarjoamaan lapsiperheille hyvin raportoitavan vuoden aikana.  

Ennaltaehkäisevän perhetyön asiakaspaine on tasaantunut ja perhetyötä on pystytty tarjoamaan melko 

nopeasti uusille asiakkaille. Tällä hetkellä myös kaupungin sosiaalihuollon/ lastensuojelun 

perhetyöntekijäresurssi riittää melko hyvin. Perhetyön tilanne elää kuitenkin koko ajan. Maaliskuussa 2019 

aloitti perhetyöntekijä, joka toimi 50% sosiaalitoimen alaisena ja 50% sivistystoimen alaisena, toimien 

pääasiassa yläkoululla. Tämä lisäresurssi on mahdollistanut perhetyön ostopalveluiden selkeän 

vähentämisen sekä intensiivisempänä työskentelynä toteutettavan perhetyön. Perhetyöntekijä jatkaa 

sosiaalitoimen perhetyöntekijänä 1.1.2020 alkaen toistaiseksi. 

Ennaltaehkäisevän perhetyön perhekäyntejä vuonna 2019 oli n.540 (vuonna 2018 688, 2017 584 käyntiä, 

vuonna 2016 n.400 käyntiä). Perhekäyntien määrään vaikuttavat perheen tarvitseman avun tarve ja tiheys 

sekä perheen asuinpaikka (matkaetäisyydet). Perhetyön suurimmat huolenaiheet ovat olleet sosiaalisten 

tukiverkoston puuttuminen, nepsy-oirehdinnan (nepsy=neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaava henkilö) 

tuomat moninaiset arjen haasteet, uusperhe- ja eroperhetilanteet, 

koululaisten kotitehtävissä tukeminen, 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. 

Moniammatillisena yhteistyönä on käynnistetty keväällä 2019 NEPSY-verkoston työskentely (lyh. NEPSY 

viittaa erilaisiin neuropsykiatrisiin vaikeuksiin ja neurokirjon häiriöihin, esim. ADHD ja ADD, autismikirjon 

häiriöt, kielenkehityksen erityisvaikeudet ja Touretten oireyhtymä). Työskentelyn tavoitteena on lisätä 

vanhempien ja työntekijöiden tietoutta neurokirjon häiriöistä, tukea vanhempien kasvatustyötä sekä 

ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. NEPSY-verkostoon on kuulunut työntekijöitä koulutoimesta, 

varhaiskasvatuksesta, ennaltaehkäisevästä perhetyöstä, lapsi- ja perhepalveluista sekä vammaispalvelusta. 

Verkosto järjesti syksyllä 2019 kaksi vanhemmille suunnattua nepsy-aiheista iltaa, joiden jälkeen on myös 

käynnistetty nepsy-lasten vanhemmille tarkoitettu vertaistukiryhmä, vertaistapaamisia 1 krt/kk 

marraskuusta 2019 alkaen. Myös kaupungin työntekijöitä on koulutettu nepsy-aiheen tiimoilta. 



 Ikaalinen – HYVINVOINTIKERTOMUS 2019 

 

13 

Vammaispalveluissa on lisäksi käynnistynyt uutena palvelumuotona neuropsykiatrisen ohjauksen (ns. 

nepsy-ohjauksen) käynnit erityisen haastavissa tilanteissa oleville perheille.  

Kiusaamisen ehkäisyn, puuttumisen ja jälkihoidon tukena varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
perheohjaaja on ollut etenkin varhaiskasvatuksen tukena ja pitänyt mm. koulutusta asiasta ja järjestänyt 
lapsille pienryhmissä tunne- ja kaveritaitotuokioita. 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. Uutena yhteistyönä SRK:n 
kanssa aloitettiin syksyllä kokeilu lapsiparkista kauppakeskus Kompin leikkipaikka Komppiksessa joka toinen 
perjantaiaamupäivä. Tämä työmuoto on vastannut vanhempien usein esittämään toiveeseen ja 
tarpeeseen. 

Lasten ylipainon lisääntyminen on merkittävä kansanterveydellinen 
ongelma. Lihavan lapsen hoitopolku on laajennettu koskemaan 
myös kouluikäisiä lapsia. Liikuntaneuvonta ja liikuntatarjotin (tietoa  
liikuntaryhmistä) tukevat myös tätä hoitopolkua. Tämän 
hoitopolun käyttö on vakiintunut vuoden 2018 aikana ja käyttö 
jatkuu edelleen. Tavoitteena ollut erityislasten oma liikuntaryhmä 
ei käynnistynyt v. 2019 mm. henkilöstössä tapahtuneiden 
vaihdosten vuoksi. 

Ikaalisten lastenneuvola jatkoi Pirkanmaalla projektina aloitettua 
äitien ja perheiden imetysmyönteisyyden lisäämistä. Samoin yhteisvastaanotot neuvolassa neuvolalääkärin 
ja lasten fysioterapeutin kanssa lisääntyivät edelleen vuonna 2019.  Neuvolan terveydenhoitaja teki 
yhdessä MLL:n Ikaalisten osaston kanssa alle 1-vuotiaiden ruokasuositusoppaan, joka tulee nettiin vuoden 
2020 aikana. Äitiysneuvolan ja perhetukikeskus Päiväperhon kanssa käynnistettyä yhteistyötä jatkettu avun 
ja tuen tarjoamisessa odottaville ja lapsiperheille tilanteessa, jossa äitiyden, isyyden ja vanhemmuuden 
haasteena on päihdeongelma.  

Varhaiskasvatuksessa on jatkettu liikkumista edistävän toimintakulttuurin kehittämistä varhaiskasvatuksen 
liikuntahankkeen “Hippaa ja humppaa vauvasta vaariin” sekä ilo kasvaa liikkuen -toimintaohjelman avulla. 
Varhaiskasvatusympäristöjä ja toimintakulttuuria on muokattu niin, että liikkuminen mahdollistuu 
paremmin eri tilanteissa. Syksyllä 2019 on otettu käyttöön liikunnan vuosikello, joka tukee tavoitetta 
monipuolisesta liikkumisesta ja taitojen harjoittelemisesta. Lasten osallisuuden ja eri toimijoiden välisen 
yhteistyön lisäämiseen on kiinnitetty huomiota ja perheitä on kannustettu liikkumaan yhdessä järjestämällä 

toiminnallisia tapahtumia ja kampanjoita.  

Lape-hankkeessa (lapsi- ja perhepalveluiden kehittämishanke) kehitetty kiusaamisen ehkäisyn ja 
puuttumisen suunnitelma on otettu käyttöön varhaiskasvatuksessa 1.8.2019. Mallia on jalkautettu 
yksiköihin järjestämällä mm. koulutusta henkilöstölle. Lisäksi varhaiskasvatuksessa on painotettu tunne- ja 
vuorovaikutustaitojen harjaannuttamista mm. Tunnehetki-materiaalin avulla. Perusopetuksessa on 
panostettu myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen, ryhmäyttämiseen ja kiusaamisen 
ehkäisyyn. Lape-hankkeessa kehitetty kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen malli on tarkoitus laajentaa 
varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. 

Perusopetuksessa Liikkuva koulu –hanketoiminnan vakiinnuttaminen osaksi perusopetusta jatkui 
lukuvuoden 2018-2019 ajan.  Harrastustoiminnan kehittämishankkeeseen saatiin jatkoa lukuvuoden 2018-
2019 ajalle. Toiminta on järjestetty yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Koululaisia on aktivoitu 
koulumatkaliikuntaan ja koulupäivän aikaisen aktiivisuuden edistämiseen, kouluissa on mm. pitkät 

liikuntavälitunnit. 
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Vuonna 2019 on perusopetuksessa kehitetty yhteisöllistä ja yksilöllistä oppilashuoltoa, luotu 
erityisopetuksen koordinaattorin työnkuva sekä kehitetty tuen käytänteitä.  Koulua käymättömille 

toteutettu Ankkuri-hankkeen pilotointi oli onnistunut.   

Ravintopalveluissa kiinnitetään yhä enemmän huomiota ikääntyneiden-, 
varhaiskasvatuksen- ja koulujen ruokasuosituksiin. Suositukset ohjaavat 
vähärasvaisten ruokatuotteiden käyttöön, sekä kiinnittämään huomiota 
suolan, sekä lisätyn sokerin määrään. Kasviksia ja täysviljatuotteita 
tullaan lisäämään monipuolisesti aterioille. Näillä toimenpanoilla 
pyritään ohjaamaan lapsia ja nuoria terveellisimpiin ruokatottumuksiin 
sekä painonhallintaan. Myös aamu- ja välipalatarjonnassa huomioidaan 
ruokasuositukset, joilla pyritään tasapainottamaan päivittäistä 
energiansaantia. Kouluilla tarjotaan maksuttomia, sekä maksullisia 
välipaloja. Ravintopalveluiden järjestämän makuraadin tehtävänä on 

kehittää koulu- ja päiväkotiruokailua yhteistyössä opettajien, oppilaiden ja varhaiskasvatuksen henkilöstön 
kanssa.  Kaikissa kouluissa on kouluruokadiplomit.  

Vuonna 2019 kirjaston tunnusluvuissa laina/asukas oli 13,56 (edellinen vuosi 13,13). Vuonna 2019 lasten- 

nuortenkirjallisuuden lainausmäärät ovat kasvaneet n.6 % ja kirjaston kokonaislainaus n. 1%.  Erityisesti 

kasvoi kirjojen lainaus (n. 2 %). Lisäksi kirjasto on järjestänyt lapsille ja nuorille kirjastonkäytön opetusta, 

kirjavinkkausta, kirjailijavierailuja sekä nukketeatteriesityksen.  

 

Suun terveydenhuollon äitiyspakkaus ja valistuskäynti toteutettiin kaikille ensimmäistä lasta odottaville 

perheille. Siirrettävä hoitoyksikkö otettiin käyttöön koululaisten tarkastuksissa Tevaniemen ja Luhalahden 

kouluilla. Kaikille 3.luokkalaisille suunnattu terveysvalistus ja video hampaiden harjaamisesta. Lisäksi 

harjauskisa ja oma-arviointipalaute. Suuhygienisti oli mukana Kutosten kurssilla opastamassa tulevia 

seiskaluokkalaisia suun terveydenhuollon asioissa. Ennaltaehkäisevän päihdetyön viikolla järjestettiin 

Ikatalla suun terveydenhuollon infopiste nuuskasta ja mahdollisuus limakalvojen tutkimukseen.  

Huolenaiheeksi koettiin päiväkoti-ikäisten herkut hoitopäivän aikana. Kuluneena vuonna saatiin suukamera 

hoitolaan ja aloitettiin siirrettävän hoitoyksikön käyttö. Suuhygienisti järjesti eläkeläisille suunnatun 

ryhmätilaisuuden seurakuntakeskuksessa. 20.5. vietettiin hammashoitolassa 10-v juhlaa ja Avointen ovien 

päivää.    

Täysin tervehampaisia (ei yhtään reikää eikä paikkaa hampaissa) 0-5-vuotiaista 77% (v.2018 88%) ja 6-18-

vuotiaista 49% (v.2018 64%). Pienet ikäluokat ja tilastointitavat vaikuttavat myös lukuihin.  

 

Lastensuojelun avohuollon 
asiakkaat, 0 - 17-vuotiaat 
vuoden aikana, % 
vastaavanikäisestä väestöstä 
(THL) 1245 

2014 2015 2016 2017 2018 

Pirkanmaa 7,8 5,9 4,0 3,7 3,7 

Hämeenkyrö 4,0 2,2 1,9 1,7 1,9 

Ikaalinen 8,2 6,8 5,0 5,1 5,2 

Parkano 7,8 7,3 7,7 6,3 4,3 
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Lastensuojeluilmoitusten määrä vuosittain on edelleen suuri (v. 2019 yhteensä 141 ilmoitusta, v. 2018 yht. 

145). Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä on hieman laskemaan päin (n. 55 asiakasta 

vuositasolla), mutta perhepalveluiden sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkaat lisääntyvät. Tämä johtuu v. 

2015 uudistetusta sosiaalihuoltolaista. Kustannukset lastensuojelussa ovat lisääntyneet vuosien 2017 ja 

2018 aikana, mutta tilanne on vuonna 2019 tasaantunut. Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden tuen tarve 

on nykyisin suuri; tarvitaan mm. tehostettua perhetyötä, perhekuntoutusta ja tukiperheitä yhä enemmän.  

Sosiaalitoimen perhepalveluissa aloitti maaliskuussa 2019 sosiaaliohjaaja 

(sosiaalityöntekijän rekrytointi ei tuottanut tulosta) ja määräaikainen 

sosiaalitoimen ja sivistystoimen yhteinen perhetyöntekijä. Perhepalveluissa on 

kehitetty v. 2019 mm. tukiperhe- ja tukihenkilötoimintaa. Vuoden 2018 

loppupuolella 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. Eroperheiden lasten vertaistukiryhmätoimintaa ollaan myöskin taas käynnistämässä 

ikaalislaisille lapsille.  

 

4.3 Nuoret ja nuoret aikuiset   
 

Vienolan nuorisotilojen kävijämäärät ovat 

pysyneet hyvällä tasolla viimeisen viiden vuoden 

ajan. Vuonna 2019 toteutui taas 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 ja on 

madaltanut entisestään kynnystä käydä 

nuorisotiloilla yläkouluikäisenä. Uutena 

toimintana nuorisotiloilla on vuonna 2019 

järjestetty yläkoululaisille yötilat eli toiminnallista 

tekemistä koko yön ajaksi.  Nuorisotila on 

päiväkäytössä Työllisyyspalveluiden 

Starttipajatoiminnassa. 

Nuorisotoimi on järjestänyt yhdessä 

nuorisotyötiimin (poikkihallinnollinen 

moniammatillinen työryhmä) kanssa päihteettömän ja toiminnallisen Kasino Friday Fun-

nuorisotapahtuman 3.-6.-luokkalaisille sekä yläasteikäisille ja sitä vanhemmille nuorille. Uutena 

toimintamuotona nuorisotoimi on ollut mukana chillailuvälkkätoiminnassa. Chillailuvälkkiä on toteutettu 

kerran viikossa yhteiskoululla yhteistyössä kuraattorin, terveydenhoitajan ja etsivän nuorisotyön kanssa. 
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Toiminnan sisällön tavoitteena on toiminnallisin menetelmin tukea nuorten mielenterveyttä ja saada uusia 

nuoria myös ohjatun toiminnan piiriin. 

Nuorisotoimen Nuorten harrastustoiminnan kehittämishanke jatkui 31.5.2019 saakka. Uutta hanketta 

haettiin ajalle 1.6.2019 – 31.5.2020, josta saatiin myönteinen päätös (AVI). Lasten ja nuorten loma-ajoille 

järjestettiin nuorisotila Vienolassa pidennettyjä aukioloja ja erilaisia toiminnallisia kädentaito, -kokkaus, -

hyvinvointipajoja.  

Nuorisotoimi kokosi myös eri toimijoiden Kesätekemiset-esitteen, joka jaettiin noin tuhannelle lapselle ja 

nuorelle. Uutena kesätoimintana toteutettiin yhdessä etsivän nuorisotyön kanssa päihteettömiä Vienola 

Summer Friday – iltoja, joissa mm. tehtiin graffititaidetta. Nuorisotoimi jakoi myös nuorisotyötä tekeville 

yhdistyksille avustuksia.  

Terveelliset elämäntavat, päihteettömyys sekä liikenneturvallisuus olivat Nuorisotila Vienolan teemailloissa 

sekä nuorisopalvelujen retkillä ja tapahtumissa teemoina. Nuorisotila Vienolassa järjestettiin 2. asteen 

opiskelijoiden oma ilta keväällä. Lisäksi toteutettiin bänditilatoimintaa.  Nuorisotoimi järjesti yhteistyössä 

kirjaston kanssa nuorten toiminnallisen illan kirjastossa. Nuorisotoimi tiivisti yhteistyötään naapurikuntien 

kanssa ja Ikaalisten, Hämeenkyrön ja Parkanon nuorisotyöntekijät aloittivat yhteiset säännölliset 

tapaamiset ja osallistuivat yhteiseen koulutukseen.  

Nuorisotoimen tulevaisuuden haasteena on pystyä vastaamaan yhä enemmän digitalisoituneempaan 

nuorisotyöhön ja löytää toimivia malleja toteuttaa digitaalista nuorisotyötä. Perusnuorisotyötä ja nuorten 

kasvokkain kohtaamista ei digitaalinen nuorisotyö kuitenkaan saa syrjäyttää.  

Nuorisovaltuusto 2018 – 2020 (15 jäsentä) valittiin syksyllä 2018 

kaksivuotiseksi kaudeksi. Se kokoontui säännöllisesti (17 kokousta) ja 

sillä on edustus kaikissa lautakunnissa. Syksyllä 2019 nuorisovaltuustolle 

myönnettiin myös puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginvaltuuston 

kokouksiin. Nuorisovaltuusto valitsi edustajaksi puheenjohtaja Mari 

Teelmäen. Nuorisovaltuusto tapasi 1.10.2019 kaupunginvaltuutettuja 

nuorten asioissa. Mm. Nuorten mielenterveysasiat, päihteet, 

kouluruokailu sekä ilmastonmuutos olivat keskustelun aiheina. 

Vuosittainen reissu Elämä Lapselle-konserttiin Helsinkiin yhtenä esimerkkinä nuorten osallistamisesta. 

 

Kouluterveyskyselyn vuoden 2019 syksyllä valmistuneissa tuloksissa on havaittavissa positiivisia ilmiöitä, 

mutta myös huolenaiheita. Pääsääntöisesti lapset ja nuoret ovat tyytyväisiä elämäänsä. Edellisessä 

kyselyssä huolenaiheeksi noussut yksinäisyys näyttäisi muuttuneen 8.-9.-luokkalaisten kohdalla 

huomattavasti parempaan suuntaan (Ei yhtään läheistä ystävää 17,3% -> 4,6%). Lukiolaisilta puuttuvat 

tiedot vuoden 2017 osalta, mutta vuoden 2019 kyselyssä ilman läheistä ystävää ilmoittaa olevansa 17,1% 

vastanneista. Alakoulun 4.-5.-luokkalaisista kaikki (100%) ilmoittavat että heillä on vähintään yksi hyvä 

kaveri. Koulukiusaaminen on vähentynyt sekä yläkoululaisilla (9,1% -> 4,4%) että alakoululaisilla (6,4% -> 

2,7%). 
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Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, 
% 8. ja 9. luokan oppilaista (ind.328) 

2013 2017 2019 

Pirkanmaa 11,0 12,5 12,5 

Hämeenkyrö 15,1 14,2 13,9 

Ikaalinen 13,8 23,4 13,6 

Parkano - 5,6 12,3 

 

Myös kohtalaista tai vaikeaa ahdistusta kokevien 8.-9.luokkalaisten osuus on vähentynyt. Yläkoululaisten 

tyttöjen koulu-uupumus on myös laskenut, mutta lukiolaisten koulu-uupumus sen sijaan on noussut 

merkittävästi. Koulu-uupumus kehittyy jatkuvan koulutyöhön tai opiskeluun liittyvän stressin seurauksena. 

Tähän liittynee myös lukiolaisten kohonnut ahdistuneisuus. Mielialastaan huolissaan olevien lukiolaisten 

määrä on myös lisääntynyt, samoin kun masennusoireita kokeneiden määrä. Nuoret kokevat, että matalan 

kynnyksen mielenterveyspalveluita ei ole riittävästi heille tarjolla kouluajan ulkopuolella (esim. 

nuorisoneuvola).  

 

Huolenaiheina lukiolaisten kuormittumisen lisäksi nousevat mm. netin liiallinen 

käyttö ja liikunnan vähäisyys. Ruutuajan käyttö on edelleen lisääntynyt kaiken 

ikäisten keskuudessa. Jo 4.-5.-luokkalaisista 42,1% kertoo yrittäneensä viettää 

vähemmän aikaa netissä, mutta ei ole onnistunut. Yläkoululaisista tytöistä yli puolet 

(52,2%) kertoo huomanneensa usein olevansa netissä vaikka ei huvittaisi, ja 43,5% kokee usein että pitäisi 

viettää aikaa muutoin kuin netissä. Tyttöjen netissä roikkumiseen liittyy myös erittäin huolestuttavasti 

kasvanut internetissä tapahtuva seksuaalinen häirintä (yläkoulun 8.-9- luokkalaiset tytöt 35% -> 43,5%, 

lukiolaiset 14,8% -> 22,2%). Häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua ovat kokeneet 8.-9.-

luokkalaisista tytöistä 45,7%.  

 

Päänsäryt ja niska- ja hartiakivut olivat yleisesti laskeneet, mutta tyttöjen osalta lähes päivittäiset niska- ja 

hartiakivut olivat lisääntyneet (18,4% -> 23,9%), jonka voi ajatella liittyvän sekä vähäiseen liikuntaan, että 

liialliseen kännykän käyttöön. Liikunnan vähäisyys on edelleen merkittävä huoli, ja erityisesti juuri tyttöjen 

kohdalla. Alaikäisten liikkumattomuus on noussut keskusteluun jo ihan maailmanlaajuisella tasolla. 

Maailman terveysjärjestö WHO on julkaissut maailmanlaajuisen raportin, jonka mukaan neljä viidestä 

nuoresta ei liiku tarpeeksi. Raportti viittaa myös ”elektroniseen vallankumoukseen”, joka vaikuttaa 

muuttaneen nuorten liikuntatottumuksia (Yle uutiset 22.11.2019). 

 

Alkoholin viikoittainen käyttö 8.-9. – luokkalaisten keskuudessa on laskenut edellisestä 

kouluterveyskyselystä. Viikoittain alkoholia käyttäviä oli 2017 9,3% ja 2019 3,4%. Myös tosi humalassa 

vähintään kerran kuukaudessa ilmoittaa 8.-9.-luokkalaisista olevan 5,7%, kun vuonna 2017 heitä oli 10,5%. 

Lukiolaisten kohdalla tulokset puuttuvat, mutta ammatillisissa oppilaitoksissa viikoittainen alkoholinkäyttö 

on laskenut (23,5% ->13%). Sen sijaan laittomien huumeiden kokeilu on yläkoulun 8.-9.-luokkalaisilla 

lisääntynyt (6,6% ->10,1%), kun taas ammattikoululaisilla hiukan laskenut (31,4%->28,9%). 

Kannabiskokeilut ovat edelleen lisääntyneet, vuoden 2017 kyselyssä kerran kokeilleita oli 8.-9.luokkalaisissa 

6,6% ja vuoden 2019 kyselyssä 10.1%.  42,4 % vastanneista kertoo, että omalla paikkakunnalla on helppo 

hankkia huumeita. 
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Kouluterveyskyselyn tuloksien 
vertailua  

4.-5. lk 8.-9. lk Lukio 1.-2. 

2017 2019 2013 2017 2019 2017 2019 

Tyytyväinen elämäänsä tällä 
hetkellä. % 

90,7 91,8 - 68 81,6 73,6 66,7 

Ei yhtään läheistä ystävää, % 1,3 - 11,6 17,3 4,6 - 17,1 

Usein niska- ja hartiakipuja, %  7,9 7,3 - 14,7 12,4 16,7 19,4 

Selän alaosan kipuja vähintään 
kerran viikossa, % 

-  24,1 27,3 12,4 22,2 30,6 

Ylipainoisuus, % -  23,8 30,1 24,1 12,2 15,6 

Vähintään tunnin päivässä 
liikkuvat, %  

46,2 43,6 - - 15,6 33,3 36,1 

Harrastaa hengästyttävää 
liikuntaa vapaa-ajalla 
korkeintaan 1 h viikossa, % 

-  43,6 35,1 39,3   

Käyttänyt jotain tupakkatuotetta 
tai sähkösavuketta vähintään 
kerran, %  

1,3 6,3 - 55,3 55,2 52,8 25,7 

Tupakoi päivittäin, % -  13,5 7,9 6,8 - - 

Nuuskaa päivittäin, % -  1,5 8,0 6,7 - - 

Kokeillut laittomia huumeita 
ainakin kerran, % 

  - 6,6 10,1 - - 

Koulukiusattuna vähintään 
kerran viikossa, % 

6,4 2,7 9,6 9,1 4,4 - - 

Yrittänyt usein viettää 
vähemmän aikaa netissä, mutta 
ei ole onnistunut % 

   21,3 25,9 25 30,6 

Ei syö koululounasta päivittäin, 
% 

-  30,1 36,8 31,8 20,4 16,7 

Hampaiden harjaus harvemmin 
kuin kahdesti päivässä, % 

53,8 53,6 57,1 50,6 53,9 44,4 55,6 

Kohtalainen tai vaikea 
ahdistuneisuus, % 

- - 13,8 23,4 13,6 11,1 20,6 

Koulu-uupumus, % - - - 24,3, 13,6 9,3 27,8 

Kokenut häiritsevää seksuaalista 
ehdottelua tai ahdistelua % * 

10,3 3,5 - - 31,5 - 27,8 

Kokenut seksuaalista väkivaltaa 
vuoden aikana, %  

3,9 - - 6,6 8,0 - - 

Kokenut seksuaalista häirintää 
koulussa vuoden aikana, % 

- - - 7,8 10,2 - - 

Kokenut seksuaalista häirintää 
puhelimessa tai internetissä 
vuoden aikana, % * 

- 3,5 - 20,8 27,3 14,8 22,2 

Kokee terveydentilansa 
keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 

5,2 8,5 20,1 23,4 17,8 18,9 33,3 

• *4.-5.-luokkalaisten kyselyssä nämä kysymykset yhdistetty “kokenut seksuaalista kommentointia, ehdottelua, 
viestittelyä tai kuvamateriaalin näyttämistä vuoden aikana, %” 

.  
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Lasten ja nuorten liikkumisen ja kokonaisvaltaisen aktiivisuuden 

edistämiseen tähtäävä Liikkuva koulu -hanke jatkui vielä kevääseen 2019. 

Vuosittain tehtävät MOVE-mittaukset (fyysisen toimintakyvyn 

valtakunnallinen seurantajärjestelmä 5.- ja 8.luokan oppilaille) antoivat 

tärkeää tietoa lasten ja nuorten fyysisestä toimintakyvystä.  

Parantuneita tuloksia löytyi 8. luokkalaisten viivajuoksussa sekä 

vauhdittomassa 5-loikassa sekä heitto-kiinniottoyhdistelmässä. Samoin 

kyykistys ja alaselän ojennuksessa oli hyviä tuloksia. 5 luokkalaiset 

onnistuivat heitto-kiinniottotuloksissa valtakunnan tasoisesti. Vuoden 2019 

Move-testeissä 5.luokkalaisilla parantamisen varaa löytyi viivajuoksussa, 

alaselän ojennuksessa sekä kyykistyksessä. Ylävartalon kohotus oli 

valtakunnan tasoa, mutta isoin osa jäi alimpaan kuntotasoon. 8. luokkalaisia 

tyttöjä ja poikia yhdistää testituloksissa keskivertoa huonommat tulokset 

ylävartalonkohotuksessa.  

Kestävyyskunnon lisäämiseksi voidaan esim. lisätä juoksemista liikuntatunneilla ja juoksua vaativia pelejä 

välitunneille. Oppitunteja voidaan tauottaa kyykyillä ja hankkia lisää jumppapalloja tai satulatuoleja 

luokkiin. Liikuntatuntien alkulämmittelyksi esitetään erityisesti liikkuvuutta lisääviä liikkeitä. Yläkoulussa 

tunteja voidaan tauottaa punnerruksilla tai lisätä liikuntatuntien alkuun lihaskunto-osuutta. Tärkeää on 

myös vanhempien aktiivinen tuki lasten ja nuorten koulumatkaliikunnan lisäämisessä kävelyä tai pyöräilyä 

suosivaksi. Yhteinen harrastaminen vapaa-ajalla lapsen kanssa monipuolisesti ulkoillen ja liikkuen sekä 

ammattilaisten kannustaminen lisäämään perheliikuntaa edistävät lasten ja nuorten hyvää fyysistä 

toimintakykyä.  

 

Koulutoimessa on panostettu edelleen 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 pitäneet 

yläkoululaisille oppitunteja. Seurakunnan ja koulutoimen yhteistyöllä pyörivät Syke-kerhot ja yhteiskoulun 

tyttökerho, poikakerho sekä nuorisotoimen Poika-kerho ovat yksinäisyyttä ehkäisevää 

vertaisryhmätoimintaa.  Lisäksi vuoden 2019 aikana toteutettiin Elvyttäen eloon –hanke, jossa 

yläkouluikäiset harjoittelivat elvyttämistaitoja osana TAMK:n hanketta.  

 

Oppilas- ja opiskelijahuolto  

Oppilashuoltoa suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelman kanssa. Oppilashuollon edustaja on mukana hyvinvointisuunnitelman 

päivittämisessä. Oppilashuollon tavoitteet pyrkivät myötäilemään Hyvinvointisuunnitelmassa esiin 

nousseita teemoja ja painopistealueita. Oppilashuollon tavoitteina on yhteisöllisen oppilashuollon, 

yksilöllisen oppilashuollon sekä monialaisen yhteistoiminnan ja osallisuuden vahvistaminen. 
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Ikaalisissa perusopetuksen oppilashuollossa on panostettu yhteistyön 

vahvistamiseen perheen, koulun ja eri toimijoiden välillä. Koulujen 

vanhempainyhdistykset ovat aktiivisesti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa 

koulun arkea sekä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä lisääviä toimenpiteitä.  

Yhteisöllisellä oppilashuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään oppilaiden 

oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä 

oppimisympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Yhteisöllisen oppilashuollon edistäminen kuuluu kaikille 

Ikaalisten kouluissa työskenteleville aikuisille osana heidän päivittäistä toimintaansa. 

Yksilöllinen oppilashuolto vastaa yksittäisten oppilaiden hyvinvoinnista. Yksilöllinen oppilashuolto on 

vapaaehtoista ja perustuu huoltajan ja oppilaan suostumukseen. Yksilölliseen oppilashuoltoon kuuluvat 

kouluterveydenhuollon sekä koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut. Yksittäisen oppilaan asian 

käsittelemiseksi voidaan koota myös monialainen asiantuntijaryhmä. 

Ikaalinen tarjoaa oppilailleen koulukuraattorin, kouluterveydenhuollon ja koulupsykologin palveluita. 

Palvelut ovat olleet saatavissa heti tarpeen ilmettyä ja lain määräämissä aikarajoissa. Huhtikuussa 2018 

peruspetukseen palkattu psykologi työskentelee elokuusta 2019 määräajan osa-aikaisella työajalla. Tämä 

on aiheuttanut jonkin verran painetta oppilashuoltoon ja esimerkiksi perheneuvontaan, jossa työskentelee 

yksi psykologi. 

Oppilashuollon suunnitelmien laatimisesta, toimeenpanosta ja seurannasta vastaa Hämeenkyrön ja 

Ikaalisten yhteinen oppilashuollon ohjausryhmä. Oppilashuollon ohjausryhmä suunnittelee, kehittää, ohjaa 

ja arvioi kuntien oppilashuoltoa. Ohjausryhmän toimintaa ja kokoontumista koordinoi kuntien yhteinen 

vastaava kuraattori.  

 

Opiskeluhuolto toisen asteen oppilaitoksissa 

Ikaalisissa toimii lukion lisäksi kolme ammatillista oppilaitosta: Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, 

Ikaalisten kauppaoppilaitos sekä Tredun Ikaalisten toimipiste, jossa koulutetaan lähihoitajia. Myös toisen 

asteen oppilaitoksissa opiskeluhuolto toteutuu opiskeluhuoltolain mukaisesti. 

Ikaalisten kaupunki vastaa omalta osaltaan lain velvoittamalla tavalla opiskeluhuollon psykologi- ja 

kuraattoripalvelujen sekä opiskeluterveydenhuoltopalvelujen järjestämisestä toisen asteen opiskelijoille. 

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. Ankkuriluokka on toiminut vuoden 2019 kevään ja syksyn, ja se on 
todettu tarpeelliseksi ja hyödylliseksi tukimuodoksi. Hankerahoitus päättyy toukokuussa 2020, jolloin tulee 
mietittäväksi tämän kaltaista erityistä tukevia vaativien oppilaiden tuki uudelleen. 

Kaikki keväällä 2019 Ikaalisten yhteiskoulusta ja Valkean ruusun koulun pienryhmästä valmistuneet oppilaat 
aloittivat elokuussa jatko-opinnot lukioissa (32), ammattikouluissa (33), VALMA-koulutuksessa (2) tai 
kansanopistossa (1).   
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Nuoret aikuiset  

Työllisyydenhoidon nuorten aikuisten palvelujen osalta nuorten starttipajan ja etsivän nuorisotyön 
yhteistyö on tuottanut vuonna 2019 tilastollisesti tulosta, etsivään nuorisotyöhön ohjautuvien 
asiakasmäärien lisääntyessä ja jatkopoluttumisen toteutuessa sekä työelämään, koulutukseen sekä muihin 

tarvittaviin palveluihin.  

Vuonna 2019 etsivä nuorisotyö (ENT) on tavoittanut asiakkuuteen 41 henkilöä, joista nuorin on ollut 16 -
vuotias ja vanhin 30 -vuotias. Tämän lisäksi ENT on ollut kontaktissa 33 nuoreen, ohjaten osaa heistä 
hetkellisesti, syntyneen kontaktin aikana. Yhteensä etsivään nuorisotyöhön on vuonna 2019 tullut ohjaus 
92 nuoresta. Suuri osa ohjautuneista on ohjautunut joko nuorille suoraan tarjottujen 
kontaktimahdollisuuksien (Etsivän nuorisotyön infot, oppitunnit, päivystykset) kautta, 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 on tavannut myös toiminta-
alueen 2.asteen oppilaitoksissa opiskelevia oppilaitoksissa järjestettyjen etsivän nuorisotyön päivystysten 
kautta sekä tavannut lukioyhteistyön merkeissä alueen abiturientteja. ENT on ollut läsnä myös alueen 
kutsunnoissa Aikalisä-ohjaajan roolissa, kohdaten siellä Ikaalisten koko kutsuntoihin kutsutun ikäluokan. 
Lisäksi ENT on ollut mukana alueen nuorille järjestetyissä tapahtumissa ja alueen nuorten palveluiden 
kehitystyössä.  

Starttipaja on kuuden toimintavuotensa aikana vakiinnuttanut paikkansa ja osoittanut tarpeellisuutensa 
palvelutarjonnassa. Starttipaja toimii nuorille yksilön tarpeet huomioiden matalan kynnyksen 
starttivalmennuksena, jonka aikana nuorelle tulisi löytää polku eteenpäin tai ohjaus mahdollisesti muihin 
tarvittaviin palveluihin. Starttipaja on edelleen ottanut myös sosiaalisen kuntoutuksen sopimuksella olevia 
nuoria palvelun piiriin. Vuonna 2019 Starttipajalla oli yhteensä kaikkiaan 19 valmentautujaa, joista vuonna 
2019 jaksonsa aloittaneita oli 8, joille työpajajakso oli ensimmäinen. Yhteensä yli yhden vuoden 
Starttipajalla olleita oli 8 nuorta. Vuoden 2019 lopussa nuoria, joiden työpajajakso oli jatkunut yli vuoden, 
oli enää 4. Noin puolet valmentautujista sijoittui ikäluokkaan 21-24, nuorimman valmentautujan iän ollessa 
jakson alkaessa 15, vanhimman 28 vuotta.  

Etsivä nuorisotyö ja Starttipaja ovat keväällä -19 jatkaneet startissa olevien nuorten kanssa 
valtakunnalliseen ALL-YOUTH – tutkimushankkeeseen osallistumista kanssatutkijuusprojektin 
yhteistyökumppanina.  Yhteistyötä on tehty Tampereen yliopiston osatutkimuksen parissa, jossa nuoret 
ovat päässeet mukaan tieteellisen tutkimuksen tekoon sen tekijöinä. ENT ja Starttipaja ovat jatkaneet 
palveluiden kehittämistä kokeillen uusia toimintamuotoja, kuten esimerkiksi nuorten avointa, viikoittaista 
keskusteluryhmää. Mieli Matkalla –hankkeen kanssa yhdessä on järjestetty nuorten 
kokemusasiantuntijoiden päivä työllisyydenhoidon nuorten palveluissa oleville nuorille. Starttipajalla on 
jatkettu yhteistyötä työvalmennuksen menetelmien laajentamiseksi kolmannen sektorin toimijoiden ja 
kaupungin eri hallintokuntien kanssa. Yhteistyön kehittämistä alueen eri toimijoiden kanssa jatketaan.      

Alle 30-vuotiaiden alkaneet aktivointiastepalvelujaksot tammi-joulukuu 2018 ja 2019 IKAALINEN 

 

 

 

Muutoslkm                                                                                                                                                           -27             

Muutos%                                                                                                                                                              -19% 

Valmennus = työnhaku- ja uravalmennus. Kokeilu = työ- ja koulutuskokeilu, ei rekrykokeilua. 

  palkkat/ 

startti 

typo-koulutus valmen- 

nus 

kokeilu kuntoutt 

työtoiminta 

vuva-

sijaiset 

omaeht 

opiskelu 

YHT 

 

 V. 2018 18 8 2 12 87 2 12 141 

V. 2019 12 7 0 8 79 1 7 114 
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4.4. Työikäiset 
 

 

Ikaalisten työttömyysaste on vakiintunut ja työttömien työhakijoiden määrä on tasaantunut kaikissa 

ikäryhmissä. Joulukuun 2019 lopussa työttömiä oli työvoimasta 10,1 prosenttia (tammikuu 2020 9,4%). 

Pitkäaikaistyöttömien määrä on kohonnut vuodesta 2018 vuoden 2019 joulukuuhun 12,8 prosenttia. 

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat vuoden 2019 lopussa: 

Kunta 
työvoima 

työttömät 
% 

työvoim. 

työnhakjat 
yhteensä 

alle 
25v 

yli 
50v 

pitkäaik. 
työttömät 

avoimet 
työpaikat 

Ikaalinen 2862 10,1 288 26 142 53 20 

Hämeenkyrö 4782 8,0 382 45 137 58 40 

Parkano 2642 10,0 264 30 138 46 18 

Ely-keskus Pirkanmaa 

Palveluihin aktivoitujen määrän lisääminen alentaa työttömyysastetta ja sillä on suoranaista vaikutusta 

kunnan työmarkkinatuen maksuosuuteen, mutta palvelujen vaikuttavuuteen on kiinnitettävä erityistä 

huomiota työttömyysasteen alentamiseksi. Ikaalisten kaupungissa työllistetään palkkatuella, mikä osaltaan 

on auttanut työmarkkinatuen kuntaosuuteen suotuisasti ja toimintamalli jatkuu edelleen. 

 

Työmarkkinatuen kuntaosuus 
(€) 

2017 2018 2019 

Ikaalinen 224 879 € 194 372 € 196 245 € 

Hämeenkyrö 430 193 € 377 434 € 352 863 € 

Parkano 180 268 € 147 417 €                 166 041 € 

(lähde: https://www.kela.fi/kelasto) 

 

Te-hallinnon palkkatukityöllistämisen kehittämisen vaikuttavuustilastossa 3kk palkkatukityöllistymisen 

jälkeen (koko maa) Ikaalinen sijoittui sijaluvulle 29. Jaksoja oli 43, joista avoimille työmarkkinoille sijoittui 

43% sekä työttömyyteen 40%. Kunnallisen tukityöllistämisen vaikuttavuutta kannattaa 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.  

Työllisyydenhoidon asiakkuus alkaa pääsääntöisesti aktivointi- tai monialaisen työllistymissuunnitelman 

teon kautta. Aktivointisuunnitelma tehdään työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan ja asiakkaan välisenä 

yhteistyönä. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on TE-toimiston, kunnan ja Kelan 

yhteinen toimintamalli, joka palvelee pidempään työttömänä olleita työnhakijoita. Monialainen 

yhteispalvelu tarjoaa työnhakijalle eri viranomaisten palveluja yhden luukun periaatteella. Monialaisessa 

https://www.kela.fi/kelasto
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yhteispalvelussa selvitetään, mitä palveluja tarvitaan työllistymisen edistämiseksi ja laaditaan monialainen 

työllistymissuunnitelma. Suunnitelma voi sisältää julkisia työvoimapalveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja 

sekä kuntoutuspalveluja. Suunnitelmat ja niihin sisältyvät palvelut ovat keskeisiä työkaluja pyrittäessä 

vaikuttamaan rakenne- ja pitkäaikaistyöttömyyteen. Tätä toimintaa voidaan vielä merkittävästi tehostaa 

ekosysteemiajattelulla, joka korostuu, mikäli vuonna 2019 aloitettu valmistautuminen työllisyydenhoidon 

kuntakokeiluun toteutuu. Kuntakokeilun on määrä alkaa keväällä 2020. 

 

Rakennetyöttömyys 
Vaikeasti työllistyvät 
(rakennetyöttömyys), % 15-64-
vuotiaista (ind. 3071) 

2016 2017 2018 

Pirkanmaa 7,2 5,9 4,3 

Hämeenkyrö 5,5 4,1 3,2 

Ikaalinen 6,3 5,6 4,0 

Parkano 5,5 4,7 3,5 

 

Työllistämistuen kohdentaminen yrityksille voisi vahvistaa työllistymisen pitkäaikaisvaikutuksia. Seutu-Aiko 

hankkeen hyödyntäminen tässä - suorana linkkinä lähialueiden työnantajiin yrityskontaktien muodossa - 

nousee keskeiseen rooliin. Tämä mahdollistaa mm. työkokeilut, työllistämisen palkkatuen avulla sekä 

suoran työllistymisen yrityksiin. Tukityöllistämisen tavoite on ensisijaisesti madaltaa kynnystä työttömän 

työnhakijan palkkaamiseksi vapaille työmarkkinoille. 

 

Työllisyydenhoidon keskeisin palvelu on kuntouttava työtoiminta ja työllistäminen palkkatuella työpajalla 

sekä kaupungin hallintokunnissa. Kuntouttava työtoiminta ei ole aina oikea vaihtoehto ja siksi 

palvelutarjontaan tulisi löytää muitakin kuntoutusmuotoja kuntouttavan työtoiminnan lisäksi. Yksi tärkeä 

uusi kuntoutusmuoto on sosiaalisen kuntoutus. Sosiaalinen kuntoutus on osa monialaista 

kuntoutusjärjestelmää ja käytännössä sen toteutus edellyttää eri ammattilaisten ja organisaatioiden välistä 

yhteistyötä ja verkostoitumista. Tarve sosiaalisen kuntoutuksen kehittämiseen on kasvanut monesta eri 

syystä ja toimintaa on alettu kehittää moniammatillisena yhteistyönä. Kasvava pitkäaikaistyöttömyys, 

päihde- ja mielenterveysongelmat, köyhyys, huono-osaisuus, nuorten koulutuksesta ja työelämästä 

syrjäytyminen ovat tuottaneet ongelmia, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan tehostettua yksilöllistä tukea ja 

ohjausta, osallisuutta edistävää tavoitteellista toimintaa sekä eri tukitahojen tiivistä yhteistyötä. Ikaalisissa 

toimii yksi sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä. Tarvetta on myös oppilaitosyhteistyön kehittämiselle, jotta 

osatutkinnon suorittaminen työpajalla joustavasti olisi mahdollista.  

 

Kuntouttavassa työtoiminnassa Ikaalisissa oli vuonna 2019 100 henkilöä. Vuonna 2018 kuntouttavaan 

työtoimintaan osallistui 117 henkilöä.  Palkkatuella työllistettynä oli kaikkiaan (julkinen ja yksityinen 

sektori) keskimäärin 26 hlöä kuukausittain. Työllistämistuella suurin osa työllistetyistä on kaupungin 

hallintokunnissa tai työpajalla.  Alla olevassa taulukossa on esitetty kaikkiin työpajan toimintoihin 

osallistuneet asiakkaat ja heidän ohjautumisensa työpajajakson jälkeen. Taulukosta käy hyvin ilmi se, miten 

vaikeasti työllistettävien henkilöiden kanssa työtä tehdään.  
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Työpajalla olleiden valmentautujien sijoittuminen työpajajakson aikana 
tai sen jälkeen 2018-2019 

Sijoittuminen 2018 2019 

Työpajalla jatkavat 
(vuoden vaihteen 
jälkeen) 

115 101 

Koulutukseen 1 4 

Työelämään 2 10 

Muuhun ohjattuun 
toimenpiteeseen 

10 1 

Sairausloma 1   

Eläkkeelle 1 3 

Armeija 1 2 

Muualle 4 0 

Työttömäksi 6 12 

Ei aloittanut 0 0 

Keskeyttänyt ilman 
lisätietoa 

0 0 

Muutto toiselle 
paikkakunnalle 

7 1 

Ei tietoa 5 20 

YHTEENSÄ 153 154 

    
    
 
Päihde- ja mielenterveystyön avohuollon palveluissa oli 2,3 työntekijää ja esimies. Psykiatrian 

sairaanhoitajan lisäksi tiimissä työskentelee päihdesairaanhoitaja ja osa-aikainen (50%) päihdetyönohjaaja. 

Syksystä 2019 alkaen käytössä on ollut myös päihdelääketieteeseen erikoistuneen psykiatrin vastaanotto 1-

4 kertaa kuukaudessa. Päihdesairaanhoitajalla on ollut vuonna 2018 205 asiakasta ja 2019 182 asiakasta. 

Psykiatrisella sairaanhoitajalla on ollut asiakkaita 97 vuonna 2018 ja 156 vuonna 2019. Päihdelääkäri tapasi 

syksyllä 20 potilasta ja osallistui aktiivisesti myös päihdesairauksien hoitokäytäntöjen luomiseen 

perusterveydenhuollossa. Päihdetyönohjaajalla asiakkaita on ollut 66 vuonna 2019. Kaikki työntekijät 

tekevät matalankynnyksen asiakastyötä. Asiakasaika pyritään antamaan viikon sisällä yhteydenotosta. 

Kotikäyntejä ja ryhmätoimintaa on lisätty. 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. Toimintaa kehitetään ja lisätään edelleen. Asiakasmäärät ovat päihde- ja mielenterveystyössä 

nousseet huomattavasti, kun uusi psykiatrian sairaanhoitaja aloitti työnsä. Asiakkaat on saatu nopeammin 

palvelujen piiriin ja sitä kautta pystytty ennaltaehkäisemään asiakkaan siirtymistä erikoissairaanhoidon 

palveluihin.   
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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 on otettu käyttöön. Helmikuusta 2019 asiakas on voinut suoraan varata ajan 

työntekijöille sähköisesti. Asiakas voi myös lähettää mielenterveys- ja päihdetiimille suoraan kysymyksiä s-

postilla. S-posteihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian. Palveluja kehitetään koko ajan. Vuonna 

2019 oli tarkoituksena aloittaa Skype-puhelut asiakkaiden kanssa, mutta tämä siirtyy vuodelle 2020. 

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) 

2016 2017 2018 

Pirkanmaa 4,8 4,9 5,0 

Hämeenkyrö 4,6 7,3 5,3 

Ikaalinen 5,3 5,8 6,5 

Parkano 6,8 5,6 6,1 

 

Mielenterveyden ja 
käyttäytymisen häiriöiden vuoksi 
työkyvyttömyyseläkettä saavat, 
% 16 - 64-vuotiaista (ind.3218) 

2016 2017 2018 

Pirkanmaa 2,9 2,9 2,9 

Hämeenkyrö 3,7 3,8 4,0 

Ikaalinen 3,4 3,5 3,7 

Parkano 4,4 4,4 4,4 

Päihdehuollon laitoksissa 
hoidossa olleet asiakkaat 
yhteensä vuoden aikana 
(ind.2891) 

2016 2017 2018 

Pirkanmaa 496 459 462 

Hämeenkyrö 8 7 7 

Ikaalinen 9 6 7 

Parkano <5 <5 X Parkanosta ei tietoa 
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Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja 
terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut 
potilaat / 1 000 asukasta (ind.1278) 

2016 2017 2018 

Pirkanmaa 2,6 2,7 2,6 

Hämeenkyrö 3,2 3,2 3,0 

Ikaalinen 2,4 2,9 3,6 

Parkano 3,4 3,0 4,2 

Ikaalisissa on lisätty varhaista puuttumista ja ohjattu asiakas nopeammin esim. osaston katkolle, jonka 

johdosta asiakasmäärissä ollut pientä nousua.   

Vammaispalveluissa palveluohjaaja tarjoaa edelleen matalan kynnyksen asiakasohjausta. Asiakasohjauksen 

asiakkaina ovat kaikenikäiset eri tavoin vammautuneet, pitkäaikaissairaat ja kehitysvammaiset henkilöt. 

Kamraatinkulman toimintakeskus on vakiinnuttanut toimintansa erityisryhmien toimintakeskuksena 

vuoden 2019 aikana. Asiakkaana on mm. kehitysvammaisia, mielenterveyskuntoutujia ja muulla tavoin 

vammautuneita henkilöitä. Toimintakeskuksesta on kehittymässä monenlaisten avopalveluiden keskus 

erilaisille asiakasryhmille. 

Omaishoidon tuki on voitu myöntää kaikille kriteerit täyttäville hakijoille kaupunginvaltuuston aiemman 

linjauksen mukaisesti myös vuonna 2019. Omaishoidon tuen piirissä on ollut 27 alle 65-vuotiasta asiakasta 

v. 2019 (2018: 29 as.). Jokaiselle uudelle omaishoitajalle on pystytty edelleen tarjoamaan mahdollisuus 

ilmaiseen terveystarkastukseen. Omaishoidon tuen kehittäminen yhdessä muiden Pirkanmaan kuntien 

kanssa on käynnistynyt vuonna 2019. Vuonna 2020 suunnitteilla on myös käynnistää Pirkanmaan kuntien 

yhteisen omaishoidon keskuksen valmistelu. 

Liikkumisen tuen palveluina jatkuivat palveluliikenne, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu ja 

vaikeavammaisen kuljetuspalvelu. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelussa ei ollut alle 65-vuotiaita 

asiakkaita v. 2019 aikana. Vaikeavammaisen kuljetuspalvelua sai vuoden aikana 132 asiakasta, josta alle 65-

vuotiaita oli 33 asiakasta (yli 65-vuotiaita 99 asiakasta). Kuntalaisten liikkumisen mahdollisuuksiin 

vaikuttavat kunnan maantieteellinen rakenne sekä rajalliset julkisen liikenteen ja palveluliikenteen palvelut.  

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hallinnoitavaksi vuoden 2017 alusta. Täydentävän ja ehkäisevän 

toimeentulotuen myöntäminen on edelleen kunnan sosiaalitoimen tehtävä. Täydentävän toimeentulotuen 

menot ovat vuoden 2017 jälkeen 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 ovat mm. lisääntyneet sähkön katkaisut, 

vuokrarästit sekä muut äkilliset taloudelliset vaikeudet. 

Kelan tilastojen mukaan ikaalislaisille on vuonna 2019 maksettu perustoimeentulotukea 686.255 euroa. 

Vastaava luku vuonna 2018 oli 714.763 euroa ja vuonna 2017 yht. 665.974 euroa. Perustoimeentulotuen 

kotitalouksien määrä on Ikaalisissa kuitenkin korkea verrattuna naapurikuntiin (v. 2018 Ikaalinen 335, 

Hämeenkyrö 309, Parkano 216). Ikaalisten kaupungin maksamaa täydentävää ja ehkäisevää 

toimeentulotukea on vuonna 2019 saanut 142 kotitaloutta (v. 2018 yht. 151 kotitaloutta, v. 2017 yht. 159 

kotitaloutta). Vuonna 2016 toimeentulotuki oli kokonaisuudessaan kaupungin tehtävänä ja tukea saaneita 

kotitalouksia oli 286. 
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Suun terveydenhuollon hoitoon pääsy ollut hyvä koko vuoden eli kiireettömään 

hoitoon pääsy on ollut 26 päivää. Lakisääteinen vaatimus hoitoon pääsylle on 

6kk. Hoidon kattavuus on korkea. Vuositasolla 41% ikaalilaisista käyttää suun 

terveydenhuollon palveluja vuosittain. Perumattomien poisjääntien määrä on 

edelleen hyvin alhainen 2,9%. Terveystalon Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset: Tyytyväisyys palveluun 

erittäin korkea, tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 4,8 (asteikko 1-5). Palvelu ylitti odotukset 4,5 

(asteikko 1-5).  

 

Liikuntatoimi on tuottanut Liikuntalain mukaisesti eri ikäryhmät huomioonottavaa 

liikuntatarjontaa vuoden 2019 aikana. Toimiva liikuntapolku eri hallintokuntien välillä ja 

työvälineenä käytetty Liikuntaneuvonta sekä erilaiset ryhmät ja tapahtumat ovat olleet 

lisäämässä kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta. Urheiluseurojen avustuksilla tuettiin 

seurojen järjestämää toimintaa. Kuntalaisten pitovoimaisuuteen ja myös kuntaan 

muuttavien valintakriteereihin hyvillä harrastusmahdollisuuksilla on iso merkitys. 

Liikuntapaikkojen tutuksi tekemistä esim. Facebookin välityksellä tai uusien 

liikuntapaikkojen rakentamisella ja tavoitteellisella kunnossapidolla voidaan vaikuttaa kuntalaisten 

hyvinvointiin ja terveyteen. Liikuntaneuvonnan asiakkaita vuonna 2019 oli 110 (v.2018 95 ja v. 2017 69 

asiakasta). Lähete-asiakkaita vuonna 2019 oli 39% eli sosiaali- ja terveystoimesta ohjautuneita 

liikuntaneuvontaa tarvitsevia henkilöitä. 

41-65-vuotiaiden osuus Liikuntaneuvonta-asiakkaista oli hieman vajaa puolet. Perheliikuntaneuvonta 

uudehkona toimintamuotona ei vielä oikein tavoittanut perheitä ja perheiden lapsia. 

Ohjautumiskäytänteisiin eri toimipisteistä tulee kiinnittää vielä enemmän huomiota ja lisätä tietoisuutta ko. 

palvelusta. Lasten lihavuuden ehkäisy ja liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen on erittäin tärkeää 

lasten ja nuorten nykyisen liian vähäisen liikunnan näkökulmasta.  Yhteistyössä soten kanssa järjestettiin 

painonhallintaryhmä syksyllä sekä liikuntatoimen omana organisoimana keväällä 2019. Kevään ryhmässä 

BMI vähintään 35 (sairaalloinen lihavuus) ja syksyn ryhmässä BMI > 30 (merkittävä lihavuus). Ryhmäkoko 

10-12 hlöä/painonhallintaryhmä. 

 

Eläkeläisten 
kuntosalin käyttö 

(ma-pe 8-12) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Koko vuosi 5019 4556 4929 3701 3922 

päiviä 236 231 221 215 203 

 

 

Liikuntatoimessa järjestettiin tai osallistuttiin vuonna 2019 mm. Ystävänpäiväkävely, Hiihto- ja 

syyslomaliikunnat, Move-mittaukset, äiti-vauva-jumppa, Inbody-

mittausillat, maksuttomat kuntosali-ohjaukset ikäihmisille, 

Harrastesäpinät, Pyöräilytapahtumat, Unelmien liikuntapäivä, 

Taukojumppa-ohjaukset, kehitysvammaisten kuntosaliohjauksia, 

starttipajaluento, Kasino Friday Fun-tapahtuma, Kyrösjärven ympäripyöräily, MLL:n perheen päivä, 
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Vanhustenvko/Kulttuurivko, Suunnistuskisat, Koulun temppupäivä, Oma Tupapäivä, yleisöluento 

ravitsemuksesta, Facebookin liikuntapaikkavinkit jne. Tapahtumissa yhteensä  n. 1500 osallistumista. 

Ohjattuja liikuntaryhmiä järjestettiin kolmevuotiaista ikäihmisiin 11 ryhmällä ja osallistumisia oli 4700 kpl.  

Perinteiset lasten uimakoulut toteutettiin sadalle lapselle Ikaalisten Kylpylän sisäaltaassa. Kesäjumppina oli 

Rappukuntoilu, Kesäkahvakuula sekä Toivolansaaren leirintäalueen nurmella kesäjumppa ja Hyvän olon 

aamujumppa Urheilukentällä. Osallistumiskertoja 363.  

Valtakunnalliseen Teaviisari-tiedonkeruuseenkin kuuluva liikuntatoimen ja urheiluseurojen seurapalaveri 

järjestettiin keväällä 2019.  Varsinaisen Seuraparlamentin organisoimista ei nähty tarpeelliseksi tässä 

yhteisessä palaverissa. Seuratapaamisia jatketaan vuosittain.  

 

 

 

 

 

 

 

Uuden Liikuntahallin rakentamisen suunnittelua toteutettiin koko 2019 vuosi ja OKM:n valtionavustusta 

haettiin joulukuulla 2019. Valtion Liikuntaneuvosto on esittänyt Ikaalisten liikuntahallia 

Rahoitussuunnitelmaan vuodelle 2020, jonka OKM hyväksyi 26.11.2019.  Kaupunginvaltuusto hyväksyi 

2.12.2019 Liikuntahallin rakentamisen investointiohjelmassaan vuodelle 2020.  

 

Vuoden 2019 aikana vapaan sivistyksen kursseja on tarjottu laajasti ja alueellisesti kattavasti. 

Lukuvuosisuunnitelmassa lukuvuodelle 2019-2020 painotettiin hyvinvointia edistävää kurssitarjontaa. 

Lisäksi saatiin jatkorahoitusta opintoseteliavustukseen. Avustus on käytössä eläkeläisille ja työttömille 

lukuvuoden 2019-2020 aikana. Tuntien ja kurssien määrässä päästiin tavoitteeseen, Ikaalisissa 

opetustunteja annettiin yhteensä 4261. Vuonna 2019 kansalaisopisto toimi jälleen kuntalaisten 

yhteisöllisenä hyvinvointia ja oppimista edistävänä erilaisten ihmisten opiskelu-, kohtaamis- ja 

virkistäytymispaikkana lapsista ikäihmisiin. 

 

Kulttuurin osalta vuoden 2019 tavoitteena oli kulttuurisen hyvinvoinnin 

edistäminen. Erilaisia kulttuuritapahtumia järjestettiin niin musiikin, eri toimijoiden 

kokoontumisten, talkoiden ja tapahtumien muodossa. Näihin tapahtumiin 

osallistujakertoja oli hieman alle 1800. Lisäksi Altin salin elokuvissa järjestettiin 143 

näytöstä, joissa kävijöitä oli yhteensä n.4000. Vaikka näytöksiä järjestettiin hieman 

edellistä vuotta vähemmän, kävijäkeskiarvo nousi hieman ollen 28 (v.2018 

kävijäka./näytös 26). Lisäksi osallistuttiin yhteiseen kulttuuripääkaupunkihakuun 

Tampereen ja Mänttä-Vilppulan kanssa sekä yhdessä suurimman osan Pirkanmaan 

muiden kuntien kanssa.   
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4.5 Ikäihmiset 
 

 

Valtaosa ikaalilaisista ikääntyneistä haluaa asua toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta omassa 

kodissaan. Kotona asumista turvaavat oikein kohdennetut ja riittävät palvelut.  Palvelutuotannon 

monialaisuus yhdessä kolmannen sektorin, yrittäjien, vanhusneuvoston, kouluttajien ja maakunnan kanssa 

on vahvistanut asiakkaiden valinnanvapautta. Vuonna 2019 hoito- ja hoivapalvelut tuottivat asiakkailleen 

hyvinvointia monin eri tavoin huolehtien myös työntekijöidensä jaksamisesta ja osaamisen kehittämisestä.  

Hoito- ja hoivapalveluissa myös asiakasohjaus sekä asumispalveluissa asiakkaiden osallisuuden 

vahvistaminen on lisännyt hyvinvointia.  

Asiakkaita on edelleen osallistutettu oman elämänsä hallintaan ja sitä on peilattu näkyviin sosiaalisessa 

mediassa. Kauppakeskus Kompissa pidettiin lokakuussa vuosittaiset Seniorimessut, jossa ikäihmiset saivat 

tietoa paikallisista palveluista. Ikäihmisille järjestettiin myös Ikaalisten Illan- seminaari Ikatalla. Seminaari oli 

kaikille avoin tilaisuus, jonka tarkoituksena oli tuoda näkökantaa Ikaalisten vanhustenhuollon strategialle, 

jonka päivitys alkoi 2019.  Seminaari sisälsi luentoja ikääntymisestä ja vuorovaikutuksen voimasta.  Ennen 

seminaaria järjestettiin elokuvanäytös ikäihmisille. Se kokosi salin täyteen innokkaita katsojia. Myös tuetun 

ja tehostetun asumispalvelun asukkaita on osallistutettu järjestämällä konsertteja, lauluhetkiä ja 

leivontahetkiä, on pidetty yhdessä asukaskokouksia, kesällä grillailtu, järjestetty kesäjuhlia ja 

juhannustansseja. 

Ikääntyneiden tehostetun 
palveluasumisen 75 vuotta 
täyttäneet asiakkaat 31.12., % 
vastaavanikäisestä väestöstä 
(ind.3261) 

2016 2017 2018 

Pirkanmaa 6,2 6,7 6,9 

Hämeenkyrö 9,6 7,3 9,1 

Ikaalinen 12,7 11,5 10,7 

Parkano 9,5 9,7 9,2 

 

Omaishoidon tuessa yli 65-vuotiaiden osalta prosessista vastaa hoito- ja hoivapalvelut ja alle 65-vuotiaiden 

vammaispalvelut. Valtuuston aiemman linjauksen mukaisesti omaishoidon tuki myönnettiin kaikille kriteerit 

täyttäville myös vuonna 2019. Omaishoidon piirissä olevia yli 65-vuotiaita oli vuoden 2019 aikana 67 (v. 

2018 79). Omaishoitajien terveystarkastukset jatkuivat vuoden 2018 mukaisesti myös vuonna 2019. 

Jokainen uusi omaishoitaja sai mahdollisuuden ilmaiseen terveystarkastukseen.  Omaishoitoa myös 

kehitettiin yhdessä muiden Pirkanmaan kuntien kanssa.  Vuonna 2020 suunnitteilla on myös Pirkanmaan 

kuntien yhteinen omaishoidon keskuksen käynnistymisen valmistelu. 

Kotisairaalassa asiakkaita vuonna 2019 oli 42 (v. 2018 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, joilla on esim. ruusuinfektio, virtsatieinfektio tai 

keuhkokuume.  Kotisairaalassa on mahdollisuus saada myös suonensisäistä lääkitystä tai nesteytystä 
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kotioloissa. Kotisairaala on löytänyt paikkansa ikaalilaisten palvelutarjottimesta ja yhä useammat asiakkaat 

pääsevät erikoissairaanhoidosta kotiutumaan suoraan omaan kotiin palvelun myötä. 

Lokakuun lopussa 2018 päättynyt Ikäneuvo-hanke jätti Pirkanmaan kunnille ikäihmisille suunnatun yhteisen 

neuvontapuhelimen, josta saa jatkossakin apua arjen isoihin ja pieniin pulmiin. Ikaalisista 

neuvontapuhelimeen on soitettu tammi-marraskuun 2019 välillä 73 kertaa.  

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät ikäihmisten ruokasuositukset huomioitiin ruokapalveluiden 

toteutuksessa. Toimenpiteinä terveyttä edistävien ikäihmisten ravitsemustottumusten lisäämiseksi 

ylläpidettiin mm. tiivistä yhteistyötä ravitsemusterapeutin kanssa. Asiakasraati kokoontui säännöllisesti 

keskustelemaan ja kehittämään ikäihmisten ruokapalveluita. Ikaalisten kaupungin ruokapalvelut tarjosivat 

mahdollisuuden myös yhteisölliseen senioriruokailuun. Ruokailuja järjestettiin Tevaniemen 

toimintakeskuksella, Valkean ruusun- ja Kilvakkalan kouluilla. 

Päivätoimintatyön arviointia ja kehittämistä on jatkettu. Tevaniemen 

toimintakeskuksella on nautittu kulttuurikahvilasta kerran kuukaudessa. Siellä on 

nähty erilaisia musiikkiesityksiä, tavattu vanhusneuvoston jäseniä, vietetty 

kansallispukupäivää, nautittu kirjaesittelystä ym.  Ikaalisten kotihoidon asiakkaille 

järjestettiin kotihoidon toimesta taas mm. ”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. Hoitajien ja asiakkaiden 

yhteinen Kyrösjärvi-risteily järjestettiin loppukesästä 2019. Kaiken toiminnan takana tavoite lisätä 

asiakkaille hyviä vuosia kotona.   

Vuodeosastokuntoutus on toteutunut suunnitellulla fysioterapeutin resurssilla. Fysioterapeutti tekee hyvää 

yhteistyötä omaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Ikäihmisten kevyempiin hoitomuotoihin 

panostaminen ja hoitoketjujen kehittäminen on mahdollistanut akuuttiosasto-paikkojen vähennyksen 29 

paikasta 18 paikkaan.  

Ikääntyneitä asiakkaita on ohjattu myös terveysliikuntakoordinaattorille ja sitä kautta liikuntahallin 

kuntosalille sekä ravitsemusohjaukseen. Ikäihmisille on tarjottu kuntosaliopastusta jokaisen kuun 

ensimmäinen tiistai, jolloin terveysliikuntakoordinaattori on paikalla ja opastaa laitteiden käytössä. Ohjaus 

ja neuvonta on maksutonta. 

Effica raportoinnin käyntimäärät fysioterapia-
osastolla (Ikaalinen), yli 65-v. / koko asiakasmäärä 

2017 2018 
 

2019 

Kontaktit 1988 / 3156 1881 / 2978 1436 /2497 

Potilaiden lukumäärä 451 / 824 425 / 767 372/ 747 

 

Yksinasuvat 75 vuotta 
täyttäneet, % vastaavanikäisestä 
asuntoväestöstä (ind.237) 

2016 2017 2018 

Pirkanmaa 47,4 47,6 47,3 

Hämeenkyrö 46,7 47,1 47,1 

Ikaalinen 41,2 41,3 41,7 

Parkano 45,2 44,1 43,0 
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Kotona asuvat 85 vuotta 
täyttäneet, % vastaavan ikäisestä 
väestöstä (ind.1251) 

2016 2017 2018 

Pirkanmaa 82,1 82,0 82,3 

Hämeenkyrö 78,3 83,1 79,0 

Ikaalinen 72,6 75,5 76,0 

Parkano 80,0 79,2 79,4 

 

Säännöllisen kotihoidon piirissä 
30.11. olleet 75 vuotta 
täyttäneet asiakkaat, %  
vastaavanikäisestä väestöstä 
(ind.3216) 

2016 2017 2018 

Pirkanmaa 11,2 11,5 11,4 

Hämeenkyrö 14,9 13,7 13,3 

Ikaalinen 12,2 12,2 13,6 

Parkano 7,7 10,8 7,8 

 

Ikaalisissa väestörakenne on vanhusvoittoinen. Vuonna 2018 0-64 vuotiaita (indeksit 7; 167; 168; 169) oli 

vähemmän kuin Pirkanmaan yleinen keskiarvo. 65-74 (ind.170) vuotiaita oli Ikaalisissa 5,8 % enemmän kuin 

Pirkanmaalla keskimäärin. Vuonna 2018 75-84 -vuotiaita (ind.1069) oli 9,1 % ikaalilaisista joka oli 2,6% 

enemmän kuin Pirkanmaan keskimäärin. 85 vuotta (ind. 675) täyttäneitä oli vuonna 2018 3,8% ikaalilaisista, 

koko Pirkanmaalla 85 vuotta täyttäneitä oli 2,7% väestöstä. 

Liikkumisen tuen palveluina jatkuivat palveluliikenne, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu ja 

vaikeavammaisen kuljetuspalvelu. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua sai vuoden aikana 15 

asiakasta, jotka kaikki olivat 65 vuotta täyttäneitä. Vaikeavammaisen kuljetuspalvelua sai vuoden aikana 

132 asiakasta, josta 99 oli 65 vuotta täyttänyttä (vrt. 33 alle 65-vuotiasta). Kuntalaisten liikkumisen 

mahdollisuuksiin vaikuttavat kunnan maantieteellinen rakenne sekä rajalliset julkisen liikenteen ja 

palveluliikenteen palvelut. Rajalliset julkisen liikenteen ja palveluliikenteen palvelut sekä vähäinen 

sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun määräraha lisäävät vaikeavammaisen kuljetuspalvelun 

hakemuksia erityisesti ikääntyneillä. Ongelmana ovat asiakkaat, jotka eivät täytä vaikeavammaisen 

kuljetuspalvelun kriteereitä eikä heille ole tarjolla tai he eivät pysty käyttämään myöskään muita 

liikkumisen tuen palveluita.  

Yhteenvetona ikaalilaisten ikäihmisten palveluista voi mainita, että 

Pirkanmaan yhteinen neuvontapuhelin palvelee asiakaslähtöisesti. 

Asiakasohjaus on asiakkaan rinnalla kuunnellen, ohjaten ja 

palvelutarpeessa tukien. Vastuullinen osaava henkilöstö työskentelee 

päämääränä kuntalaisten hyvinvointi ja tasapainoinen talous. 

Palvelutuotanto tehdään avoimeksi tiedotuksella väylinä mm. some, 

messut ja yksiköiden tapahtumat. Kehitymme joka päivä uudistumalla 

ratkaisukeskeisten kokeilujen kautta.  
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4.6 Sairastavuus    

Vuosittaiset mammografiaseulontatutkimukset tehdään 50 – 68-vuotiaille naisille. Nyt kutsuttavat 

vuosiluokat ovat 1951 – 1969. Tässä ikäluokassa on yhteensä 515 naista. Kohdunkaulasyöpää seuloviin 

näytteenottoihin kutsutaan 30, 35, 40, 45, 50, 55 ja 60 -vuotiaat naiset. 

Kuntalaisille järjestettiin influenssarokotuspäivät marras- ja joulukuussa 2019.   

Taysin ravitsemusterapeutti kävi pitämässä vastaanottopäiviä Sote -keskuksessa vuoden aikana 9 kertaa.  

Ravitsemusterapeutin vastaanotolla kävi 41 ihmistä, joista 27 ensimmäistä kertaa. Kävijöistä 8 oli lapsia, 

loput aikuisia. Yleisin käyntisyy oli lihavuus ja toiseksi yleisin ärtynyt suoli. 

Lihavan lapsen hoitopolku -ohjeistus on käytössä neuvolan terveydenhoitajilla. Ylipainoon puututaan ja 

suunnitellaan tarvittavat palvelut, joita voivat olla: ravitsemusterapeutin vastaanotto, laboratoriokokeet, 

neuvolalääkärin vastanotto, terveysneuvonta ja seuranta. Asiasta ei ole vielä pitkän ajan seurantaa, mutta 

kehitetyn hoitopolun ansiosta hoito on nyt yhdenmukaista ja tavoitteellista.  

Vajaaravitsemuksen arviointia (MNA) tehdään asiakkaille tarvittaessa. Terveyskeskussairaalan osastolla on 

käytössä MNA-työkalu, jonka avulla voidaan arvioida ikääntyneiden (yli 65- vuotiaiden) virhe- ja 

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. Henkilökuntaa on koulutettu ravintomuunnellun ruokavalion 

käyttöönottamisessa seudullisen hankkeen mukaan. 

Painonhallintaryhmät toteutettiin kaupungin liikuntatoimen järjestämänä keväällä (12 hlöä) ja terveys- ja 

liikuntatoimien yhteistyönä syksyllä 2019 (10 hlöä). Painonhallintaryhmään pääsi keväällä, kun BMI >35 

(sairaalloinen lihavuus) ja syksyllä kun BMI oli >30 eli merkittävä lihavuus. Painonhallintaryhmät sisälsivät 

mm. tietoa ravitsemuksesta, tunnesyömisestä, unen ja liikunnan merkityksestä, ruoanlaittokerran, 

ravitsemusterapeutin luennon, liikuntakokeiluita, verikokeita ja liikuntaneuvontaa. 

Painonhallintaryhmäläisillä vielä seurantatapaaminen 3 kk ryhmän loppumisen jälkeen.  

Diabeetikoiden määrä lisääntyi kaikissa ikäryhmissä. Diabetesta sairastavia kuntalaisia on yli 700, mikä on 

10 % väestöstä.   Diabetesta sairastavat käyvät pääsääntöisesti diabeteshoitajan vastaanotoilla. 

Diabeteshoitajan tukena on nimetty vastuulääkäri ja kehitteillä on etävastaanotot, joiden kautta voidaan 

tarvittaessa olla yhdetessä erikoissairaanhoidon endokrinologille.  Diabeetikkojen silmänpohjakuvaukset 

toteutettiin Ikaalisten sosiaali- ja terveyskeskuksessa joulukuussa 2019.  Kuvauksen tuloksen perusteella 

uudet kuvat otetaan 1-3 vuoden välein. 

 

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

2016 2017 2018 

Pirkanmaa 3203,8 3166,5 3258,2 

Hämeenkyrö 3073,7 3044,0 3003,9 

Ikaalinen 3729,8 3791,8 3895,0 

Parkano 3760,6 3682,4 3704,0 
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Sepelvaltimotauti-indeksi, 
ikävakioitu 

2015 2016 

Pirkanmaa 90,2 87,4 

Hämeenkyrö 96,4 89,8 

Ikaalinen 98,5 91,8 

Parkano 124,9 109,0 
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 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.      Tilastoja ei ole saatavilla vuoden 2016 jälkeen. 

 

Mielenterveysindeksi, 
ikävakioitu 

2015 2016 

Pirkanmaa 109,1 104,3 

Hämeenkyrö 117,9 113,6 

Ikaalinen 126,4 114,1 

Parkano 111,3 96,7 

Mielenterveysindeksi sisältää  Tilastoja ei ole saatavilla vuoden 2016 jälkeen. 
1. Itsemurhat ja sairaalahoitoon johtaneet itsemurhayritykset. 
2. Psykoosiin liittyvät lääkkeiden erityiskorvausoikeudet.  

3. Mielenterveyssyistä johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet. 
 

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin 
diabeteksen vuoksi oikeutettuja 
0-15-vuotiaita, % 
vastaavanikäisestä väestöstä 

2015 2016 2017 2018 

Pirkanmaa 0,4 0,5 0,5 0,5 

Hämeenkyrö 0,4 0,3 0,2  

Ikaalinen 0,4 0,5 0,7 0,6 

Parkano 0,7 0,7 0,7 0,6 

 

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin 
diabeteksen vuoksi oikeutettuja 
16--24-vuotiaita, % 
vastaavanikäisestä väestöstä 

2015 2016 2017 2018 

Pirkanmaa 0,9 0,9 1,0 1,0 

Hämeenkyrö 0,6 0,8 1,0 1,4 

Ikaalinen     

Parkano 1,4 1,8 1,5 1,4 

 

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin 
diabeteksen vuoksi oikeutettuja 
25-39-vuotiaita, % 
vastaavanikäisestä väestöstä 

2015 2016 2017 2018 

Pirkanmaa 1,3 1,4 1,4 1,4 

Hämeenkyrö 1,5 1,3 1,4 1,4 

Ikaalinen 1,6 1,6 1,8 2,0 

Parkano 1,4 1,5 1,6 1,8 
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Erityiskorvattaviin lääkkeisiin 
diabeteksen vuoksi oikeutettuja 
40-64-vuotiaita, % 
vastaavanikäisestä väestöstä 

2015 2016 2017 2018 

Pirkanmaa 6,6 6,7 6,7 6,8 

Hämeenkyrö 6,0 6,1 6,2 6,5 

Ikaalinen 7,7 8,0 8,4 8,6 

Parkano 8,6 8,7 9,1 9,2 

 

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin 
diabeteksen vuoksi oikeutettuja 
40 vuotta täyttäneitä, % 
vastaavanikäisestä väestöstä 

2015 2016 2017 2018 

Pirkanmaa 10,7 11,0 11,2 11,4 

Hämeenkyrö 8,8 9,1 9,4 9,7 

Ikaalinen 12,4 13,0 13,5 13,8 

Parkano 15,3 15,5 15,8 16,0 

 

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin 
diabeteksen vuoksi oikeutettuja 
65 vuotta täyttäneitä, % 
vastaavanikäisestä väestöstä 

2015 2016 2017 2018 

Pirkanmaa 17,0 17,4 17,7 18,0 

Hämeenkyrö 13,4 14,0 14,3 14,5 

Ikaalinen 18,0 18,8 19,0 19,2 

Parkano 23,2 23,2 23,1 23,0 

 

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin 
diabeteksen vuoksi oikeutetut, % 
väestöstä 

2015 2016 2017 2018 

Pirkanmaa 6,0 6,1 6,3 6,4 

Hämeenkyrö 5,3 5,5 5,7 5,9 

Ikaalinen 7,9 8,5 8,8 9,1 

Parkano 10,0 10,2 10,5 10,7 

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.  

Perusterveydenhuollon 
avohoidon kaikki käynnit 
yhteensä / 1000 asukasta 

2015 2016 2017 2018 

Pirkanmaa 4188 4264 4281 4199 

Hämeenkyrö 4634 4580 4400 4819 

Ikaalinen 3985 4339 4858 4435 

Parkano 7340 5822 5362 5236 
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Perusterveydenhuollon 
avosairaanhoidon lääkärikäynnit 
yhteensä / 1000 asukasta 

2015 2016 2017 2018 

Pirkanmaa 1062 1050 1032 991 

Hämeenkyrö 2011 1662 1886 1570 

Ikaalinen 1767 1977 1997 1715 

Parkano 2173 1945 1875 1908 

 

Avosairaanhoidon lääkärin ja 
sairaanhoitajan vast.ottokäynnit. 
Käynnit/asiakkaat, 
kaikki kiireellisyysluokat 

2016 2017 2018 

Lääkäri 
Sairaaan-

hoitaja 
Lääkäri 

Sairaaan-
hoitaja 

Lääkäri 
Sairaaan-

hoitaja 

Pirkanmaa 2,5 2,6 2,5 2,7 2,3 2,6 

Hämeenkyrö 2,5 4,1 2,7 4,3 2,4 3,5 

Ikaalinen 4,3 2,7 4,0 2,7 3,3 2,4 

Parkano - - 2,8 2,7 2,8 2,7 

 
 

Terveystarkastuksiin 
kutsutut 

2017 2018 2019 2019 2019 

Kutsutut 
asiakkaat 

Toteutuneet 
asiakas-
käynnit 

Toteu-
tuma 

Kutsutut 
asiakkaat 

Toteu-
tuneet 

asiakas-
käynnit 

Toteu-
tuma 

Kutsutut 
asiakkaat 

Toteu-
tuneet 

asiakas-
käynnit 

Toteu-
tuma 

Kutsutarkastukset 34 34 100 % 23 23 100 % 30 30 100% 

40-vuotiaat miehet 28 7 25 % 52 9 17 % 40 7 17,5% 

50-vuotiaat naiset 59 32 54 % 40 30 75 % 44 17 38,6% 

65-vuotiaat 145 80 55 % 114 68 60 % 100 60 60% 

70-vuotiaat 124 57 46 % 160 83 52 % 148 85 57% 

Työttömien 
terveystarkastukset 

 21   17  
 15  

Omaishoitajien 
terveystapaamiset 

 33   5  
 5  

 
 

4.7 Turvallisuus ja osallisuus 
 

Turvallisuustyö Ikaalisissa v.2019 koostui mm. uusien katujen ja pyöräteiden rakentamisesta ja nykyisen 

verkoston ylläpidosta sekä kehittämisestä. Suunnittelussa oli liikuntahallin uudisrakennus. 

Liikenneturvallisuus-hankkeessa tehtiin esteettömyysselvitys vuoden aikana. Selvitys tehtiin muutamaan 

julkiseen rakennukseen ja rajatusti kulkuväylille. Vatulan ulkoilureitillä uusittiin valaisimet kolmen 

kilometrin matkalla. Leikkikenttien vanhaa välineistöä uusittiin EU-direktiivien mukaiseksi. Urheilukentällä 

vioittuneiden skeittiramppien pinnat uusittiin.  

Liikuntapaikkojen turvallisuudesta on tärkeää mainita, että virallisia uimarantoja Ikaalisten kaupungilla on 

kolme kappaletta (Toivolansaaressa Kasinon ja leirintäalueen uimarannat sekä Vahossa Noljosten 

uimaranta).  



 Ikaalinen – HYVINVOINTIKERTOMUS 2019 

 

36 

Tapaturmaindeksi, 
ikävakioitu (ind.255)  

2014 2015 2016 

Pirkanmaa 101,8 98,8 100,9 

Hämeenkyrö 121,7 119,9 116,6 

Ikaalinen 106,7 96,1 90,0 

Parkano 98,0 102,2 99,5 

Indikaattori ilmaisee vuoden aikana päädiagnoosilla vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset. 
Indikaattori kuvaa tapaturmien takia sairaalahoidossa olleiden osuutta 15 - 79-vuotiaasta väestöstä. Ei uusimpia 
tilastoja saatavilla. 
 

Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä Ikaalisissa väheni vuodessa 19,08%, ed. vuoteen verrattuna. 

Vuoden 2019 aikana poliisin tietoon tuli yhteensä 4916 rikosta, kun rikosten määrä oli vuonna 2018 

yhteensä 6075 kpl. Omaisuusrikosten määrä väheni 10:llä ed. vuoteen verrattuna (158:sta 148:aan).  

Varkauksien määrä väheni vuodessa 9:llä olen 18kpl (2019). Omaisuusvarkauksia tuli ilmi vuodessa 

yhteensä 28 kpl:lta. Väkivaltarikosten määrä laski 43 rikoksesta (2018) 39:een rikokseen (2019). 

Huumausainerikosten määrä nousi vuodessa 100%, 14 rikoksesta (v.2018) 28 rikokseen tämän lisäksi 

kirjattiin yksi törkeä huumausainerikos. Liikennerikosten määrä laski 23,67% ed. vuoteen verrattuna, pois 

lukien automaattivalvonnan suoritteet, joita kertyi vuoden aikana 7399kpl, laskua ed. vuoteen nähden 

25,81%. Poliisin hälytystehtävien määrä väheni 82:lla, ollen vuonna 2019 1526 kpl:lta (-5,1%).  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) 

2018 2019 

Kaikki rikokset 6075 4916 

Rikoslakirikokset (pl. liikennerikokset) 295 258 

Omaisuusrikokset yhteensä 158 148 

Luvatta tunkeutuen varkaudet yhteensä 29 10 

* asunnosta (vain törkeät varkaudet 
yrityksineen) 

2 1 

* vapaa-ajan asunnosta 13 2 

* liikkeestä 5 1 

* muu varkaus 7 4 

Väkivaltarikokset yhteensä 43 39 

Pahoinpitelyrikokset yhteensä 43 38 

* yleisellä paikalla 19 15 

* yksityisellä paikalla 25 23 

Huumausainerikokset yhteensä 14 29 

Liikennerikokset yhteensä 583 445 

Liikennerikkomukset yhteensä 5175 4204 

Rattijuopumukset yhteensä 30 33 

Kotihälytystehtävät yhteensä 120 126 
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Paloaseman tehtävien määrä on pysynyt lähes samana viimeiset 3 vuotta (v. 2019:183 tehtävää v. 2018: 

182 tehtävää, v. 2017:177 tehtävää). Esimerkiksi rakennuspaloja Ikaalisissa kirjattiin v. 2019 3kpl. V. 2018 

aikana merkintöjä tuli vain yhdestä rakennuspalosta. Liikenneonnettomuuksia tapahtui Ikaalisten alueella v. 

2019 33kpl, ensivastetehtävien määrä laski vuodessa 64:stä 48:aan 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. 

Pelastustoimen tehtävät 
Ikaalinen (Pirkanmaan pelastuslaitos) 

2018 2019 

Kaikki tehtävät 182 183 

Rakennuspalo 1 3 

Rakennuspalovaara 1 4 

Maastopalo 7 5 

Liikennevälinepalo 3 7 

Muu tulipalo 3 2 

Liikenneonnettomuus 33 33 

Ensivastetehtävä 64 48 

Ihmisen pelastaminen 6 1 

Eläimen pelastaminen 4 4 

Öljyvahinko 7 3 

Vahingontorjuntatehtävä 11 26 

Avunanto-/virka-aputehtävä 14 10 

Tarkastus-/varmistustehtävä 23 24 

 

Liikennevahinkojen uhrit/1000 asukasta 2017 

Hämeenkyrö 5,1 

Ikaalinen 6,6 

Parkano 7,7 

Kunnassa tapahtuvien liikennevahinkojen määrään vaikuttaa mm. kunnan koko, taajamarakenne, 
liikennejärjestelmä, maankäyttö, läpiajoliikenteen määrä, autojen lukumäärä jne.  

 

Koulukiusaamiseen puuttumiseen kouluilla on käytössä edelleen Kiva-koulu -ohjelma, jonka mukaisesti 

selvitetään ja puututaan kiusaamiseen. Sosiaalisen median vaaroihin puuttumista on toteutettu osana 

opetusta ja sitä tulee painottaa myös tulevana vuonna. Kouluterveyskyselyssä nousi esiin tähän liittyen 

mm. internetissä tapahtuva seksuaalinen häirintä (27,3 %, 8.-9.lk). Koulutapaturmien ennaltaehkäisyyn 

liittyy se, että oppilaitosten turvallisuussuunnitelmat ja toimenpideohjelmat ovat päivitetty sekä otettu 

osaksi toimintakulttuuria. 

Ikaalisten kaupunki osallistui valtakunnalliseen valmiusharjoitukseen syksyllä 2019, jonka teemana oli 

väestönsuojelu. Harjoituksen yhteydessä otettiin päivityksen alle uudet valmiussuunnitelmat.  

Laki kotoutumisen edistämisestä velvoittaa kunnan laatimaan kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen 

yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelman, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja 

jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Ikaalisten Kotouttamisohjelma päivitetään keväällä 

2020. 
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CO2-raportista on saatavana tietoa kuntien kasvihuonekaasupäästöistä. Siinä seurataan kuluttajien 

päästöjä koskien kauko-, sähkö- ja erillislämmityksestä, kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutusta, 

tieliikenteestä, maataloudesta, jätehuollosta ja teollisuuden ja työkoneiden päästöistä. Ilmastonmuutos on 

vakava ympäristöuhka, joka johtuu hiilidioksidin (CO2) ja muiden kasvihuonekaasujen pitoisuuksien 

kasvusta ilmakehässä. Erilaisilla ilmastotoimilla, vastuullisella toimijuudella ja tiedon hankkimisella 

kestävistä valinnoista on merkitystä ilmastoasioihin ja ilmastonmuutoksen hidastamiseen. 

 

Ikaalinen - päästötilanne viikolla 52/2019 

Yhteensä t CO2 ekv 1408     

Maatalous 23 % 

Jätehuolto 3 % 

Kaukolämpö 2 % 

Erillislämmitys 23 % 

Sähkölämmitys 7 % 

Muu sähkönkulutus 8 % 

Tieliikenne 35 % 

Asukasta kohden 190 kg 

Muutos edelliseen viikkoon  +1 % 

 
 

  

  

  

 

 

 

 

Osallisuus 

 

 

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 2019 Ikaalisissa järjestettiin mm. ikaalilaisten 3. sektorin 

toimijoiden Järjestötreffit 29.8. Jyllin Kodeilla, Urheiluseuratapaaminen huhtikuussa, Ilmastofoorumin 

toritapahtuma 7/19, Seniorimessut Kompissa 10/19, Ikaalisten Illan -seminaari Ikatalla 10/19, Tevaniemen 

toimintakeskuksen useat kulttuurikahvit eri teemoilla pitkin vuotta, Kamraatinkulman toimintakeskuksen 

omaisten iltoja 2 kpl, 10.10. Talousarvion kuntalaistilaisuus,  Läykkäläntien katusuunnitelma nähtävillä 

syksyllä 2019 jne. 
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Lakisääteinen, v. 2018 toimintansa aloittanut Vammaisneuvosto kokoontui vuoden 2019 aikana kahdesti. 

Vammaisneuvosto koostuu Ikaalisissa toimivien vammaisjärjestöjen ja potilasyhdistysten edustajista. 

Vammais- ja vanhusneuvostojen yhteystyönä toteutettiin esteettömyyskävely toukokuussa 2019.  

Neuvostot jatkavat kartoituksen tulosten työstämistä vielä vuoden 2020 aikana.   

 

Vanhusneuvosto on lakisääteinen ikaalilaisten eläkeläisjärjestöjen, veteraanijärjestön ja seurakunnan 

yhteistyöelin. Vanhusneuvostolla on edustus ateriapalveluiden asiakasraadissa sekä vanhustenhuollon 

asiakasraadissa. Se tekee tarvittaessa myös yhteistyötä Jyllin kotien Etippäin-hankkeen 

kanssa. Vanhusneuvosto kokoontui v. 2019 seitsemän kertaa sekä jalkautui kylille neljä kertaa. 

Osallistuminen syksyllä Seniorimessuihin sekä tapahtumien järjestäminen Vanhustenviikolla kuului myös 

toimintaan. Ikaalisten vanhusneuvoston aloitteesta seutulehti UutisOivaan saatu kerran kuukaudessa 

ilmestyvä Ikääntyvien Ikkuna-palsta yhdessä Hämeenkyrön ja Jämijärven vanhusneuvostojen kanssa. Lisäksi 

Vanhusneuvoston aloitteesta ovat ilmaiset kuntosalivuorot ma-pe klo 8-12 eläkeikäisille mahdollisia 

liikuntahallin kuntosalilla. 

 

 

Kuntalaisten osallistamista uuden liikuntahallin suunnittelussa. 
Pohjapiirustuksia nykyisen liikuntahallin seinällä kommentoitavaksi.  

 

 

 

4.8 Terveydenedistämisaktiivisuus   
 

TEAviisari on työväline kunnille. Tulokset kuvaavat terveydenedistämisaktiivisuutta eli kunnan toimintaa asukkaidensa 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. (www.teaviisari.fi) Aineisto päivitetty 13.11.2019. 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää tietoja kunnan terveyden edistämisaktiivisuudesta säännöllisesti kahden 
vuoden välein toimialan vastuulliselle viranhaltijalle toimitetulla lomakkeella.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.teaviisari.fi/
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TEAviisari pisteytyksen vertailu.    
Vuosiluku ja taulukoitu arvo on viimeisimmän tiedonkeruuaineiston pisteytys. 
Suluissa olevat vastaavat ovat viimeistä edeltävä tiedonkeruuaineiston pisteet. 

 Ikaalinen Hämeenkyrö Parkano Pirkanmaa Koko maa 

Terveydenedistämisaktiivisuus   
2019 [2018] (2017)  

66 [68] (68) [67] (68) [65] (67) [71] (72) [70] (71) 

Kuntajohto 2019 (2017) 79 (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) 

Kulttuuri 2019 46     

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen kuntakohtaisia tietoja puuttuu, seuraava tiedonkeruun päivitys on syksyllä 2020. 
Ikääntyneiden palveluja koskeva tiedonkeruu on päättynyt vuonna 2015 päivitetyn kertaluontoisen tiedonkeruun 
jälkeen. 

 

4.10 HYTE-kerroin 
 

Kunnille suunniteltiin sote-uudistuksen suunnittelun yhteydessä käyttöön otettavaksi hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, 

että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyisi osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämistyön mukaan. Tällä halutaan varmistaa kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen.  

Alun alkaen kannustin oli suunniteltu otettavan käyttöön vuoden 2021 alusta, mutta tämän hetkisestä 

tilanteesta soteuudistuksen keskeneräisyyden takia ei ole tietoa. Vuoden 2019 tietojen valossa Ikaalinen 

olisi saamassa vajaat 70.000 € vuodessa. Työtä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen eteen kannattaa silti 

tehdä aktiivisesti, vaikka ylimääräinen kannustinraha onkin ’jäissä’. Valittuja mittareita tulee edelleen 

seurata. 

HYTE-kerroin 
2018 

HYTE-kerroin, 0-100 
(ind.5340) 

HYTE-kerroin, €/asukas 
(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. 

• Indikaattorista "HYTE-kerroin, 0 - 100" [id:5340] ei ole tietoja vuodelta/vuosilta 2017, 2019 

• Indikaattorista "HYTE-kerroin euroa / asukas" [id:5341] ei ole tietoja vuodelta/vuosilta 2017, 2019 

 

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.   
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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 prosessi-
indikaattoreista 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 
2019 Ik. oma 

arvio 
toteutumisesta 

Indikaattori (9) Indikaattorin kuvaus 
 

Laaja hyvinvointikertomus Laaja hyvinvointikertomus laadittu kerran 
valtuustokaudessa. 

x 

Kuntalaisten elintapojen 
raportointi 

Valtuustolle raportoidaan vuosittain väestön 
elintapoja ja niissä tapahtuneita muutoksia. 

x 

Paikallinen 
turvallisuussuunnitelma 

Paikallisen turvallisuussuunnitelman 
perusteella on päätetty toimenpiteistä 
kunnanhallituksessa tai kunnanvaltuustossa. 

 

Väestön hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämistä 
kuvaavat mittarit 

Kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa 
määritellään vuosittain mittarit, joilla 
seurataan väestön hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen tavoitteiden toteutumista. 

x 

Hyvinvointi- ja 
terveystavoitteiden 
toteutuminen 

Tarkastuslautakunnan tekemässä 
arviointikertomuksessa arvioidaan 
valtuustokausittain kunnan hyvinvointi- ja 
terveystavoitteiden toteutuminen. 

x 

Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen asiantuntijuus 

Kunnassa toimii erikseen nimetty asiantuntija, 
suunnittelija tai vastaava, joka koordinoi 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. 

x 

Kunnan hyvinvointitavoitteet 
valtuustokauden 
investointiohjelmassa 

Kunnan investointiohjelmassa otetaan 
huomioon kunnan hyvinvointi- ja 
terveystavoitteiden toteutuminen. 

x 

Lasten osallisuutta edistävä 
toiminta 

Kunnassa toimii hallituksen tai valtuuston 
asettama lapsiparlamentti tai vastaava 
foorumi, jossa kuntalaiset voivat vaikuttaa 
kunnan hyvinvointia ja terveyden edistämistä 
koskevaan päätöksentekoon. 

x 

Asiakasraadit tai foorumit Kunnan palveluiden 
suunnittelussa/kehittämistyössä 
hyödynnetään asiakasraateja/foorumeja. 

x 

LIIKUNTA 
 

Indikaattori (10) Indikaattorin kuvaus 
 

Lasten ja nuorten liikunta-
aktiivisuuden seuranta 

Kunta seuraa lasten ja nuorten liikunta-
aktiivisuutta vähintään kahden vuoden välein. 

x 
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Lasten ja nuorten liikunta-
aktiivisuuden raportointi 

Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta 
raportoidaan vuosittain 
hyvinvointikertomuksessa tai vastaavassa. 

x 

Liikuntaseurojen, yhdistysten 
ja kunnan yhteinen 
asiantuntijaelin 

Kunnassa kokoontuu säännöllisesti 
liikuntaseurojen ja yhdistysten sekä kunnan 
yhteinen asiantuntijaelin. 

- 

Seurojen, yhdistysten ja 
kunnan yhteiskokous 

Kunta kutsuu säännöllisesti koolle 
liikuntaseurojen ja yhdistysten 
yhteiskokouksen. 

x 

Asiakaspalaute-kyselyt 
liikunta-paikkojen tai -
palveluiden käyttäjille 

Kunta toteuttaa liikuntapaikkojen tai -
palveluiden käyttäjille erillisiä 

asiakaspalautekyselyjä vähintään joka toinen 
vuosi. 

- 

Kohdennetut 
liikkumisryhmät lapsille ja 
nuorille 

Kunnassa järjestetään kohdennettuja 
liikkumisryhmiä liikuntaseuratoiminnan 
ulkopuolella oleville lapsille ja nuorille. 

x 

Liikunta-aktiivisuuden 
kuvaus 
hyvinvointikertomuksessa 

Viimeksi laadittuun kunnan 
hyvinvointikertomukseen tai muuhun 
vastaavaan sisältyy kuvaus kuntalaisten 
liikunta-aktiivisuudesta. 

x 

Terveyttä ja hyvinvointia 
edistävän liikunnan 
vastuutaho nimetty 

Kunnassa on sovittu, mikä hallintokunta 
koordinoi terveyttä ja hyvinvointia edistävää 
liikuntaa kokonaisuutena. 

- 

Vaikutusten 
ennakkoarviointi (EVA) 

Liikunnan edistämisestä vastaavat viranhaltijat 
osallistuvat valmisteilla olevien 
lautakuntapäätösten vaikutusten 
ennakkoarviointiin (EVA). 

- 

Liikunnan edistämisen 
poikkihallinnollinen 
työryhmä 

Kunnassa toimii poikkihallinnollinen työryhmä, 
jossa käsitellään liikunnan edistämistä. 

- 

PERUSKOULU 
 

Indikaattori (10) Indikaattorin kuvaus 
 

Kouluympäristön ja -
yhteisön tarkastus 

Oppilasmäärällä painotettu keskiarvo kunnan 
peruskouluista, joissa kouluympäristön 
terveellisyyden ja turvallisuuden sekä 
kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisen 
tarkastus on tehty terveydenhuoltolain 
edellyttämällä aikavälillä kolmen vuoden 
välein. (1.) 

x 

Opettajaresurssi Oppilasmäärällä painotettu keskiarvo kunnan 
peruskoulujen opettajaresurssista. Opettajien 
(väh. 16h/vko) lukumäärä /100 oppilasta. 

12opp/opettaja 

Koulupsykologi- resurssi Oppilasmäärällä painotettu keskiarvo kunnan 
peruskoulujen psykologiresurssista. 
Koulupsykologin/ psykologin työpanos 
(h/viikko) /100 oppilasta. 

100pistettä, 
maksimi  

Koulukuraattori- resurssi Oppilasmäärällä painotettu keskiarvo kunnan 
peruskoulujen kuraattoriresurssista. 
Koulukuraattorin työpanos (h/viikko) /100 
oppilasta 

100pistettä, 
maksimi 
 

Oppilaiden poissaolot Oppilasmäärällä painotettu keskiarvo kunnan 
peruskouluista, joissa poissaolojen 
kokonaismäärä on tiedossa. 

- 

Koulu-tapaturmien Oppilasmäärällä painotettu keskiarvo kunnan - 
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ennaltaehkäisy peruskouluista, joissa on yhteinen käytäntö tai 
menettelytapa koulutapaturmien 
ennaltaehkäisemisessä 

Koulumatka-liikunta Oppilasmäärällä painotettu keskiarvo kunnan 
peruskouluista, joissa oppilaita aktivoidaan 
koulumatkaliikuntaan. 

- 

Liikuntavälitunnit Oppilasmäärällä painotettu keskiarvo kunnan 
peruskouluista, joissa on käytössä pitkät 
liikuntavälitunnit. 

100 

Kouluruokailu-suositus      Oppilasmäärällä painotettu keskiarvo kunnan 
peruskouluista, joissa noudatetaan 
kouluruokailusuositusta (2008, 2017) 
koululounaan ja välipalojen järjestämisessä. 

kaikki 

Yhteistyö kouluruokailusta 
vastaavan 
keittiöhenkilökunnan kanssa 

Oppilasmäärällä painotettu keskiarvo kunnan 
peruskouluista, joissa koulukohtaisessa 
opetussuunnitelmassa on kuvattu 
kouluruokailun järjestämisessä tehtävä 
yhteistyö ruokailusta vastaavan 
keittiöhenkilökunnan kanssa. 

x 

 

 

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 
(Kouluterveys-kysely) 

3906 
Ylipaino, osuus 8. ja 9. luokan oppilaista 
(Kouluterveys-kysely) 

3219 
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17—24-vuotiaat, osuus vastaavanikäisestä väestöstä 
(Tutkintorekisteri/Tilastokeskus) 

189 
Nuorisotyöttömät, osuus 18—24-vuotiaasta työvoimasta 
(Työnvälitystilasto/TEM, Työssäkäyntitilasto/Tilastokeskus) 

234 
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25—64-vuotiaat, osuus vastaavanikäisestä 
väestöstä 
(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 
 

 

Hyvinvointityössä tarvitaan yhteisen hyvinvointityön toimintakulttuurin kehittämistä, erityisesti 

yhdyspintatyöskentelyä kuntaorganisaation kaikilla tasoilla. Yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä laajasti 

rakentaen ja ja kaikkien toimijoiden sitoutumista näiden toteuttamiseen. Ymmärrystä hyvinvointityön 

kokonaisuudesta ja merkityksestä tulee lisätä entisestään. Oleellisia muutoksia ja mahdollisia terveys- ja 

hyvinvointieroja asukkaiden välillä tulee aktiivisesti seurata ja esittää tietoon perustuvia nostoja 

hyvinvointityön edistämiseksi. Hyvinvointitiedolla johtamista on kehitettävä jatkuvasti. 

Ikäihmisten kotona asumista ja omavastuista elämänhallintaa  tuetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen avulla. 

Kulttuurisen, liikunnallisen, nuorisotyön sekä osallisuutta kannustavan hyvinvointityön merkitystä 

kuntalaisten elämänkulussa pidetään tärkeänä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa vahvistetaan perustason 

palveluita ja siirretään painopistettä ehkäisevään työhön. Teknisen toimen palveluilla luodaan olosuhteita 

kunnassa viihtymiseen ja elinvoimaisuuteen. Kuntalaisten osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja asukkaiden 

vaikuttamisen mahdollisuuksia päätöksentekoon edistetään erilaisilla foorumeilla.  

 

Kunnan eri toiminnoissa on strategian tavoitteita ja valtion linjauksia toteutettu kuluneen vuoden aikana 

em. vaikutustekijöitä huomioiden. Strategian puolivälitarkastelussa Ikaalisten kaupungin visioksi tarkentui: 

Uskaltava Ikaalinen uudistuu valtatien varrella.  

Elinvoima-tavoitetta on edistetty mm. asuntoalueiden kaavoituksilla ja lisäämällä asukkaiden viihtyisyyttä 

sekä kampus-alueen kehittämisellä yhteistyössä Sasky:n kanssa.   

Kokeilujen ja kehittämisen saralla mm. asiakas- ja kustannusvaikuttavuutta haetaan osallistumalla 

kansalliseen THL:n koordinoimaan diabeteksen vertaiskehittämisen pilottiin Pirkanmaalla. 

Vertaiskehittämisen avulla on tavoitteena tuoda käytäntöön laadukkaita hoitopolkuja. Pilotin tavoitteena 

on myös tarkastella tulevaisuuden sote-keskusohjelman myötä syntyvää vertaiskehittämisen laatua ja 

vaikuttavuutta. Toisena diabetekseen liittyvänä kehittämiskohteena Ikaalinen on lupautunut mukaan 

tutkimukseen, jossa tutkitaan asiakkuuksien segmentoinnin vaikutuksia diabetespotilaiden hoidon laatuun, 

palveluiden käyttöön ja kustannuksiin.  

Kokeilujen ja kehittämisen tavoitteessa iso rooli on digitalisaation hyödyntämisessä ja kehittämisessä 

kaikilla osa-alueilla. Hyvinvoinnin edistäminen näkyy suunnitelmataulukon tavoitteenasettelussa kaikkien 

hallinnonalojen osalta. Koetusta hyvinvoinnista ei ole saatavilla tietoa, joten paikallistasolta ’kentältä’ 

nousevat indikaattoritiedot ovat myös tärkeitä. Lisäksi Teaviisarin tuloksia tulisi tarkastella syvällisemmin 

vaikuttavuuden ja toimenpiteiden valossa.  Palvelujen saatavuuden lisäämiseksi keskusteltu kaupungin 

nettisivujen kehittämistä kohdentaen palvelut eri ikä- ja käyttäjäryhmille mm. lapsiperheet, nuoret, 

ikäihmiset.  

Tasapainoinen talous haastaa kaupungin toimintoja seuraavien neljän vuoden aikana. Se vaatii oman 

toiminnan jatkuvaa uudelleenarviointia ja kykyä muutokseen. Tasapainoinen talous luo pohjan niin 

elinvoimalle, hyvinvoinnille kuin kehittämisellekin.  
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Haasteet 2019 

- Väestön ikärakenne 

- Perhekeskustoimintamallin keskeneräisyys 

- Vastaaminen lapsiperheiden ja nuorten monimutkaistuneisiin tuen tarpeisiin 

- Digitalisaation varjopuolet: netissä tapahtuva seksuaalinen häirintä ja 
kiusaaminen, nettiriippuvuus -> liikkumattomuus sekä huumausaineiden 
helppo saatavuus 

- Kannabismyönteisyys 

- Väestön ikääntymisestä johtuva palveluntarpeen kasvu 

- Lasten ja nuorten liikkumattomuuden kasvu 

- Ennaltaehkäisevän päihdetyön roolin vahvistaminen 

- Työllisyydenhoidon kuntakokeilun aloittaminen 

- Talouden tervehdyttäminen 

 

Vahvuudet 2019 

- Lapsiperheille tarjolla perhetyötä 

- Erittäin vahva poikkihallinnollinen yhteistyö lasten ja nuorten 
palveluissa 

- Liikunnan edistämisen vahvistuminen 

- Ravitsemusasioihin paljon enemmän huomiota kaikissa ikäryhmissä 

- Hienot ulkoilu- ja liikuntaolosuhteet 

- Toimiva perusnuorisotyö ja aktiivinen nuorisovaltuusto 

- Oppilashuollollisen ja nuorisotyötiimin toimiva yhteistyö 

- Neuropsykiatristen pulmien parempi tunnistaminen 

- Nuoret tyytyväisiä elämäänsä (81,6%, 8.-9.lk) 

- Kotisairaalatoiminta vakiinnuttanut toimintansa 

- Hyvät yhteistyöverkostot 

- Vireä järjestötoiminta 
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Toimenpide-ehdotukset on koottu Osa II Väestön hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2020 (taulukko)- kappaleeseen. 
Laajassa hyvinvointikertomuksessa 2017 – 2020 hyväksyttyihin painopisteisiin on valittu tavoitteet ja mittarit vuodelle 
2020. Hallintokunnat seuraavat ja raportoivat tavoitteiden toteutumista. 

 

 

OSA II VÄESTÖN HYVINVOINTISUUNNITELMA vuodelle 2020 
(taulukko) 
1. Terveellisten elintapojen edistäminen 

 Tavoite Mittarit 

Ravitsemus Vastaanottopalvelut: 

Diabeetikoiden hoitotasapainon ja 
elämänlaadun säilyminen. 

Hoitoprosessin kehittäminen. 

 

Eri ikäryhmien, työttömien ja 
omaishoitajien terveystarkastukset. 

Audit-kyselyt 

Liikuntaneuvonta 

 

Painonhallintaryhmä. 

 

Pilotin tulokset 

 

Käyntimäärien seuranta, 
kustannusten hallinta. 

  Käyntimäärät, palautekyselyt 

 

Mini-interventiot (lkm) 

  Lähetteiden määrä, käyntimäärät 

Mittaustulokset (BMI, 
vyötärönympärys) 

 Ruokapalvelut: 

Ravitsemussuositusten 
huomioiminen yhä enemmän 
reseptiikassa sekä tarjottavissa 
muissa tuotteissa.  

 

 

 

Yhteistyön lisääminen eri 
hallintokuntien- ja kolmannen 
sektorin kanssa.  

 

Sapere- ruokakasvatustoiminnan 
suunnitelmallinen toteuttaminen 
yhteistyössä varhaiskasvatuksen 
kanssa. 

 

 

Yhdenmukaiset aamupala-, välipala-
, sekä ruokalistat.  Kaikki 
ikäsegmentit huomioivat 
ravitsemussuositukset. 
Ravitsemussuositusten mukainen 
reseptiikka.  

 

Maku- ja asiakasraatien 
kokoontuminen 3-4 krt vuodessa. 

 

 

Suunnitelmallisen Sapere- 
ruokakasvatustoiminnan 
toteutuminen 
varhaiskasvatusyksiköissä 

 Kansalaisopisto: 

Terveellisten elintapojen kurssien ja 
tapahtumien tuottaminen 

 

Tapahtumien määrä ja osallistujat 
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 Koulutoimi: 

Kouluruokailun arvostus ja 
viihtyisyys 

 

Kouluterveyskysely ja 
viihtyvyyskysely 

 Liikuntatoimi: 

Ravitsemusneuvonta 
liikuntaneuvonnan yhteydessä 

 

Liikuntaneuvonta-asiakkaiden 
määrä/ravitsemusneuvonta 

 

 

 

 

 

 

 

 Tavoite Mittarit 

Liikunta Liikuntatoimi: 

Lisätään kuntalaisten terveyttä ja 

hyvinvointia edistävää liikuntaa 

eri kohderyhmät huomioon 

ottaen 

-Toimiva liikuntapolku eri-

ikäisten liikkumisen tukemiseksi 

poikkihallinnollisen työn kautta; 

-Terveys- ja arkiliikunnan 

lisääminen; 

  

 

 

Käytössä liikuntaneuvonta 

Ohjautumistahot. 

Liikuntaneuvonnan asiakasmäärä.  

Vaikuttavuusseurantamittarit 

Matalankynnyksen ryhmät ja 
osallistujamäärät 

Liikunnan palveluntarjottimen 
kokoaminen 

Liikuntaseurojen ja kunnan 
yhteiskokoukset. 

  Vammaispalvelut:  

Erityisryhmien 
liikuntamahdollisuuksien 
parantaminen yhteistyössä 
liikuntatoimen kanssa 

 

Kunnassa on säännöllistä 
erityisryhmien ryhmäliikuntaa eri-
ikäisille kuntalaisille. 

 Tekninen toimi: 

Kyläkoulujen jääkiekkokaukaloiden 
pohjien kunnostus 

Uuden mönkijän hankinta latutöihin 

Vanhojen puistokäytävien kunnostus 

 

Toteutettu 

 

Hankittu 

Toteutettu 

Koulutoimi: 

Tunti liikuntaa arkipäivään 

 

Kouluterveyskysely: tunnin liikkuvat 
/päivä 

 Varhaiskasvatus: 

Liikkumista edistävän 
toimintakulttuurin kehittäminen 
yhteistyössä huoltajien kanssa 

 

Lasten aktiivisuus vähintään 3h/pvä 
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 Tavoite Mittarit 

Ehkäisevä päihde- ja 
mielenterveystyö 

Psykososiaaliset palvelut: 

Ryhmätoimintaa nuorille 
(mielenterveys- ja päihde) koulu/työ 
pudokkaille. -> koulutukseen tai 
työelämään siirtyminen. 

Aikuisille ennaltaehkäiseviä päihde- 
ja mielenterveysongelmaisten 
ryhmiä. ->Tavoitteena 
ennaltaehkäistä ongelmia/hoitaa 
ongelmaa. Kokemusasiantuntijat 
mukana. 

Vastaanottoaika annetaan viikon 
sisällä asiakkaan yhteydenotosta. 

Digipalvelut: Seurataan 2020 
Ikaalisten päihde- ja mielenterveys s-
postin yhteydenottoja 
(avunhakeminen ja 
ajanvarausmahdollisuus). Työntekijä 
vastaa s-posteihin mahdoll. pian. 

 

Osanottajien määrä, sijoittumis% 
 
 
 

Ryhmien ja osanottajien määrät 
 
 
 
 
 

Odotusaikatulos 
 

Yhteydenottojen määrä 

Koulutoimi:  

Ennaltaehkäisevä työ 
 

Hammaslääkäriyhteistyö 

 

Luennot ja tapahtumat ehkäisevään 
päihdetyöhön liittyen 

Käynnit koulusta 

 Tavoite Mittarit 

Suunterveydenhuolto Kaikille 1. lasta odottaville perheille 
suun terveydenhuollon 
äitiyspakkaus. 

Jaetut suun terveydenhuollon 
äitiyspakkaukset 

 8. luokkalaisille suunnitellaan 
terveydenedistämiskampanja. 

Toteutunut 
terveydenedistämiskampanja 
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2. Arjessa pärjäämisen vahvistaminen 

 Tavoite Mittarit 

Nuoriso- ja 
pitkäaikaistyöttömyyden 
hoito 

Aikuissosiaalityö: 

Sosiaalisen kuntouksen kehittäminen jatkuu 
(mm. ryhmätoimintaa yhteistyönä 
työllisyyspalvelujen ja etsivän nuorisotyön 
ym. toimijoiden kanssa) 

 

Asiakkaiden määrä 

 

Työllisyyspalvelut: 

Nuorten ja pitkäaikaistyöttömyyden hoito:  

• Tavoittaminen ja aktivointi 

• Palveluihin ohjaaminen  
o työllistymistä edistävät valmennukset 

> polutus eteenpäin 
o terveydenhoitopalvelut 
o kuntouttavat (fysikaalinen, päihde- ja 

MT-kuntoutus) palvelut 
o sosiaalinen kuntoutus 
o palveluohjaus/eläköitymisasiat 

• Työllisyydenhoidon ekosysteemin 
luominen – kaikki osallistuvat 
työllistymisen edistämiseen.  

 

Työttömyysaste ja aktivointiaste. 

Pitkäaikaistyöttömien määrä ja 
rakennetyöttömien määrä. 

Nuorten työttömien määrä ja 
työttömyysaste sekä aktivointiaste 
omassa ikäluokassaan. 

Työmarkkinatuen kuntaosuuden 
alenema >10% 

Uusi ekosysteemeihin perustuva 
joustava palvelumalli käyttöön. 

 Tavoite Mittarit 

Lapsiperheiden tukeminen Sote/Perhepalvelut: 

Sosiaalihuoltolain mukaisen ja 
lastensuojelun perhetyön sekä 
tukihenkilö/-tukiperhetyön 
vahvistaminen   

Perhekeskustoimintamallin luominen 
poikkihallinnollisesti ja 3.sektorin 
toimijat mukaan ottaen 

Eropalveluissa perheasiain sovittelun 
vakiinnuttaminen sekä lasten ja aikuisten 
vertaistukiryhmätoiminnan jatkaminen 
poikkihallinnollisena ja kuntien välisenä 
yhteistyönä 

 

Uusi perhetyöntekijä palkattu 
Tukiperheiden määrä 
 
 

Perhekeskustoimintamalli toteutettu 

 

Perheasiainsovittelu käytössä 

Vertaistukiryhmätoiminta toteutuu 

 Kansalaisopisto: 

Arjessa pärjäämisen vahvistaminen 
kurssien ja tapahtumien tuottaminen 

 

Tapahtumien määrä ja osallistujat 

   

Koulutoimi: 

Perheiden palveluiden tukeminen osana 
perusopetusta 

 

Matalan kynnyksen palveluiden 
kehittäminen perusopetuksen 
yhteyteen 
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 Tavoite Mittarit 

Ikäihmisten toimintakyvyn 
tukeminen 

Vastaanottopalvelut/sote:  

 

Erityisvastaanotot; ennakointi 

Ikäihmisten kevyempiin hoitomuotoihin 
panostaminen, hoitoketjun kehittäminen 
-> Akuuttiosastopaikkojen vähennys, 
hoidon tarpeen arviointi 

 

 

Saatavuus, palveluverkko 

Hoitojaksojen pituus ja määrä 

Asiakasmäärän seuranta 

 Kuntoutus: 

Toimintaterapeutin palvelua 
aikuisasiakkaille, toimintaterapeutin 
työajan lisääminen 80% 

Kotikuntoutusmallin luominen 
terveyspalveluiden ja kotihoidon 
yhteistyössä 

 

Asiakasmäärät, tavoitettavuus 
 
 

Kotikuntoutusta saaneiden lukumäärä, 
osastojaksojen pituudet 

 

Hoito- ja hoivapalvelut:  
RAI:n käyttöönotto  
  
  

Kotona asumisen tukeminen  
  
  

Kotikuntoutus    
  
  

Elämäntapaohjaus  
  

Omaishoidontuki maakunnallisin 
työtavoin  
  

Ikäasuminen  
 

 

 

  

RAI:n teko säännöllisillä asiakkailla 
100%  
  

91% > 75-vuotiaista asuu omassa 
kodissa  
Kotihoidon viriketoiminta kotihoidon 
asiakkailla 50%  
  
> 65-vuotiaiden terveydenhoitajan 
terveystarkastusmäärät  
Yhtenäisten kriteerien, maksuluokkien 
käyttöönotto  
  
Suunnittelutyö teknisen, yrittäjien 
kanssa  

 

 Tavoite Mittarit 

Turvallisuus   

Liikenneväylien turvallisuus Tekniset palvelut:  

Läykkäläntien perusparannus 

Pirkantien kevyenliikenteenväylän 
perusparannus 

Kylpylänkatujen perusparannus 

Puistokäytävien perusparannuksia 

 

Toteutuminen 2020-2022 

Toteutuminen 2020-2021 

 

Toteutuminen 2020 
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Yleinen turvallisuus 

 

 

Tekniset palvelut: 

Jatketaan osallistumista Ylä-ja Luoteis 
Pirkanmaan liikenneturvallisuus 
koordinaattori-hankkeeseen 
(liikennekasvatus, liikenneympäristö) 

 

Toteutuminen 

 

Lasten ja nuorten 
turvallisuus 

Koulutoimi:  

Liikenneturvallisuuskasvatus 

 

Koulutapaturmien määrä (alenee) 

Liikenneturvaan liittyvien tapahtumien 
tuottaminen 

 Varhaiskasvatus: 

Toiminta lasten välisissä ristiriidoissa – 
toimintasuunnitelman jalkauttaminen 
varhaiskasvatusyksiköissä 

 

Käytössä kaikissa 
varhaiskasvatusyksiköissä 

Nuorten hyvinvointi Nuorisotyö: 

Nuorten osallisuuden, hyvinvoinnin ja 

yhteisöllisyyden lisääminen sekä 

sosiaalinen vahvistaminen; 

-Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen  

-Poikkihallinnollisena kokeiluna 

Kouluchillaus jatkuu 

-Ravitsemus, liikunta, uni, some, 

päihteettömyys ym. teemoina 

nuorisotilalla ja tapahtumissa. 

-Avin nuorten harrastustoiminta-hanke 

jatkuu 5/2020 asti, uusi hankekausi 

haetaan. 

-Nuorten kuulemisen kehittäminen 

nuorisovaltuustotoiminnan kautta 

-Yhteistyö ympäristökuntien kanssa 

 

 

 

 

 

 

 

• Uudet toimintamuodot 

• Tyytyväisyyskysely toiminnasta 

 

• Teemallisten iltojen ja 
tapahtumien määrät ja 
osallistujat 

• Ryhmä toiminnassa 

 

 

• Nuorisovaltuustotoiminta 

• Koulutukset, tapahtumat 
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3. Yhteisöllisyys (taulukko) 

 Tavoite Mittarit 

Sisäisen turvallisuuden 
vahvistaminen 

Koulutoimi:  

Turvallisuus- ja valmiussuunnitelmat 
päivitetty 

 

Turvallisuussuunnitelmat ja 
valmiussuunnitelmat käytössä 

Osallistava kuntalainen Eri toimialat:  

Asukkaille järjestetään erilaisia 
vaikuttamisen ja osallistamisen 
tilaisuuksia. 

Vaikuttamiskanavien lisääminen ja 
aktiivisempi käyttö 

 

Tilaisuuksien ja kävijöiden määrä 

Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin 

Kuntalaiskyselyt 

Eri palautekanavat ovat aktiivisessa 
käytössä 

 

 

Koulutoimi:  

Oppilaiden kokema osallisuus 

 

Teot yksiköittäin/yhdessä oppilaiden 
osallisuuden lisäämiseksi, 
oppilaskuntatoiminta 

Nuorisotoimi/nuorisovaltuusto:  

Nuorten kuulemisen kehittäminen 
nuorisovaltuustotoiminnan kautta 

 

Nuorisovaltuustotoiminta 

Nuorisotoimi:  

Nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden 
lisääminen 

 

Uudet toimintamuodot  

Kulttuurinen hyvinvointi Kirjasto:  

Eri-ikäisten asukkaiden yhdenvertainen 
mahdollisuus sivistykseen, kulttuuriin ja 
aktiiviseen kansalaisuuteen 

 

Käyttö- ja lainausluvut, tapahtumien 
määrä ja niihin osallistujien määrä 

 

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 2019 osalta indikaattorimuutoksia sekä painopisteiden ja 
toimenpiteiden toteumaa kuntalaisten hyvinvoinnin kehityksestä ja tuottaa niistä johtopäätökset sekä toimenpide-
ehdotukset. 

Hyvinvointiryhmän kokoonpano vuonna 2019 oli seuraava: 
 

• Tapio Ala-Rautalahti, sivistysjohtaja, pj.  

• Sari Sarkonen, hyvinvointikoordinaattori, nuoriso- ja liikuntasihteeri, koollekutsuja 

• Minttu Haveri, koulukuraattori 

• Riikka Kuusiluoma, johtava hoitaja (14.8.2019 asti) 

• Marja-Liisa Vainionpää, kuntoutusvastaava (6/2019 asti) 

• Ulla Wegelius, johtava sosiaalityöntekijä, lastenvalvoja 

• Henrik Saxen, (21.9.2018 alkaen), puistotyönjohtaja 

• Birgitta Niskanen (15.8.2019 alkaen) 

Laajennettuun työryhmään kutsuttuina: 

• Susanna Mäkelä, nuoriso- ja perheohjaaja 

• Leena Nuora, asiakasohjaaja, kotihoidon ohjaaja 

• Jouko Tuikkanen, päihde- ja mielenterveystyön esimies (30.6.2019 asti) 

• Terhi Sarkki, varhaiskasvatusyksikön johtaja 

• Jukka Sippola, TE-koordinaattori (31.1.2019 asti) 

• Sonja Vuorela, vammaispalveluiden päällikkö (15.8.2019 alkaen) 

• Kati Moisio, palvelupäällikkö (1.9.2019 alkaen) 

• Kari Holma, päihde- ja mielenterveyspalveluiden päällikkö (12.8.2019 alkaen) 

• Jyri Mäntylä (27.9.2019 asti) 

 

7. Hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen 
 

Kaupunginhallitus     23.03.2020 §   

Kaupunginvaltuusto    25.05.2020 §  

 

 

 

 

 

 


