
 
 
 

IKAALISTEN KAUPUNKI

Hyvinvointikertomus 2020



Terveydenhuoltolain 12§:n mukaan kunnan on raportoitava valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä
toteutetuista toimenpiteistä ja valmisteltava kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus. Ikaalisten kaupungin Laaja

Hyvinvointikertomus 2017 – 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 23.04.2018 10§. Hyvinvointikertomuksen
suunnitelmaosassa on valittuna painopistealueiksi Terveellisten elintapojen edistäminen, Arjessa pärjäämisen vahvistaminen sekä

Yhteisöllisyys.  Tavoitteena on ollut, että hyvinvointityölle asetetut tavoitteet olisivat myös toimintaa ohjaavina hallintokuntien
talousarvioiden tuloskorttien tavoitteissa. Näin hyvinvointityö kiinnittyisi kaupungin talouden ja toiminnan suunnitteluun. 

 
Ikaalisten kaupungin strategia vuosille 2017 - 2021 hyväksyttiin joulukuussa 2017. Sitä tarkistettiin 2019 vuoden lopulla ja visiossa
Uskaltava Ikaalinen uudistuu valtatien varrella. Strategiassa todetaan, että ’ Kaikki suunnitelmamme, päätöksemme ja arkipäivän

toimintamme tähtäävät siihen, että Ikaalinen on elinvoimainen ja hyvinvoiva kotikunta.’ 
 

Vuonna 2021 valmistellaan Hyvinvointityöryhmän toimesta uutta Laajaa Hyvinvointikertomusta vuosille 2021 -2024. Siinä
käsitellään 2017 - 2020 vuosien osalta kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa ja nostetaan näiltä vuosilta esille asioita, joihin pitäisi

kiinnittää hyvinvoinnin lisäämisen ja eriarvoisuuden vähentämisen näkökulmasta huomiota ja tehdä toimenpiteitä. Tästä syystä
tämä käsillä oleva Hyvinvointikertomus 2020 ei käsittele asioita niin laajasti kuin edellisten vuosien vuosiraportit. Toimenpiteet

vuodelle 2021 löytyvät hallintokuntien tuloskorteista ja hallintokunnat seuraavat ja raportoivat tavoitteiden toteutumista
suunnitelman mukaisesti. 

Kouluterveystutkimus toteutetaan kahden vuoden välein ja siitä saatavat indikaattori- eli
mittaritiedot ovat isolta osin määrittämässä kuntalaisten, eritoten lasten, nuorten ja heidän
perheiden hyvinvoinnintilaa. Ne tiedot ovat kirjattuna Hyvinvointikertomus 2019:ssä ja uusia
päivitettyjä tietoja saadaan käyttöön loppuvuodesta 2021. Valtakunnallinen hyvinvoinnin ja

terveyden edistämiseen liittyvä  indikaattoritieto laahaa usein parikin vuotta jäljessä, siksi tässäkin
asiakirjassa joudutaan jossain kohtaa käyttämään 2018 - 2019 vuosien tietoa kuvaamaan

hyvinvoinnintilaa.
 

Tämä Hyvinvointiraportti on koottu ensikertaa ilmiöiden pohjalta. Ilmiölähtöisyys hahmottaa asioita osana
laajempaa järjestelmää ja asiakokonaisuutta, erillisten yksittäisten osien sijaan. Ilmiöiden nähdään ylittävän

sektorien rajoja ja haastavan siiloutuneita toimijoita. Se edellyttää yhteistä toimimista, moninäkökulmaisuutta ja
ymmärrystä tilannekuvan muodostamiseen ja yhdessä toimimiseen. Poikkihallinnollisella työllä, eri toimijoiden

yhteistyöllä, raja- ja yhdyspinnoilla toimien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on hedelmällisintä!
 
 
 

Johdanto

Ikaalisten kaupungin päivitetty 
Strategia 2020-2021

https://ikaalinen.fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia/



ILMIÖLÄHTÖISYYS AVAA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN POIKKIHALLINNOLLISUUTTA 



 

 

·Kuntatalouden osalta Ikaalisten tilanne on haastava vaikkakin

tilinpäätös 2020 on vahvasti ylijäämäinen kattaen suurimman osan

kumulatiivisesta alijäämästä. Suurimmat syyt hyvän tuloksen

taustalla ovat koronan vuoksi myönnetty ylimääräinen valtionosuus,

harkinnanvarainen valtionosuus sekä yt-neuvotteluiden kautta

saadut henkilöstökulujen säästöt. Tilinpäätöksessä 2020

kumulatiivista alijäämää oli n. 75 €/asukas, kun se vuotta aiemmin

oli jopa 520 €/asukas. Vuosikatteen keskiarvo vuosina 2016-2020

oli n. 330 €/asukas.

Asukasluku 6864 31.12.2020 ( 6946 12/2019)    

        

· Huoltosuhde ilmaisee kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65-

vuotta täyttänyttä on sataa 15-64-vuotiasta (työikäistä)

kohta. Mitä enemmän on lapsia ja/tai eläkeläisiä, sitä

korkeampi huoltosuhteen arvo on. Ikaalinen 83,7 (2017 80,8),

Pirkanmaa 59,8.

Syntyneiden lasten määrä: 30 vauvaa v. 2020 (34 vauvaa

v.2019), ennuste vuodelle 2021 50-60.

· Lapsiperheet perheistä%: 32,2% (2019), pirkanmaa 38,5%

· Yhdenhengen asuntokunnat,% asuntokunnista: 45% (2019),

Pirkanmaa 45,7%

· Yhden vanhemman perheet,% lapsiperheistä: Ikaalinen

22,4% (2019), Pirkanmaa 22,8%

ASUMINEN, ELINYMPÄRISTÖ,
TURVALLISUUS



TEIKANKAAN LÄNSIOSAN
ASEMAKAAVAN LAAJENNUS,

PALINPERÄN
ASEMAKAAVA/MUUTOS, KÄYNNISSÄ
TOIVOLANSAAREN ASEMAKAAVAN
MUUTOS, MAANTIE-ASEMAKAAVA

MUUTOKSET.

KAAVOITUS-
TILANNEHINKU-TILANNE: IKAALINEN MUKANA

CO2-RAPORTOINNISSA. IKAALISISSA
PALJON METSIÄ, JOTKA TOIMIVAT

HYVIN HIILINIELUNA.

CO2-RAPORTTI

UUTTA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄÄ
RAKENNETTU RAHKOLANKUJALLE JA

LÄYKKÄLÄNTIELLE. PIRKANTIELLÄ KÄYNNISSÄ
KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄN

PERUSKUNNOSTUS. SISÄÄNTULOTIEN JA
VANHAN TAMPEREENTIEN RISTEYKSEEN

RAKENNETAAN
LIIKENNEYMPYRÄ/RISTEYSALUEITA

PARANNETAAN, TYÖT ALOITETTU SYKSYLLÄ
-20. 

KYLPYLÄN ALUEEN KATUVERKOSTON
PERUSPARANNUS.

 
KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄT KM-MÄÄRÄ:

KAUPUNGIN HOIDOSSA N. 20 KM,
VALTION HOIDOSSA N.8KM.

 
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖRYHMÄ:

KOKOONTUNUT 2 X VUODESSA.
TILAISUUDESTA SAATU AIHEESEEN

LIITTYVÄÄ MATERIAALIA JAETTAVAKSI
ASUKKAILLE. 

 

LIIKENNE-
TURVALLISUUS

VÄESTÖN IKÄRKENTEEN MUUTOS
JATKUU VOIMAKKAANA TULEVINA
VUOSIKYMMENINÄ. SIKSI MYÖS

IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISEN
ENNAKOINTIA JA MUUTTUVIIN

TARPEISIIN VARAUTUMISTA TULEE
VAHVISTAA KUNNISSA. 

IKÄASUMINEN:

 
 
 
 
 
 

LEIKKIKENTÄT JA
LIIKUNTAHALLI

TK-SAIRAALAN PAIKKALUKU
OLI VUODEN ALUSSA 18 JA
SE VÄHENNETTIIN 8.6.2020

ALKAEN 16 PAIKKAAN.

AKUUTTIOSASTO-
PAIKKOJEN
VÄHENNYS

 Leikkikenttien määrä ja peruskorjaus,
turvallisuusparannukset: Leikkikenttiä 12kpl,
kaikilla leikkikentillä tehty peruskorjauksia,

välineet nyt pääosin hyvässä kunnossa.
· Liikuntahallin rakentaminen 2020-tilanne:
Rakentamiseen saatu rahoitus OKM:ltä ja

hanke kilpailutettu. Rakentaminen aloitetaan
keväällä 2021.

 



• Liikennevahingot 2020 :

kuolleet 1, loukkaantuneet 9

• Pelastustoimen tehtävät:
tehtävien kokonaismäärä edellisen
vuoden tasolla v.2019 183, v.2020
178. Palohälytystehtävien määrä oli
kasvanut vuoden 2020 osalta. 
• Turvallisuus- ja
valmiussuunnitelmat: Vuoden
aikana jokainen osasto päivitti omat
valmiussuunnitelmat ja hyväksytti ne
lautakunnilla.

Poliisin rikostilaston huomiot:
Rikosten määrä olo vuonna 2020
yhteensä 760 (2018: 878, 2019:

729), omaisuusrikokset kasvaneet
hieman, väkivaltarikokset

vähentyneet,
huumausainerikoksissa

merkittävä kasvu: v.2018:14,
2019:29, 2020:53.

Liikennerikosten määrä on
kokonaisuutena hieman

vähentynyt, kasvua
rattijuopumusten määrässä

2018:30, 2019:33, 2020:59 



141 VUONNA 2019

   147 kpl    ·  Eropalvelut : Perheasiainsovittelua tehdään

Ikaalisten ja Hämeenkyrön perheneuvonnan yhteistyönä.

Perheitä palvelussa on ollut 1-2 vuosittain. Lasten

erovertaistukiryhmä on järjestetty keväällä 2020.

·        Perhetyö: Neuvolan ennaltaehkäisevää perhetyötä

tekevä perheohjaaja (50%) jäi pois 10/2020

(perhekäyntimäärät v.2019 165 käyntiä, v.2020 13.10. asti

128 käyntiä); tilalle ei ole palkattu ketään, työtä tehdään

lapsiperheiden kotipalvelussa ja sosiaalihuoltolain

mukaisessa perhetyössä, jossa poistuneet

ennaltaehkäisevät perhekäynnit näkyvät

sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön tarpeena. 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen perheohjaaja

vastasi pääosin 3-12-vuotiaiden ennaltaehkäisevästä

perhetyöstä. 

Lähisuhdeväkivalta: Lähisuhdeväkivallan kunnallista

ehkäisyohjelmaa ei ole tehty.

     Lastensuojelun avohuollon asiakkaat: 37 asiakasta (61

asiakasta v. 2019, tilasto epätarkka v. 2019).

Sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkuudet lisääntyneet

voimakkaasti.

· Perheneuvolan asiakasmäärä: Asiakasmäärissä ei suurta

muutosta: 105 asiakasta v. 2020 (117 asiakasta v. 2019).

·Tukiperhetyö, perheiden määrä: 14 perhettä (8 perhettä v.

2019). Lapsia tukiperheissä 21.

 

 

 Lastensuojelu-

ilmoitukset IHMISSUHTEET JA ELÄMÄNMUUTOKSET



TYÖ JA TOIMINTA

Työllisyyden kuntakokeilu, aloitus

siirtyi kolme kertaa. Aloitus

1.3.2021.

Työmarkkinatuen kuntaosuus 2019-

2020, alenematavoite 10%: 

v.2019  196 245 € ja v.2020  370 572

€. Korona romahdutti

aktivointimahdollisuudet. 

*Työpajalla olleiden valmentautujien

määrä 2019-2020 : Vuonna 2019 100

valmentautujaa ja 7906 päivää.

Vuonna 2020 99 valmentautujaa ja

4990 päivää. Koronarajoitukset ovat

estäneet valmentautumista.

 

 

 

Työttömät työnhakijat

v.2019 237 hlöä,

v.2020 378 hlöä.

Työttömyysaste v.

keskimäärin 13,4% 
 

 

Työttömät työnhakijat

muutos 2019-2020:

· Aktivointiaste 8/20 33,6%

vuonna 2019 k-a 56,4 ja

vuonna 2018 56,3

· Rakennetyöttömien

määrä noussut 10/19 -

10/20 37,5 prosenttia ja

pitkäaikaistyöttömien 41,7%

· Alle 25-vuotiaiden

työttömien määrä noussut

116,7 % ja yli 50-vuotiaiden

50,3 %

· Avoimet työpaikat -43,8%

15,4 %
TYÖTTÖMIEN

TYÖNHAKIJOIDEN
OSUUS

TYÖVOIMASTA
12/2020

• Sosiaalisen kuntoutuksen

kehittäminen: Sosiaalisen

kuntoutuksen toimintaa on

järjestetty yhtenä päivänä

viikossa Kamraatinkulman

toimintakeskuksessa elokuusta

2020 alkaen. Asiakkaita ollut

syksyn aikana 5 ja käyntipäiviä

yht. 34. Käyntipäivien määrä

on ollut noususuhdanteinen

kuukausitasolla tarkasteltuna.

Psykiatrisella sairaanhoitajalla

asiakkaita vuonna 2019 156 ja

v. 2020 192.

435 hlöä
(288/2019)



Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64-
vuotiaat, osuus vastaavan ikäisestä väestöstä,

9% (n. 280 hlöä v. 2019, v. 2018 8,9%).
 

Nuorisotyöttömät: 
10/19 24 henkilöä, 
10/20 66 henkilöä, +175%,
nousua keskimäärin n.95%.
Aktivointiaste v.2019 56,0 ja
v.2020 38,9.

TYÖ JA TOIMINTA

3,7% ~134 hlöä, 3,9% ~ 139 hlöä



TYÖ JA TOIMINTA
Rakennetyöttömien määrä noussut

Ikaalisissa 12/19-12/20 28,5% ja
pitkäaikaistyöttömien 62,3%.

Hämeenkyrössä vastaavat luvut ovat
56,2% lisäystä rakennetyöttömyyteen ja

100% pitkäaikaistyöttömyyteen.
Parkanossa 46,9% ja 84,8%.

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä noussut
samana aikana Ikaalisissa 50,3%, Parkanossa

10,1% ja Hämeenkyrössä 56,3%
.

Uusia työpaikkoja joulukuussa 2020
Ikaalisissa 36, Parkanossa 69 ja

Hämeenkyrössä 46.



· Perustoimeentulotuen saajakotitalouksien määrät 2019-
2020:
Saajakotitaloudet yhteensä 324 (v.2019 335), yhden hengen
kotitaloudet 250, lapsiperheet 50
·Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden henkilöiden
määrä % asukkaista: Ikaalinen 1,4 (n. 97 hlöä 2019), 1,6
(n.112 hlöä 2018), 1,3 (n.93 hlöä v.2017) ja Pirkanmaa 2,4
(2019)

TALOUDELLINEN TOIMEENTULO

Kouluteterveystutkimus 2019: Perheen
koettu taloudellinen tilanne
kohtalainen tai sitä huonompi, % 8. ja
9. luokan oppilaista: Ikaalinen 34,1%,
Pirkanmaa 25,8%

·        Lasten pienituloisuusaste eli kuinka
suuriosa alle 18-vuotiaista kuuluu
kotitalouksiin, joiden tulot jäävät suhteellisen
pienituloisuusrajan alapuolelle: Ikaalinen 14.7
% (2018, 2017 14,5%), Pirkanmaa 11,9%.

Koulutustasomittain eli perusasteen jälkeen
suoritetun korkeimman koulutuksen
keskimääräinen pituus henkeä kohti: Ikaalinen
308,3 (2017), 316,4 (2019), pirkanmaa 391,8 (2019). 
Esimerkiksi koulutustasoluku 246 osoittaa, että teoreettinen koulutusaika henkeä kohti on

2,5 vuotta peruskoulun suorittamisen jälkeen. Väestön koulutustasoa mitattaessa
perusjoukkona käytetään tavallisesti 20 vuotta täyttänyttä väestöä. Näin siksi, että alle 20-

vuotiaat ovat pääsääntöisesti vielä koulussa eivätkä näin ollen ole ehtineet suorittaa
tutkintoa.

 



Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen:

*Sivistysosastolla kuntalaiskysely kulttuurin ja kirjaston käytöstä

koronan vuoksi vain sähköisenä; 104 vastausta

*Huoltaja ja oppilaskysely lukuvuoden 2019-2020 toiminnasta ja

koronan hoidosta perusopetuksessa, (asteikolla 1-5 1= täysin eri

mieltä, 5 =täysin samaa mieltä) “Olemme tyytyväisiä

etäopetusjärjestelyihin”, ka 4,3) 238 vastausta

*Kulttuuriväen tapaamisia sähköisesti ja lähitapaamisina 5

*Järjestötreffit ikaalilaisille yhdistyksille ja järjestöille 22.1.,

32 osallistujaa.

*Uusien asukkaiden ilta Omalla Tuvalla marraskuussa, osallistujia 10

*Urheiluseurapalaveri 6.2. Valkean ruusun koululla.

*Ikäautoilijoiden kuntokurssi järjestettiin lokakuulla , osallistujia 32.

Kurssin toinen osa jäi koronan vuoksi pitämättä.

*Nuorisotilalla kävijöiden harrastamiskysely lokakuussa

*Oppilaiden kokema osallisuus; teot osallisuuden lisäämiseksi:

Toteutui osana oppilaskuntatoimintaa yksiköittäin

OSALLISUUS 
JA
VAIKUTTAMINEN



OSALLISUUSFOORUMEJA

NUORISOVALTUUSTO

Nuorisovaltuusto kokoontui 19 kertaa

nuorten vaikuttamis- ja osallistamisasioissa

ja sai edustajan kaupunginvaltuustoon.

Lisäksi puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikissa

lautakunnissa, edustaja valittu kuhunkin

lautakuntaan.

VANHUSNEUVOSTO

 

 

Vanhusneuvosto kokoontui kolme

kertaa ja yhden kerran

kokoontuivat yhdessä

vammaisneuvoston kanssa.

VAMMAISNEUVOSTO

 

 

·        Vammaisneuvosto on

kokoontunut kaksi kertaa

vuoden 2020 aikana.

Maku- ja asiakasraadit
Perusopetuksen makuraati toteutettiin keväällä kaksi kertaa ja syksyllä kerran. Makuraati siirtyi etäraatikäytäntöön syksyllä 2020.

Ikäihmisten asiakasraati (ravitsemus) kokoontui kaksi kertaa. Vanhustenhuollon asiakasraati kokoontunut kerran.



Eläkeläisten kuntosalin käyttö: 2419 käyntiä

v.2020 , (3922 v.2019). Koronasta aiheutuvat

sulut kuntosalilla 13.3.-9.8. ja 1.-31.12.2020

* Ohjattu liikunta/liikuntatoimi:

 Eri-ikäisille suunnatuissa ohjatuissa

liikuntaryhmissä käyntejä 3765 v.2020

(huom. Liikuntahallin sulku)
 

VAPAA-AIKA



VAPAA-AIKA
 

 

Elokuvanäytöksiä 1.-3./20,
4.-12./20 pääosin suljettu,

lukuunottamatta marraskuun
yksittäisiä näytöksiä

*Kaupungin kulttuuritoiminta
rajoitettua koronavuoden aikana,

ohjaus sähköisiin palveluihin netissä;
valtakunnalliset museot ja

virtuaalitapahtumat 
*Veteraanipäivän ja Itsenäisyyspäivän

tapahtumat väitettiin sähköisesti,
itsenäisyyspäivän juhlassa yli 700

katsojaa Youtube -kanavalla
 

 

 

 

 

 

Kirjaston tunnusluvut: lainaajien %-
osuus asukkaista: 34,27 %,

laina/asukas: 11,23, käynnit/asukas:
3,85 (korona-aika lisäsi

verkkokäyntien määrää), tapahtumien
määrä: 18, tapahtumien

osallistujamäärä: 295
Kirjasto suljettu kokonaan:

13.3.-29.5.2020, 2.-31.12.2020
rajoitetut palvelut ja aukioloajat

*Koronavuosi lyhensi
kansalaisopiston opistovuotta 4vkoa
kevään lopusta ja 1vko syksyllä, niiden

kurssien osalta, joita ei voitu pitää etänä.

Digitaalisen nuorisotyön
kehittäminen: Aloitettiin mm. Discord-

kanavan käyttö keväällä nuorten
tavoittamiseksi.

Poikkihallinnollinen kokeilu
kouluchillaus; toteutettiin

yhteiskoulussa keväällä sote, koulu,
nuorisotoimi, srk ja

työllisyyspalveluiden yhteistyönä.
Nuorisotilan kävijätilasto: 2337 (2020),
5037 (2019), 5007 (2018), 3712 (2011).
Huom. Nuorisotila suljettu 13.3.-22.5.,

heinäkuu ja joulukuu. Joulukuussa
Instragramissa 419 seuraajaa.



Kyläkoulujen jääkiekkokaukaloiden pohjien
kunnostus: Kaukalon pohjat lanattu ennen kauden
alkua, kahdelle kentälle hankittu kunnolliset
pukukopit. 
Mönkijän hankinta latutöihin: Latutöihin hankittu uusi
lämpöhytillinen tela-alusteinen mönkijä.

Vanhojen puistokäytävien kunnostus: Lähes kaikki
keskustan alueella kulkevat puistokäytävät
pintasorastettu.
Vatula-Ulvaa välisen ulkoilureitin valaistuksen
parantaminen: Toistaiseksi ei toteutunut. 
Venepaikkojen lisäys Pohjoisrannan laiturille: 2020
hankittu laturin jatke yli 2.5 m:n veneille.  Hyödyntää
järveä virkistyskäytössä.

 

VAPAA-AIKA
 



KASVU,
OPPIMINEN,
KASVU-YHTEISÖT

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, osuus vastaavanikäisestä
väestästä Ikaalinen 4,8% (n. 16 nuorta 2017), 5,4% (n.18 nuorta 2018), Tietoa ei
vielä  vuodelta 2019.
Peruskoulun päättäneiden jatko-opiskelupaikkojen saantitieto 31.12.2020 :
Ikaalisten yhteiskoulussa päättötodistuksen saaneiden opiskelutilanteen
31.12.2020 mukaan kaikki aloittivat elokuussa jatko-opinnot ja kaikki opiskelevat
edelleen 31.12.2020 oppilaitoksissaan (62/62 (100 %).

Varhaiskasvatuksessa lasten määrä on laskenut vain vähän, vaikka
ikäluokat vuosina 2018-19 on olleet reilusti pienempiä

(osallistumisaste ollut noususuunnassa)
 

Mansoniemen ryhmis suljettiin 31.7.2020
 

Varhaiskasvatuksessa on kehitetty liikkumista edistävää
toimintakulttuuria osana varhaiskasvatuksen liikuntahanketta.

Koulujen hankkeet:
Perusopetuksessa lukuvuoden aikana yli 10 hanketta hyvinvoinnin

edistämiseen (alkavat, käynnissä, päättyneet).



THREATS TO
WILDLIFE

Pitkät liikuntavälitunnit:
Toteutuivat osana koulupäivää, etäopetuksen aikana 1.-5./20
oppilaat kotona opetuksessa.
Poissaolojen määrän kehitys:
Seurattiin yksiköittäin, etäopetusaikana tavoitettiin kaikki
oppilaat.
Poissaolot lisääntyneet, koulusta kieltäytyminen ahdistuksen
vuoksi kasvava ilmiö.

Koulujen liikunnan lisääminen:
Osana perusopetusyksiköiden toimintaa

On käytössä varhaiskasvatusyksiköissä

VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA LASTEN
VÄLISISSÄ RISTIRIIDOISSA:

KASVU,
OPPIMINEN,
KASVU-YHTEISÖT



8. ja 9. luokkalaisten korkeintaan tunnin hengästyttävää
liikuntaa viikossa harrastavien poikien osuus on noussut 11,7
prosenttiyksikköä ja tyttöjen määrä on laskenut 1,8
prosenttiyksikköä vuodesta 2017 vuoteen 2019. Uudet
Kouluterveystutkimustulokset tulevat 2021  loppuvuodesta.

NUORTEN LIIKUNTAKÄYTTÄYTYMINEN

Terveysliikuntakoordinaattori käynyt Toimintakeskuksessa
ohjaamassa liikuntaa sovitusti.

ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA

https://osake.eeventti.fi/hyvinvoiva-koululainen-kehitystyon-
loppujulkaisu

KAATUMISTEN MÄÄRÄ: Luotettavaa tilastoa asiasta ei ole
potilastietojärjestelmästämme saatavilla. 

HYVINVOIVA KOULULAINEN-HANKE TULOKSET:

FYYSINEN TERVEYS,
MIELENHYVINVOINTI
JA ITSENSÄ
TOTEUTTAMINEN



MOVE
FYYSISEN KUNNON TESTIT 5. JA
8. LK LAPSILLE JA NUORILLE

Valtakunnallinen taso: ”Syksyn 2020 mittaukset
osoittivat, että 5.- ja 8.-luokkalaisten
kestävyyskunto on heikentynyt. Suurella joukolla
oppilaita kestävyyskunto on terveyttä ja
toimintakykyä mahdollisesti haittaavalla tasolla,
jolloin heillä voi olla vaikeuksia selviytyä väsymättä
arjen toiminnoista. Kestävyyskuntoa mitataan
viivajuoksulla, jossa 5. luokkalaisista tytöistä 41 %
juoksi korkeintaan hieman yli 3 minuuttia eli 460
metriä (alin kuntoluokka) ja pojista 45 %
korkeintaan 4 minuuttia eli 580 metriä (alin
kuntoluokka). 5.-luokkalaisten kestävyyskunto on
heikentynyt tasaisesti jo 5 vuoden ajan.

Selkeä laskeva käyrä tuloksissa on 8. luokkalaisten tyttöjen ylävartalon

kohotuksessa, missä tulos on laskenut vuodesta 2018 vuoteen 2020 48%

(sininen Ikaalinen, vihreä koko maa). 
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 Vammaispalvelussa on tarjottu sopeutumisvalmennuksena
neuropsykiatrista kuntoutusta yksilövalmennuksina sekä uutena
palvelumuotona ryhmämuotoisena valmennuksena

VAMMAISPALVELUT / NEPSY 

Syksyllä 2020 järjestettiin voimavaroja elämän muutostilanteisiin
ryhmä. Ryhmä kokoontui 10 kertaa ja sen tarkoitus oli ehkäistä
vakavampia ongelmia lisäämällä resilienssia vaikeiden
elämätilanteiden edessä. Laajasta markkinoinnista (mm. Kaupat ja
kirjasto) huolimatta osallistujia tuli vain jo palveluissa olevista. 
 Suunnitellut psykososiaalisen tuen ryhmät ahdistukseen ja
seksuaaliseen kaltoinkohteluun eivät toteutuneet, koska osallistujia
ei tullut.

AIKUISTEN ENNALTAEHKÄISEVÄT PÄIHDE- JA
MIELENTERVEYSONGELMAISTEN RYHMÄT

Vuonna 2020 sähköpostiin tuli 35 yhteydenottoa. Suuri osa
yhteydenotoista oli huoli-ilmoituksia. Toiseksi eniten posteissä
kysyttiin neuvoa ja ja toivottiin aikaa työntekijälle.

IKAALISTEN PÄIHDE- JA
MIELENTERVEYSSÄHKÖPOSTIN YHTEYDENOTOT

FYYSINEN TERVEYS,
MIELENHYVINVOINTI
JA ITSENSÄ
TOTEUTTAMINEN



FYYSINEN TERVEYS,
MIELENHYVINVOINTI
JA ITSENSÄ
TOTEUTTAMINEN

Vuonna 2020 sekä lonkkamurtumapotilaita että aivovamma, selkä- ja

jalkaongelmaisia pystytty kotiuttamaan osastohoidosta nopeammin

fysioterapeutin kotikuntoutuksen tuella. Asiakkaita ollut 8-9 .

KOTIKUNTOUTUSMALLIN LUOMINEN
TERVEYSPALVELUIDEN JA KOTIHOIDON
YHTEISTYÖNÄ

Yhteensä 88 käyntiä,  käyntimäärä on pysynyt aivan samana kuin

edellisenä vuonna.

TOIMINTATERAPEUTIN PALVELUT
AIKUISASIAKKAILLE

v. 2020 ei toteutunut erillisiä,  muiden tahojen tuottamia ehkäisevän

päihdetyön luentoja.

KOULUTOIMEN LUENNOT JA TAPAHTUMAT
EHKÄISEVÄÄN PÄIHDETYÖHÖN LIITTYEN



ELINTAVAT JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN
Eri ikäryhmien, työttömien, omaishoitajien ja asevelvollisten
terveystarkastukset:  
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65-vuotiaiden ja työttömien

osalta tarkastusmäärät
edellisen vuoden tasolla, 75-

vuotiaat 1/3 käyntejä
edell.vuoteen verrattuna,
omaishoitajia yksi, naiset

50v.v. 2019 tasolla. Miehet 40v.
30 hlöä (7hlöä v.2019)

 
.



ELINTAVAT JA
TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN

Suunterveydenhuolto:   
 STM:n ja THL:n asettamat ohjeistukset vaikuttivat

voimakkaasti toimintaan suun
terveydenhuollossa. Asiakaskäyntejä oli 1100

käyntiä vähemmän kuin 2019. Toiminta oli
lähinnä kiireellistä hoitoa 3 kk ajan.

Toimintatapaohjeet ja tiettyjen työvälineiden
käytön rajoittaminen muuttivat ja hidastivat

normaalia toimintaa. 8.lk suunnattua kampanjaa
ei pystytty toteuttamaan. Äitiyspakkausten jako ja

terveydenedistämiskäynti suuhygienistillä
ensimmäistä lasta odottaville toteutui.

Liikuntatoimen Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät ja
ohjautuminen: 

Asiakkaita 108 (v.2019 111) sisältäen liikuntaan ja
ravitsemukseen liittyvää  

elintapaohjausneuvontaa. Ohjautuminen lisääntynyt
lähetteellä sote-palveluista (lääkäri, hoitaja) 

 
Kansantauti-indeksi (viimeisin tilasto v. 2018): Suurimpina
kansantauteina Ikaalisissa verenpainetauti sekä diabetes. 

 
Diabeetikoiden määrä:  Ikaalisissa v. 2018 9,9 %

väestöstä (n.700 hlöä) sairasti diabetestä - uudempia
lukuja ei ole saatavilla. 

 
Diabetes-pilotin tulokset, käyntimäärät: Kontaktien määrä

on 926, jossa on vähennystä ed.vuodesta Koronan
aiheuttaman tilanteen vuoksi.

 
 
 
 

 
 



ELINTAVAT JA
TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN

Varhaiskasvatuksessa on toteutettu ruokakasvatusta Sapere-
menetelmän avulla, koronan vuoksi lasten osallisuus on kuitenkin
ollut rajatumpi tänä vuonna. 
Kansalaisopiston terveellisten elintapojen kurssien ja tapahtumien
tuottaminen/toteutuminen: 

Kouluruokailun arvostus/viihtyvyyskyselyn tulokset: 
Toteutui 

Toteutettiin osana koulujen vuosittaista palautekyselyä, käsittely
yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä.

RAI:n käyttöönotto otettu käyttöön asiakasohjauksessa,
omaishoidontuessa sekä kotihoidossa keväällä 2020.

Asumispalveluissa käyttöönotto syksyllä 2021.
(RAI=palvelutarpeen arviointi vanhus- tai

vammaispalvelussa) 
 
 
 
 
 
 

Painonhallintaryhmää ei toteutettu  terveys- ja
liikuntatoimien yhteistyönä vuonna 2020.  

 
Ravitsemussuositusten huomioiminen: 
Ruokalistat eri ikäryhmissä on muutettu
terveellisempään suuntaan vastaamaan

ravitsemussuosituksia. 



ELINTAVAT JA
TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN  

Liikunnan
palveluntarjottimen

kokoaminen

Koottu www.ikaalinen.fi-sivuille 3.
sektorin, kunnan ja yksityisten
palveluntuottajien liikuntaan,
ravitsemukseen sekä uneen

liittyviä palveluja kuntalaisten ja
ammattilaisten käyttöön

elintapaohjauksessa.

Lasten ylipainon kehitys
 

FinLapset -rekisterin 2019 mukaan
ylipaino lapsilla: 7-12-vuotiaat (87
% lapsista kirjattu)/Ikaalinen tytöt
19 % (valtakunnallisesti 18 %) ja
pojat 42 % (valtakunnallisesti 28

%)

Kouluterveystutkimus, josta
saadaan seurattavaa lasten ja

nuorten hyvinvointitietoa
Hyvinvointikertomukseen
käytettäväksi, toteutetaan

kahden vuoden välein. Seuraava
tiedonkeruu keväällä 2021,
tulokset julkaistaan 2022

alkuvuodesta. Nyt käytettävissä
2019 vuoden tietoja, jotka

kerätty Hyvinvointikertomus
2019:ään. Asiakirja löytyy

https://ikaalinen.fi/kaupunki-ja-
hallinto/kuntainfo/

 
 



Erityisryhmien päivätoiminnan asiakkaat/vuosi:
Kamraatinkulman toimintakeskus on tarjonnut päivä- ja
työtoimintaa erityisryhmille eli kehitysvammaisille,
vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Päivätoiminnan
käyntipäiviä yht. 1140, työtoiminnan käyntipäiviä 834 ja
avotyön käyntipäiviä 869 päivää. Toimintakeskus oli
suljettuna 18.3.2020-31.5.2020 ja toiminta supistettua
18.3.2020-2.8.2020 minkä vuoksi käyntipäivien määrä on
laskenut vuoteen 2019 verrattuna.

Yli 65-v. Omaishoidon tuen hoidettavat/vuosi (hoito-ja
hoivapalvelut): 68 henkilöä v. 2020 
Yli 75v. Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11.  Ikaalisissa
12,4% 
Alle 65-v. Omaishoidon tuen hoidettavat/vuosi
(vammaispalvelut): alle 65-vuotiaiden omaishoidon tukea
on myönnetty 30 asiakkaalle, joista 17 oli alle 18-
vuotiasta.

PALVELUT JA TOIMIVA ARKI

Lääkärien saatavuuden parantaminen: lääkäritilanne
on ollut hyvä. 
Terveydenedistäminen, sairauksia ennaltaehkäisevän
työn lisääminen: Korona –pandemia on vaikuttanut
ja heikentänyt Terveysneuvonnan ennaltaehkäisevän
työn toteuttamista.

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluasiakkaat
31.12.: alle 65-vuotiaita asiakkaita 29 ja 65-
vuotta täyttäneitä asiakkaita 101. Määrä on
pysytellyt samansuuruisena edellisiin vuosiin
verrattuna.



PALVELUT JA TOIMIVA ARKI
Koulujen Hyvinvointikyselyiden

toteutus; Koronavuoden
etäopetusjärjestelyt koettiin

olosuhteisiin nähden
onnistuneina. Etäopetus kesti

18.3-22.5. välisen ajan.
Syyslukukausi toteutui kokonaan

lähiopetuksena.
Hyvinvointikyselyt käytiin läpi

yksiköittäin toiminnan
kehittämiseksi ja osana

yhteisöllisen
oppilashuoltotyöryhmän työtä. 

Perhekeskustoiminta-malli:
Mallin kehittäminen kesken. Aamu- ja

iltapäivätoiminnassa
keskimäärin 60 lasta

asiakkaina.



TERVEYDENEDISTÄMISAKTIIVISUUS 
2020 IKAALINEN

HTTPS://WWW.JULKARI.FI/BITSTREAM/HANDLE/100
24/127135/THL_TEAVIISARI_ESITE_08122016_VERK
KO_OPH.PDF?SEQUENCE=3&ISALLOWED=Y

HTTPS://TEAVIISARI.FI/TEAVIISARI/FI/TULOKSET=
KUNTA143

TEAVIISARI 



Perhekeskustoimintamalli kesken 
 

Nuoriso- ja liikuntatoimessa sekä vapaa-aikapuolella tilojen sulkua monena kuukautena ja palvelut keskeytettynä. 
 

Yleisötapahtumia peruttiin/yhteisöllisyys vähentyi 
 

Tekninen toimi ja kulttuuritoimi ei saanut palkata nuoria kausi/tukityöllistettäviä pihatöihin. 
 

Korvaushoitoasiakkaiden suuri määrä haastaa palveluiden jatkuvuuden 
 

Työttömyys ja työmarkkinatuen kuntaosuus on hälyttävän korkealla tasolla 
 

Lasten ja nuorten fyysinen kunto heikentynyt ja koulupoissaolot lisääntyneet lukuvuonna 2020-2021 
 

Taloudellisen tasapainon saavuttamisvelvoitteet vaativat edelleen talousarvion ja toiminnan tasapainottamista ja palvelutason karsintaa 
 

Koronaepidemian takia isoa osaa kaupungin palveluista jouduttiin sulkemaan tai rajoittamaan palveluita osa-aikaisesti 18.3 alkaen tai järjestämään vaihtoehtoisilla
toimintatavoilla.  

 
Koronaepidemian vaikutukset palveluiden tarpeeseen vielä vaikeasti ennakoitavissa   

 
Ennaltaehkäisevän perhetyön resurssit ovat vähentyneet, koska neuvolan perhetyöntekijä jäi pois syksyllä ja määräraha otettiin v. 2021 talousarviosta pois. Tämä

vaikuttaa lapsiperheiden kotipalvelun ja sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön tarpeen lisääntymiseen. 
 

Ennaltaehkäisevän toimeentulotuen tarve on kasvanut edelleen asiakkaiden talousvaikeuksien lisääntyessä. 



Digitaalinen nuorisotyö otettiin käyttöön uutena toimintamuotona. Etänuorisotyötä kehitettiin yhteistyössä                         
 (nuorisotoimi, koulutoimi, srk) 

Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät pysyivät samalla tasolla. Diabeetikoiden ohjautuminen liikuntaneuvontaan vahvistui. 
Kirjasto sai yhdessä Parkanon kirjaston kanssa avustuksen Hyvinvointia kirjastosta –hankkeeseen, joka toteutetaan 1.6.2021-

31.12.2022 
Suun terveydenhuollossa loppuvuosi kiireettömän hoidon osalta sujui lähes normaalisti. Vaikeaa hoidon jonoutumista ei ole

tapahtunut, koska hoitoon pääsy on ollut vuosia hyvä eikä patoutunutta tai viivästynyttä hoidon tarvetta ollut olemassa.  
Työllisyyspalveluissa onnistuttiin viikossa järjestämään etätyöpaja poikkeuslain suljettua fyysisen toiminnan. 

Työikäisten päihde- ja mielenterveyspalveluissa on pystytty turvaamaan nopea hoitoon pääsy matalalla kynnyksellä.   
Haasteellisena koronavuonna pystyimme hienosti ohjeistamaan, auttamaan ja tukemaan ikäihmisiä kotona ja kotihoidossa. Saimme

tukea työhömme paikallisilta liikkeiltä mm. kaupoilta ja lounasravintoloilta sekä kolmannelta sektorilta.   
Etäopetukseen siirtyminen sujui keväällä olosuhteisiin nähden erinomaisesti, otettiin käyttöön kahdessa päivässä ja kaikki oppilaat

tavoitettiin 
Toimialojen sulun aikainen reagointi siirtämällä ihmisiä väliaikaisesti toisiin tehtäviin mahdollisti työnteon jatkumisen lomatusten

sijaan 
Taloudelliset ratkaisut edesauttoivat talouden tasapainon saavuttamista (yt-neuvottelut, lomautukset, palvelun rajoittamiset,

harkinnanvaraisen lisän anominen)



Lukiokoulutus alkoi uudistetussa IDEA-kampuksessa 
Hanketyön kautta saatiin lisäresursseja tuotettaviin palveluihin mm. Perusopetuksessa ryhmäkokojen pienentämisen ja tuen

lisääntymisen kautta 
Joustavan perusopetuksen luokka käynnistyi yhteistyössä Hämeenkyrön kunnan kanssa 

Erityisryhmien päivätoiminnan sisältöä on kehitetty asiakaslähtöisesti ja sosiaalisen kuntouksen palvelu aloitettu
Kamraatinkulman toimintakeskuksessa 

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa panostettiin liikkumisen lisäämiseen; tehtiin liikkumisesta suunnitelmallisempaa
(liikunnan vuosisuunnitelma), sekä lisättiin ulkona liikkumista ja toiminnallisten menetelmien käyttöä arjessa 

Maku- ja asiakasraati onnistuttiin pitämään etänä. 
Koronatilanteen kehittymisen ennakointi ja hoitaminen onnistui, tartuntamäärät pysyivät paikallisesti matalana. 

Uuden liikuntahallin rahoitus ja suunnittelu eteni. 
Liikuntapaikkojen kehittämistyö jatkui erityisesti ulkoliikuntapaikkojen osalta. Lisäksi kaupunki perusti 8,3ha suojellun metsä-

alueen. 
Perhepalveluissa palvelut pystyttiin Covid 19- pandemiasta ja tilapäisestä henkilöstövajeesta huolimatta turvaamaan

kohtuullisesti. Lastensuojelun asiakasmäärät ovat hieman laskeneet ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä ei ole
kasvanut.
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Vuoden 2020 aikana kaupungin hyvinvointityötä ovat ohjanneet Ikaalisten kaupungin strategian kärkitavoitteiden lisäksi Hyvinvointikertomuksissa ja -suunnitelmissa 2019 sekä 2017-
2020 määritellyt painopistekohtaiset tavoitteet. Hyvinvointityötä on pyritty yhdistämään kaupungin talouden ja hallinnon suunnitteluun mm. talousarvion tuloskorttien
hyvinvointitavoitteilla.  Edelleen kehittämistä vaatii mm. kaupunkiorganisaation eri toimialojen hyvinvointitavoitteiden raportointi ja tavoitteiden seurattavuus.  

Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen edistämiseen oli korona-ajalla oma vaikutuksensa. Tapahtumia, kokoontumisia, aukioloja, kuntalaisfoorumeja, harrastamista, jne. jouduttiin
perumaan. Yhteisöllisyys vähentyi. Toisaalta uusia toimintamalleja kehitettiin, erityisesti digitalisoinnin avulla.  

Työttömien määrän kasvu ja työmarkkinatuen kuntaosuuden nousu ovat erittäin merkityksellisiä niin talouden kuin kuntalaisten hyvinvoinninkin kannalta. Erityistä huolta herättävät
rakenne- ja pitkäaikaistyöttömyyden nousu, sillä työttömyydellä on haitallista vaikutusta mielenterveyteen ja päihteiden liialliseen käyttöön. Tämä puolestaan hankaloittaa työllistymistä
edelleen. Myös nuorten koronan vuoksi heikentynyt työllisyystilanne on syytä ottaa vakavasti. 

Terveyspalveluissa koronapandemia vaikutti monitahoisesti toimintaan. Toisaalta asiakaskontaktit vähenivät lääkäreiden ja hoitajien vastaanotolla, terveyskeskussairaalassa,
terveysneuvonnassa ja kuntoutuspalveluissa kevään 2020 aikana huomattavasti. Väheneminen johtui osittain siitä, että vastaanottotoimintaa jouduttiin muuttamaan pandemian uhan
vuoksi, mutta myös asiakkaista, jotka peruivat itse aikojaan. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon laajoja tarkastuksia jäi tekemättä oppilaitosten sulkujen vuoksi. Toisaalta
terveyspalveluissa tehtiin luovia vastaanottoratkaisuja puhelimitse ja lääkärit aloittivat etävastaanottotoimintaa Video-visitin avulla.  

Lastensuojeluilmoitusten ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on pysynyt suunnilleen ennallaan. Tukiperheiden tarve olisi suurempi, 
kuin mitä tukiperheitä on tällä hetkellä saatavilla, vaikka tukiperheiden määrä onkin koko ajan kasvanut. Perhetyön tarve on myös kasvanut.  

Elinvoimaisuutta edistettiin kaavoituksella, liikuntahallin uudisrakennuksen suunnittelutyöllä, liikuntaolosuhteisiin panostamalla sekä 
asukasmarkkinointitoimenpiteillä. 

Useilla kehittämishankkeilla tuotettiin niin uudenlaista tietoa kuin erilaisia tapoja toimia sekä lisättiin vuorovaikutuksellisuutta ja pyrittiin vaikuttamaan taloudelliseen tilanteeseenkin.
Poikkihallinnollista yhteistyötä ja yhteisiä polkuja ja menetelmiä kehitettiin. Hyvinvointivajeina erilaisia indikaattoreita seuraamalla voidaan esittää mm. lasten ja nuorten
liikkumattomuus, työttömien määrän nousu, ylipainon ja diabeetikoiden määrän kasvu, nuuskan käytön ja mielenterveyden pulmien lisääntyminen, muistisairaudet sekä huoltosuhde.  



 
Perhekeskustoimintamallin kehittämisessä on syksyllä 2020 aloittaneen Pirsote -hankkeen myötä päästy eteenpäin.

Perhekeskustoimintamallin kehittämisen ohjausryhmä ja kehittäjäryhmä ovat aloittaneet toimintansa ja kehittämistyö jatkuu
edelleen. Mukana kehittämistyössä on laajasti toimijoita eri hallintokunnista sekä 3. sektorilta. 

 
Sosiaalisen median haittailmiöt, ikäihmisten tulevaisuuden asumistarpeet, huumausaineiden lisääntyminen, ilmastovaikutukset,
korona-ajan jälkiseuraukset, eriarvoistuminen, päihde- ja mielenterveyspulmat ja turvallisuudentunne ovat esimerkkejä asioista,

joilla on merkitystä kuntalaisten hyvinvoinnin tilaan ja ovat asioita, joihin tulevina vuosina joutunemme enenevässä määrin
paneutumaan.  
 

Kirjaston peruskäyttö oli ilahduttavan vilkasta koronarajoituksista huolimatta. Asiakkaat löysivät Liikuntapalveluiden liikuntaneuvontaan samalla
volyymilla kuin edellisenäkin vuonna rajoituksista huolimatta ja ohjautuminen terveydenhuollosta lisääntyi. Lasten ja nuorten liikkumattomuuteen

sovittiin uusia toimenpiteitä poikkihallinnollisen ryhmän toimesta. Kuntalaisia aktivoitiin liikkumaan mm. somemaailman kautta ja
liikuntapaikkojen esiinnostoilla.  

 
Etäopetuksen aikana kehitelty digitaalinen nuorisotyö ei täysin korvaa nuorten vertaisryhmän tarvetta. Koulujen ja nuorisotilojen oltua kiinni,

nuorten tarve toistensa tapaamiseen livenä on ollut suuri. Loppuvuodesta 2020 rajoitusten aiheuttamat lieveilmiöt ovat alkaneet näkyä nuorisossa
mm. poissaolojen kasvuna. Nuorten mielenterveyden tukemiseen on suunnitteilla oppilashuollon kouluttamista peruskoulussa ja toisella asteella

keväällä 2021 nuorten matalan kynnyksen masennuksen ja ahdistuksen hoitoon (IPC, interpersoonallinen ohjaus ja neuvonta). 
 

Asiakkaiden oman elämän osallisuus on huomioitu ja huomioidaan jatkossakin kaikessa ikäihmisten palvelutuotannossa.  Elinympäristön
esteettömyys, ikäasuminen tullaan nostamaan tulevaisuudessa keskusteluun ja tekoihin yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa.  Ikaalilaisten
tukeminen omaan kotiin, on taloudellinen, mutta myös inhimillinen työmalli. Koronavuosi 2020 osaltaan todisti vanhuspalveluiden laadun ja
saatavuuden Ikaalisissa vaikkakin korona vaikutti mm. elämäntapaohjauksen määriin, muistisairauksien ennaltaehkäisyyn ja tuottajakentän

monimuotoisuuksiin. Hoitajamitoituslaki keskustelutti vuoden 2020 aikana ja asettaa haasteen jatkossa niin omaan tuotantoon kuin
ostopalvelumenoihin. 

 
Ikaalisissa on loistava luontoympäristö, lähellä tuotettuja laadukkaita palveluita, hyvät yhteistyökäytännöt ja sijainti valtatien varrella. Ikaalinen

tarjoaa hyvät mahdollisuudet vapaa- ajan viettoon kulttuurin ja liikunnan parissa. Ikaalisissa tehdään myös yhteisöstä kumpuavaa tärkeää
vapaaehtoistyötä. Yhdessä teemme elinvoimaisen ja hyvinvoivan kotikunnan! 



 

Hyväksytty Hyvinvointityöryhmän kokouksessa syksy 2020.       

 

Painopiste 1. Elintavoilla fyysisistä ja psyykkistä hyvinvointia

Tavoite 1. Liikkumisen lisääminen

Tavoite2. Mielenhyvinvoinnin edistäminen

Painopiste 2. Osallisuus ja vaikuttaminen

Tavoite 1. Osallisuuden lisääminen

Tavoite 2. Nuorten palveluiden vahvistaminen

Painopiste 3. Vaikuttavat palvelut
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HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET VUOSILLE 2021- 2024

Seuraava Laaja Hyvinvointikertomus vuosille
2021-2024 valmistellaan vuoden 2021 aikana

uuden valtuuston hyväksyttäväksi. Painopisteet
ovat samat kuin Pirkanmaan alueellisen

hyvinvointikertomuksen painopistevalinnat. 



Hyvinvointiryhmän kokoonpano vuonna 2020 oli
seuraava: 
Tapio Ala-Rautalahti, sivistysjohtaja, pj.  
Sari Sarkonen, hyvinvointikoordinaattori, nuoriso- ja
liikuntasihteeri, koollekutsuja 
Minttu Haveri, koulukuraattori 
Ulla Wegelius, johtava sosiaalityöntekijä, lastenvalvoja 
Henrik Saxen,  puistotyönjohtaja 
Birgitta Niskanen , johtava hoitaja (15.10.2020  asti), Sanna
Vihanto (16.10 - 31.12.2020)
 
Laajennettuun työryhmään kutsuttuina: 
Susanna Mäkelä, nuoriso- ja perheohjaaja (10/2020 asti) 
Leena Nuora, asiakasohjaaja, kotihoidon ohjaaja 
Terhi Sarkki, varhaiskasvatusyksikön johtaja 
Sonja Vuorela, vammaispalveluiden päällikkö (6/2020 asti) 
Eeva Muurinen, vammaispalveluiden päällikkö (8/2020 alkaen) 
Kati Moisio, palvelupäällikkö (6/2020 asti ) 
Kari Holma, päihde- ja mielenterveyspalveluiden päällikkö  
Marja-Leena Elomaa , palvelupäällikkö (31.8.2020 alkaen)

Hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen
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