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Hyvinvointikyselyn lomake
Yhteenveto hyvinvointikyselyn avoimien vastauksien tuloksista
Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma
Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma

1 Johdanto
Kuntalain velvoittamana kunnan tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä
alueellaan. Niin ikään mm. terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 12 §:n mukaan kunnan on seurattava
asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Samoin kunnan tulee
seurata kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin.
Yksittäinen kuntalainen on omalta osaltaan vastuussa terveytensä ja hyvinvointinsa ylläpitämisestä. Kunnan
tulee omalla toiminnallaan edistää ja tukea tätä pyrkimystä. Tämä toteutuu mm. huolehtimalla turvallisuudesta ja hyvinvointia tukevista palveluista sekä luomalla puitteet liikkua ja harrastaa.
Hyvinvointisuunnitelma – hyvinvointijohtamisen työväline
Kunnan hyvinvointijohtamisella tarkoitetaan kuntalaisen hyvinvoinnin näkökulmasta tehtävää strategista johtamista ja valittujen strategioiden toimeenpanoa. Hyvinvointijohtamiselle on tyypillistä se, että hyvinvoinnin
haasteita pidetään yhtä tärkeinä kuin taloushaasteitakin ja että kaikki kunnassa toimivat tahot kantavat vastuuta hyvinvoinnista.
Hyvinvointisuunnitelma on kunnan hyvinvointijohtamisen työväline ja poliittisen päätöksenteon tuki, joka toimii kunnan strategiatyön sekä toiminnan ja talouden suunnittelun yhtenä perustana.
Oriveden ensimmäinen laaja hyvinvointikertomus 2009–2012 ja -suunnitelma vuosille 2013–2016 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 7.4.2014. Hyvinvointikertomuksessa on kuvattu väestön hyvinvoinnin nykytilaa
ja laadittu suunnitelma, jossa määritellään kokonaisvaltaisesti tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla kuntalaisten
hyvinvointia edistetään valtuustokauden aikana.
Kaupunginvaltuuston 4.5.2017 hyväksymä hyvinvointitilinpäätös vuosilta 2013-2016 luo katsauksen siihen
miten hyvinvointi on näiden vuosien aikana tilastojen valossa kehittynyt Orivedellä ja arvioi, miten hyvin
vuonna 2014 asetetut tavoitteet ovat toteutuneet toimintavuosien aikana. Hyvinvointitilinpäätös vuosilta
2013-2016 on saatavilla Oriveden kaupungin kotisivuilla http://www.orivesi.fi/fi/orivesi-info/hyvinvoinnin-jaterveyden-edistaminen.
Vuosien 2018-2020 hyvinvointisuunnitelman tavoitteet perustuvat Oriveden kaupungin uuteen kaupunkistrategiaan. Lisäksi hyvinvointisuunnitelmassa huomioidaan hyvinvointitilinpäätöksessä tehdyt havainnot orivesiläisten hyvinvoinnin tilasta, talvella 2017 kuntalaisille suunnatun hyvinvointikyselyn ja 10.5.2017 pidetyn
kuntalaisten työpajan tulokset sekä eri toimielimien antamat palautteet. Suunnitelman pohjana on Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus, jossa on listattu tavoitteita koko Pirkanmaalle, sairaanhoitopiirille ja
kunnille. Koko Pirkanmaan osalta painopistealueiksi vuosille 2017-2020 on valittu lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen sekä päihteettömän ja savuttoman elämäntavan tukeminen. Alueellinen suunnitelma löytyy PSHP:n internet-sivuilta http://www.tays.fi/fiFI/Sairaanhoitopiiri/Alueellinen_yhteistyo/Terveyden_edistaminen/Alueellinen_hyvinvointikertomus
Oriveden kaupungin uudessa hyvinvointisuunnitelmassa poimitaan alueellisesta hyvinvointikertomuksesta
Oriveden kannalta keskeisimpiä asioita painopisteiksi tuleville vuosille. Koska sosiaali- ja terveyspalvelut
järjestetään Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueella ja 1.1.2020 alkaen maakunnassa, asiakirjassa ei nosteta erityisesti esiin ko. palvelutuotantoon liittyviä tavoitteita. Tampereen kaupungin hyvinvointisuunnitelman
sosiaali- ja terveyspalveluita koskevat tavoitteet ja toimenpiteet koskevat myös Oriveden palvelutuotantoa.
Hyvinvointisuunnitelman painopisteiksi ovat valikoituneet orivesiläisten tarpeiden ja alueellisten suositusten
perusteella seuraavat kokonaisuudet:
1. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
2. Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen
3. Päihteettömän ja savuttoman elämäntavan tukeminen
4. Turvallisuuden, viihtyvyyden ja osallisuuden lisääminen
Hyvinvointisuunnitelmaa on työstänyt kaupungin hyvinvointiryhmä, johon kuuluvat Anna-Mari Ala-Villamo,
(osastohoitaja, yt-alue)/Anja Hella (terveydenhoitaja, yt-alue), Pia-Maria Ahonen (kansalaisopiston rehtori/kulttuurijohtaja), Terhi Kettunen (vt. liikuntapäällikkö)/Roope Marski (liikuntapäällikkö 24.10.2017 alk.),
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Tanja-Lotta Kontkanen (palveluesimies, yt-alue)/Riikka Tommila (kotihoidon esimies, yt-alue), Jussi Lintunen
(varhaiskasvatuksen johtaja), Kirsi Onnela (työllisyyspalveluiden päällikkö), Tuija Peurala (hallintojohtaja/hyvinvointikoordinaattori, hyvinvointiryhmän pj/sihteeri), Katariina Ronkonen (sosiaalityöntekijä, yt-alue) ja
Veli-Matti Vanhanen (kiinteistöpäällikkö). Kirjoittamistyöhön on osallistunut myös kaupungin määräaikainen
tiedottaja Jenni Koponen.
Hyvinvointisuunnitelman tavoitteista on tehty kuntalaisille suunnattu hyvinvointikysely (liite 1) helmimaaliskuussa 2017. Kyselyyn vastasi 325 henkilöä. Kyselyn avovastauksista on laadittu erillinen raportti (liite
2). Hyvinvointityöryhmä järjesti kuntalaisille 10.5.2017 avoimen työpajan, jossa työstettiin tarkemmin valittuja
tavoitteita ja pohdittiin konkreettisia toimenpiteitä, joita lähdetään tulevia vuosina toteuttamaan. Hyvinvointisuunnitelmaa on käsitelty vanhusneuvostossa 4.10.2017, vammaisneuvostossa 24.10.2017 ja kaupungin
johtoryhmässä 30.10.2017. Lisäksi kaupunginvaltuutetuille, lasten ja nuorten lautakunnan sekä elämänlaatulautakunnan jäsenille järjestettiin työpaja 1.11.2017, jossa jatkettiin yhdessä tavoitteiden, konkreettisten toimenpiteiden ja mittareiden työstämistä.
Vastuuhenkilönä suunnitelman laadinnassa on toiminut hallintojohtaja/hyvinvointikoordinaattori Tuija Peurala.
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2 Hyvinvointi vuosina 2013-2016 keskeisten mittareiden valossa
2.1 Väestö
Oriveden asukasluku 31.12.2016 oli 9320, joka on 92 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2016 Orivedeltä muutti pois 398 asukasta ja kuntaan muutti 381 asukasta. Vuoden aikana syntyi 66 lasta ja kuolleisuus oli 125 henkilöä. Asukasluku on vähentynyt seurantavuosien 2013-2016 aikana yhteensä 318 asukasta.
Väestömuutokset Orivedellä v. 1990-2016
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Lähde: Tilastokeskus/Väestö

Merkittävää on se, että huoltosuhde on ollut jyrkässä nousussa vuodesta 2009 lähtien ja nousua on 8,5 %yksikköä viimeisen viiden vuoden aikana. Vuonna 2016 Oriveden huoltosuhde oli lähes 4 %-yksikköä korkeampi kuin saman kokoisissa kunnissa keskimäärin ja 22 %-yksikköä korkeampi kuin Tampereen seutukunnan kunnissa. Työllisten osuus asukkaista on ollut vuonna 2015 Orivedellä 37 %, kun Tampereella tai Tampereen seutukunnalla vastaava luku on 42 %.
Demografinen (tai väestöllinen) huoltosuhde ilmaisee, kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65 vuotta täyttänyttä
on sataa 15–64 -vuotiasta (työikäistä) kohti. Mitä enemmän on lapsia ja/tai eläkeikäisiä, sitä korkeampi huoltosuhteen arvo on.
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Huoltosuhteen kasvua selittää se, että ikääntyneiden kuntalaisten, ja erityisesti 85 vuotta täyttäneiden määrä, on kasvanut tasaisesti vuodesta 2009 lähtien. Vastaavasti alle 6 -vuotiaiden ja 25–64 –vuotiaiden osuus
on hieman pienentynyt. Yli 85 vuotta täyttäneiden määrän nopea kasvu näkyy myös ikäihmisten palvelutarpeiden kasvuna ja erityisesti tehostettujen asumispalveluiden tarve on selvästi lisääntynyt viimeisten vuosien
aikana.

Lapsiperheiden määrä on vähentynyt tasaisesti, pudotus vuodesta 2010-2016 on 3 %-yksikköä. Lasten pienituloisuusaste, joka kuvaa sitä kuinka suuri osa alueen alle 18-vuotiaista kuuluu kotitalouksiin, joiden tulot
jäävät suhteellisen pienituloisuusrajan alapuolelle, on vastaavasti kasvanut vuosien 2013-2015 aikana lähes
2 %-yksikköä kun koko maan tasolla pienituloisten lasten määrä on vähentynyt 0,3 %-yksikköä. Vuonna
2015 orivesiläisistä lapsista 13,3 % (231 lasta) asui perheessä, jonka tulot jäivät suhteellisen pienituloisuusrajan alapuolelle. Vuonna 2015 orivesiläisistä lapsiperheistä lähes 13 % sai toimeentulotukea, kun vastaava
luku Tampereen seutukunnalla oli 9,7 % ja koko maassa 9,3 %.
Kunnan yleinen pienituloisuusaste on laskenut tasaisesti vuodesta 2011 alkaen 2 %-yksikköä. Vuonna 2015
Oriveden pienituloisuusaste oli kuitenkin edelleen 1,7 %-yksikköä korkeampi kuin koko Suomessa keskimäärin ja 1 %-yksikkö korkeampi kuin Tampereen seutukunnassa keskimäärin.
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Väestöennuste ikäryhmittäin Orivedellä v. 2015-2040
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Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste 2015

Yhteenveto
Oriveden asukasluku on pienentynyt 318 henkilöä vuosien 2013-2016 aikana. Samaan aikaan väestö on
ikääntynyt ja vastaavasti lapsiperheiden prosentuaalinen osuus on pienentynyt. Huolestuttavaa on, että viime vuosien aikana lasten pienituloisuusaste on noussut ja yhtä useampi orivesiläinen lapsi asuu perheessä,
jonka tulot jäävät suhteellisen pienituloisuusrajan alle. Jatkossa tulisi pohtia, kuinka turvataan, että myös
nämä lapset ja nuoret saisivat mahdollisimman hyvät mahdollisuudet osallistua ikätoveriensa tavoin mm.
erilaiseen vapaa-ajan toimintaan. Lisäksi tulisi panostaa entistä enemmän perheiden arkea tukevaan toimintaan (mm. yhteistyön lisääminen järjestöjen kanssa).
Väestön ikääntyminen jatkuu tasaisesti. 75 vuotta täyttäneitä oli viime vuonna 12,9 % asukkaista ja ennusteiden mukaan vastaava luku vuonna 2025 on 17 % ja vuonna 2040 22 %. Väestön vanhentuessa myös
toimintarajoitteisia henkilöitä tulee olemaan yhä enemmän. Siksi iäkkään väestön toimintakyvyn ylläpitäminen ja kohentaminen tulee olemaan yhä tärkeämpi yhteiskunnallinen tehtävä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen
siirtyessä 1.1.2020 maakunnan vastuulle myös ikäihmisten palveluissa tulisi entistä enemmän huomioida
monialainen ennaltaehkäisevä näkökulma. Hyvät ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet, vireä vapaaehtois- ja järjestötoiminta, yhteisöllisyys ja ympäristön esteettömyys ovat esimerkiksi asioita, joihin kannattaa
panostaa ja jotka osaltaan vahvistavat ikäihmisten toimintakykyä ja hyvinvointia.
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2.2 Lapset ja nuoret
Oriveden väestöstä noin viidennes on 0-17 vuotiaita lapsia ja nuoria. Nuorten terveydentilasta ja terveystottumuksia saadaan laajimmin tietoa kouluterveyskyselyjen avulla. Kouluterveyskysely on ainoa valtakunnallinen tutkimus, joka tuottaa kunta- ja oppilaitoskohtaista hyvinvointitietoa nuorista. Kouluterveyskysely kokoaa
tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, terveydestä, terveystottumuksista sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta.
Kouluterveyskyselyn tulokset tukevat nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävää työtä. Kyselyyn vastaavat peruskoulujen 8. ja 9.-luokkien oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2.
vuoden opiskelijat. Vuonna 2016 kyselyyn vastasi ensimmäistä kertaa 4.-luokkien oppilaat ja heidän huoltajansa.
Tässä raportissa käsitellään peruskoulun 8. ja 9.-luokkien oppilaat sekä lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden
vastauksia Ammatillisen oppilaitoksen osalta vastausmäärä jäi niin vähäiseksi, ettei kuntakohtaisia tuloksia
ole raportoitu. 4.-luokkien huoltajien osalta tulokset julkaistaan loppuvuonna, joten heidän osaltaan tulokset
raportoidaan kokonaisuudessaan vuonna 2018.
Tuloksia tarkasteltaessa on huomioita myös se, että etenkin peruskoulun 8. ja 9.-luokkien oppilaiden osalta
tuloksia voi vääristää se, että osa oppilaista on saattanut suhtautua kyselyyn epäasiallisesti ja he ovat voineet antaa osaan kysymyksistä vääristyneitä vastauksia.

Vuoden 2016 kouluterveyskyselyn keskeisempiä tuloksia
TERVEYS JA TOIMINTAKYKY
Oriveden yhteiskoulun 8.–9.-luokkalaisista lähes joka viides (17,6 %) ja lukiolaisista yli viidesosa (21,5 %)
kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. Määrä on suuri, mutta se on pienentynyt hieman verrattuna edellisen onnistuneen, vuoden 2013, kouluterveyskyselyn tuloksiin. Luvuissa ei ole merkittäviä eroja
koko maan ja Pirkanmaan keskiarvoihin verrattuna.
Kouluterveyskyselyn vastauksissa kiinnittävät erityisesti huomiota niska- ja hartiakipujen sekä päänsäryn
määrä ja nukahtamisvaikeudet. Yli kolmasosa (35,4 %) lukiolaisista ja suunnilleen kolmasosa (29,1 %) yläkouluikäisistä ilmoitti kärsivänsä niska-ja hartiakivuista viikoittain. Viikoittaista päänsärkyä kertoo potevansa
37 % yläkouluikäisistä ja 26 % lukiolaisista.
Lukiolaisilla esiintyy vähemmän viikoittaista päänsärkyä verrattuna koko maan keskiarvoon ja huomattavasti
vähemmän vuoteen 2013 verrattuna. Oriveden yläkouluikäiset sen sijaan kärsivät päänsärystä paljon useammin koko maan tulokseen (30,5 %) verrattuna ja huomattavasti enemmän vuoden 2013 tulokseen (29,2
%) verrattuna.
Pään sekä niska-hartiaseudun kivut ja niiden lisääntyminen voivat liittyä toisiinsa sekä esimerkiksi mobiililaitteiden käytön lisääntymiseen. Tutkimukset osoittavat, että lasten ja nuorten niskakivut lisääntyvät jatkuvasti.
Yläkouluikäisistä yli kolmasosalla (32,3 %) ja lukiolaisistakin lähes kolmasosalla (29,1 %) on vaikeuksia
päästä uneen vähintään kerran viikossa. Lukiolaisilla tilanne on parantunut vuodesta 2013, mutta yläasteikäisten osalta kehitys näyttää huonolta (vuoden 2013 tulos 23,9 %). Nukahtamisen vaikeus voi liittyä unen
ja liikunnan vähäisyyteen sekä sinistä valoa tuottavien päätelaitteiden käyttöön ennen nukkumaanmenoa.
Mielenterveys
Kouluterveyskyselyn tulokset nostavat esille nuorten kokemaa pahoinvointia. Kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta on kokenut noin joka kuudes 8.–9.-luokkalaisista (14,6 %) ja lukiolaisista (15,6 %). Vain alle puolet sekä yläkoululaisista (38,6 %) että lukiolaisista (40,5 %) kertoo tuntevansa usein toiveikkuutta tulevaisuuden suhteen. Läheisyyden kokeminen toisten ihmisten kanssa (49,2 % ja 62,8 %) on koko maata (56,3 % ja
66,3 %) huonommalla tasolla.
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Lukiolaisista yli puolet kertoo tuntevansa itsensä usein rentoutuneeksi (54,5 %) ja kykenevänsä käsittelemään ongelmia hyvin (51,9 %).
Suun terveys
Hampaitansa harjaa harvemmin kuin kahdesti päivässä lähes puolet sekä yläkoululaisista (48,8 %) että lukiolaisista (45,6 %). Tilanne on huonompi sekä koko maan että Pirkanmaan keskiarvoihin verrattuna. Yläkouluikäisten osalta tilanne on kuitenkin parantunut vuoden 2013 kyselyn jälkeen, jolloin hampaita harjasi
alle kaksi kertaa päivässä yli puolet vastaajista. Lukiolaisten osalta sen sijaan kehitys on negatiivisempaa;
vuoden 2013 tulos oli 35,3 %.

ELINTAVAT
Säännöllinen aamupalan syöminen on lisääntynyt. Sen sijaan koululounas jää joskus väliin yhä useammalla
vastaajalla. Yli neljäsosa oppilaista (26,2 %) ei syö koululounasta päivittäin. Lukiolaisista jo lähes joka kolmannella (27,8 %) jää koululounas joskus väliin. Luvut ovat huomattavasti nousseet vuodesta 2013 (14,4 %
ja 16,2 %). Yläkoululaisten osalta orivesiläisten tulos on parempi koko maan ja Pirkanmaan keskiarvoihin
verrattuna (29,8 % ja 29,9 %).
Kasvisten, hedelmien ja marjojen syönti näyttää vähentyneen vuoteen 2013 verrattuna. Energiajuomaa taas
kuluu lähes päivittäin 7,1 %:lla yläkouluikäisistä. Lukiolaisista vain 1,3 % ilmoittaa juovansa energiajuomia
lähes päivittäin. Ilmiö näyttääkin koskettavan nimenomaan nuorempia oppilaita. Koko maan keskiarvoon (5,0
%) verraten energiajuomien käyttö näyttäisi olevan Orivedellä hieman yleisempää.
Positiivista on light-juomien käytön vähäisyys. Lukiolaisista 0 % ilmoittaa käyttävänsä light-juomia päivittäin,
ja yläkouluikäisistäkin vain 1,6 %. Luvut ovat alhaisempia koko maahan verrattuna.
Liikunnan määrä sekä yläkouluikäisillä että lukiolaisilla on laskenut. Eniten huomiota elintapojen osalta kiinnittää nukkumisen vähäisyys. Arkisin alle 8 tuntia yössä nukkuu 43,7 % yläkoululaisista ja 41,8 % lukiolaisista. Molemmat tulokset ovat huonompia vuoteen 2013 verrattuna (30,5 % ja 38,8 %).
Päihteet
Ilonaiheena on tupakoinnin sekä humalahakuisuuden vähentyminen vuodesta 2013. Nuorten alkoholin käyttäminen on kyselyn tulosten mukaan Orivedellä vähäisempää kuin Pirkanmaalla ja koko maassa keskimäärin.
Tupakan ja alkoholin tilalle tai rinnalle näyttäisivät astuvan muut aineet. Lähes joka kymmenes (8,8 %) 8.–9.luokkalaisista kertoo kokeilleensa marihuanaa tai kannabista ainakin kerran. Myös nuuskan käyttö vaikuttaisi
nousseen jonkinasteiseksi muoti-ilmiöksi. 8.–9.-luokkalaisista 2,4 % ilmoittaa käyttävänsä nuuskaa päivittäin,
kun vuonna 2013 päivittäisiä nuuskan käyttäjiä ei ollut ollenkaan. Orivedellä nuuskan käyttö vaikuttaisi kuitenkin olevan harvinaisempaa kuin Pirkanmaalla tai koko maassa keskimäärin.
Erityistä huomiota kiinnittävät nuorten asennoituminen päihteisiin ja näkemykset niiden saatavuudesta. Lähes puolet vastaajista on sitä mieltä, että Orivedeltä on helppo hankkia huumeita. Noin puolet lukiolaisista ja
40 % 8.–9.-luokkalaisista hyväksyy ikäisillään sähkösavukkeen käytön. Kannabiksen käytön hyväksyy 13,7
% yläkouluikäisistä, mikä on koko maahan verrattuna korkeampi luku, ja 10,3 % lukiolaisista, mikä taas on
pienempi prosenttiosuus kuin koko maassa keskimäärin.
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HYVINVOINTI, OSALLISUUS JA VAPAA-AIKA
Elämänhallintaan ja tyytyväisyyteen liittyvissä asioissa Oriveden lukiolaisten vastaukset herättävät huolestusta. Oriveden lukiolaisista pienempi osuus verrattuna koko maan ja Pirkanmaan lukiolaisiin tuntee olevansa arvokas, kokee elämänsä olevan hyvin hallinnassa ja kokee pärjäävänsä elämässään. Erittäin tyytyväinen
elämäänsä on vain neljäsosa 8.–9.-luokkalaisista ja ainoastaan alle viidesosa (17,9 %) lukiolaisista. Suurin
osa vastaajista on kuitenkin tyytyväisiä elämäänsä tällä hetkellä. Noin 90 % sekä yläkoululaisista että lukiolaisista kokee olevansa tärkeä osa perhettä.
Kouluterveyskyselyn perusteella Oriveden nuoret kokevat, että omalla asuinalueella ei ole tarpeeksi oleskelutiloja nuorille. Lähes puolet sekä 8.–9.-luokkalaisista (42,1 %) että lukiolaisista (46,2 %) on sitä mieltä. Tietoa harrastuksista kuitenkin on: yli puolet yläkoululaisista (60,5 %) ja lukiolaisista (65,4 %) ilmoittaa tietävänsä asuinalueen harrastusmahdollisuuksista. Kolmasosa molemmista vastaajaryhmistä (33,9 % ja 35,9 %)
kokee, että harrastuspaikat ovat liian kaukana. Orivedellä suuri osuus yläkoululaisista ja lukiolaisista asuu
haja-asutusalueilla.
Harrastukset ja vapaa-aika
Liikuntaa kertoo harrastavansa omatoimisesti lähes päivittäin vain hieman reilu kolmasosa (35,8 %) 8.–9.luokkalaisista ja alle puolet (44,2 %) lukiolaisista. Toisaalta kyselyn mukaan oppilaat ovat löytäneet muita
harrastuksia: musiikkia, teatteria, lukemista, lemmikin hoitamista, valokuvausta jne. 8.–9.-luokkalaisista 86,7
% ja lukiolaisista 96,2 % ilmoittaa harrastavansa jotakin vähintään kerran viikossa.
Ystävät ja yksinäisyys
Kyselyn tuloksissa hyvin ilahduttavaa on se, että vuoteen 2013 verrattuna huomattavasti harvempi oppilas
kokee, ettei hänellä ole yhtään läheistä ystävää. Toisaalta kuitenkin joka kymmenes 8.-9.-luokkalaisista ja yli
15 % lukiolaisista kokee itsensä yksinäiseksi.

PERHE JA ELINOLOT
Huolta aiheuttaa nuorten kokema perhearjen toimimattomuus. Vain kolmasosalla vastaajista (33,6 % 8.–9.luokkalaisista ja 34,6 % lukiolaisista) on mielestään hyvä keskusteluyhteys vanhempiensa kanssa. Yläkoululaisten tilanne on kuitenkin vähän parantunut vuodesta 2013. Lukiolaisten perheistä hieman yli puolet (53 %)
syö yhteisen ilta-aterian vähintään kolmena arkipäivänä viikossa. Reilut 60 prosenttia sekä 8.–9.luokkalaisista että lukiolaista kokee, että perheellä on riittävästi yhteistä aikaa. Arjen kiireet ja kohtaamisten
vähäisyys saattavat johtaa siihen, että hyvä keskusteluyhteys lasten ja vanhempien välillä jää puuttumaan.

KOULUNKÄYNTI JA OPISKELU
Luokka- ja oppilaitosyhteisö
Työrauha näyttäisi huomattavasti parantuneen Oriveden kouluissa vuoden 2013 jälkeen. 8.–9.-luokkalaisista
76,4 % ja lukiolaisista 91,1 % kokee, että luokassa tai ryhmässä on hyvä työrauha. Vuoden 2013 vastaavat
tulokset ovat 58,6 % ja 85,5 %. Suurin osa 8.–9.-luokkalaisista kertoo luokan oppilaiden viihtyvän hyvin yhdessä. Viihtyvyys on parantunut vuoden 2013 tulokseen (71,7 %) verrattuna. Lukiolaisten osalta sen sijaan
oppilaiden viihtyvyys yhdessä on vähentynyt vuoden 2013 jälkeen, ja on koko maan ja Pirkanmaan tuloksia
heikommalla tasolla.
Välitunnit voivat olla yläkoulun oppilaille ikävä tai jopa pelottava kokemus. Vain noin puolet (55,1 %) 8.–9.luokkalaisista kokee välitunnit virkistävinä. Mahdollinen kiusaaminen saattaa tapahtua juuri välitunneilla: 6,3
% 8.–9.-luokkalaisista vastasi, että välitunnit ovat pelottavia. Melko suuri osuus 8.–9.-luokkalaisista (16,8 %)
toivoisi välitunneille järjestettyä ohjelmaa.
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KASVUYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS
Koulukiusaaminen vaikuttaa kyselyn tulosten perusteella vähentyneen yläkoulussa. Vuonna 2013 8.–9.luokkalaisista 8,6 % kertoi kokevansa koulukiusaamista vähintään kerran viikossa. Tämän vuoden tulosten
mukaan 5,6 % oppilaista on koulukiusattuna vähintään kerran viikossa. Lukiossa kiusaaminen taas näyttäisi
päinvastoin olevan uusi, joskaan ei hälyttävän yleinen ilmiö: vuonna 2013 yksikään lukiolaisista ei kertonut
kokevansa koulukiusaamista vähintään kerran viikossa, kun taas tänä vuonna vastaava tulos on 3,8 %.
Kyselyn tulokset ovat kiusaamisen osalta hieman ristiriitaisia. Vaikka kiusaaminen näyttäisi vähentyneen
yläkoulussa edellisen kyselyn jälkeen, on kiusaamiseen osallistuminen uusimpien tulosten mukaan lisääntynyt. Pienempi osuus oppilaista ilmoitti uusimmassa kyselyssä, ettei ole ollenkaan osallistunut muiden oppilaiden kiusaamiseen. 8.–9.-luokkalaisista 4,7 % kertoi osallistuvansa koulukiusaamiseen vähintään kerran
viikossa, kun vuonna 2013 vastaava luku oli 2,0 %. Vain viidesosa (21,7 %) 8.–9.-luokkalaisista on kertonut
koulussa tapahtuneesta kiusaamisesta aikuiselle lukukauden aikana.
Kiusaamista ilmenee koulussa monilla eri tavoilla. Kyselyn vastausten perusteella yleisintä vaikuttaisi olevan
nimittelyn tyyppinen kiusaaminen. Tavallista on myös toisen jättäminen huomiotta tai kaveriporukan ulkopuolelle. Valheiden levittämistä näyttäisi esiintyvän melko paljon.
Fyysistä kiusaamista, kuten lyömistä tai tönimistä, kertoo kokeneensa tai havainneensa lähes kolmasosa
(28,9 %) 8.–9.-luokkalaisista. Tässä on tapahtunut suuri kasvu vuoteen 2013 verrattuna: tuolloin vain 8,3 %
kertoi havainneensa fyysistä kiusaamista. Kiusaamisen keinot näyttäisivät kaikkiaan koventuneen. Viidesosa
8.–9.-luokkalaisista kertoi, että koulukiusaamista on tapahtunut viemällä rahaa tai tavaroita tai rikkomalla
tavaroita (vuonna 2013 vain 6,0 %). Niin ikään viidesosa oppilaista koki, että koulukiusaamiseen on liittynyt
uhkailua tai pakottamista (vuoden 2013 tulos 2,4 %). Syrjivää kiusaamista koulussa tai vapaa-ajalla kertoo
kokeneensa kolmasosa 8.–9.-luokkalaisista.

PALVELUT JA AVUNSAANTI
Avun ja tuen saaminen hyvinvointiin
Oriveden yläkoulun 8.–9.-luokkalaiset kokevat pääosin saavansa hyvin tukea ja apua oppilashuollon kautta.
91,4 % oppilaista kertoo saaneensa tukea hyvinvointiin kouluterveydenhoitajalta. Oppilaista 80,0 % on saanut apua ja tukea koulupsykologilta. Vain 8,6 % vastaajista kertoo, ettei ole saanut apua kouluterveydenhoitajalta, vaikka olisi tarvinnut. Viidesosa oppilaista kokee jääneensä ilman tarvitsemaansa apua koulupsykologilta. Luku on melko korkea, mutta selvästi alemmalla tasolla kuin koko maassa (30,5 %) tai Pirkanmaalla
(27,1 %) keskimäärin.
Mahdollisuus keskustella asioista
Suurin osa sekä yläkoululaisista että lukiolaisista (molemmista vastaajaryhmistä 92,4 %) kokee, että heillä on
mahdollisuus keskustella jonkun kanssa mieltä painavista asioista. Keskustelumahdollisuus mieltä painavista
asioista oman vanhemman kanssa on mielestään 71,6 %:lla yläkoululaisista ja vain 68,5 %:lla lukiolaisista.
Nuorilla keskustelukumppani onkin useimmiten ystävä. 8.–9.-luokkalaisista 89,0 % ja lukiolaisista 83,6 %
kertoo, että heillä on mahdollisuus keskustella mieltä painavista asioista ystävän kanssa. Vajaa viidennes
(19,3 %) 8.–9-luokkalaisista ja noin kymmenesosa (11,0 %) lukiolaisista mainitsee, että heillä on mahdollisuus keskustella mieltä painavista asioista koulun aikuisen tai muun ammattihenkilön kanssa.
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Yhteenveto kouluterveyskyselyn keskeisimmistä muutoksista (vertailu vuosi 2013 ja 2016)

ILONAIHEITA

HUOLENAIHEITA

– 8.–9.-luokkalaisten hampaiden harjaus 2 krt päi-

– Viikoittain koettu päänsärky lisääntynyt 8.–9.-

vässä yleistynyt

luokkalaisilla hälyttävästi

– Säännöllinen aamupalan syöminen lisääntynyt

– Viikoittaista niska- ja hartiakipua esiintyy paljon

– Tupakointi vähentynyt

– Unen saaminen vaikeutunut 8.-9.-luokkalaisilla

– Humalahakuisuus vähentynyt

– Unen määrä jää selvästi vähäisemmäksi

– Aiempaa harvempi kokee jäävänsä ilman yhtään

– Koululounas jää yhä useammin väliin

läheistä ystävää

– Nuuskan kokeilu yleistynyt (pojat)

– Työrauha luokissa huomattavasti parantunut

– Nuoret kokevat, että huumeita on helposti saata-

– Oppilaat viihtyvät paremmin yhdessä

villa Orivedellä

– Aiempaa harvempi kokee joutuvansa koulukiusa-

– Asennoituminen päihteisiin on melko salliva

tuksi vähintään kerran viikossa

– Lukiolaisten elämänhallinta ja tyytyväisyys elä-

– Suurin osa (n. 90 %) oppilaista kokee olevansa

mään huolettavat

tärkeä osa perhettä

– Yksinäisyyttä esiintyy melko paljon (erityisesti

– Suurin osa (n. 90 %) oppilaista ilmoittaa harrasta-

tytöt)

vansa jotakin vähintään kerran viikossa

– Suurin osa nuorista kokee, että heillä ei ole hyvää

– Suurin osa (n. 90 %) oppilaista kokee, että heillä

keskusteluyhteyttä vanhempiensa kanssa

on mahdollisuus keskustella mieltä painavista asi-

– Useat nuoret kokevat, että perheellä ei ole tar-

oista jonkun kanssa

peeksi yhteistä aikaa

– Oppilaat kokevat saavansa hyvin apua oppilas-

– Vain puolet yläkoululaisista kokee välitunnit virkis-

huollosta

tävinä
– Koulukiusaaminen on aiempaa useammin fyysistä ja kiusaamisen keinot ovat koventuneet

Vuonna 2016 lastensuojeluilmoituksia tehtiin 93 kappaletta, mikä on 2,5 -kertaa vähemmän kuin edellisenä
vuonna. Tätä merkittävää vähentymistä selittää lakimuutos. Osa entisistä lastensuojeluilmoituksista kirjataan
nykyisin nimikkeellä ”yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi”. Tällöin arviointi ja palvelut
tulevat sosiaalihuoltolain, eikä lastensuojelun erityislain perusteella. Myös lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä on tippunut puoleen (2016: 125 as, 2015: 213 as.) lakimuutoksen myötä ja vastaavasti lapsiperheiden sosiaalityön asiakasmäärä kasvoi (2016: 111 as., 2015: 69 as.).
Positiivista on, että viime vuoden aikana kiireellisten sijoituksien lukumäärämäärä tippui 19:sta 8:aan (asiakkaiden lukumäärä 2016: 5 lasta, 2015:16 lasta) ja huostaanottojen määrä seitsemästä kolmeen. Sijaishuollon päivien määrä on kokonaisuudessaan vähentynyt viime vuonna 14 % (- 1291 pv). Vuonna 2016 sijoitetuista lapsista ja nuorista 76,5 % oli sijoitettu perhekotiin tai laitokseen kun vastaava osuus vuonna 2015 oli
selvästi pienempi (67 %). Tätä nousua selittänee se, että sijoitetut ovat pääsääntöisesti olleet nuoria, joiden
elämäntilanne on vaatinut vahvempaa puuttumista kuin mitä perhehoidossa pystytään tarjoamaan.
Vuoden 2016 alussa perustettiin 3 uutta vakanssia (sosiaaliohjaaja lapsiperheiden sosiaalityö ja tehostettu
perhetyö, jalkautuva psykiatrinen sairaanhoitaja) avopalveluihin. Vaikutukset näkyvät jo samana vuonna;
psykososiaalisen tuen palvelujen kustannukset laskivat 220.000 € ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen kus12

tannukset 135.000 €. Syynä tähän ovat mm. vähentyneet sijaishuollon päivät sekä vähennykset nuorisopsykiatrian ostopalveluista.
Vuosien 2013-2016 välisenä aikana sijaishuollon päivät ovat vähentyneet 23 % (1920 pvää).
Huolestuttavaa on kuitenkin se, että vuoden 2017 alku näyttäytyy lastensuojelussa kiireisenä. Elokuun loppuun mennessä kiireellisiä sijoituksia oli tehty 8 ja huostaanottoja 2 (elokuussa 2016: kiireellisiä sijoituksia 1
kpl, huostaanottoja 0). Lastensuojelun tilannetta ja kiireellisten sijoituksien/ huostaanottojen syitä analysoidaan tarkemmin loppuvuoden aikana ja asiasta raportoidaan vuoden 2018 hyvinvointitilinpäätöksessä.
Nuorten osalta positiivista on, että koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17–24 –vuotiaiden osuus on pienentynyt ja myös toimeentulotukea yli vuoden saaneiden nuorten määrä on laskenut selvästi viime vuosien aikana, kun taas Tampereen seutukunnassa ja koko maassa osuus on kasvanut.

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (v.2013-2015)

2013: ylin palkki (sininen), 2014: keskimmäinen palkki (oranssi), 2015: alin palkki (violetti)

Nuorisotyöttömyys kääntyi loppuvuodesta 2015 laskuun. Vuoden 2017 alussa työttömien nuorten määrä oli
pudonnut samalle tasolle kuin viisi vuotta aikaisemmin. Työllisyyspalvelujen ja etsivän nuorisotyön nuorten
asiakasmäärä on ollut tasaisessa kasvussa. Vuonna 2016 alle 29 vuotiaita nuoria oli asiakkaina 140 henkilöä ja heidät pystyttiin ottamaan asiakkuuteen ilman jonotusta. Palkkatukityöllistäminen on TE-hallinnon
palkkatukilinjauksista johtuen ollut vähäistä, mutta kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden määrä on
kasvanut. Seinätön työpaja -malli on ollut myös käytössä eli nuori on ollut työkokeilussa yrityksessä ja yksilövalmentaja on ollut nuoren ja työnantajan tukena.
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Lähde: Pirkanmaan TE-toimisto/Hannu Antikainen

Yhteenveto
Yleisesti ottaen tilanne lasten ja nuorten osalta on kehittynyt monelta osin positiiviseen suuntaan. Kouluterveyskysely osoittaa, että 8-9 -luokkalaisten osalta monet mittarit ovat parantuneet edelliseen kyselyyn verrattuna, mutta myös uusia huolenaiheita on noussut esiin. Oppilaiden tupakointi ja humalahakuisuus on vähentynyt, yhä useammalla on ystävä/ystäviä ja aiempaa harvempi kokee tulevansa koulukiusatuksi. Erittäin huolestuttavaa on kuitenkin se, että nuuskan ja kannabiksen kokeilu on yleistynyt ja nuorten suhtautuminen
päihteisiin on melko sallivaa. Lisäksi orivesiläisillä 8. ja 9. luokkalaisilla tytöillä on huolestuttavan paljon ja
poikia selvästi enemmän koettuja terveysongelmia (mm. niska- ja hartiakivut, päänsärky, ahdistuneisuus),
nukahtamisvaikeuksia sekä yksinäisyyden kokemista.
Lastensuojelun tunnusluvut osoittavat, että sijoitusten määrä on vähentynyt vuosien 2013-2016 aikana 23 %
(1920 päivää). Vuonna 2016 alussa avopalveluihin on lisätty henkilöstöresursseja, jotka heijastavat myös
kustannuskehitykseen positiivisesti. Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen myötä lasten ja nuorten erityispalveluiden valikoima on laajentunut, koska kaikki Tampereen palvelut ovat kuntalaisten käytettävissä. Kuitenkin negatiivista palautetta on tullut viime vuosien aikana mm. siitä, että lapsiperheiden sosiaalityön ja
lastensuojelun henkilöstö on vaihtunut tiuhaan ja henkilöitä on ollut vaikea tavoittaa. Tämä tuo haasteita
asiakastyön lisäksi myös yhteistyöhön muiden tahojen kanssa.
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Huolestuttavaa on kuitenkin se, että vuoden 2017 aikana kiireellisiä sijoituksia ja huostaanottoja on tehty
selvästi edellistä vuotta enemmän.
Positiivista on, että nuorten työttömien ja toimeentulotuen saajien määrä on vähentynyt, mutta toki edelleen
on paljon tehtävää nuorisotyöttömyyden ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä.
Jatkossa tulisi entistä enemmän panostaa siihen, että lapsilla ja nuorilla olisi erilaisia edullisia harrastus- ja
vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, kehittää uudenlaista päihdekasvatusta yhdessä nuorten kanssa sekä parantaa lasten ja nuorten sosiaalisia ja tunnetaitoja mm. kiusaamisen ehkäisemiseksi. Myös tiedottamista
lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksista (mm. kuntalaisaloite, nuortenideat.fi, nuorisovaltuusto) heitä
koskeviin asioihin tulisi lisätä ja tukea heitä aktiivisessa osallistumisessa. Päätöksenteossa tulisi huomioida
lasten ja nuorten kannanotot ja ehdotukset.
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2.3 Työikäiset
Kaupungin toimivuuden kannalta on keskeistä, että työikäinen väestö viihtyy paikkakunnalla, kokee itsensä
työkykyiseksi, jaksaa tehdä työtä ja haluaa pysyä työelämässä entistä kauemmin. Työikäiset (17–64vuotiaat) ovat Orivedellä suurin ikäryhmä, vaikkakin työikäisten prosentuaalinen osuus kuntalaisista on huolestuttavasti laskenut viime vuodet. Työikäisen hyvinvointia edistää mielekkääksi koettu työ sekä työn ja vapaa-ajan välinen tasapaino. Aktiivinen vapaa-aika, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintoineen luo hyvinvointia,
elämänlaatua ja tuottaa elämyksiä.
Terveyttä ja toimintakykyä ilmaiseva ikävakioitu sairastavuusindeksi vuonna 2016 oli 99,0 %. Indeksi on
keskimäärin 106 % kunnissa, joiden koko on 6000-9999 asukasta.
Kelan kansantauteja kuvaavan tilaston mukaan Orivedellä sairastetaan keskivertoa enemmän diabetesta ja
nivelreumaa. Jos lukuja tarkistellaan niin, ettei niitä ole ikävakioitu, tulos on hyvin toisen tyyppinen. Diabetes,
verenpainetauti, nivelreuma, sepelvaltimotauti ja sydämenvajaatoiminta nousevat yli keskiarvon. Näitä kansantauteja on erityisesti ikääntyneillä ihmisillä, joiden osuus Oriveden väestöstä on suurempi kuin koko
maassa keskimäärin.
Terveyspuntarin kansantaudit
Vakiointi: Vakioitu
Aika
2016 2015 2014 2013
Alue
Kansantauti
Orivesi 103 Diabetes
112 Psykoosit
201 Sydämen vajaatoiminta
202 Nivelreuma
203 Astma
205 Verenpainetauti
206 Sepelvaltimotauti
Kansantauti-indeksi

110,2
87,6
89,8
104,6
87,6
93,3
88,7
94,5

108,2
87,1
87,8
106,7
83,9
93,6
88,4
93,7

111,1
87,4
80,3
106,7
84,5
94,6
85,3
92,8

111,4
86,5
76,1
103,7
85,7
94,3
81,9
91,4

Vakiointi: Vakioimaton
Aika
2016 2015 2014 2013
Alue
Kansantauti
Orivesi 103 Diabetes
112 Psykoosit
201 Sydämen vajaatoiminta
202 Nivelreuma
203 Astma
205 Verenpainetauti
206 Sepelvaltimotauti
Kansantauti-indeksi

133,2
95,3
114,1
116,2
95,4
117,9
118,3
112,9

131,4
93,3
112,6
116,9
92,2
117,9
117,5
111,7

133,5
93,2
107,4
115,3
92,4
117,7
112,2
110,2

133,4
91,6
100,8
113,7
93,4
117,3
108,1
108,3

Jatkossa tulee erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että diabeteksen ja verenpainetaudin esiintyvyyttä voidaan ehkäistä merkittävästi oikeanlaisella ravitsemuksella ja riittävällä liikunnalla. Valtakunnallisesti on todettu, että diabeteksen ja sen lisäsairauksien hoitoon kuluu noin 13 % kaikista terveydenhuollon menoista. Tehokkaalla ravitsemus- ja liikuntaohjauksella pystytään ennaltaehkäisemään noin 60 % tyypin 2 diabeteksesta. Väestön ravitsemusta, painonhallintaa ja liikuntaa muokkaavien toimenpiteiden kustannukset ovat alhaiset niillä saavutettuihin terveyshyötyihin nähden.
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Orivedellä on työssä käyviä noin 4000 henkilöä ja työpaikkaomavaraisuus on noin 80 %. Elinkeinojakauma
on seuraava: palvelut 60 %, jalostus ja teollisuus 29 %, maa- ja metsätalous 11 %. Orivedellä
on noin 750 yritystä ja noin 260 maatilaa.
Työttömien määrä ja työttömyysasteen kasvu kääntyi koko Pirkanmaalla laskuun loppuvuodesta 2016. Pirkanmaan rakennetyöttömyys eli pitkäaikaistyöttömät, rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät, palveluilta työttömiksi
jääneet ja palveluilta palveluille siirtyneet kääntyi vuositasolla alenevaan suuntaan vuoden vaihteessa 2017
ensimmäisen kerran sitten elokuun 2012. Vuoden 2015 tammikuussa Orivedellä työttömien määrä oli 644
henkilöä (15,1 % työvoimasta) ja tammikuussa 2017 määrä oli pudonnut 566 henkilöön (13,4 % työvoimasta). Pitkäaikaistyöttömien määrä on Orivedellä korkealla tasolla, mutta palveluja ja toimenpiteitä on työllisyyspalveluissa kehitetty erittäin voimakkaasti vastaamaan paremmin asiakasryhmän tarpeisiin.

Lähde: Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tilannekatsaukset tammikuu 2014–2017
2015 vuoden alusta tulleet lakimuutokset ja kuntien lisääntyneet työmarkkinatukimenot näkyvät kasvussa
erityisesti kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärissä. Moniammatillinen työ yhdessä sosiaalitoimen, psykiatrian poliklinikan, päihdeohjaajan, TE-toimiston, talous- ja velkaneuvojan, terveydenhoitajan ja muun terveydenhuollon kanssa on keskeistä. Palkkatuella työllistäminen on vähentynyt painopisteistä ja linjauksista
johtuen, mutta velvoitetyöllistettävien määrässä on voimakasta kasvua.
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Lähde: Oriveden kaupungin työllisyys- ja kehittämispalvelut

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä v. 2013-2015

2013: ylin palkki (sininen), 2014: keskimmäinen palkki (oranssi), 2015: alin palkki (violetti)

Työikäisten pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden määrä on kasvanut Orivedellä kuten muuallakin
Suomessa tasaisesti vuodesta 2013 alkaen, mutta vastaavasti Orivedellä nuorten asiakkaiden määrä on
laskenut samaan aikaan. Toimeentulotukea saaneiden osuus 25–64 vuotiaista on kuitenkin edelleen Orivedellä selkeästi pienempi kuin Tampereen seutukunnalla tai koko maassa keskimäärin.
Myös työkyvyttömyyseläkettä saaneiden 25–64 -vuotiaiden osuus on hieman laskenut viime vuosien aikana,
mutta määrä on kuitenkin edelleen selvästi suurempi kuin Tampereen seutukunnassa ja koko maassa keskimäärin. Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saavien osuus on myös Orivedellä suurempi kuin
Tampereen seutukunnassa ja koko massa. Vuonna 2016 mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa
saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä oli Orivedellä lähes 24 % (koko maa 18,5 % ja Tampereen
seutukunta 21 %).
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Yhteenveto
Työikäiset (17–64-vuotiaat) ovat Orivedellä suurin ikäryhmä, vaikkakin työikäisten prosentuaalinen osuus
kuntalaisista on huolestuttavasti laskenut viime vuodet.
Terveyttä ja toimintakykyä ilmaisevan ikävakioidun sairastavuusindeksin mukaan Oriveden työikäiset on
hieman terveempiä kuin suomalaiset keskimäärin, mutta Orivedellä sairastetaan keskivertoa enemmän diabetesta ja nivelreumaa. Diabetes lisää myös monien vakavien terveysongelmien riskiä (mm. sydän- ja verisuonitaudit). Jatkossa tulisi entistä enemmän kiinnittää huomiota siihen, kuinka kuntatasolla voidaan vaikuttaa tyypin 2 diabeteksen ja muiden ns. elintapasairauksien ehkäisyyn. Työikäisten ravitsemus-, liikunta- ja
elintapaohjaus sekä monipuoliset ja edulliset liikuntamahdollisuudet ovat esimerkiksi keinoja tarjota kuntalaisille oikeaa tietoa ja mahdollisuuksia omalla toiminnallaan sekä ennaltaehkäistä että hoitaa omaa terveyttään. Elintapamuutos vaatii useasti henkilökohtaisen ravitsemus-, liikunta- ja elintapaohjauksen, joka tulee
huomioida myös resurssien kohdentamisessa.
Positiivista on, että työttömien määrä ja työttömyysasteen kasvu on kääntynyt laskuun. Pitkäaikaistyöttömien
määrä on Orivedellä ollut korkealla tasolla, mutta palveluja ja toimenpiteitä on kehitetty vastaamaan paremmin asiakasryhmän tarpeisiin ja esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on tarkasteluajanjak19

sona kasvanut merkittävästi. Myös jatkossa tarvitaan entistä enemmän konkreettisia toimenpiteitä työllisyydenhoidossa; esimerkiksi syksyllä 2017 alkanut Tampereen kaupunkiseudun työvoima- ja yrityspalvelujen
alueellinen kokeilu tuo uusia mahdollisuuksia työllisyydenhoidon kehittämisestä ja mahdollistaa uusien toimintatapojen kokeilun.

2.4 Ikäihmiset
Orivedellä oli 31.12.2016 yhteensä 2566 eläkeikäistä, 65 vuotta täyttänyttä asukasta.
Vuonna 2015 kotona asuvia yli 75-vuotiaita on Orivedellä 91,6 % vastaavanikäisestä väestöstä (koko maa
90,6 %, Tampereen seutukunta 90,9 %). Tämä kotona asuvien yli 75-vuotiaiden lukumäärän kasvu asettaa
myös haasteita mm. kotihoidolle. Orivedellä on aloitettu vuonna 2014 ympärivuorokautinen kotihoito, joka
mahdollistaa entistä huonokuntoisempien ikäihmisten kotona asumisen ja jatkossa keskeinen tavoite on
myös hyödyntää teknologiaa esim. turvapalveluissa ja näin mahdollistaa mahdollisimman turvallinen asuinympäristö.

Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien ikäihmisten osuus on kasvanut merkittävästi vuodesta 2010 lähtien
vuoteen 2015 saakka. Vuonna 2015 säännöllisen kotihoidon piirissä Orivedellä oli 13,6 % 75 vuotta
täyttäneistä kuntalaisista, kun vastaava osuus Tampereen seutukunnalla oli 11,1 % ja koko maassa 11,8 %.
Vuonna 2016 kotihoidon piirissä olevien ikäihmisten osuus laski yli 2 %-yksikköä samalle tasolle kuin se on
koko maassa sekä Tampereen ja Ylä-Pirkanmaan seudulla. Syynä tähän muutokseen oli se, että kesällä
2016 valmistui 46-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö, Särkänkoti, johon muutti myös monia
paljoa apua tarvinneita kotihoidon asiakkaita.
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Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana v. 2014-2016, % vastaavanikäisestä
väestöstä

2014: ylin palkki (sininen), 2015: keskimmäinen palkki (oranssi), 2016: alin palkki (violetti)

Myös omaishoidon tuen osalta on tapahtunut merkittävää positiivista kehitystä viime vuosien aikana. Vuonna
2016 tuen saajien prosenttiosuus yli 75 vuotta täyttäneistä (6,8 %) ylitti jo ikäihmisten laatusuosituksen
tavoitteen. Osuus on 3,5 %-yksikköä korkeampi kuin Tampereen seutukunnassa ja 2,2 %-yksikköä
korkeampi kuin koko maassa keskimäärin.

Vuonna 2015 Orivedellä on saavutettu tehostetussa palveluasumisesta 4,5 % taso, kun tarkastellaan 75
vuotta täyttäneitä kuntalaisia. Tämä osuus on ollut nousussa vuodesta 2010 lähtien ja ero Tampereen seutukunnan kuntiin on pienentynyt.
Orivedellä on ollut käynnissä ikäihmisten palveluiden rakennemuutos ja kesällä 2016 valmistuneen uuden
tehostetun asumispalveluyksikön myötä palvelurakenne on saatu ikäihmisten laatusuosituksen tasolle, jonka
mukaan 75 vuotiaista kotona asuisi 91 - 92%, ympärivuorokautisessa asumispalvelussa 6–7% ja
pitkäaikaisessa laitoshoidossa 2–3%.
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Positiivista on se, että täyttä kansaneläkettä saaneiden määrä on laskenut tasaisesti vuodesta 2008 alkaen
Orivedellä kuten myös vertailukunnissa. Vuonna 2016 Orivedellä täyttä kansaneläkettä sai 1,2 % 65 vuotta
täyttäneistä, Tampereen seutukunnalla vastaava luku on 1,6 % ja koko maassa 2,1 %.

Yhteenveto
75 vuotta täyttäneitä asukkaita oli vuonna 2016 Orivedellä 12,9 % ja väestöennusteen mukaan vastaava
luku vuonna 2025 on 17,3 % ja vuonna 2040 22,1 %.
Vuosien 2013-2016 suurin muutos on ollut ikäihmisten palvelurakenteen muuttaminen laatusuosituksien
mukaiseksi. Viime vuosien aikana kotihoidon, perhehoidon ja omaishoidon osuus on kasvanut suosituksien
mukaisesti. Vuonna 2015 on aloitettu ympärivuorokautinen kotihoito, joka on mahdollistanut kotona asumisen aiempaa pidempään. Kesällä 2016 valmistui 46-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö, jonka
myötä tehostetun asumisen osuus on noussut. Samassa yhdessä vähennettiin vanhainkotipaikkoja, ja saatiin tilat vastaamaan myös paremmin laatusuosituksia (asukasmäärä/huone).
Suurin osa ikäihmisistä ei tarvitse säännöllisiä palveluita, mutta monet sairaudet ja toimintakyvyn rajoitteet
kuitenkin lisääntyvät iän myötä. Kaikkein vanhimpiin ikäluokkiin kuuluvien määrän kasvu lisää siten väistämättä palvelujen tarvetta. Palvelujen tarpeen kasvua voidaan kuitenkin hillitä määrätietoisilla varautumistoimilla. Ikääntyessä toimintakyvyn säilymisessä ja itsenäisesti arjessa selviytymisessä keskeisiä tekijöitä ovat
läheiset ihmissuhteet, terveys, koti ja ympäristö sekä palveluiden saatavuus. Ikäihmisten palveluiden laatusuosituksen (2013) mukaan hyvinvointia ja terveyttä edistävillä palveluilla voidaan lisätä toimintakykyisiä
elinvuosia ja siirtää muiden palvelujen tarvetta elinkaarella myöhempään vaiheeseen. Tällä tavoin voidaan
parantaa iäkkään ihmisen elämänlaatua ja samalla hillitä mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen kasvua.

22

3. Kuntalaiskyselyn tulokset
Hyvinvointisuunnitelman tavoitteista on tehty kuntalaisille suunnattu hyvinvointikysely helmi-maaliskuussa
2017. Kyselyyn vastasi 325 henkilöä. Kysely liitteenä (liite 1).
Kuntalaiskyselyn avoimista vastauksista on koostettu erillinen raportti (liite 2), jossa on raportoitu kyselyn
avoimia vastauksia.
Kuntalaiskyselyssä eniten kannatusta saivat teemoittain seuraavat toimenpiteet:
Tärkeimmät tavoitteet lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä






Etenkin syrjäytymisvaarassa olevien nuorten mahdollisuuksia osallistua vertaisryhmätoimintaan vahvistetaan ja järjestetään tukea elämän murroskohtiin (esim. koulutuksen keskeyttäminen). Vastaajista 56,3 % asetti tämän 5 tärkeimmän tavoitteen joukkoon.
Lasten sosiaalisten taitojen kehittymistä sekä osallisuutta ja yhdenvertaisuutta edistetään eri menetelmillä varhaiskasvatuksessa sekä koulussa. Vastaajista 48,3 % asetti tämän 5 tärkeimmän tavoitteen joukkoon.
Arjen liikkumisen lisääminen osana varhaiskasvatusta ja opetusta (3 tunnin päivittäinen tavoite saavutetaan). Vastaajista 44,6 % asetti tämän 5 tärkeimmän tavoitteen joukkoon.
Lapsiperheille ja lapsille tarjotaan edullisia tai maksuttomia kulttuurin osallistumis- ja harrastemahdollisuuksia. Vastaajista 43,7 % asetti tämän 5 tärkeimmän tavoitteen joukkoon.
Sovitaan yhteiset käytännöt kunnassa olevien sisä- ja ulkoliikuntatilojen käytöstä ja hintapolitiikka
suosii lasten ja nuorten harrastamista (mm. edulliset taksat, ilmaiset vuorot). Vastaajista 34,5 %
asetti tämän 5 tärkeimmän tavoitteen joukkoon.

Tärkeimmät tavoitteet ikäihmisten elämänhallinnan edistämisessä






Panostetaan ikäihmisten yksinäisyyden torjuntaan. Vastaajista 58,8 % asetti tämän 5 tärkeimmän
tavoitteen joukkoon.
Ikäihmisille tarjotaan edullisia tai maksuttomia kulttuurin osallistumis- ja harrastemahdollisuuksia.
Vastaajista 45,6 % asetti tämän 5 tärkeimmän tavoitteen joukkoon.
Lisätään yhteistyötä järjestöjen kanssa yhteisten toimintamallien luomiseksi: ystäväpalvelu, liikuttajakaveri, yhteinen keittiö jne. Vastaajista 41,2 % asetti tämän 5 tärkeimmän tavoitteen joukkoon.
NOPA-palveluliikenteen kehittäminen. Vastaajista 39,7 % asetti tämän 5 tärkeimmän tavoitteen
joukkoon.
Panostetaan asumispalveluyksiköissä ikäihmisten ulkoiluttamis- ja viriketoimintaan. Vastaajista 39,7
% asetti tämän 5 tärkeimmän tavoitteen joukkoon.

Tärkeimmät tavoitteet päihteettömän ja savuttoman elämäntavan tukemisessa




Päihderiippuvaisten kuntalaisten vertaistuen ja päivätoiminnan kehittäminen. Vastaajista 57,8 %
asetti tämän 3 tärkeimmän tavoitteen joukkoon.
Selkiytetään ehkäisevän päihdetyön rakenteet ja toimintamalli kunnassa. Vastaajista 56 % asetti tämän 3 tärkeimmän tavoitteen joukkoon.
Päihteettömyyteen liittyvää viestintää lisätään (mm. lehtijutut päihteiden käytöstä, teema-päivät kouluissa, kampanjat, vanhempainilloissa tietoa vanhemmille). Vastaajista 49,2 % asetti tämän 3 tärkeimmän tavoitteen joukkoon.

Tärkeimmät tavoitteet turvallisuuden, viihtyvyyden ja osallisuuden lisäämisessä
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Kevyenliikenteen väylien ja liikuntapaikkojen kunto pidetään riittävänä kaikkina vuodenaikoina, jotta
ne mahdollistavat liikkumisen turvallisesti ja esteettömästi. Vastaajista 60,3 % asetti tämän 3 tärkeimmän tavoitteen joukkoon.




Aktiivinen toiminta työllisyyden hoidossa, uusien toimintamallien kehittäminen ja aktiivinen osallistuminen työllisyyttä parantaviin ohjelmiin ja hankkeisiin. Vastaajista 37,5 % asetti tämän 3 tärkeimmän
tavoitteen joukkoon.
Vapaaehtoistyötä sekä yhdistystoimintaa tuetaan ja mahdollistetaan kaiken ikäisten yleishyödyllinen
toiminta (mm. Järjestöjen Talon toiminnan vakiinnuttaminen). Vastaajista 36,9 % asetti tämän 3 tärkeimmän tavoitteen joukkoon.

Nämä kuntalaisten kyselyssä esille tuomat painotukset ja avoimissa vastauksissa esille nousseet toiveet on
pyritty ottamaan huomioon luvun 4 tavoitteiden asettelussa.
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4. Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet vuosille 2018-2020
LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN
Tummennetut tavoitteet ovat niitä, jotka saivat kuntalaiskyselyssä eniten kannatusta

Tavoite

Toimenpide

Vastuutaho/ Resurssit

Arviointimenettely/
indikaattorit

Lapsia, nuoria ja perheitä
tuetaan osallistumaan ja
toimimaan aktiivisesti

Lapsiperheille ja lapsille tarjotaan edullisia tai maksuttomia osallistumis- ja
harrastemahdollisuuksia.
-Järjestetään koulupäivän jälkeen erilaista
kerhotoimintaa.
-Tehdään harrastetarjotin.
- Selvitetään mahdollisuus laajentaa/muuttaa aukioloaikoja (esim. uimahalli)
-Tutustuminen erilaisiin harrastuksiin ja
harrastuspaikkoihin (esim. kuntosali) koulutoiminnan yhteydessä.
Matalankynnyksen kohtaamispaikkoja ja
vertaistukea kehitetään.
-Lape-hanke (lapsi- ja perhepalvelujen
muutosohjelma); kohtaamispaikan ja jalkautuvien sote-palvelujen kehittämisen
pilotti v. 2018
-Järjestöjen Talon kehittäminen
-Nuorten kohtaamispaikan kehittäminen
(esim. Walkers-toiminta)
-Bänditilojen kehittäminen
Nuorille suunnattua toimintaa ja harrastusmahdollisuuksia lisätään ja kehittäminen yhdessä nuorten kanssa.
-Osallistuvan budjetoinnin kokeilu ja kehittäminen
-Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen
-Nuorten itsensä järjestämien tapahtumien
tukeminen (esim. ORWfest)
-Nuorten itsensä ideoimat teemaillat ym.

Elämänlaatupalvelut
- Osko
- liikuntapalvelut
- kirjasto
- koulujen kerhotoiminta
- 3. sektori (esim. MLL,
4H, SPR, urheiluseurat,
srk)
- Yhteisökameleontti

-Otettu huomioon elämänlaatupalvelujen
käyttösuunnitelmassa, joka on hyväksytty
lautakunnassa
-Maksuttomien tilaisuuksien ja tapahtumien
määrä
-Osallistumismaksut ja niiden kehitys/ kurssi

Kasvatus- ja opetuspalvelut,
elämänlaatupalvelut, hallintopalvelut
- 3. sektori (esim. MLL,
srk)
- Järjestöjen Talo
- sote (esim. perhetupa,
lapsiparkki, Perhekeskusmallin kehittäminen)

Matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen
määrä, tilaisuuksien määrä ja osallistujamäärät

Kasvatus- ja opetuspalvelut,
elämänlaatupalvelut
- Nuorisopalvelut
- Etsivä nuorisotyö
- Järjestöjen talon kehittäminen
- 3. sektori (esim. MLL,
srk)
- Osallistuva Orivesi -

Toiminnan kehittämissuunnitelma on tehty,
toiminnan määrä (tapahtumat, retket ym.),
nuorisotalon kävijämäärä
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-Liikuntaharrastuksien lisäksi tarjottava
yhdessä 3.sektorin kanssa lisää mahdollisuuksia myös muihin harrastuksiin (valokuvaus, elokuvat, videot, youtube tms.)
Lasten ja nuorten liikuntaaktiivisuutta lisätään
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hanke: nuorten vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksien lisääminen

Arjen liikkumista lisätään osana varhaiskasvatusta ja opetusta (tavoitteena,
että 3 tunnin päivittäinen tavoite saavutetaan)

Kasvatus- ja opetuspalvelut
- Ilo kasvaa liikkuen - hanke
- Liikkuva koulu -hanke
- Oppimisympäristöjen
muokkaamishanke

Sovitaan yhteiset käytännöt kunnassa
olevien sisä- ja ulkoliikuntatilojen käytöstä ja luodaan hintapolitiikka, joka
suosii lasten ja nuorten harrastamista
(mm. edulliset taksat, ilmaiset vuorot)

Tilapalvelu, liikuntapalvelut

Lähiliikuntapaikkoja rakennetaan lapsille ja
nuorille

Tekniset palvelut, tilapalvelut,
liikuntapalvelut

Lähiliikuntapaikkojen määrä ja sen kehitys

Järjestetään ”höntsyliikuntakerhoja” yhteistyössä kunnan ja urheiluseurojen
kanssa.
-Harrastuksien ”aikatauluttaminen” yhteistyössä.
-Kaupungin avustuksen myöntämisen
periaatteiden tarkistaminen
Perhepäivähoitajille ja lapsille mahdollistetaan yhteinen liikuntatuokio kerran kahdessa viikossa. Tiedotus tarjonnasta. Tarvittaessa kuljetuksien järjestäminen.

Liikuntapalvelut
- 3. sektori, mm. urheiluseurat
- yhteistyön kehittäminen

-Kerhojen määrä
-Toimintaan osallistuneiden määrä
-Kouluterveyskysely (mm. ”vähintään tunnin
päivässä liikkuvat, harrastaa liikuntaa omatoimisesti lähes päivittäin, harrastaa ohjattua
liikuntaa vähintään kuukausittain, %”)

Varhaiskasvatus, liikuntapalvelut,
tilapalvelut
- tarjotaan kaupungin liikuntatiloja käyttöön tarpeen mukaisesti

Liikuntatuokioihin osallistuneiden perhepäivähoitajien ja lasten määrä (%)

-liikuntavastaava nimetty joka päiväkotiin:
kyllä/ei
-liikkumisen määrää itsearvioidaan lapsiryhmissä viikoittain: kyllä/ ei
-liikuntasuunnitelma on sisällytetty varhaiskasvatussuunnitelmaan: kyllä/ei
-kouluissa toteutuu pitkät liikuntavälitunnit:
kyllä/ei
-liikuntakerhoihin osallistuvien määrä ja sen
kehitys
-Move-indikaattori (5. ja 8.luokka)
- Kouluterveyskysely mm.:
”Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, %”
-Yhteiset käytännöt sovittu (mm. henkilö, joka
koordinoi käyttöä, avainten hallinta)
-Päätös hintapolitiikasta tehty
-Tilojen käyttöaste; tunnit, jolloin tilat tyhjänä
klo 08-20 lukuvuoden aikana

Lasten, nuorten ja perheiden
ruokailutottumukset ovat
parantuneet

27

Kehitetään ja lisätään harrastustoimintaa
erityistä tukea tarvitseville

Elämänlaatupalvelut
- Yhteisökameleontti- työryhmä
- 3. sektori

Harrasteryhmien, tapahtumien määrä ja osallistujamäärä

Lasten, nuorten ja perheiden ruokatottumuksiin panostetaan
-tiedotus,
-ravitsemusterapeutin luennot,
-varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden
ruokakasvatus,
-Sapere-toiminta

Kasvatus- ja opetuspalvelut,
ateriapalvelu, sosiaali- ja terveyspalvelut

Sapere-toiminta käytössä kaikissa päiväkodeissa
Ravitsemusterapeutin luentojen, tilaisuuksien
määrä 1 kerta vuodessa kouluilla sekä lisäksi
tarpeen mukaan koko kentällä
- ruokalistalta poistettu lisätyn sokerin
käyttö
- luomumaitoa kouluille ja päiväkodeille
Kouluterveyskysely mm.:
-”Syö harvemmin kuin 6 kertaa viikossa hedelmiä, marjoja , kasviksia, % ”
- ”Karkkia, suklaata sokeroitua limsaa/mehua, energiajuomaa päivittäin käyttävät, %”
-” Ylipaino, %”
- ”Ei syö aamupalaa joka arkiaamu, %”
- ”Ei syö koululounasta päivittäin, %”
Onko ruokatauko suosituksien mukainen
(väh.30 min, aikaisintaan klo 11); kyllä/ei

Kehitetään kouluruokailua ja koulupäivän
aikaista välipalatarjontaa

Kasvatus- ja opetuspalvelut,
ateriapalvelu

oppilailla mahdollisuus osallistua kouluruokailun suunnitteluun (ruokaraati ja kysely),
kyllä/ei
kasvisruokalinja yläasteelle, kyllä/ei
ruoan hävikki pienenee, kyllä/ei
vuosikello käytössä, kyllä/ei

Lasten ja nuorten terveystottumuksia edistetään.
-suun terveydenhoito
-ruokatottumukset
-lepo

Kasvatus- ja opetuspalvelut,
sosiaali- ja terveyspalvelut

kouluterveyskysely mm.
”Hampaiden harjaus harvemmin kuin kahdesti päivässä, %”
”Nukkuu arkisin alle 8 tuntia, %”
”Tupakoi päivittäin, %”

Lasten ja nuorten mielen
hyvinvointia ja sosiaalisia
taitojen kehittymistä tuetaan
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Sosiaalisten taitojen kehittymistä edistetään ja kiusaamista ehkäistään eri
menetelmien ja materiaalien avulla
-Kaveri- ja tunnetaitojen opettelu (ns. Nalle-tunnit)
-Askeleittain -ohjelma
-Friends -tunnit
-Kiusaamisen vastaisen ohjelman laatiminen ja juurruttaminen (Lape-hanke)
-Kulttuurikasvatusohjelman toteuttaminen

Kasvatus- ja opetuspalvelut,
elämänlaatupalvelut, sosiaali- ja
terveyspalvelut

Etenkin syrjäytymisvaarassa olevien
nuorten mahdollisuuksia osallistua
vertaisryhmätoimintaan vahvistetaan ja
järjestetään tukea elämän murroskohtiin (esim. koulutuksen keskeyttäminen).
-Starttivalmennuksen kehittäminen
-Etsivän nuorisotyön kehittäminen
-Vertaisryhmien kehittäminen yhdessä
mm. psykiatrian palvelujen kanssa.
-Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen
mm. palvelujen kehittämisessä
-Walkers-toiminnan kehittäminen
-Nuorten kuuleminen eri menetelmien
avulla

Kasvatus- ja opetuspalvelut,
elämänlaatupalvelut, etsivä nuorisotyö, työllisyyspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut

”Nuuskaa päivittäin, %”
”Raittius, %”
” Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, %”
vuorovaikutus ja tunnetaitojen tukemisessa
on käytössä tarkoituksenmukaisia materiaaleja: kyllä/ei
oppilaskunnat toimivat aktiivisesti (väh. x.
kokousta, tapahtumaa vuodessa?): kyllä/ei
Kouluterveyskysely mm.
”Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa,
%”
”Osallistunut koulukiusaamiseen vähintään
kerran viikossa, %”
”Tuntee olevansa arvokas, %”
”Kokee olevansa osa luokkayhteisöä, ystäväporukkaa, %”
” Ei yhtään läheistä ystävää, %”
”Tuntee itsensä yksinäiseksi, %”
”Luokan ilmapiiri tukee mielipiteen ilmaisua,
%”
”Luokan oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä, %”
Sotkanet:
- Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
- Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta
työvoimasta
-Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18
- 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

IKÄIHMISTEN ELÄMÄNHALLINNAN EDISTÄMINEN, Tummennetut tavoitteet ovat niitä, jotka saivat kuntalaiskyselyssä eniten kannatusta
Tavoite

Toimenpide

Vastuutaho/ resurssit

Arviointimenettely/
indikaattorit

Ikäihmisten osallisuutta ja
sosiaalisten verkostoja lisätään

Kunnassa järjestetään ikäihmisille monipuolisesti erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia; tavoitteena vähintään 2 tapahtumaa/vuosi
-Järjestetään yhteisiä ikäpolvet yhdistäviä
tapahtumia ja kohtaamisia (esim. yhteistyö varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa)
Ikäihmisille tarjotaan edullisia tai maksuttomia kulttuurin ja liikunnan osallistumis- ja harraste-mahdollisuuksia.
-3. sektorin motivointi mukaan, mm.
avustuksen myöntämisen periaatteiden
tarkistaminen
-Avoimien ovienpäivät (esim. liikuntapaikat), joissa myös opastusta tarjolla
- Etäohjauksen kehittäminen (esim. jumpat)
- Aktiivipassin kehittäminen tms.

Hallintopalvelut, elämänlaatupalvelut

Tilaisuuksien määrä

Elämänlaatupalvelut
- 3. sektori
- Järjestöjen Talo, hankkeet (esim. Aurum)

Otettu huomioon elämänlaatupalvelujen vuosisuunnitelmassa, joka on hyväksytty lautakunnassa
Maksuttomien tilaisuuksien ja tapahtumien
määrä
Osallistumismaksut ja niiden kehitys/ kurssi

Lisätään yhteistyötä järjestöjen kanssa yhteisten toimintamallien luomiseksi: ystäväpalvelu, liikuttajakaveri, yhteinen keittiö jne.

Hallintopalvelut, elämänlaatupalvelut,
- 3.sektori (mm. SPR, srk,
eläke- ja potilasjärjestöt)
- Järjestöjen Talon toiminnan kehittäminen
- Osallistuva Orivesi hanke: kumppanuuspöytämalli kokeilu
- yhteistyö 3.sektorin
kanssa
- Hankkeet (mm. Aurum)
- Tilojen ym. tuen tarjoaminen toimijoille

Yhteiset käytännöt luotu
Toimintamallit ja osallistujien määrä

29

Ikäihmisten ravitsemustila on
parantunut

Ikäihmisten toimintakyvyn ja
esteettömyyden lisäämistä
tuetaan
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Kehitetään ikäihmisille matalan kynnyksen neuvontapiste ja kohtaamispaikkoja.
-Lähitorin toiminnan kehittäminen ja tekeminen tunnetuksi.
- Tiedottamisen kehittäminen yhdessä
neuvontapisteen kanssa (mm. kotipalveluyritykset, ikä-ihmisten harrastus/toimintakalenteri)
Panostetaan ikäihmisten yksinäisyyden torjuntaan
-Kehitetään etsivää vanhustyötä
-75-vuotiaiden tarkastuksissa ohjaus ja
neuvonta
-Tehdään esite ikäihmisille suunnatuista
harrastuksista ja muusta toiminnasta.
-Eläkkeelle jäävien tavoittaminen ja tarvittaessa ohjaaminen erilaisen toiminnan
piiriin
-Saattajapalvelun kehittäminen yhdessä
3.sektorin kanssa
Kehitetään ikäihmisten päivätoimintaa;
päivätoiminta vakiintuu ja se vastaa
ikäihmisten tarpeita
Panostetaan ikäihmisten vajaaravitsemusriskin tunnistamiseen, ehkäisyyn ja
hoitoon asumisyksiköissä ja kotihoidossa.
- Tehdään seulonta systemaattisesti Taysin ohjeiden mukaisesti
-Tehostetaan ravitsemushoitoa tarjoamalla rakennemuunneltuja, runsasenergisiä
aterioita tai täydennysravintovalmisteita
tarvittaessa
-Kohtaamispaikkoihin ravitsemusneuvontaa, teemapäiviä ym.
Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen
erityisen ja tehostetun tuen piirissä olevilla kuntalaisille järjestetään mahdollisuus
osallistua tuetusti kunnan kulttuuritarjontaan: kohdennetut kulttuuripalvelut

Hallintopalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut
- 3.sektori
- Järjestöjen Talo
- Palvelutalosäätiö

Toimintamalli vakiinnutettu

Hallintopalvelut, elämänlaatupalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut
- 3.sektori (mm. srk, SPR,
eläke- ja potilasjärjestöt,
vanhusneuvosto, Palvelutalosäätiö)

Yhteiset käytännöt luotu
Erilaisien kerhojen, tilaisuuksien, tapahtumien,
toimintojen (mm. ystäväpalvelu, päivätoiminta)
määrä ja osallistujamäärät
Aktiivinen tiedottaminen

Sosiaali- ja terveyspalvelut, hallintopalvelut

Ryhmien määrä, osallistujamäärä
Osallistujien antama palaute

Sosiaali- ja terveyspalvelut,
Tampereen Voimia, Oriveden
ateriapalvelut

Vajaaravitsemusriskin (MNA) seulontojen
lukumäärä vanhuspalveluissa
MNA alle 17 pistettä, eli virhe- ja vajaaravitsemus %
Rai-mittarin tulokset
Asiakastyytyväisyyskyselyiden ja laatukäyntien tulokset

Elämänlaatupalvelut, sosiaali- ja
terveyspalvelut, hallintopalvelut
- 3.sektori

Kohdennettujen kulttuuritapahtumien määrä,
osallistujamäärä
Asumisyksiköissä asuvilla on mahdollisuus
kulttuuri- tai taide-elämyksiin säännöllisesti
(tavoite vähintään 1 krt/kk)

-Saattajapalvelujen kehittäminen
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Kehitetään edelleen NOPApalveluliikennettä vastaamaan ikäihmisten tarpeisiin
-tiedottaminen
-helppolukuisuus -> kartta
-markkinointi, tutustumistarjous uusille
käyttäjille
-kysely palvelun toimivuudesta

Hallintopalvelut

Asiakasmäärät
Asiakaspalaute

Lisätään ohjattuja matalan kynnyksen
liikuntaryhmiä yli 65-vuotiaille vertaisohjaaja-toiminnan kautta keskustaan ja
kylille.
-Liikuntapalvelut järjestävät vertaisohjaaja-koulutusta aktiivisille ikäihmisille, jotka
voivat ohjata jatkossa liikuntatuokioita
muille ikäihmisille.
-Senioripuistoon kesäkaudella säännöllistä ohjattua toimintaa.

Liikuntapalvelut
- 3-sektori

Liikuntaryhmien määrä, osallistujamäärä
asiakaspalaute

Panostetaan asumispalveluyksiköissä
ikäihmisten ulkoiluttamis- ja viriketoimintaan

Sosiaali- ja terveyspalvelut, elämänlaatupalvelut,
- 3. sektori (mm. srk, SPR,
eläke- ja potilasjärjestöt,
vanhusneuvosto)
- työllisyyspalvelut, (mm.
kuntouttava työtoiminta,
kesätyöntekijät)
- opiskelijat (mm. Tredu)

Yhteiset käytännöt luotu
Toiminnan määrä ja osallistujamäärät
Asiakastyytyväisyyskyselyt

Kehitetään liikuntahallin vieressä olevaa
senioripuistoa ja lisätään puiston tunnettavuutta

Liikuntapalvelut
- 3.sektori

Tapahtumien, ryhmien määrä
Osallistujamäärä
Aktiivinen tiedottaminen

PÄIHTEETTÖMÄN JA SAVUTTOMAN ELÄMÄNTAVAN TUKEMINEN
Tummennetut tavoitteet ovat niitä, jotka saivat kuntalaiskyselyssä eniten kannatusta

Tavoite

Toimenpide

Vastuutaho/ resurssit

Arviointimenettely/
indikaattorit

Päihteettömän kulttuurin ja
viestinnän kehittäminen

Lisätään päihteettömyyteen ja savuttomuuteen liittyvää viestintää ja asennekasvatusta (mm. lehtijutut päihteiden käytöstä, teema-päivät kouluissa,
kampanjat, vanhempainilloissa tietoa
vanhemmille)
-Uudenlaisen päihdevalituksen kehittäminen
-Kokemusasiantuntijoiden käyttö (tilaisuudet 12 vuotiaista alkaen)
-Nuorten itsensä kehittämän valistus- ja
viestintämateriaalin luominen
-Yleinen valistustilaisuus vanhemmille ja
muille kuntalaisille (esim. Irti huumeista,
kokemusasiantuntijat, poliisi)
-Yhteistyön kehittäminen poliisin kanssa
(esim. ratsiat oppilaitoksiin, laittoman
nuuskan myynnin valvominen, päihteiden
käyttöön liittyvien lain seurausten tiedottaminen)

Kasvatus- ja opetuspalvelut,
elämänlaatupalvelut, sosiaali- ja
terveyspalvelut, hallintopalvelut,
hyvinvointiryhmä
- yhteistyö 3. sektorin
kanssa
- Urheiluseurat mukaan;
nollatoleranssi esim.
nuuskan suhteen

Lehtijuttujen määrä
Some-viestinnän määrä
Kouluterveyskysely mm.:
”Tupakoi päivittäin, %”
”Nuuskaa päivittäin, %”
”Raittius, %”
”Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, %”,
”Kokeillut marihuanaa tai kannabista ainakin
kerran %”,
”Hyväksyy tupakoinnin, nuuskaamisen, alkoholin juomisen, marihuanan polttamisen, %”
Nuorille on järjestetty päihteettömiä tapahtumia: kyllä/ei
Päihteet ovat olleet esillä koulujen vanhempainilloissa: kyllä/ei
Sotkanet: päihdeindikaattorit
-alkoholin myynti l/as.,
-päihdehuollon laitoshoidossa olleet/1.000 as.,
-päihdehuollon avopalvelussa asiakkaita/1.000 as.,
-poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset/1.000 as.
-poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen
kohdistuneet rikokset /1.000 as.
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Selkiytetään ehkäisevän päihdetyön
rakenteet ja toimintamalli kunnassa
Kannabismyönteisyyteen vaikuttaminen
esimerkkien kautta esim. seuraukset työtai opiskelupaikkojen suhteen
-Päihteettömät tapahtumat esim.
ORWFest
-Ennaltaehkäisevään päihdetyöhön resurssointi

Hallintopalvelut

Kehitetään päihderiippuvaisten kuntalaisten vertaistukea ja päivätoimintaa

Hallintopalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut
- 3. sektori (mm. srk, järjestöt)
Asumispalvelut, hallintopalvelut,
sosiaali- ja terveyspalvelut

Kehitetään päihderiippuvaisten kuntalaisten asumisohjausta
-Sosiaalinen isännöinti/tukiasumisen
kehittäminen

33

Koko kaupungin yhteinen toimintamalli luotu
ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseksi
Osoitettu työntekijäresurssia toimintaan

Käynnistetään päihderiippuvaisten päivätoiminta ja luodaan puitteet vertaistoiminnalle

Luodaan päihderiippuvaisten ja nuorten tukea
tarvitsevien asumisenohjauksen toimimalli

TURVALLISUUDEN, VIIHTYVYYDEN JA OSALLISUUDEN LISÄÄMINEN
Tummennetut tavoitteet ovat niitä, jotka saivat kuntalaiskyselyssä eniten kannatusta

Tavoite

Toimenpide

Vastuutaho/ resurssit

Arviointimenettely/
indikaattorit

Turvallisen ja esteettömän
ympäristön kehittäminen

Pidetään keskeiset kevyenliikenteen
väylien ja liikuntapaikkojen kunto riittävänä kaikkina vuodenaikoina, jotta
ne mahdollistavat liikkumisen turvallisesti ja esteettömästi
-Onninpolun talvikunnossapito
-Kävelyteiden vain osittainen hiekottaminen, joka mahdollistaisi mm. polkukelkkailun

Tekniset palvelut

-Kuntalaispalaute
-Kuntaan tulleiden korvaushakemuksien määrä katujen kunnossapitoon liittyen.
-Tapaturmatilastot

Päivitetään esteettömyyskartoitus. Esteettömyydessä huomioidaan liikkumisen
lisäksi ”aistiesteettömyys”, mm. heikkonäköisyys, huonokuuloisuus
-Suunnitellaan esteetön luontoreitti (esim.
Eräpyhä)

Hallintopalvelut, vammaisneuvosto

Esteettömyyskartoitus on päivitetty

Kameravalvonnan lisääminen

Tekniset palvelut

Kameroiden määrä

Tuetaan kuntalaisia digitaalisten palvelujen käytössä; järjestetään matalan kynnyksen neuvontaa ja opastusta
-Kylätalojen ja -yhdistysten hyödyntäminen

Hallintopalvelut
- Järjestöjen Talo
- 3. sektori

Matalan kynnyksen neuvontaa ja opastusta on
järjestetty h/kuukaudessa
Aktiivinen tiedotus
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Tuetaan vapaaehtoistyötä sekä yhdistystoimintaa ja mahdollistetaan yleishyödyllinen toiminta (mm. Järjestöjen
Talon toiminnan vakiinnuttaminen)
esim. tarjoamalla maksuttomat toimitilat
-Kylätalojen ja -yhdistysten tukeminen
(esim. avustukset toimintaan)
Vahvistetaan kaiken ikäisten kuntalaisidentiteettiä edistämällä kuntalaisten
osallisuutta ja kuulluksi tulemista.
-Asiakasraatien kehittäminen
-Erilaisten kyselyiden ja palautteen antokanavien kehittäminen (paperinen ja
sähköinen)
-Johtavien viranhaltijoiden ja lautakuntien
pj. avoimet vastaanotot, jalkautuminen eri
työpisteisiin
-Oriveden oma tiedotuslehti 1-2 kertaa
vuodessa, jossa esim. eri viranhaltijoiden
työn esittelyä
-Viranhaltijoiden blogit tms.
-Kaupungin tiedottamisen kehittäminen
(”selkokielisyys”), kaavakävelyt
-Kuntalaisten kuuleminen mm. eri tapahtuminen ja harrastuksien yhteydessä
-Kuntalaisidentiteetin johdonmukainen
rakentaminen varhaiskasvatuksesta lähtien (Mikä on Orivedellä hyvää ja arvokasta, yhteinen ”koti”)
-Kylätalkkaritoiminnan ja apurinkitoiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen

Hallintopalvelut, elämänlaatupalvelut
- Osallistuva Orivesi hanke: verkostofoorumit
- Paikallisyhdistysten tukiyhdistyksen perustaminen

Toimintaa on tuettu tarjoamalla ilmaiset toimitilat (järjestöjen ja yhdistyksien määrä, tuntia/vkossa)
Avustuksien määrä €/vuodessa
Muu yhteistyö

Kaikki toimialat

Kuntalaiskyselyitä ja -tilaisuuksia järjestetään
säännöllisesti: kyllä/ei
Hyvinvointi-ilta tms. 2 krt/vuodessa: kyllä/ei
Kuntalaisia osallistetaan hyvinvointisuunnitelman laadintaan: kyllä/ei
nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvon toimintaedellytykset turvataan
(mm. taloudelliset resurssit, kokouksien ja
erilaisten tilaisuuksien määrä, osallistujamäärä): kyllä/ei

Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman
toimenpiteiden toteuttaminen

Hyvinvointi- ja liikenneturvallisuusryhmä

Toimenpiteiden toteutuminen

Erityisryhmien aktiivisuuden
ja osallisuuden lisääminen

Työllisyyden kehittäminen
hyödyntäen kuntakokeilun
tuomat mahdollisuudet kokonaisvastuusta

Kehitetään ja lisätään erityisryhmien liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia

Elämänlaatupalvelut
- 3.sektori

Liikuntaryhmien määrä, osallistujamäärä
asiakaspalaute

Tuetaan erityisryhmien sosiaalista osallisuutta (mm. tuetaan taloudellisesti erityisryhmien tapahtumia, retkiä, kerhoja ym.)

Hallintopalvelut, elämänlaatupalvelut
- 3.sektori

Tuettujen tapahtumien, retkien ym. määrä,
osallistujamäärä
Tuki €/vuosi

Toimitaan aktiivisesti työllisyyden hoidossa kehittäen uusia toimintamalleja ja
osallistutaan työllisyyttä parantaviin ohjelmiin ja hankkeisiin (esimerkiksi kuntakokeiluhankkeen toimenpiteet, kierrätystavaratalon ja pajatoiminnan kehittäminen sekä työnantajayhteistyö)

Hallintopalvelut, työllisyyspalvelut
- Osallistuva Orivesi hanke: työttömien yhdistyksen perustaminen

Sotkanet:
-työttömät % työvoimasta
- Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta
-Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä
- Työlliset, % väestöstä
- Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
- Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25
- 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
-Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18
- 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
-Aktivointiaste:
300-499 pv/ 500-999 pv./ yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneet

Laajan hyvinvointisuunnitelman alaisia asiakirjoja ovat myös Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma sekä kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman, jotka ovat suunnitelman liitteenä (liite 3 ja liite 4). Ko. suunnitelmien yksittäisiä tavoitteita ei ole erikseen nostettu hyvinvointisuunnitelmaan, vaan niitä
tullaan toteuttamaan hyvinvointisuunnitelman rinnalla ja toteutuksesta raportoidaan vuosittain hyvinvointitilinpäätöksen yhteydessä.
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5. Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma
Kunnissa kulttuurihyvinvoinnin edistämisen toimeenpanon ja seurannan tulisi nivoutua osaksi hyvinvointikertomustyötä. Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman tavoite on mahdollistaa kulttuuristen
oikeuksien toteutuminen kaikille pirkanmaalaisille ja siten kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Suunnitelma
on tarkoitettu käytännön työkaluksi sekä päätöksenteossa että käytännön tasolla. Kulttuurihyvinvointisuunnitelma on keskeinen osa alueellisen hyvinvointikertomuksen toimeenpanoa.
Monimuotoiset kulttuurihyvinvointipalvelut tukevat kaikkien väestöryhmien yhdenvertaista toimijuutta ja osallisuutta. Tämä tarkoittaa yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua kulttuuri- ja taidepalveluihin sekä kehittää
ja toteuttaa itseään ja yhteisöään taiteen ja kulttuurin keinoin. Kulttuurihyvinvoinnin toteuttamisessa korostuu
taide- ja kulttuuritoimijoiden ammattimainen ja pitkäjänteinen yhteistyö muiden toimialojen kanssa. Organisaatiotasolla kulttuurihyvinvoinnin luomiseen tarvitaan mukaan niin julkinen sektori, yritykset kuin järjestöt ja
yhdistyksetkin.
Toimijoiden yhteisenä tavoitteena tulee olla monimuotoiset kulttuuripalvelut, jotka palvelevat eri väestöryhmien tarpeita ja ovat muokattavissa erilaisiin toimintaympäristöihin. Tärkeää on myös varmistaa jo olemassa
olevien hyvien toimintamallien ja käytäntöjen jatkuminen, juurtuminen ja leviäminen. Erityisen tärkeä on huolehtia, että kulttuuriset oikeudet toteutuvat niillä ihmisillä, joiden mahdollisuudet hakeutua itse näiden palvelujen pariin on maantieteellisesti, fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti tai kielellisesti rajoittunutta.
Kulttuurihyvinvointi tulee kunnissa nähdä kaikkien toimialojen yhteisenä asiana. Kunta voi monipuolistaa
kulttuurihyvinvoinnin palvelusisältöjä yhdessä kolmannen sektorin ja taiteen ammattilaisten kanssa.
Poikkisektorinen yhteistyö vaatii sektoreiden välistä keskustelua arvoista, yhteistä tavoitteiden asettamista,
käytettävien menetelmien avaamista, palvelukumppanuutta palvelun suunnittelussa sekä tehdyn toiminnan
yhteistä arviointia. Jotta yhteistyö voi kehittyä ja juurtua, tulee siitä laatia sopimus ja kirjata toiminta molempien osapuolten talous- ja toimintasuunnitelmaan ja muihin keskeisiin asiakirjoihin.Poikkisektorisessa toiminnassa kulttuurihyvinvointitoiminnan rahoituksen tulisi tulla molemmilta sektoreilta, koska molemmat osapuolet toteuttavat yhteistyössä keskeisiä toimialansa tavoitteita ja hyötyvät siitä. Alkuun toimijat voivat päästä
kirjaamalla kunkin sektorin vuosisuunnitelmaan tavoitteen ja kulttuurihyvinvoinnin palvelusisällön, jolla pyritään lisäämään hyvinvointia henkilöillä, joiden toimintakyky on alentunut tai joiden kulttuuriset oikeudet eivät
toteudu.
Kunnan kulttuuritarjonnan tulee huomioida eri väestöryhmät. Kuntien on lisättävä taide- ja kulttuuripalveluja
yksinäisyyden riskiryhmiin kuuluville eli yksineläville, yksinhuoltajille, maahanmuuttajille, työttömille ja työkyvyttömyyseläkkeellä oleville. Useimmiten toimintakäytäntöjen muuttaminen ei vaadi lisää henkilöresursseja,
vaan tekemistä toisin.
Toimenpide-ehdotukset kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi
Ihmisten yhdenvertaisen osallisuuden taiteeseen ja kulttuuriin varmistamiseksi ja kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi tarvitaan seuraavia toimenpiteitä:
1. Mahdollistetaan jokaiselle ihmiselle osallistuminen taiteeseen ja kulttuuriin vähintään 100 minuutin
ajan viikossa
2. Maakuntauudistuksen jälkeen maakunnan tehtävänä on turvata ihmisten kulttuurisetoikeudet osana
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja
3. Kunnat ottavat taiteen ja kulttuurin osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä
4. Maakunta, kunnat ja kolmas sektori tekevät yhteistyötä kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi
5. Sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja asiakastyössä lisätään taiteen ja kulttuurin käyttöä
6. Taide- ja kulttuuripalvelut parantavat saavutettavuuttaan
7. Taide ja kulttuuri toimivat yhteiskunnan kehittäjänä yhteistyössä eri toimialojen kanssa
8. Ihmisten omaehtoiselle kulttuuritoiminnalle luodaan lisää mahdollisuuksia
9. Tietoa kulttuurihyvinvointipalveluista kootaan yhteen
10. Lisätään kulttuurihyvinvoinnin koulutusta ja tutkimusta
11. Mahdollistetaan taiteen ja kulttuurin ammattilaisille vakaammat työolot
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Kulttuurihyvinvoinnin edistämisen seuranta ja arviointi on tärkeää tavoitteiden ja toimenpiteiden vaikutusten
arvioimiseksi. Seuranta on tarkoituksenmukaista ottaa osaksi kuntien ja maakunnan tason terveyden edistämis- ja hyvinvointikertomustyötä. Sen osana on luontevaa arvioida esimerkiksi sitä, miten kunnassa on
onnistuttu edistämään eri-ikäisten hyvinvointia ja miten eri toimijoiden välinen yhteistyö toteutuu.
Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman pohjalta Orivedellä:





Perustetaan työryhmä eri alojen/tahojen edustajista, jotka kumppanuuspöytä-periaatteella ryhtyvät
työstämään Oriveden kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa. Työryhmä toimii hyvinvointiryhmän alaisena
työryhmänä.
Kartoitetaan olemassa olevat suunnitelmaa ja sen suosituksia tukevat käytännöt/huomiota tarvitsevat osa-alueet
Työryhmässä etsitään uusia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä ja edistää kulttuurin hyvinvointivaikutuksia
Kukin työryhmän jäsen toimii oman alueensa asiantuntijana ja tiedonvälittäjänä

6. Lopuksi
Suunnitelmaosaan on kirjattu vuosien 2018-2020 painopisteet, niihin sisältyvät tavoitteet ja toimenpiteet vastuutahoineen ja resursseineen. Arviointia varten on nimetty mahdollisimman konkreettisia mittareita ja indikaattoreita, joita tarkastelemalla voidaan saada kuva siitä, miten kussakin tavoitteessa on onnistuttu.
Tavoitteita ja toimenpiteitä tarkennetaan ja konkretisoidaan vuosittaisissa keväällä tehtävissä raporteissa.
Raportti on kaksiosainen; ensimmäisen osan muodostaa edellisen vuoden hyvinvointitilinpäätös, jossa tuoreimpien tilastojen valossa kuvataan orivesiläisten hyvinvoinnin tilaa ja toisen osan muodostaa hyvinvointisuunnitelma, jossa asetetaan tarkemmat tavoitteet seuraavalle vuodelle laajan hyvinvointisuunnitelman pohjalta. Asiakirja käsitellään kaupunginvaltuustossa keväällä, jolloin vuosittaisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteet vahvistetaan ennen talousarvioprosessia ja toimenpiteet saadaan jalkautettua eri toimialojen talousarviosuunnitteluun.
Oriveden kaupungin kotisivuille on lisätty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen -osio, jossa on edellisien
vuosien hyvinvointisuunnitelmat ja muuta aiheeseen liittyvää materiaalia (http://www.orivesi.fi/fi/orivesiinfo/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen).
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