Oriveden kaupungin
hyvinvointitilinpäätös vuodelta 2018
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1 Johdanto
Miksi hyvinvointia edistetään?
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tarkoittaa laaja-alaista hyvinvointia edistävää, ennaltaehkäisevää,
voimavaroja lisäävää ja sairastunutta tukevaa toimintaa.
- tavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ja
syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen
- tuloksena parannetaan asukkaiden elämänlaatua, lisätään alueen elinvoimaa, työllisyyttä ja
tuottavuutta sekä hillitään sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua
Yksilön hyvinvointi on henkilökohtainen kokemus terveydestä, psyykkisestä tasapainosta, hyvistä
ihmissuhteista ja tyytyväisyydestä elinympäristöön. Se rakentuu pääasiassa terveyden lisäksi elinoloista ja
toimeentulosta.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kuntia velvoittaa Terveydenhuoltolaki ja Kuntalaki.
Terveydenhuoltolaki 1326/2010 2 § ”Lain tarkoituksena on
1) edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta;
2) kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja;
3) toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta;
4) vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä; sekä
5) vahvistaa perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä ja parantaa terveydenhuollon toimijoiden, kunnan
eri toimialojen välistä sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisessä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä.”
Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin
sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin.
Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle
vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.
Orivedellä on nimetty hyvinvointiryhmän vastaamaan hyvinvoinnin edistämisestä, suunnittelusta,
seurannasta ja arvioinnista. Hyvinvointiryhmä on pysyvä, poikkihallinnollinen ohjausryhmä, jossa on edustus
kaupungin eri hallintoaloilta.
Ryhmän kokoonpano vuonna 2018:
Hyvinvointijohtaja/hyvinvointikoordinaattori Tuija Peurala, työryhmän pj./sihteeri
Osastonhoitaja Anna-Mari Alavillamo (Tampere-Orivesi yt-alue)
Kansalaisopiston rehtori-kulttuurijohtaja Pia-Maria Ahonen
Kiinteistöpäällikkö Petri Koivusilta
Palveluesimies (ikäihmisten palvelut) Tanja-Lotta Kontkanen (Tampere-Orivesi yt-alue)
Varhaiskasvatuksen johtaja Jussi Lintunen
Koulukuraattori Krista Pentti
Liikuntapäällikkö Roope Marski
Työllisyyspalveluiden päällikkö Kirsi Onnela
Sosiaalityöntekijä Katariina Ronkonen (Tampere-Orivesi yt-alue)
Hyvinvointiryhmä kokoontui vuoden 2018 aikana 6 kertaa sekä järjesti 2 hyvinvointitilaisuutta.
Hyvinvointitilinpäätöksessä on kuvattu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) indikaattoreiden
tunnusluvuilla kuntalaisten elinoloja, terveyttä, ja hyvinvointia sekä verrattu eri indikaattoreita koko maan,
Tampereen seutukunnan ja samankokoisten kuntien keskiarvoon. Kappeleiden lopussa on koottu
keskeisempiä havaintoja sekä työryhmän suosituksia siitä, mihin tulisi jatkossa kiinnittää erityistä huomiota.
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2 Hyvinvointi vuosina 2018 keskeisten mittareiden valossa
2.1 Väestö
Oriveden asukasluku 31.12.2018 oli 9224, joka on 61 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2018
Orivedeltä muutti pois 446 asukasta ja kuntaan muutti 439 asukasta. Vuoden aikana syntyi 65 lasta ja
kuolleisuus oli 113 henkilöä.
Väestömuutokset Orivedellä v. 1990-2017

*2006 kokonaismuutos 557(Längelmäen osakuntaliitos)
SeutuNet
Lähde: Tilastokeskus/Väestö

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.
Merkittävää on se, että huoltosuhde on ollut jyrkässä nousussa vuodesta 2008 lähtien ja nousua on 17 %yksikköä vuodesta 2008 vuoteen 2018. Muutos on saman suuruinen kuin 6000-9999 asukkaan kunnissa
keskimäärin, mutta Tampereen seutukunnan kunnissa muutos on edennyt selvästi hitaammin (+ 8 %yksikköä).
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Huoltosuhteen kasvua selittää se, että ikääntyneiden kuntalaisten osuus on kasvanut selvästi vuodesta 2009
lähtien. Vastaavasti alle 6 -vuotiaiden, nuorten ja erityisesti työikäisten 25–64 –vuotiaiden osuus on
pienentynyt. Yli 85 vuotta täyttäneiden määrän kasvu näkyy myös ikäihmisten palvelutarpeiden kasvuna ja
erityisesti tehostettujen asumispalveluiden tarve on selvästi lisääntynyt 2010-luvulla.
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Väestön ikä- ja sukupuolirakenne Orivedellä 2018

SeutuNet Vuoden 2018 aluerajat Lähde: Tilastokeskus

Lapsiperheiden määrä on vähentynyt tasaisesti, pudotus vuodesta 2009-2018 on 4,4 %-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 2013-2017 aikana
lähes 5 %-yksikköä kun koko maan tasolla pienituloisten lasten määrä on vähentynyt 0,3 %-yksikköä.
Lapsiperheiden pienituloisuusaste Orivedellä on laskenut vuosina 2008-2013 ja kääntynyt jälleen nousuun
vuonna 2014. Vuonna 2017 orivesiläisistä lapsista 16 % asui perheessä, jonka tulot jäivät suhteellisen
pienituloisuusrajan alapuolelle. Luku on saman suuruinen kuin vuonna 2008.
Oriveden asukkaiden yleinen pienituloisuusaste on laskenut tasaisesti vuosina 2008-2016 3,5 %-yksikköä,
mutta vuonna 2017 pienituloisuusaste nousi 0,8 %-yksikköä. Vuonna 2017 Oriveden pienituloisuusaste oli
edelleen 2,5 %-yksikköä korkeampi kuin koko Suomessa keskimäärin ja 1,9 %-yksikköä korkeampi kuin
Tampereen seutukunnassa keskimäärin.
Koulutustasomittari ilmaisee väestön koulutustason, joka on mitattu laskemalla perusasteen jälkeen
suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräinen pituus henkeä kohti. Väestön koulutustasoa osoittava
mittain kuvaa väestöryhmän koulutustasoa koulutuspituudella. Esimerkiksi koulutustasoluku 250 osoittaa,
että teoreettinen koulutusaika henkeä kohti on 2,5 vuotta peruskoulun suorittamisen jälkeen. Väestön
koulutustasoa mitattaessa perusjoukkona käytetään tavallisesti 20 vuotta täyttänyttä väestöä.
Koulutustasomittain

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017

Tampereen seutukunta

355

360

366

371

377

384

389

393

397

402

Koko maa

325

330

335

340

345

351

355

358

363

369

Ylä-Pirkanmaan seutukunta

246

252

255

258

261

265

269

272

277

281

6000-9999 asukasta

270

277

284

289

294

300

305

307

308

313

Orivesi

270

277

281

286

293

297

301

305

309

317

Koulutasomittari osoittaa, että Oriveden asukkaiden koulutustaso on selvästi matalampi kuin Tampereen
seutukunnassa tai koko maassa keskimäärin, mutta vastaavalla tasolla kuin alle 10.000 asukkaan kunnissa
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keskimäärin. Positiivista on, että koulutustasomittarin tunnusluku on tasaisesti kasvanut vuodesta 2008
lähtien niin Orivedellä kuin muissakin verrokkikohteissa.
Väestöennuste ikäryhmittäin Orivedellä v. 2015-2040

40

Ikäryhmien osuus väestöstä (%)

35

0–14

15–24

25–34

35–44

45-54

55–64

65+

30

25

20

15

10

5
2015

2020

2025

2030

2035

2040

SeutuNet
Vuoden 2015 aluerajat
Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste 2015

Yhteenveto
Oriveden asukasluku on pienentynyt 289 henkilöä viimeisen viiden vuoden aikana. Samaan aikaan väestö
on ikääntynyt ja vastaavasti lapsiperheiden prosentuaalinen osuus on pienentynyt.
Huolestuttavaa on, että viime vuosien aikana lasten pienituloisuusaste on edelleen noussut ja yhtä useampi
orivesiläinen lapsi asuu perheessä, jonka tulot jäävät suhteellisen pienituloisuusrajan alle. Tutkimuksissa on
noussut esiin, että yhteiskunnallinen huono-osaisuuden kasautuminen pienten lasten perheisiin ja köyhyys
ovat merkittävä uhka lasten hyvinvoinnille.
Väestön ikääntyminen jatkuu tasaisesti. Väestön vanhentuessa myös toimintarajoitteisia henkilöitä tulee
olemaan yhä enemmän. Siksi iäkkään väestön toimintakyvyn ylläpitäminen tulee olemaan yhä tärkeämpi
yhteiskunnallinen tehtävä. Ikäihmisten palveluissa tulisi entistä enemmän huomioida ennaltaehkäisevä
näkökulma. Hyvät ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet, vireä vapaaehtois- ja järjestötoiminta,
yhteisöllisyys ja ympäristön esteettömyys ovat esimerkiksi asioita, joihin kannattaa jatkossakin 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
myös 4. ja 5.-luokkien oppilaat ja heidän huoltajansa.
Kouluterveyskyselyä ei tehdä joka vuosi. Vuoden 2016 kyselyn tulokset on raportoitu laajemmin edellisessä
hyvinvointitilinpäätöksessä, joten tässä raportissa esitetään vain kooste kyselyn keskeisimmistä tuloksista.
Keväällä 2019 tehdyn kouluterveyskyselyn tulokset raportoidaan ensi vuonna hyvinvointitilinpäätöksessä.

Vuoden 2016 kouluterveyskyselyn keskeisempiä tuloksia
Keskeisimpiä nostoja 4.-5. -luokkalaisten vastauksista (vertailu koko maan tulokseen, joka merkitty sulkuihin)

Parempi tulos kuin Suomessa
keskimäärin

Heikompi tulos kuin Suomessa
keskimäärin

- Kukaan ei koe jäävänsä ilman yhtään hyvää
kaveria 0 % (0,7 %)
- 2,3 % tuntee olevansa yksinäinen välitunnilla (4,2
%)
- 1,7 % keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa
(2,3 %)
- 2,8 % on kokenut vanhempien fyysistä väkivaltaa
viimeisen vuoden aikana (5,0 %)
- 3,4 % kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi
tai huonoksi (7 %)
- 28,3 % kokee, että opettajat eivät ole tarpeeksi
usein kiinnostuneita siitä, mitä oppilaalle kuuluu
(36,2 %)
- 3,9 % kokee joutuvansa koulukiusatuksi vähintään
kerran viikossa (7,3 %)
- 11,3 % on kokenut syrjivää kiusaamista koulussa
tai vapaa-ajalla lukukauden aikana (20,2 %)
- 26,4 % kokee koulustressiä (33,2 %)
- 84 % pitää koulunkäynnistä (82,4 %)
- 92,7 % tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä (90,3
%)

- Lapsen tavallisuudesta poikkeava epäsosiaalinen
käytös 11,3 % (5,3 %)
- 25,6 % ei syö aamupalaa joka arkiaamu (22,9 %)
- Kouluinnostus 35 % (40,3 %)
- 41,2 % harjaa hampaat harvemmin kuin kahdesti
päivässä (33,6 %)
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Keskeisimpiä nostoja 8.-9. -luokkalaisten vastauksista (vertailu koko maan tulokseen, joka merkitty sulkuihin)

Parempi tulos kuin Suomessa
keskimäärin

Heikompi tulos kuin Suomessa
keskimäärin

-4 %:lla ei ole yhtään läheistä ystävää (8,5 %)
- 5,6 % nuorista on tosi humalassa vähintään
kerran kuukaudessa (10,2 %)
-26,2 % ei syö koululounasta päivittäin (29,8 %)
-34,6 % ei syö aamupalaa joka arkiaamu (38,1 %)
-48 % kokee, että saa opettajalta välittävää ja
oikeudenmukaista kohtelua (44,5 %)
-92,4 % on mahdollisuus keskustella jonkun kanssa
mieltä painavista asioista (85 %)

- 5,6 % kokee, että on hyvät
vaikutusmahdollisuudet koulussa (9,5 %)
-9,6 % tupakoi päivittäin (6,9 %)
-22,2 % on vähintään kaksi viikkoa kestänyt
masennusoireilu (16,7 %)
-26,7 % on kokenut seksuaalista häirintää vuoden
aikana (21,3 %)
-30,4 % on tapahtunut tapaturma koulussa tai
koulumatkalla lukuvuoden aikana (21,9 %)
-40 % kokee, että omalla paikkakunnalla on helppo
hankkia huumeita (38,8 %)
-43,7 % nukkuu arkisin alle 8 tuntia (33,9 %)
-48,8 % harjaa hampaita harvemmin kuin kahdesti
päivässä (42,1 %)
-Raittius 55,6 % (61,7 %)
-15 % liikkuu vähintään tunti päivässä (19,2 %)
-92,7% syö niukasti hedelmiä, marjoja ja kasviksia
(89,9 %)

Keskeisimpiä nostoja lukion 1.-2. -luokkalaisten vastauksista (vertailu koko maan tulokseen, joka merkitty
sulkuihin)

Parempi tulos kuin Suomessa
keskimäärin

Heikompi tulos kuin Suomessa
keskimäärin

-Kukaan ei ole osallistunut koulukiusaamiseen
vähintään kerran viikossa 0 % (0,8 %)
-Kukaan ei nuuskaa päivittäin 0 % (3,7 %)
-2,6 % pelaa rahapelejä viikoittain (6,4 %)
- 3,8 % kokee, että heillä ei ole yhtään läheistä
ystävää (7,2 %)
-5,1 % on kokeillut laittomia huumeita ainakin
kerran (11,8 %)
-Raittius 40,5 % (35,1 %)
-97,4 % harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa
(93,4 %)

-8,9 % on kokenut seksuaalista väkivaltaa vuoden
aikana (6,2 %)
-16,7 % tuntee itsensä yksinäiseksi (10,4 %)
-19 % kokee koulu-uupumusta (13,3 %)
-20,5 % on vähintään kaksi viikkoa kestänyt
masennusoireilu (16,5 %)
-27,8 % ei syö koululounasta päivittäin (23,1 %)
-32,9 % ei syö aamupalaa joka arkiaamu (30,1 %)
-33,3 % kokee, ettei ole saanut tukea ja apua
hyvinvointiin kouluterveydenhoitajalta lukuvuoden
aikana, vaikka olisi tarvinnut (10 %)
-45,6 % harjaa hampaat harvemmin kuin kahdesti
päivässä (33,3 %)
-53,8% kokee, että perheen koettu taloudellinen
tilanne on kohtalainen tai sitä huonompi (35,3 %)
- 93,7 % syö niukasti hedelmiä, marjoja ja kasviksia
(85,4 %)
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Keskeisimpiä nostoja ammattikoulun 1-2-luokkalaisten vastauksista (vertailu koko maan tuloksiin)

Parempi tulos kuin Suomessa
keskimäärin

Heikompi tulos kuin Suomessa
keskimäärin

-Kukaan ei koe jäävänsä ilman yhtään hyvää
ystävää 0 % (7,4 %)
-30 % kokee, että heillä on hyvät
vaikutusmahdollisuudet koulussa (22,7 %)
-Kouluinto 60 % (44 %)
-75 % kokee, että on saanut opettajalta välittävää ja
oikeudenmukaista kohtelua (67,8 %)
-89,5 % kokee, että on mahdollisuus keskustella
jonkun kanssa mieltä painavista asioista (85,5 %)

-25 % oppilaitoksen fyysiset työolot häirinneet
opiskelua (10,4 %)
-25 % käyttää alkoholia viikoittain (15,6 %)
-30 % tapaturma koulussa tai koulumatkalla
lukuvuoden aikana (10 %)
-31,6 % kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi
tai huonoksi (22,7 %)
-40 %:lla huolta herättävää päihteiden tai tupakkaja nikotiinituotteiden käyttöä tai rahapelaamista
(25,8 %)
-40 % käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai
sähkösavuketta (32,9 %)
-42,1 % ilmoittaa, että vähintään toinen
vanhemmista työttömänä (35,3 %)
-47,4 %:lla vaikeuksia oppimistaidoissa (34,4 %)
-52,6 % perheen koettu taloudellinen tilanne
kohtalainen tai sitä huonompi (42,2 %)
-55 % ei syö aamupalaa joka arkiaamu (48,1 %)
- Omalla paikkakunnalla helppo hankkia huumeita
52,6 % (52,8 %), tulos huolestuttava, vaikkakin
samaa tasoa kuin Suomessa keskimäärin
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Nuorten osalta huolestuttavaa on, että koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17–24 –vuotiaiden osuus on
pysynyt suhteellisen korkeana vaikkakin luku on pienentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana 1,7 %yksikköä. Vuonna 2017 koulutuksen ulkopuolelle jäi 8,4 % orivesiläisistä nuorista aikuisista, kun vastaava
luku Tampereen seudulla oli 6,4 % ja koko maassa 8,1 %. Toimeentulotukea yli vuoden saaneiden nuorten
määrä on ollut Orivedellä verrokkikohteita selvästi suurempaa, mutta suunta on kääntynyt laskuun vuonna
2013. Vuonna 2017 orivesiläisitä nuorista aikuisista toimeentulotukea pitkäaikaisesti sai 3,3 %, kun koko
maassa vastaava osuus oli 3,6 %.
Nuorisotyöttömyys on laskenut loppuvuodesta 2015 alkaen. Alle 25-vuotiaiden työttömien osuus alle 25vuotiaasta työvoimasta oli vuonna 2018 keskimäärin vain 12 %, kun kolme vuotta aikaisemmin se oli lähes
24 %. Seudullinen työllisyyskokeilu mahdollisti nuorten paremman tavoittamisen, mutta myös itse
ohjautuvien nuorien määrä on ollut jatkuvassa kasvussa. Vuonna 2018 alle 29 vuotiaita nuoria oli asiakkaina
165 henkilöä ja heidät pystyttiin ottamaan asiakkuuteen ilman jonotusta. Kuntouttava työtoiminta ja
työkokeilu ovat eniten käytetyt toimenpiteet. Lisäksi palkkatukityöllistäminen, valmennukset ja koulutukset
ovat olleet reittejä nuorten ohjaamiseksi työmarkkinoille.
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Alle 25-vuotiaiden työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta vuodesta 2013 alkaen

Lähde: Pirkanmaan TE-toimisto/Hannu Antikainen
Lastensuojelu ja lapsiperheiden sosiaalityö
Vuonna 2018 lastensuojeluilmoituksia tehtiin 132 kappaletta, mikä on 30 %-prosenttiyksikköä enemmän kuin
edellisenä vuonna. Kiireellisiä huostaanottoja tehtiin vuoden aikana 7, joka on yksi vähemmän kuin vuonna
2017. Pidempiaikaisia sijoituksia tehtiin 5 (vuonna 2017: 3).
Huolestuttavaa on se, että sijaishuollon päivien määrä on noussut vuonna 2016-2018 aikana 33 %. Samalla
perhehoidon osuus sijaishuollon päivistä on laskenut lähes kymmenen prosenttiyksikköä. Tätä perhehoidon
osuuden laskua selittänee se, että sijoitetut ovat pääsääntöisesti olleet nuoria, joiden elämäntilanne on
vaatinut vahvempaa puuttumista kuin mitä perhehoidossa pystytään tarjoamaan.
Kuitenkin pitkän välin tarkastelu osoittaa, että sijaishuollon päivien osalta on tapahtunut käänne parempaan.
Vuosien 2014-2018 välisenä aikana sijaishuollon päivät ovat vähentyneet 7 % (766 pvää) ja vuoden 2008
tasosta sijaishuollon päivien määrä on vähentynyt 27 % (4151 pvää).
Oriveden lastensuojelun tilannetta on analysoitu Tampereen kaupungin vastuuhenkilöiden kanssa ja mitään
yhtä selittävää syytä ei ole. Sijaishuollon päivien kasvulle selittäviä tekijöitä on useita, eikä esimerkiksi
nuorten päihteiden käyttö näy yksittäisenä merkittävä tekijänä sijoituksien taustalla, vaan usein taustalla on
useita kasaantuneita ongelmia ja elämänmuutoksia, pitkään jatkunutta henkistä pahoinvointia ja haasteita
sosiaalisissa suhteissa. Ongelmat usein kasaantuvat ja jos nuoren saama tuki kriisien ja muutoksien
käsittelyyn on puutteellista, tilanne voi johtaa siihen, että sijoitus kodin ulkopuolelle on siinä
elämänvaiheessa välttämätöntä.
Oriveden lastensuojelussa kohtaamat asiat eivät poikkea siitä millaista lastensuojelun arki ja sijoituksien syyt
ovat valtakunnallisestikin.
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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,
vuoden 2014, kyselyyn verrattuna, mutta myös uusia huolenaiheita on noussut esiin. Oppilaiden tupakointi ja
humalahakuisuus on vähentynyt viime vuosien aikana, 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.
4-5-luokkalaisten osalta kysely suoritettiin vuonna 2016 ensimmäistä kertaa. Kyselyn tulokset olivat hyvin
samansuuntaisia kuin koko maassa keskimäärin, mutta positiivista on, että orivesiläisillä 4-5 -luokkalaisilla on
kaveri/kavereita, koulukiusaamista esiintyy koko maan keskiarvoa vähemmän ja lapset kokevat pääosin
olevansa tyytyväisiä elämäänsä. Jo alakouluikäisten osalta huolta herättää se, että keskivertoa useammalla
lapsella on epäsosiaalista käytöstä, terveystottumuksissa on parantamisen varaa (aamupalan syönti,
hampaiden harjaus) ja liian monella kouluinnostus on jo laantunut.
Lukion ja ammattikoulun tuloksien tulkinnassa tulee ottaa huomioon vastaajien pieni määrä ja useissa
kysymyksissä tuloksia ei ole raportoitu tämän vuoksi. Lukiolaisten osalta huolta herättää terveystottumuksien
puutteet (aamupalan/koululounaan syönti, ruuan laatu, hampaiden harjaus) sekä koulu-uupumuksen,
masennusoireilun ja yksinäisyyden kokemuksen keskivertoa suurempi määrä. Positiivista on se, että
lukiossa ei koeta koulukiusaamista merkittävä ongelmana, oppilailla on harrastuksia ja täysin raittiiden
oppilaiden määrä on korkeampi kuin Suomen lukioissa keskimäärin. Ammattikoulun osalta luvut näyttäytyvät
hyvin toisen tyyppisenä ja erityisesti päihteiden käyttö ja perheiden taloudelliset ongelmat korostuvat
vastauksissa.
Lastensuojelun tunnusluvut osoittavat, että sijaishuollon päivien määrä on vähentynyt selvästi (lähes 30 %)
viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta vuonna 2017 lastensuojelun palvelujen tarve on kasvanut
selvästi ja kasvu on jatkunut myös vuonna 2018. Sijoitukset ovat kohdistuneet lähinnä nuoriin ja taustalla on
moninaisia syitä, jotka eivät poikkea valtakunnallisesti tutkimuksissa todetuista riskitekijöistä. TampereOrivesi 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.
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 maksuttomia tai
edullisia harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia (myös ”höntsyliikuntaa”, lisää kerhotoimintaa heti
koulupäivän jälkeen, kesäkerhot/päiväleirit/leirit). Tulevina vuosina tulisi kehittää uudenlaista
päihdekasvatusta yhdessä nuorten kanssa sekä parantaa entisestään 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 kokee itsensä työkykyiseksi, jaksaa
tehdä työtä ja haluaa pysyä työelämässä entistä kauemmin. Työikäiset (17–64-vuotiaat) 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.
Kela laskee vuosittain sairastavuusindeksin, jossa jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin avulla
pyritään havainnollistamaan sitä, miten tervettä tai sairasta alueen väestö on suhteessa koko maan väestön
keskiarvoon (= 100). Indeksi ilmoitetaan sekä sellaisenaan että ikä- ja sukupuolivakioituna. Vakioinnilla ikäja sukupuolirakenteen vaikutus indeksilukuun voidaan poistaa, mikä mahdollista alueittaisen vertailun
alueiden välisistä ikä- ja sukupuolirakenteen eroista huolimatta.
Sairastavuusindeksi perustuu kolmeen tilastomuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien
osuuteen työikäisistä (16–64-vuotiaat) sekä lääkkeiden ja ravintovalmisteiden korvausoikeuksien haltijoiden
osuuteen väestöstä. Niistä kukin on suhteutettu maan väestön keskiarvoon. Sairastavuusindeksi on näiden
kolmen osaindeksin keskiarvo.
Terveyttä ja toimintakykyä ilmaiseva ikävakioitu sairastavuusindeksi Orivedellä vuonna 2017 oli 103,1 %.
Indeksi on noussut tasaisesti vuodesta 2011 lähtien ja erityisesti kuolleisuusindeksi on noussut merkittävästi.
On kuitenkin huomioita, että Oriveden indeksiluku on edelleen lähellä koko maan keskiarvoa.
Vakiointi: Vakioitu
Aika
2018
Indeksi
-kuolleisuusindeksi
-lääkekorvausoikeusindeksi
-työkyvyttömyysindeksi
Sairastavuusindeksi

100,7
115,7

2017
104,3
100,4
104,7
103,1

2016
103,3
99,7
103,5
102,2

2015
99,6
99,2
98,3
99,0

2014
98,1
98,8
100,1
99,0

2013
94,9
97,7
97,6
96,7

2012
90,5
97,2
100,9
96,2

2011

2010

86,7
96,6
98,5
93,9

Kelan kansantauteja kuvaavan tilaston mukaan Orivedellä sairastetaan keskiveroa enemmän diabetesta ja
nivelreumaa. Jos lukuja tarkistellaan niin, ettei niitä ole ikävakioitu, tulos on hyvin toisen tyyppinen. Diabetes,
verenpainetauti, nivelreuma, sepelvaltimotauti ja sydämenvajaatoiminta nousevat selvästi yli keskiarvon.
Näitä kansantauteja on erityisesti ikääntyneillä ihmisillä, joiden osuus Oriveden väestöstä on suurempi kuin
koko maassa keskimäärin.
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90,8
97,0
98,8
95,5

Kansantauti-indeksi
Vakiointi: Vakioimaton

Alue
Orivesi

Kansantauti
103 Diabetes
112 Psykoosit
201 Sydämen vajaatoiminta
202 Nivelreuma
203 Astma
205 Verenpainetauti
206 Sepelvaltimotauti
Kansantauti-indeksi

Aika
2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

135,7
93,8
131,1
118,3
98,2
119,1
119,1
116,5

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

134,0
90,6
101,9
112,7
94,5
119,9
110,1
109,1

131,7
91,3
99,8
121,0
87,8
119,9
110,6
108,9

129,4
89,9
104,3
118,8
87,0
119,1
110,5
108,4

Aika
2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

112,0
87,4
103,4
106,5
90,4
93,5
88,7
97,4

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

112,2
85,9
77,2
101,7
85,8
96,4
83,1
91,8

110,5
84,4
76,0
108,0
80,1
97,3
83,9
91,5

109,3
83,9
79,7
106,4
79,5
97,3
84,5
91,5

Vakiointi: Vakioitu

Alue
Orivesi

Kansantauti
103 Diabetes
112 Psykoosit
201 Sydämen vajaatoiminta
202 Nivelreuma
203 Astma
205 Verenpainetauti
206 Sepelvaltimotauti
Kansantauti-indeksi

Kelasto-raportit | Kela/ Tilasto- ja tietovarastoryhmä/ tilastot@kela.fi / NIT083A

Jatkossa tulee erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että diabeteksen ja verenpainetaudin esiintyvyyttä
voidaan ehkäistä merkittävästi oikeanlaisella ravitsemuksella ja riittävällä liikunnalla. Väestön ravitsemusta,
painonhallintaa ja liikuntaa muokkaavien toimenpiteiden kustannukset ovat alhaiset niillä saavutettuihin
terveyshyötyihin nähden.
Orivedellä on työssä käyviä noin 4000 henkilöä ja työpaikkaomavaraisuus on 79 %. Elinkeinojakauma on
seuraava: palvelut 63 %, jalostus ja teollisuus 25 %, maa- ja metsätalous 10 %. Orivedellä
on noin 750 yritystä ja noin 260 maatilaa.
Pitkäaikaistyöttömyys on ollut koko 2018 vuoden voimakkaassa laskussa. Vuodessa pitkäaikaistyöttömien
määrä väheni peräti 44,5 %, kun samaan aikaan kokonaistyöttömyyden pudotus oli 19 %. Seudullisen
työllisyyskokeilun mahdollistama kunnan työntekijöiden päätöksenteko lisäsi resurssia huomattavasti ja
työnhakijoita päästiin tapaamaan entistä enemmän. Myös erilaiset kehittämistoimet työllisyyspalveluissa ovat
suunnanneet palveluita vastaamaan paremmin asiakasryhmien tarpeisiin.
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Lähde: Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tilannekatsaukset tammikuu 2014–2019
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on ollut hienoisessa kasvussa. Asiakkaiden tilanteissa
moniammatillinen työ yhdessä sosiaalitoimen, psykiatrian poliklinikan, päihdeohjaajan, TE-toimiston, talousja velkaneuvojan, terveydenhoitajan ja muun terveydenhuollon kanssa on keskeistä. Toisaalta myös yritysja oppilaitosyhteistyö on kehittynyt hyvään suuntaan. Yhteistyön yhtenä linkkinä toimii kaupungin ja Tredun
yhteinen yrityskoordinaattori sekä erilaiset yhteistyötapaamiset.

Lähde: Oriveden kaupungin työllisyys- ja kehittämispalvelut
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Työikäisten pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden määrä on laskenut 2010-luvulla selvästi enemmän
kuin verrokkikohteissa ja vuonna 2017 orivesiläisistä työikäisistä pitkäaikaisesti toimeentulotukea sai 1,7 %
kun vastaava osuus Tampereen seutukunnissa oli 3,2 %.
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. Vuonna 2017 työkyvyttömyyseläkettä Orivedellä sai 8,1 % työikäisestä väestöstä, kun vastaava
luku Tampereen seudulla oli 6,0 % ja koko maassa 6,9 %.

17

Yhteenveto
Työikäiset (17–64-vuotiaat) ovat Orivedellä suurin ikäryhmä, vaikkakin työikäisten prosentuaalinen osuus
kuntalaisista on huolestuttavasti laskenut viime vuodet.
Kokonaistyöttömyyden määrä on jatkanut laskuaan ja pitkäaikaistyöttömyys on pudonnut hyvin jyrkästi.
Tampereen kaupunkiseudun työvoima- ja yrityspalvelujen alueellinen kokeilu toi paljon uusia
mahdollisuuksia työllisyydenhoidon kehittämiseen ja mahdollisti uusien toimintatapojen kokeilun. Työnantajaja työnhakija-asiakkaita pystyttiin palvelemaan kasvokkain, samoin päätöksenteko nopeutui. Koulutuksen
järjestäjien kanssa on etsitty vaihtoehtoja koulutuksiin, jotta työvoiman tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan
entistä paremmin.
On huolestuttavaa, että terveyttä ja toimintakykyä ilmaisevan ikävakioidun sairastavuusindeksi on noussut
2010-luvulla tasaisesti ja vuoden 2016 lukuarvo ylittää jo koko maan keskiarvon. 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.
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2.4 Ikäihmiset
Orivedellä oli 31.12.2018 yhteensä 2633 eläkeikäistä, 65 vuotta täyttänyttä asukasta. Viisi vuotta sitten
eläkeikäisten määrä oli 1927.
Vuonna 2017 kotona asuvia 75–84 vuotiaita on Orivedellä 94,9 % vastaavanikäisestä väestöstä (koko maa
95,2 %, Pirkanmaa 95,3 %). Yli 75-vuotiaiden määrä on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana peräti 69
%-yksikköä (2013: 709 hlöä, 2018: 1195 hlöä). Tämä yli 75-vuotiaiden lukumäärän nopea kasvu asettaa
haasteita palvelujärjestelmälle.
Orivedellä on aloitettu vuonna 2014 ympärivuorokautinen kotihoito, joka mahdollistaa entistä
huonokuntoisempien ikäihmisten kotona asumisen. Jatkossa keskeinen tavoite on myös hyödyntää
teknologiaa esim. turva- ja tukipalveluissa ja näin mahdollistaa asuminen omassa kodissa mahdollisimman
pitkään monipuolisten palvelujen avulla.
Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien ikäihmisten osuus on kasvanut merkittävästi vuodesta 2010 lähtien
vuoteen 2015 saakka. Vuonna 2017 säännöllisen kotihoidon piirissä Orivedellä oli 10,1 % 75 vuotta
täyttäneistä kuntalaisista, kun vastaava osuus Tampereen seutukunnalla oli 11,5 % ja koko maassa 11,3 %.
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.
Myös omaishoidon tuen osalta on tapahtunut merkittävää positiivista kehitystä viime vuosien aikana. Vuonna
2016-2017 tuen saajien prosenttiosuus yli 75 vuotta täyttäneistä ylitti jo ikäihmisten laatusuosituksen
tavoitteen. Vuonna 2017 Oriveden 75 vuotta täyttäneiden omaishoidossa olevien osuus on 2,4 %-yksikköä
korkeampi kuin Tampereen seutukunnassa ja 1,3 %-yksikköä korkeampi kuin koko maassa keskimäärin.
Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana v. 2014-2017, % vastaavanikäisestä
väestöstä

2014: ylin palkki (sininen), 2015: keskimmäinen palkki (oranssi), 2016: keskimmäinen palkki (violetti),
2017: alin palkki (vihreä)

Tehostetun palveluasumisen osuus on noussut merkittävästi vuodesta 2010 lähtien. Vuonna 2017
orivesiläisistä yli 75 vuotiaista ikäihmisistä 7,6 % asui tehostetussa palveluasumisessa, kun vastaava luku
Tampereen seudulla oli 6,3 % ja koko maassa 7,5 %.
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Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksen vuodeosastolla 75 vuotta täyttäneistä
orivesiläisistä oli vuonna 2017 enää 2,3 % kun vastaava luku vuonna 2010 oli 5,8 %.
Orivedellä on ollut käynnissä ikäihmisten palveluiden rakennemuutos ja kesällä 2016 valmistuneen uuden
tehostetun asumispalveluyksikön myötä palvelurakenteessa on saavutettu Sosiaali- ja terveysministeriön
ikäihmisten laatusuosituksen taso, jonka mukaan 75 vuotiaista kotona asuisi 91 - 92 %,
ympärivuorokautisessa asumispalvelussa 6–7 % ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 2–3 %.
Positiivista on se, että täyttä kansaneläkettä saaneiden määrä on laskenut tasaisesti vuodesta 2008 alkaen
Orivedellä kuten myös verrokkikohteissa. Vuonna 2017 Orivedellä täyttä kansaneläkettä sai 1,1 % 65 vuotta
täyttäneistä, Tampereen seutukunnalla vastaava luku on 1,6 % ja koko maassa 2,0 %.
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Yhteenveto
75 vuotta täyttäneitä asukkaita oli vuonna 2018 Orivedellä 13 % ja väestöennusteen mukaan vastaava luku
vuonna 2025 on 17 % ja vuonna 2040 22 %.
Viimeisten vuosien suurin muutos Orivedellä on ollut ikäihmisten palvelurakenteen muuttaminen
laatusuosituksien mukaiseksi. Viime vuosien aikana kotihoidon, perhehoidon, omaishoidon ja tehostetun
palveluasumisen osuus on kasvanut suosituksien mukaisesti ja vastaavasti vanhainkotihoidon sekä
pitkäaikaispaikkojen määrä vuodeosastolla on vähentynyt.
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
toimenpiteillä. 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.
Tulevina vuosina tulisi entisestään kehittää kotiin annettavia palveluita, ikäihmisten neuvontaa ja ohjausta
mm. digipalvelujen käyttöön sekä järjestää matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joissa olisi tarjolla niin
kulttuuria, liikuntaa kuin ennalta ehkäiseviä sosiaali- ja terveyspalveluitakin. Myös esteettömille ja edullisille
vuokra-asunnoille on tarvetta ikäihmisten keskuudessa.
Lisäksi suurena haasteena on se, kuinka vastataan entistä enemmän kasvavaan ikäihmisten yksinäisyyteen
ja tarjotaan mahdollisuuksia osallistua sosiaaliseen toimintaan muuttuneessakin elämäntilanteessa.
Monipuolisten palvelujen, liikenneyhteyksien sekä esteettömän ympäristön luominen ja kehittäminen on
keskeistä, jotta voidaan tarjota kaikille ikäihmisille mahdollisuus asua omassa kodissaan mahdollisimman
pitkään, tarjotaan mahdollisuus osallistua yhteiseen harrastus- ja virkistystoimintaan sekä kokea
mahdollisimman suurta elämänhallintaa ja osallisuutta myös elämän viimeisinä vuosina.
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3. Vuoden 2018 toiminta
LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN
Tummennetut tavoitteet ovat niitä, jotka saivat kuntalaiskyselyssä eniten kannatusta
Tavoite

Toimenpide

Vastuutaho/ Resurssit

Lapsia, nuoria ja
perheitä tuetaan
osallistumaan ja
toimimaan
aktiivisesti

Lapsiperheille ja lapsille tarjotaan edullisia tai maksuttomia
osallistumis- ja harrastemahdollisuuksia.
-Kerhotoimintaa on järjestetty erilaisina matalan kynnyksen
lajikokeiluina mm tennis, rullaluistelu ja ammunta.
-Kirjaston lainavälineistöä on lisätty ja otettu myös Eräjärven
yksikköön kuntoiluvälineitä
-Liikkuva koulu-hanketta jatkettiin ja syyskaudella hankittiin
välituntivälineitä sekä peräkärry joka varustettiin erikoisemmilla
lajivälineillä. Kärryä käytetään kevätlukukaudella 2019 ohjaajan
apuna kaikilla kouluilla Oriveden alueella.
-Yhteisökameleontti työryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja
Ilonen toimintapäivä järjestettiin syksyllä, n 50 osallistujaa
-Hinnoittelua uimahallissa muutettiin 1.8.2018 alkaen
lapsi/perhelippujen osalta edullisemmaksi.
-Liikuntahallin kuntosalia uusittaessa, vanhoja laitteita on siirretty
koululaisten käyttöön yhteiskoulun saliin
-8/18 valmistui monitoimikaukalo yhteiskoulu/lukion yhteyteen
-Tenniskenttien varauskalenteri osoitettiin vain toiseen kenttään,
jotta toinen kenttä säilyy maksuttomana kuntalaisten käytössä
-Kuntoilureiteillä toteutettiin laaja peruskorjaus ajamalla uutta
kivituhkaa sekä parantamalla ojitusta
-Eräpyhän, Vuorijärven sekä Kopsamo-Purnu retkeilyreittien
opastusta parannettiin, taukopaikkojen varustelua lisättiin sekä
opasteita uusittiin
Matalankynnyksen kohtaamispaikkoja ja vertaistukea kehitetään.
-Lape-hanke (lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma);
kohtaamispaikan ja jalkautuvien sote-palvelujen kehittämisen
pilotti toteutui v. 2018, toiminta jatkuu 2019.
-Järjestöjen Talon toimintaa kehitettiin.
-Nuorisotalon aukioloaikoja laajennettu

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

Arviointimenettely/
indikaattorit
-Elämänlaatulautakunnassa on käsitelty
aloitetta maksuttoman
harrastustoiminnan mahdollistamiseksi ja
tavoite pitkällä tähtäimellä on tuottaa
maksuttomat palvelut alle 16v
omatoimiseen harrastamiseen.
- Kulttuuripalvelut tarjosi lapsille 5
ilmaista tapahtumaa ja lapsiperheille
suunnattuja 2. Osko järjesti useita
konsertteja lapsille ja lapsiperheille.
- Oskon kurssimaksut säilyneet
ennallaan. Sisaralennus otettiin käyttöön.
-Uimahallin pääsymaksuja laskettiin siten
että lasten lippu laski 4 € -> 3€ ja
perhelippu 15 € -> 12€. Myös
uimakoulun, vesipeuhulan ja vauvauinnin
maksut laskivat.
-Vapaa-aikapalvelut järjestää retkiä sekä
ohjattuja liikuntaryhmiä. Osallistujia
ohjattuihin ryhmiin 660 hlöä/vuosi

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

-Matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen
määrä (lapsiperheet 4 kpl, nuoriso 2 kpl,
kaikki ikäryhmät 1 kpl)
-Järjestöjen talolla perhepalveluiden
asiantuntijoita vierailulla MLL:n perhekahvilassa, erityisnuoren klubi-illat
Yhdistysten matalan kynnyksen toimintaa: MLL, Imetyksen tuki, Terhokerho

Lasten ja nuorten
liikunta-aktiivisuutta
lisätään

Nuorille suunnattua toimintaa ja harrastusmahdollisuuksia
lisätään ja kehittäminen yhdessä nuorten kanssa.
-Osallistuvan budjetointia kokeiltu 2018 ja toiminta jatkuu v. 2019
-Nuorten itsensä järjestämien tapahtumia on tuettu (esim.
ORWfest, konsertti)
-Nuorisopalvelujen toimintaan otettu käyttöön tavoitteellinen ja
kasvattava toiminta. Toiminnalle suunnitellaan tarkoitus ja
osallistettu nuoria erilaisten teemaryhmien perustamisessa sekä
omien toiminnallisten määrärahojen käytössä.
-Elämänlaatupalvelut ovat olleet mukana tukemassa ja
neuvomassa nuorten ideoiden toteutusta esim uusien
harrastusten mahdollistamisessa kaupungin kiinteistöillä.
-Järjestetty retkiä, leirejä ja jalkauduttu nuorten pariin.
-Nuorisotalolla aktivoitu nuoria vaikuttamaan ja tuomaan
ideoitaan ja huomioitaan esille erilaisin tempauksin ja
kuntalaisaloittein (esim talo/tila asiat jne)

Kasvatus- ja
opetuspalvelut,
elämänlaatupalvelut
-Nuorisopalvelut
-Etsivä nuorisotyö
-Järjestöjen talon
kehittäminen
-3. sektori (esim. MLL,
srk)
-Osallistuva Orivesi hanke: nuorten
vaikuttamis- ja
toimintamahdollisuuksie
n lisääminen

Arjen liikkumista lisätään osana varhaiskasvatusta ja
opetusta (tavoitteena, että 3 tunnin päivittäinen tavoite
saavutetaan)
-Liikkuva koulu 2 hanke alkoi 1.8.2018 yhteistyössä
varhaiskasvatuksen projektin kanssa

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)
-Neuvotellaan yhteistyössä kasvatus- ja opetuspalvelut,
liikuntapalvelut ja tilapalvelut. Käsittelyssä vuonna 2019.
-Orivesi mukana Seutuvaraamo hankkeessa
Lähiliikuntapaikkoja rakennetaan lapsille ja nuorille
- Liikuntapalvelut mukana Hiihtomaan rakennusprojektissa 2018
- Monitoimikaukalo v.2018

Tilapalvelu,
liikuntapalvelut

-Yhteiset käytännöt sovittu (mm. henkilö,
joka koordinoi käyttöä, avainten hallinta):
ei
-Päätös hintapolitiikasta tehty: ei

Tekniset palvelut,
tilapalvelut,
liikuntapalvelut

-Investointisuunnitelmassa mukana
lähiliikuntapaikkojen lisääminen ja
entisten kunnostaminen.

-Nuorisopalveluissa otettu vuosikellon
käyttöön. Toiminnan laatua mitataan
mittareilla, jotka käytössä koko
NuPa/Vapaa-aika henkilöstöllä.
-Retkiin + tapahtumiin + leireihin ja
ohjattuun toimintaan n 6200 €
-Nuorisotalon kävijämäärä 13.300,
nousua n 20% (huom 2kk ilman
toimitiloja)
-ORWfest-tapahtumaa järjestämässä 20
nuorta. Kesästartti-tapahtuma
yhteiskoululla 28.5., yhteistyössä nuva,
oppilaskunta, liikkuva koulu, tukioppilaat,
ORWfest-nuoret, Osallistuva Orivesi hanke, 4H-yhdistyksen Nuoret Pelissä hanke, nuorisopalvelut, etsivä nuorisotyö.
-Kysely nuorille keväällä 2018
yhteistyössä 4H-yhdistyksen hankkeen
kanssa.
-Liikuntavastaava nimetty joka
päiväkotiin: kyllä
-Liikkumisen määrää itsearvioidaan
lapsiryhmissä viikoittain: ei
-Liikuntasuunnitelma on sisällytetty
varhaiskasvatussuunnitelmaan: kyllä
-Kouluissa toteutuu pitkät
liikuntavälitunnit: kyllä
- Kouluterveyskysely mm.:
”Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, 15
% (8-9 lk.)”

- Västilän uimarannan kunnostus v. 2019
- Esteetön retkeilyreitti Eräpyhään v. 2019
- Koripallokenttä v. 2020
- Rovastinkankaan lähiliikuntapaikka v. 2023
Järjestetään ”höntsyliikuntakerhoja” yhteistyössä kunnan ja
urheiluseurojen kanssa.
- Seurafoorumi kokoontui 3 kertaa v. 2018,
- WhatsApp-ryhmä otettu käyttöön salivarauksiin
- Rullaruistelu ja -kiekkopelailukerho jäähallilla
- Noppakerho, jätkäjengi, perheluistelut viikoittain
- Lisäksi seurojen järjestämiä kerhoja (hiihtojaoston maksuttomat
syystreenit ym.)
- Elämänlaatulautakunnalta uudet avustusohjeet v. 2019, laadittu
yhdessä 3.sektorin kanssa ottaen huomioon hakuprosessin
helpottaminen.

Lasten, nuorten ja
perheiden
ruokailutottumukset
ovat parantuneet

-Lähiliikuntapaikkojen määrä lisääntynyt
v. 2018
Liikuntapalvelut
-3. sektori, mm.
urheiluseurat
-yhteistyön kehittäminen

Perhepäivähoitajille ja lapsille mahdollistetaan yhteinen
liikuntatuokio kerran kahdessa viikossa. Tiedotus tarjonnasta.
Tarvittaessa kuljetuksien järjestäminen.
-Tarjotaan kaupungin liikuntatiloja käyttöön tarpeen mukaisesti
Kehitetään ja lisätään harrastustoimintaa erityistä tukea
tarvitseville

Varhaiskasvatus,
liikuntapalvelut,
tilapalvelut

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

Kasvatus- ja
opetuspalvelut,
ateriapalvelu, sotepalvelut

Elämänlaatupalvelut
-Yhteisökameleonttityöryhmä
-3. sektori

-Tarjontaa erittäin laajasti kaikille
ikäryhmille seuratoimijoiden puolesta.
-Liikunta- ja jäähallin kävijämäärät v.
2018 yhteensä n 80.000, ulkokenttien
käyttäjämääriä ei seurattu.
-Harjoitusvuororyhmiä per vko
liikuntahallilla n 50 ja jäähallilla n 20,
ulkokentät yht. n 70.
Kouluterveyskysely:
-Harrastaa liikuntaa omatoimisesti lähes
päivittäin, 35,8 % (8-9. lk)
-Harrastaa ohjattua liikuntaa vähintään
kuukausittain, 41,7 % (8-9. lk)
-Liikuntatuokioihin osallistuneiden
perhepäivähoitajien ja lasten määrä
92,3%
-Erityisryhmille tapahtumia joita tuetaan
(matkakulut, osallistuminen)
-Yhteisökameleontti työryhmän toiminta
- Iloinen toimintapäivä 9/18
- Erityisnuorten klubi-illat
- Erityistä tukea tarvitsevien nuorten
musacorner
-Sapere-toiminta käytössä kaikissa
päiväkodeissa: kyllä
-Ravitsemusterapeutin luentojen,
tilaisuuksien määrä 1 kerta vuodessa
kouluilla sekä lisäksi tarpeen mukaan
koko kentällä: ei ole toteutunut
-Ruokalistalta poistettu lisätyn sokerin
käyttö: kyllä
-Luomumaitoa kouluille ja päiväkodeille:
kyllä
Kouluterveyskysely mm.:
-”Syö harvemmin kuin 6 kertaa viikossa
hedelmiä, marjoja , kasviksia, 84,9 % (8-

Kehitetään kouluruokailua ja koulupäivän aikaista
välipalatarjontaa

Kasvatus- ja
opetuspalvelut,
ateriapalvelu

Rovastinkankaan koulun ruokalassa alkanut välipalamyynti
syksyllä 2018
Lasten ja nuorten terveystottumuksia edistetään.
Kesästartti v. 2018
Eskarista ekalle-tapahtuma
OSKO:n luennot (mm. Sinkkosen luento)
Hyvinvointipolku yläkoululla sekä 5-6 -luokkalaisille v. 2019.

Kasvatus- ja
opetuspalvelut, sotepalvelut

9 lk.) ”
- ”Karkkia, suklaata sokeroitua
limsaa/mehua, energiajuomaa lähes
päivittäin käyttävät, 9,6 % (8-9 lk.)”
-” Ylipaino, 19,3 % (8-9 lk.)”
- ”Ei syö aamupalaa joka arkiaamu, 34,6
% (8-9 lk)”
- ”Ei syö koululounasta päivittäin, 26,2 %
(8-9 lk.)”
-Onko ruokatauko suosituksien mukainen
(väh.30 min, aikaisintaan klo 11): ei
-Ravitsemusterapeutti on käynyt
pitämässä 7-lk ravintoluennon 10/2018.
-THL: ylipainoisia 2-16 vuotiaita v. 2018:
tytöistä 19,4 % (koko maa 18 %), pojista
29,9 % (koko maa 27 %)
-Oppilailla mahdollisuus osallistua
kouluruokailun suunnitteluun (ruokaraati
ja kysely, ”Happy or not”-palautekanava
käytössä osan vuotta): kyllä
-Kasvisruokalinja yläasteelle: kyllä
-Ruoan hävikki pienenee: kyllä
-Vuosikello käytössä: kyllä
Kouluterveyskysely mm.
-”Hampaiden harjaus harvemmin kuin
kahdesti päivässä, 48,8 % (8-9 lk.)”
-”Nukkuu arkisin alle 8 tuntia, 43,7 % (8-9
lk)”
-”Tupakoi päivittäin, 9,6 % (8-9 lk.)”
-”Nuuskaa päivittäin, 3 % (8-9 lk.)”
-”Raittius, 55,6 % (8-9. lk.)”
-”Tosi humalassa väh. kerran
kuukaudessa, 5,6 % (8-9 lk.)
-”Kokeillut laittomia huumeita ainakin
kerran, 9,6 % (8-9 lk.)”
-”Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus,
14,6 % (8-9 lk)”

Lasten ja nuorten
mielen hyvinvointia
ja sosiaalisia
taitojen
kehittymistä
tuetaan

Sosiaalisten taitojen kehittymistä edistetään ja kiusaamista
ehkäistään eri menetelmien ja materiaalien avulla
-Kaveri- ja tunnetaitojen opettelu (ns. Nalle-tunnit)
-Askeleittain -ohjelma
-Friends -tunnit
-Kiusaamisen vastainen ohjelma on laadittu v. 2018 ja
toimintamallit juurrutetaan v. 2019 (Lape-hanke)
- Väkivaltaa kokeneiden nuorten hoito-ohjelma yhteistyössä
nuorisopsykiatrian kanssa
-Kulttuurikasvatusohjelman toteuttaminen (taideratas, laajenee
2019)
-Nuorisopalvelujen toiminnan perustana on aito kohtaaminen,
yhteisöllisyys ja vuorovaikutus. Kaikessa toiminnassa otetaan
huomioon kiusaamisen vähentäminen. Frendit, Jätkäjengi sekä
Persoonalliset pienryhmät tukevat tavoitteita. Leiri toiminnassa
huomioitu yhdessä tekeminen ja toisten huomioiminen.

Kasvatus- ja
opetuspalvelut,
elämänlaatupalvelut,
sote-palvelut

Etenkin syrjäytymisvaarassa olevien nuorten
mahdollisuuksia osallistua vertaisryhmätoimintaan
vahvistetaan ja järjestetään tukea elämän murroskohtiin
(esim. koulutuksen keskeyttäminen).
-Starttivalmennus vakinaistettu
-Etsivän nuorisotyön vakinaistettu
-Vertaisryhmätoimintaa nuorisotalolla yhteistyössä psykiatrian
palvelujen kanssa
-Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen mm. palvelujen
kehittämisessä v. 2019-2020
-Walkers-toiminnan kehittäminen v. 2020-2021
Nuorisopalvelut jalkautuneet nuorten pariin, järjestäneet
tapaamisia ja ohjattua toimintaa nuorten keskuudessa.
Sosiaalipedagoginen hevostoimintaryhmä kokoontuu viikoittain.
V. 2019 otetaan käyttöön Omapolku - oppitunnit yläkoulussa,
Persoonalliset -pienryhmä tukee oman tulevaisuuden
suunnittelemista. Nuorisopalvelut on tarjonnut
harjoittelu/työkokeilupaikkoja työpalveluiden asiakkaille.
Osko ja etsivä nuorisotyö ryhtyivät työstämään kv-hanketta
yhdessä Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen kanssa. Kohderyhmänä
syrjäytymisvaarassa olevat nuoret 16-22v.

Kasvatus- ja
opetuspalvelut,
elämänlaatupalvelut,
etsivä nuorisotyö,
työllisyyspalvelut, sotepalvelut

-Vuorovaikutus ja tunnetaitojen tukemisessa on käytössä materiaaleja: kyllä
-Oppilaskunnat toimivat aktiivisesti: kyllä
Kouluterveyskysely mm.
-”Koulukiusattuna vähintään kerran
viikossa, 3,4 % (4-5 lk), 5,6 % (8-9 lk),
3,8 % (lukio1-2 lk)”
-”Osallistunut koulukiusaamiseen
vähintään kerran viikossa, 4,7 % (8-9 lk),
0 % (lukio 1-2lk)”
-”Tuntee olevansa arvokas, 68,9 % (8-9
lk), 67,9 (lukio 1-2lk)”
-”Kokee olevansa osa luokkayhteisöä,
65,8 % (8-9 lk), 53,8 % (lukio 1-2 lk)
ystäväporukkaa 84,3 % (8-9 lk), 83,5 %
(lukio 1-2 lk)”
-”Ei yhtään läheistä ystävää, 4 % (8-9 lk),
3,8 % (lukio 1-2 lk)”
-”Tuntee itsensä yksinäiseksi,10,4 % (8-9
lk), 16,7% (lukio 1-2lk)”
Sotkanet:
- Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 24-vuotiaat, 8,4 % vastaavanikäisestä
väestöstä
- Nuorisotyöttömät, 12,4 % 18 - 24vuotiaasta työvoimasta
-Toimeentulotukea pitkäaikaisesti
saaneet 18 - 24-vuotiaat, 3,3%
vastaavanikäisestä väestöstä
Walkers-toiminta ei ole edennyt

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

Toimenpide

Vastuutaho/ resurssit

.Ikäihmisten
osallisuutta ja
sosiaalisten
verkostoja lisätään

Kunnassa järjestetään ikäihmisille monipuolisesti erilaisia
tilaisuuksia ja tapahtumia; tavoitteena vähintään 2
tapahtumaa/vuosi

Hallintopalvelut,
elämänlaatupalvelut

-Järjestetty yhteisiä ikäpolvet yhdistäviä tapahtumia ja
kohtaamisia (esim. yhteistyö varhaiskasvatuksen ja koulun
kanssa), Terho-kerho, vierailut, juhlat
-Varhaiskasvatuksen lapset ja koululaiset vierailevat
säännöllisesti ikäihmisten yksiköissä

Ikäihmisille tarjotaan edullisia tai maksuttomia kulttuurin ja
liikunnan osallistumis- ja harraste-mahdollisuuksia.
-Ikäihmisten palvelujen hinnoittelua laskettu uima- sekä
liikuntahallissa ja otettu käyttöön maksuttomat ryhmävuorot
omaohjaajaa käyttäville ryhmille.
-Voimaa vanhuuteen-ohjelma käynnistynyt 2019.
-Etäohjauksen, vertaisohjaus tms. kehittäminen v. 2019-2020
osana Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa.

Elämänlaatupalvelut
-3. sektori
-Järjestöjen Talo,
hankkeet

Arviointimenettely/
indikaattorit
-Liikenneturvan ikäihmisille suunnatut
koulutukset, kurssit (3 kpl)
-Vanhusasiamiehen, potilasasiamiehen,
sosiaaliasiamiehen tilaisuus
-Oskon ja kulttuuritoimen tapahtumat, eri
ryhmien vierailut asumisyksiköissä
-Kansallinen veteraanipäivän juhla
Rovastinkankaan koululla, jossa
sukupolvien kohtaaminen teemana.
-MLL:n ja SPR:n Terhokerho
-Asumispalveluyksiköissä vierailee
säännöllisesti päiväkotiryhmiä. Myös
seurakunnan kautta rippikoululaiset ovat
käyneet asumispalveluyksiköissä
haastattelemassa ikäihmisiä ja
koululaisia on ollut TET-harjoitteluissa
ikäihmisten asumispalveluyksiköissä
sekä kotihoidossa.
-Otettu huomioon elämänlaatupalvelujen
vuosisuunnitelmassa, joka on hyväksytty
lautakunnassa, uudet hinnastot 1.8.2018
-Liikuntapalvelujen osallistumismaksut
laskeneet n. 25%
-Kulttuurinpalveluiden tapahtumat
maksuttomia. 4 tapahtumaa suoraan
ikäihmisille suunnattuja. Oskon
senioreille suunnatut kurssit -50%,
mahdollisuus hakea myös opintoseteliä
-Järjestöjen talo ja lähitorin tilat maksutta
käytössä, Järjestöjen talolla kokoontuu
aktiivisesti Oriveden Eläkkeensaajat ry.
(2xvko): karaokekerho, pelikerho, ohjelmakerho, käsityökerho, tietokonepaja
yms. Lisäksi SPR Lähimmäisen Kamari
auki viikoittain ma-to.

Lisätään yhteistyötä järjestöjen kanssa yhteisten
toimintamallien luomiseksi: ystäväpalvelu, liikuttajakaveri,
yhteinen keittiö jne.
-Kumppanuuspöydät käynnistyneet v. 2018
-Voimaa Vanhuuteen - ohjelma hakemus 2018, hyväksytty ja
toiminta alkaa 2019 keväällä. Mukana yhdistys- ja
seuratoimijoita
-Vertaisohjaajatoiminnan, liikuntaluotsi, kulttuuriluotsi,
ulkoiluttajakaveri ym. toiminnan käynnistäminen v. 2019-2020
aikana

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
-Tehdään esite ikäihmisille suunnatuista harrastuksista ja
muusta toiminnasta, ”harrastustarjotin” v.2019-2020
-Saattajapalvelun/luotsitoiminnan kehittäminen yhdessä
3.sektorin kanssa v. 2019-2020
- Erilaiset tilaisuudet, tapahtumat ja niistä tiedottaminen
Kehitetään ikäihmisten päivätoimintaa; päivätoiminta vakiintuu ja
se vastaa ikäihmisten tarpeita

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
Hallintopalvelut, sotepalvelut
-3.sektori
-Järjestöjen Talo
-Palvelutalosäätiö
Hallintopalvelut,
elämänlaatupalvelut,
sote-palvelut
-3.sektori (mm. srk,
SPR, eläke- ja potilasjärjestöt,vanhusneuvost
o, Palvelutalosäätiö)
Sote-palvelut,
hallintopalvelut

-2 päivää/viikossa, toiminta vakiintunut

Ikäihmisten
ravitsemustila on
parantunut

Panostetaan ikäihmisten vajaaravitsemusriskin tunnistamiseen,
ehkäisyyn ja hoitoon asumisyksiköissä ja kotihoidossa.
- Tehdään seulonta systemaattisesti Taysin ohjeiden mukaisesti
-Tehostetaan ravitsemushoitoa tarjoamalla rakennemuunneltuja,
runsasenergisiä aterioita tai täydennysravintovalmisteita

Sote-palvelut,
Tampereen Voimia,
Oriveden ateriapalvelut

-Kylien kumppanuuspöytä sekä
kulttuurihyvinvoinnin kumppanuuspöytä
käynnistyivät syksyllä 2018
-Uudet ryhmät VV-ohjelman kautta
-SPR:n ulkoiluttajat käyvät säännöllisesti
Särkänkodissa, Onninkodissa ja
Tähtiniemessä. Kotihoidossa käyneet
saattaja-apua antamassa.
-Kaverikoirat vierailevat säännöllisesti
asumispalveluyksiköissä.
-Omaiset/ läheiset osallistuvat myös
läheistensä toimintaan hyvin mm.
ulkoiluun.
-Myös kesätyöntekijöitä palkattu
kotihoitoon sekä asumispalveluyksiköihin
ikäihmisten seuraksi mm. ulkoiluun.
-Lähitorin tilat maksutta yhdistysten
käytössä.
-Järjestetty mm. neuvostojen kokouksia
ja erilaisia tapahtumia lähitorin tiloissa -->
tietoisuuden ja yhteistyön lisääminen.
-SPR Oriveden Osasto järjestänyt
saattajapalvelua sekä ystäväpalvelua
(vähenevä määrä vapaaehtoisia,
toiminnan kehittämistarve)
-SPR Lähimmäisen Kamarilla kävijöitä
yht. 2579
-Tähtiniemessä toimiva Ilonpäivä päiväkeskustoiminta on vakiinnuttanut.
-Ryhmien kävijämäärää on lisätty.
-Ryhmät kokoontuvat 2 x viikossa.
-Osallistujien palaute on ollut erittäin
hyvää, palvelu koetaan tarpeelliseksi ja
voimaannuttavaksi.
-Kotihoidossa, Särkänkodilla,
Onninkodilla sekä Tähtiniemessä
tehdään puolivuosittain RAI -seurantaa
(=asukkaan kokonaisvoinnin seuranta),
josta saadaan tarpeellista tietoa hoidon

tarvittaessa
-Kohtaamispaikkoihin ravitsemusneuvontaa, teemapäiviä ym.,
toimintaa kehitetään v. 2019-2020

Ikäihmisten
toimintakyvyn ja
esteettömyyden
lisäämistä tuetaan

Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen erityisen ja tehostetun tuen
piirissä olevilla kuntalaisille järjestetään mahdollisuus osallistua
tuetusti kunnan kulttuuritarjontaan: kohdennetut kulttuuripalvelut
- Orivesi mukana 100 minuuttia taidetta-kampanjassa
- Luotsitoiminnan kehittäminen v. 2019-2020

Kehitetään edelleen NOPA-palveluliikennettä vastaamaan
ikäihmisten tarpeisiin
-Nopan aikataulujen kehittäminen, tiedottaminen ja markkinointi
v. 2019-2020

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

Hallintopalvelut

suunnittelua ja ennaltaehkäisyä varten. RAI- tulosten perusteella
asumispalveluilla MNA on alle 17 pistettä
vain kolmella asukkaalla ja heidän
ravitsemukseensa kiinnitetään erityisesti
huomiota.
-Kotihoidossa MNA on alle 17 pistettä
vain yhdellä asiakkaalla.
-Kotihoito järjesti kesällä ravitsemustiedotuspäivän kotihoidon asiakkaiden
omaisille yhteiskoululla, mutta paikalle ei
tuolloin tullut yhtään omaista.
-Kohdennettujen kulttuuritapahtumien
määrä 2, osallistujamäärä 110, useita
Oskon ryhmien vierailuja yksiköissä.
-Asumisyksiköissä asuvilla on mahdollisuus kulttuuri- tai taide-elämyksiin
säännöllisesti (tavoite vähintään 1 krt/kk)
-Tuolijumpat
-Kotihoidossa juhannusjuhlan Eräjärvellä
säätiön rivitalon asukkaille.
-Kesällä järjestettiin vanhojen autojen
näyttely sekä omaisten ja asukkaiden
yhteinen kesäpäivä Särkänkodin alueella.
-Tähtiniemessä järjestettiin syysjuhlat
elokuussa.
-Tähtiniemen, Onninkodin ja Särkänkodin
asukkaiden retki Hörtsänän luonnonsuojelualueelle yhteistyössä luonnonsuojeluyhdistyksen ja vanhusneuvoston
kanssa.
- Lisäksi asumisyksiköissä säännöllisesti
ohjattua toimintaa

Lisätään ohjattuja matalan kynnyksen liikuntaryhmiä yli 65vuotiaille vertaisohjaaja-toiminnan kautta keskustaan ja kylille.
-Liikuntapalvelut ovat ostaneet yksityisiltä palveluntarjoajilta
ohjausta kyläkeskustoihin sekä avoimet ovet tapahtumia
liikuntahallille ja uimahallille.
-Senioripuistossa kurssi keväällä 2018.
-Vertaisohjaaja kurssit maksutta Voimaa Vanhuuteen -ohjelman
kautta v. 2019.
Panostetaan asumispalveluyksiköissä ikäihmisten
ulkoiluttamis- ja viriketoimintaan
-Asumispalveluissa sekä kotihoidossa järjestetään paljon
erilaista virikkeellistä toimintaa viikoittain (2 virikeohjaajaa, 4
fysioterapeuttia). Jatkossa toimintaa pyritään tekemään myös
enemmän näkyväksi.

Kehitetään liikuntahallin vieressä olevaa senioripuistoa ja
lisätään puiston tunnettavuutta
-Liikuntahallin puiston kehittämissuunnittelu käynnissä ja esitetty
investointeihin.
-Liikuntapalvelut luovuttaneet tiloja käyttöön yksityisille/3.sektorin
toimijoille (jumpat/tapahtumat liikuntahallin puistossa)

Liikuntapalvelut
-3-sektori

- Toimintaa lisätty, mm. senioripuiston
kurssit, ilmainen tilojen käyttö oman
ohjaajan kanssa

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

-Säännöllistä viriketoimintaa yksiköissä
lähes päivittäin
-5 kesätyöntekijää ikäihmisten
palveluissa lisäresurssina (mm.
ulkoiluttaminen)
-Säännöllisesti ystäväpalvelun käynnit,
lapsiryhmien vierailut, kaverikoirat jne.
-Tampereen kaupungin tehostetun
palveluasumisen oman tuotannon
yksiköiden sekä ostopalveluyksiköiden
(kaikkineen yhteensä 17 yksikköä)
asukkaille tehtiin asiakastyytyväisyyskysely toukokuussa. Kokonaisvertailun
tuloksena Särkänkoti sai 3. parhaan
tuloksen Kontukodin ja Pohjolan
asumispalveluyksiköiden jälkeen ja
Onninkoti/Toivonkoti saivat 5. parhaat
tulokset.
-Senioripuiston kävijämääriä ei seurata
-Yksi ohjattu kurssi
-3.sektorin tapahtumat, jumpparyhmät

Liikuntapalvelut
-3.sektori

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

Toimenpide

Vastuutaho/ resurssit

Päihteettömän
kulttuurin ja
viestinnän
kehittäminen

Lisätään päihteettömyyteen ja savuttomuuteen liittyvää
viestintää ja asennekasvatusta (mm. lehtijutut päihteiden
käytöstä, teema-päivät kouluissa, kampanjat,
vanhempainilloissa tietoa vanhemmille)
-Kokemusasiantuntijoiden käyttö (tilaisuudet 12 vuotiaista
alkaen): Marko Jantusen päihdeluento marraskuussa 2018.
-Yleistä valistusta vanhemmille ja muille kuntalaisille (esim. Irti
huumeista, kokemusasiantuntijat, poliisi)
-Yhteistyötä kehitetty poliisin kanssa (esim. ratsiat oppilaitoksiin,
laittoman nuuskan myynnin valvominen, päihteiden käyttöön
liittyvien lain seurausten tiedottaminen)
- Poliisin ennaltaehkäisevän työn resurssia lisätty v. 2019
-Nuorisopalveluissa ehkäisevää päihdetyötä jalkautuen nuorten
pariin sekä järjestämällä tietoiskuja / puhallutuksia nuorisotiloilla
ja tapahtumissa. Nuorisopalvelujen osallistava sääntöjen
laadinta nuorten kanssa nuorisotiloilla mm tupakointi/nuuskan
käyttö. Liikuntapalveluilla päihteettömyys periaate tilojen
luovutuksessa ulkopuolisten käyttöön.
-STEA:lle hankehakemus yhteistyössä MLL:n kanssa
valistustyön kehittämisestä, kielteinen päätös 5.12.2018
-Nuorten itsensä kehittämän valistus- ja viestintämateriaalin
luominen v. 2019-2020

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

Selkiytetään ehkäisevän päihdetyön rakenteet ja
toimintamalli kunnassa
-Kannabismyönteisyyteen vaikuttaminen esimerkkien kautta
esim. seuraukset työ- tai opiskelupaikkojen suhteen
-Päihteettömät tapahtumat esim. ORWFest, konsertti
-Ennaltaehkäisevään päihdetyöhön osoitettu resurssia 4
h/viikko, henkilö jalkautunut erilaisiin tilaisuuksiin sekä nuorten
pariin
-Iltanuokkarit puhallutukset, pelisäännöt

Hallintopalvelut

Arviointimenettely/
indikaattorit
-Vanhemmille tietoiskuja Wilman kautta
Kouluterveyskysely mm.:
-”Tupakoi päivittäin, 9,6 % (8-9 lk.)”
-”Nuuskaa päivittäin, 0 % (8-9 lk)”
-”Raittius, 55,6 % (8-9 lk)”
-”Tosi humalassa vähintään kerran
kuukaudessa, 5,6 % (8-9 lk)”,
-”Kokeillut marihuanaa tai kannabista
ainakin kerran 9,6 % (8-9 lk.)”,
-Nuorille on järjestetty päihteettömiä
tapahtumia: kyllä
-Päihteet ovat olleet esillä koulujen
vanhempainilloissa: kyllä
Sotkanet: päihdeindikaattorit
-alkoholin myynti 9,8 l/as.,
-päihdehuollon laitoshoidossa olleet
1/1.000 as.,
-päihdehuollon avopalvelussa asiakkaita
0,4/1.000 as.,
-poliisin tietoon tulleet
rattijuopumustapaukset 6,6/1.000 as.
-poliisin tietoon tulleet kaikki
huumausainerikokset 4,0/1.000 as.
-poliisin tietoon tulleet henkeen ja
terveyteen kohdistuneet rikokset
4,2/1.000 as.
-Vuonna 2018 osoitettu
työntekijäresurssia toimintaan 4 h/vko

Kehitetään päihderiippuvaisten kuntalaisten vertaistukea ja
päivätoimintaa
Kehitetään päihderiippuvaisten kuntalaisten asumisohjausta
-Sosiaalinen isännöinti/tukiasumisen kehittäminen v. 2020-2021

Hallintopalvelut, sotepalvelut
-3. sektori (mm. srk,
järjestöt)
Asumispalvelut,
hallintopalvelut, sotepalvelut

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

Turvallisen ja
esteettömän
ympäristön
kehittäminen

Pidetään keskeiset kevyenliikenteen väylien ja
liikuntapaikkojen kunto riittävänä kaikkina vuodenaikoina,
jotta ne mahdollistavat liikkumisen turvallisesti ja
esteettömästi
-Onninpolun talvikunnossapito toteutettu
-Kävelyteiden vain osittainen hiekoittaminen, joka mahdollistaisi
mm. polkukelkkailun, ei ole mahdollista toteuttaa
vastuukysymyksien vuoksi

Tekniset palvelut

Arviointimenettely/
indikaattorit
-Onninpolun talvikunnossapito toteutunut

Päivitetään esteettömyyskartoitus. Esteettömyydessä
huomioidaan liikkumisen lisäksi ”aistiesteettömyys”, mm.
heikkonäköisyys, huonokuuloisuus
-Suunniteltu esteetön luontoreitti Eräpyhään, toteutus v. 2019
- Esteettömyyskartoituksen päivittäminen v. 2019
Kameravalvonnan lisääminen
Tarvetta uusille kameroille on edelleen. Ilkivallan määrä on ollut
kokoajan kasvussa. Kameroiden määrää tullaan lisäämään
myös tulevina vuosina.
Tuetaan kuntalaisia digitaalisten palvelujen käytössä;
järjestetään matalan kynnyksen neuvontaa ja opastusta
-Kylätalojen ja -yhdistysten hyödyntäminen
-Geronet-hanke v. 2019-2020, vertaisohjaaja koulutuksessa 26
ikäihmistä eri puolilta Orivettä, tavoitteena ikäihmisten
digineuvontapisteiden perustaminen syksyllä 2019

Hallintopalvelut,
vammaisneuvosto

Esteettömyyskartoitus päivitetty, toteutuu
v. 2019

Tekniset palvelut

Kameroiden määrä 112 kpl (v. 2018
lisätty 9 kpl).

Hallintopalvelut
-Järjestöjen Talo
-3. sektori

-Järjestöjen talolla Osallistuva Orivesi hankkeen toimesta (datanomi-opiskelija)
digiopastusta 19.11.-21.12.2018:
opastusta hyödynsi 15 hlöä sekä 4
yhdistystä (SPR, Eläkkeensaajat,
Siitaman nuorisoseura, Hengitysyhdistys)

Tuetaan vapaaehtoistyötä sekä yhdistystoimintaa ja
mahdollistetaan yleishyödyllinen toiminta (mm. Järjestöjen
Talon toiminnan vakiinnuttaminen) esim. tarjoamalla
maksuttomat toimitilat
-Kylätalojen ja -yhdistysten tukeminen (esim. avustukset
toimintaan)
-Elämänlaatupalvelut jakaa yleisavustusta joka voidaan käyttää
tilakuluihin. Lisäksi esim. liikuntapalvelut myöntävät tiloja
ilmaiseksi ikääntyvien ryhmille, jotka käyttävät omaa ohjaajaa.
Elämänlaatupalvelut mukana erilaisissa yhdistysten
tapahtumissa tukemassa rahallisesti tai luovuttamalla tiloja.
-Kaupungintalon, Järjestöjen talon ja lähitorin tilat ilmaiseksi
yhdistyksien käytössä
-Järjestöyhteistyön ohje laaditaan v. 2019

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

Vahvistetaan kaiken ikäisten kuntalaisidentiteettiä edistämällä
kuntalaisten osallisuutta ja kuulluksi tulemista.
-Erilaisten kyselyiden ja palautteen antokanavien kehittäminen
(paperinen ja sähköinen)
-Kaupungin tiedottamisen kehittäminen (”selkokielisyys”),
kaavakävelyt
-Kuntalaisten kuuleminen mm. eri tapahtuminen ja harrastuksien
yhteydessä

Kaikki toimialat

Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman toimenpiteiden
toteuttaminen

Hyvinvointi- ja liikenneturvallisuusryhmä

-Toimintaa on tuettu tarjoamalla ilmaiset
toimitilat
-Avustukset: kulttuuri 11 000€/vuodessa
-Muu yhteistyö
-Kävijöitä Järjestöjen talolla v. 2018
yhteensä 6968 hlöä (Lähimmäisen
Kamarilla 2579 ja Järjestöjen talon
puolella 4389 hlöä)
-Kyläyhdistysten yhteisiä kokoontumisia
sekä kumppanuuspöytätoiminnan
käynnistyminen
-Järjestöjen talon tiloja käyttävien
yhdistysten yhteinen kokoontuminen
joulukuussa 2018.
-Paikallisyhdistysten tukiyhdistyksen
perustaminen ei ole yhdistyksistä
tarpeen.
-Kuntalaiskyselyitä ja -tilaisuuksia
järjestetään säännöllisesti: kyllä
-Hyvinvointi-ilta tms. 2 krt/vuodessa: kyllä
-Kuntalaisia osallistetaan hyvinvointisuunnitelman laadintaan: kyllä
-Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston
ja vanhusneuvon toimintaedellytykset
turvataan (mm. taloudelliset resurssit,
kokouksien ja erilaisten tilaisuuksien
määrä, osallistujamäärä): kyllä
-Kumppanuuspöydät
-Kuntalaisfoorumit
-Kyselyt
-Työpajat
-Voi Hyvin -teemaviikko
-Kuntalaisaloitteet
-Kampanjat, tiedottaminen eri ikäryhmille
yhteistyössä mm. Liikenneturvan kanssa
-Pääreittien ja kävelyteiden kunnossapito
läpi vuoden
-Onninpolun talvikunnossapito
- Ulkoilureittien kartasto päivitetty
- Retkeilyreittien olosuhteiden
parantaminen ja Eräpyhän esteetön reitti

Erityisryhmien
aktiivisuuden ja
osallisuuden
lisääminen

Työllisyyden
kehittäminen
hyödyntäen
kuntakokeilun
tuomat
mahdollisuudet
kokonaisvastuusta

Kehitetään ja lisätään erityisryhmien liikunta- ja
harrastusmahdollisuuksia
Liikuntapalvelut / vapaa-aikapalvelut tuottavat erityisryhmien
liikuntakerhoa sekä retkiä.
Erityisnuorten klubi-illat
Oskon musacorner

Elämänlaatupalvelut
3.sektori

Tuetaan erityisryhmien sosiaalista osallisuutta (mm. tuetaan
taloudellisesti erityisryhmien tapahtumia, retkiä, kerhoja ym.)
Liikuntapalvelut osallistuu Kultavuoren D-luokan
kilpailu/virikeretkiin taloudellisella tuella.
Valtiokonttorin perintövaroilla tuettu erilaisia retkiä ja tapahtumia

Hallintopalvelut,
elämänlaatupalvelut
-3.sektori

Monimuotoiset asiakaan palvelutarpeen mukaiset palvelut,
omatyöntekijä, alle viikossa aikavaraus

Elinvoimapalvelut,
työllisyyspalvelut
-Osallistuva Orivesi hanke: työttömien
yhdistyksen
perustaminen

- Iloinen toimintapäivä erityistä tukea
tarvitseville.
-Yhteisökameleonttiryhmä
-Erityisnuorten klubi-illat toteutuivat
MLL:n, Lumon ja Marttojen yhteistyönä,
paikkana Järjestöjen talo. Klubi-iltoja v.
2018 yhteensä 8 kertaa.
Tuettujen tapahtumien, retkien ym.
määrä 10 kpl,
Tuki 8500 €/vuosi

Sotkanet:
-työttömät 8,4 % työvoimasta
- Nuorisotyöttömät, 12,4 % 18 - 24vuotiaasta työvoimasta
-Pitkäaikaistyöttömät, 25,2 % työttömistä
- Työlliset, 37,5 % väestöstä
- Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 24-vuotiaat, 8,4 % vastaavanikäisestä
väestöstä
- Toimeentulotukea pitkäaikaisesti
saaneet 25 - 64-vuotiaat, 1,7 %
vastaavanikäisestä väestöstä
-Toimeentulotukea pitkäaikaisesti
saaneet 18 - 24-vuotiaat, 3,3 %
vastaavanikäisestä väestöstä
- Työttömien aktivointiaste 38,8 %
-Oriveden seudun työttömät ry:n
perustaminen 18.1.2017. Säännöllistä
toimintaa v. 2018 mm. keittolounas 1x
vko, kauppojen ylijäämäruuan jakoa
ensin 1 x vko, loppuvuonna 3 x vko,
bingo 2 x kk ja kahvittelua 2 x kk
Järjestöjen talolla, dartsin heittoa syksyllä
1 x vko. Lisäksi retkiä.

