


Hyvinvointitilinpäätös
vuodelta 2019

Oriveden kaupunki



Taustaa

• 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.

• Löytyy osoitteesta: www.orivesi.fià terveys ja hyvinvointià
hyvinvoinnin edistäminen
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• Asukasluku on vähentynyt vuodesta 2014 alkaen ollen vuonna 2019 yli 400 asukasta vähemmän kuin viisi
vuotta aiemmin. Samaan aikaan väestön huoltosuhde on kasvanut kuntalaisten ikääntyessä ja työikäisten
kuntalaisten sekä lapsiperheiden vähentyessä.

• Viime vuosien aikana lasten pienituloisuusaste on edelleen noussut ja yhtä useampi orivesiläinen lapsi
asuu perheessä, jonka tulot jäävät suhteellisen pienituloisuusrajan alle.

• SeutuLiike-ohjelman toteuttaman tutkimuksen mukaan liikkumattomuuden vuotuiset
kokonaiskustannukset ovat Orivedellä n. 7 miljoonaa euroa.

• Ylipainoisia 2-16 vuotiaista tytöistä 19,4 % (koko maa 18 %) ja pojista 29,9 % (koko maa 27 %)
• 4-5 luokkalaisten kouluterveyskyselyn tulokset olivat pääosin koko maan tuloksien tasolla tai parempia,

mutta jatkossa tulisi entisestään kiinnittää huomiota siihen, että lapsien kokema yksinäisyyden tunne on
kasvanut.

• 8-9 -luokkalaisten osalta on myös tapahtunut monia myönteisiä muutoksia edelliseen kyselyyn verrattuna
(mm. omasta mielialastaan huolissaan olevien määrä on lähes puolittunut, keskusteluyhteyden
vanhempien kanssa olivat parantuneet, kuten myös yleinen tyytyväisyys elämään). Erittäin huolestuttavaa
on se, että eri päihteiden käyttö (tupakka, nuuska, alkoholi ja kannabis) ja myönteinen asenne päihteitä
kohtaan on lisääntynyt ja luvut ovat myös suurempia kuin Suomessa keskimäärin. Nuoret kokevat
enemmän yksinäisyyttä välitunnilla. Myös sellaisten nuorten määrä, joilla ei ole yhtään läheistä ystävää, on
noussut.
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• Sekä lukiolaisten että ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden osalta huolta herättää
terveystottumuksien puutteet (aamupalan/koululounaan syönti, liikunta, hampaiden harjaus) sekä koulu-
uupumuksen ja -väsymyksen kasvaminen.

• Lukiolaisten kohdalla täysin raittiiden määrä on laskenut vuoden 2017 lukemasta ollen nyt hieman
pienempi kuin valtakunnallinen luku. Ammatillisen oppilaitoksen puolella raittiiden nuorten määrä oli
vastaavasti hieman kasvanut. Ammatillisessa oppilaitoksessa myös tupakkatuotteiden ja sähkösavukkeiden
päivittäinen käyttö oli vähentynyt vuodesta 2017 ja käyttö oli myös vähempää kuin valtakunnallisesti.

• Lukiolaisten kannabiskokeiluihin on tullut merkittävä nousu viime vuosien aikana, mutta silti kokeiluita on
vähemmän kuin Suomessa keskimäärin. Suurin muutos on kuitenkin tullut asenteissa: kannabiksen,
alkoholin ja tupakkatuotteiden käytön hyväksyminen omassa ikäryhmässä on paljon tavallisempaa kuin
edellisen vuoden 2017 tehdyn kyselyn aikana. Ammatillisessa oppilaitoksessa asenteissa ja kokeilussa ei ole
ollut muutosta vuoden 2017 tuloksiin verrattuna.

• Positiivista on se, että lukiolaisilla on harrastuksia ja yksinäisyyden tunne on vähentynyt. Toisaalta niiden
lukiolaisten määrä, jotka kokevat, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää, on noussut. Lukiolaisilla kokemus
osallisuudesta on eri indikaattoreiden valossa keskimäärin parempaa kuin valtakunnallisesti.
Keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa ovat vähentyneet vuodesta 2017. Omasta mielialastaan
huolestuneiden osuus lukiolaisissa on vähentynyt selkeästi edellisestä kyselystä ja tulos on selvästi parempi
kuin Suomessa keskimäärin.
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• Lastensuojelun tunnusluvut osoittavat, että sijaishuollon päivien määrä on vähentynyt selvästi vuoden
2019 aikana. Vuosien 2015-2019 välisenä aikana sijaishuollon päivät ovat vähentyneet 7 % ja vuoden 2008
tasosta sijaishuollon päivien määrä on vähentynyt huimasti, lähes 70 %. Vuoden 2020 sijaishuollon päivien
määrä on kuitenkin kääntynyt nousuun. Sijoituksiin ei ole yhtä yksittäistä syytä, vaan taustalla on nuoren ja
perheen ongelmien kasautuminen.

• Positiivista on, että nuorten työttömien ja toimeentulotuen saajien määrä on vähentynyt, mutta nuorten
lisääntyvät haasteet mielenterveyden ongelmien vuoksi on huolestuttavaa.

• Kokonaistyöttömyyden määrä on jatkanut laskuaan lähes koko vuoden, mutta sen sijaan
pitkäaikaistyöttömyyden lasku hidastui viime vuodesta

• 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).

• Väestön ikääntyminen jatkuu tasaisesti. 75 vuotta täyttäneitä asukkaita oli vuonna 2019 Orivedellä 13 % ja
väestöennusteen mukaan vastaava luku vuonna 2025 on 17 % ja vuonna 2040 22 %.

• Viime vuosien aikana ikäihmisten kotihoidon, perhehoidon, omaishoidon ja tehostetun palveluasumisen
osuus on kasvanut laatusuosituksien mukaisesti ja vastaavasti vanhainkotihoidon sekä pitkäaikaispaikkojen
määrä vuodeosastolla on vähentynyt.



Mitä tulisi tehdä, jotta kuntalaisten hyvinvointi lisääntyisi?

Oriveden kaupunki

Lapset ja nuoret
• Jatkossa tulisi edelleen vahvasti panostaa lasten ja nuoren osallisuuden/yhteisöllisyyden ja sen myötä ”minäpystyvyyden”

vahvistamiseen. Minäpystyvyyden on arvioitu vaikuttavan keskeisesti terveyskäyttäytymiseen (esim. päihteiden käyttöön,
tupakointiin, ruokatottumuksiin, seksuaalikäyttäytymiseen, fyysiseen aktiivisuuteen ja mielenterveyteen). Minäpystyvyydellä
tarkoitetaan yksilön käsitystä omista kyvyistään suoriutua annetusta tehtävästä. Lapselle ja nuorelle annetaan välineitä selviytyä
haasteista, motivoida itseään ja luoda uskoa omaan pystyvyyteensä. Kun uskoo pystyvänsä, elämäkin pysyy paremmin
hallinnassa.

• Tietoisuuden lisääminen riippuvuuksista (päihteet, netti, pelaaminen), niihin liittyvistä ilmiöistä (esim. nuorten käyttämä kieli,
internet-sivustot) ja niiden vaikutuksista elämään on jatkossa otettava aiempaa keskeisemmäksi painopisteeksi.

• Ennalta ehkäisevään päihdetyötä pitää alkaa tehdä vahvemmin jo alakoulusta lähtien, jotta vaikutukset näkyisivät nuorten
asenteissa ja käyttäytymisessä.

• Lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja tulee kehittää entistä vahvemmin ja johdonmukaisemmin jo
varhaiskasvatuksesta lähtien, jotta voidaan ehkäistä esimerkiksi kiusaamista sekä vahvistaa lasten ja nuorten ”minäpystyvyyden”-
kokemusta.

• Huomioitavaa on nuorten kokemukset yksinäisyydestä välitunnilla, joten konkreettiset panostukset välituntien laatuun ja
toimintaan tulee ottaa tarkasteluun.

• Erilaisia maksuttomia tai edullisia harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia (myös ”höntsyliikuntaa”, lisää kerhotoimintaa
heti koulupäivän jälkeen, kesäkerhot/päiväleirit/leirit).

• Lasten ja nuorten monipuolista liikkumista tulisi kaikin keinoin lisätä koulumatkalla, koulupäivän aikana ja vapaa-ajalla.

• Myös tiedottamista lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksista (mm. kuntalaisaloite, nuortenideat.fi, nuorisovaltuusto) heitä
koskeviin asioihin tulisi edelleen lisätä ja tukea heitä aktiivisessa osallistumisessa.  Päätöksenteossa tulisi huomioida lasten ja
nuorten kannanotot ja ehdotukset.
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Työikäiset
• Työnhakijoiden erilaisiin palvelutarpeisiin vastaaminen kestävillä ratkaisuilla (yksilöllisen

työllistymispolun rakentaminen), monialaisiin palvelutarpeisiin vastaaminen nykyistä paremmin
(mm. sosiaalinen kuntoutus).

• Jatkossa tulisi entistä enemmän kiinnittää huomiota siihen, kuinka kuntatasolla voidaan
vaikuttaa tyypin 2 diabeteksen ja muiden ns. elintapasairauksien ehkäisyyn. Työikäisten
monipuolisen liikunnan lisääminen (työmatkat, vapaa-aika).

• Ravitsemus-, liikunta- ja elintapaohjaus sekä monipuoliset ja edulliset liikuntamahdollisuudet
ovat hyviä keinoja tarjota kuntalaisille oikeaa tietoa ja mahdollisuuksia omalla toiminnallaan
sekä ennaltaehkäistä että hoitaa omaa terveyttään. Elintapamuutos vaatii usein
henkilökohtaisen ravitsemus-liikunta- ja elintapaohjauksen, joka tulee huomioida myös
resurssien kohdentamisessa.

• Tiedotus ja motivointi omaehtoiseen liikkumiseen tärkeää. Liikkumattomuuden kustannukset 7
milj. €à jokainen kuntalainen voi omalla toiminnallaan myös vaikuttaa siihen, miten kaupungin
kustannukset kehittyvät tulevina vuosina.



Mitä tulisi tehdä, jotta kuntalaisten hyvinvointi lisääntyisi?

Oriveden kaupunki

Ikäihmiset
• 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 monipuolisia asumispalveluita (mm. vuokra-
asuminen, yhteisöasuminen, palveluasuminen), kotiin vietäviä 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.

• Tulisi lisätä eläkeikäisten asiointiliikkumista, liikkumista lähiympäristössä ja muuta liikunnan
harrastamista.

• Tärkeää on myös tarjota mahdollisuus monipuoliseen harrastus- ja virkistystoimintaan sekä
kokea mahdollisimman suurta elämänhallintaa ja osallisuutta myös elämän viimeisinä vuosina.



Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
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• Tarjotaan edullisia ja maksuttomia osallistumis- ja harrastusmahdollisuuksia (mm. kerhotoimintaa, liikkuva koulu ja
liikkuva opiskelu-hankkeet, uimahallin pääsymaksut, OSKO:n sisaralennus, retket ja tapahtumat)

• Matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen ja vertaistuen kehittäminen (mm. työntekijöiden jalkautuminen
kohtaamispaikkoihin, nuorisotalon aukioloajat ja uudet tilat)

• Monialaisen yhteistyön kehittäminen (perustettu lasten perhekeskusverkosto, toiminnassa myös nuorten vastaava
verkosto)

• Nuorten osallisuuden lisääminen (mm. osallistuva budjetointi,  ORWfest, nuorisotyön ryhmien ym. suunnittelussa nuoret
mukana, koulumessut ym. tempaukset)

• Liikkumisen tukeminen (opetuspalvelujen ja varhaiskasvatuksen hankkeet, monitoimikaukalo, ulkoilureittien kunnostus,
maksupolitiikka, ”höntsyliikuntakerhot”, yleisö/perhevuorot jäähallilla ja maksuttomuus myös muilla liikuntapaikoilla
(mm. tenniskenttä, liikuntahalli alle 18v), perhepäivähoidossa oleville lapsille yhteiset liikuntatuokiot liikuntahallilla)

• Erityistä tukea tarvitsevien harrastustoiminnan kehittäminen (mm. erityisnuorten klubi-illat, musacorner, spesiaalitiimi)

• Lasten, nuorten ja perheiden ruokailutottumuksiin panostaminen (mm. sapere-toiminta)

• Lasten ja nuorten terveystottumuksia edistäminen (mm. kesästartti, eskarista ekalle –tapahtuma, hyvinvointipolku,
OSKO:n luennot, hankkeet)

• Sosiaalisten taitojen vahvistaminen, kiusaamisen ehkäisy (mm. eri menetelmien aktiivinen käyttö, opetuspalveluissa
laadittu kiusaamisen vastainen toimintamalli, taide- ja kulttuurikasvatusohjelma, nuorisopalveluiden pienryhmät,
väkivaltaa kokeneiden nuorten hoito-ohjelma yhteistyössä nuorisopsykiatrian kanssa)

• Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukeminen (mm. etsivä nuorisotyö hyvin resurssoitu ja vakinaistettu,
starttivalmennus vakinaistettu, nuorisotyön resursseja lisätty, matalan kynnyksen ryhmät ja työntekijöiden
jalkautuminen)



Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen
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• Erilaiset maksuttomat tapahtumat ja tilaisuudet, eri ikäpolvien kohtaaminen (Terho-kerho, varhaiskasvatuksen ja
ikäihmisten palvelujen yhteistyö)

• Tarjotaan edullisia ja maksuttomia osallistumis- ja harrastusmahdollisuuksia (mm. uimahallin ja liikuntahallien
pääsymaksujen alentaminen, OSKO:n alennetut hinnat, retket ja tapahtumat, Voimaa vanhuuteen-hanke)

• Lisätään yhteistyötä järjestöjen kanssa yhteisten toimintamallien luomiseksi (mm. kumppanuuspöydät, Voimaa
vanhuuteen –hanke, vanhusneuvoston aktiivinen toiminta, ikäihmisten palvelujen yhteistyö järjestöjen ja vapaaehtoisten
kanssa)

• Matalan kynnyksen neuvontapiste ja kohtaamispaikka (mm. lähitoritoiminnan kehittäminen ja tietoisuuden lisääminen)

• Panostetaan yksinäisyyden torjuntaan (mm. erilaiset tilaisuudet, tapahtumat, kerhot ja niistä tiedottaminen,
kohtaamispaikat)

• Päivätoiminnan kehittäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen

• Panostetaan ikäihmisten ravitsemukseen ja vajaaravitsemusriskin tunnistamiseen (mm. seulonnat Taysin ohjeiden
mukaisesti, tarvittaessa rakennemuunnellut/runsasenergiset ateriat)

• Kohdennetut kulttuuripalvelut (mm. Orivesi mukana 100 minuuttia taidetta –kampanjassa, erityisryhmille suunnattu
toiminta)

• Lisätty matalan kynnyksen liikuntaryhmiä (mm. kaupungin liikuntaryhmät, senioripuiston toiminnan kehittäminen +
ohjaus, vertaisohjaaja kurssit, Voimaa vanhuuteen-hanke)



Päihteettömän ja savuttoman elämäntavan edistäminen
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• Lisätty päihteettömyyteen ja savuttomuuteen liittyvää asennekasvatusta ja tiedottamista (mm.
kokemusasiantuntijoiden käyttö, tiedotteet vanhemmille esim. Wilman kautta,
vanhempainilloissa infoa, työntekijöiden jalkautuminen nuorten keskuuteen, nuorisotalon
toiminnan kehittäminen, päihteettömät tapahtumat, poliisin ennaltaehkäisevän työn
lisäresurssia on aktiivisesti hyödynnetty esim. eri tapahtumissa, STEA:lle on tehty hankehakemus
nuorten uudenlaisen päihdevalistuksen kehittämisessä yhteistyössä nuorten itsensä kanssa - ei
saanut rahoitusta)

• Ehkäisevän päihdetyön rakenteiden selkiyttäminen (mm. aloitettu seudullinen yhteistyö,
ennaltaehkäisevään päihdetyöhön resurssoitu 4 h/vko)

• Vertaistuen, päivätoiminnan kehittäminen (A-killan toiminta käynnistynee syksyllä 2020)



Turvallisuuden, viihtyvyyden ja osallisuuden lisääminen
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• Esteettömyyskartoitus päivitetty, esteetön luontoreitti rakennettu Eräpyhään

• Tuetaan kuntalaisia digitaalisten palvelujen käytössä (mm. Järjestöjen Talolla digiopastusta, Geronet-hanke)

• Tuetaan vapaaehtoistyötä sekä yhdistystoimintaa esim. tarjoamalla maksuttomat tilat (mm.
järjestötyönohje, tiloja ilmaiseksi käytössä, liikuntapalveluilta ilmaiset tilat, jos oma ohjaaja, tuetaan myös
rahallisesti eri tapahtumia)

• Vahvistetaan kuntalaisidentiteettiä edistämällä osallisuutta ja kuulluksi tulemista (kuntalaiskyselyt ja -
tilaisuudet, hyvinvointi-illat tms., nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, erilaiset
keskustelufoorumit, kumppanuuspöydät ym.)

• Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman toteuttaminen (mm. kampanjat, tiedottaminen eri ikäryhmille
yhteistyössä esim. Liikenneturvan kanssa, Onninpolun talvikunnossapito, ulkoilureittien kartasto päivitetty,
retkeilyreittien olosuhteiden parantaminen, pyöräkatokset rautatieasemalle, Valtatie 9 eritasoliittymän
pyöräpysäköinti, Canemure-hanke)

• Tuetaan erityisryhmien osallisuutta ja harrastusmahdollisuuksia (mm. valtiokonttorilta haetut perintörahat
ko. tarkoitukseen, erityisnuorten klubi-illat, musacorner)

• Monimuotoiset asiakkaan palvelutarpeen mukaiset työllisyyspalvelut kuntalaisille, nimetty omatyöntekijä,
aikavaraukselle pääsee alle viikossa




