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OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA 2013 - 2016 

Edellisen valtuustokauden aikana tehdyn hyvinvointikertomuksen painopisteitä olivat hyvän mielen 
ja osallisuuden lisääminen, ennakoiva toiminta ja varhainen puuttuminen ja terveiden elintapojen 
edistäminen. 

Jokaisen painopistealueen osalta laadittiin toimintasuunnitelma, jonka toteutumista myös seurattiin. 
Merkittävin konkreettinen saavutus on uuden yläkoulun, kirjaston ja liikuntasalin käsittävän Kansis-
keskuksena tunnetun kiinteistön rakentaminen, sillä rakennus toimintoineen edisti merkittävästi 
sekä sisäilmatilannetta että liikuntamahdollisuuksia, minkä lisäksi se mahdollistaa kirjaston aiem-
paa laajemman toiminnan kulttuurin alalla sekä tapahtumien järjestämisen. Muita merkittäviä hy-
vinvointia lisääviä rakennushankkeita olivat perusturvan laajat sisäilmakorjaukset Mäntykankaalla 
ja terveyskeskuksessa sekä Beckerin koulun sisäilmakorjaus. 

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman toimenpiteet eivät ole vaikuttaneet merkittävällä tavalla 
väestökehitykseen. Kunnan väkiluku on laskenut edelleen ja ikäihmisten osuus väestöstä on nous-
sut. Samaan aikaan syntyvyys on laskenut, mutta kunta on pysynyt muuttovoittoisena. 

1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi 

Hyvinvointikertomuksessa väestön hyvinvointiin liittyviä tietoja tarkastellaan kunnan elinvoimai-
suutta kuvaavien indikaattorien sekä eri ikäryhmien osalta saatavien tilastotietojen avulla. Tietoa on 
hankittu myös osallistamalla kuntalasia ja hyvinvoinnin alalla työskenteleviä henkilöitä hyvinvoin-
tikertomustyöhön esimerkiksi yhteisten tapaamisten, työpajatyöskentelyn ja kuntalaisille suunnatun 
kyselyn avulla.   

Hyvinvointikertomuksen muodostamiseksi tehty työ perustuu kunnanhallituksen päätökseen työryh-
män nimittämisestä ja ESSOTE:n edustajien saamisesta mukaan ryhmän toimintaan. Kunnan hyvin-
vointityö on muuttunut merkittävällä tavalla edellisen hyvinvointikertomuksen muodostamisen jäl-
keen, koska sosiaali- ja terveystoimi on siirtynyt kuntayhtymän järjestettäväksi, jolloin myös alan 
asiantuntemusta on siirtynyt oman organisaation ulkopuolelle, joten hyvinvointikertomustyö on 
vaatinut yhteistyötä ESSOTE:n kanssa. 

Eri väestöryhmien osalta saatavien indikaattoritietojen ja muiden tietojen sekä maakunnallisen hy-
vinvointikertomuksen- ja suunnitelman tietoja hyödyntäen on muodostettavissa kunta- ja ikäryhmä-
kohtainen hyvinvointisuunnitelma sekä arvioitavissa, miten työtä hyvinvoinnin edistämiseksi tulisi 
jatkaa tulevaisuudessa.  
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TALOUS JA ELINVOIMA 

Kokonaisuutena talotta ja elinvoimaa kuvaavat indikaattorit kuvaavat ennen kaikkea väestökehityk-
sen ja yleisen taloustilanteen aiheuttamia muutoksia. Huoltosuhde laskee ikäihmisen väestöosuuden 
kasvaessa, mutta vastaavasti lasten määrä ei siihen juuri vaikuta. Yksin asuvien henkilöiden määrä 
on nousussa, mutta esimerkiksi lapsiperheiden osuus perhekunnista on vakiintunut samalle tasolle, 
joskin yhden huoltajan perheiden osuus on nousussa. Koulutustaso on nousussa ja pienituloisten 
määrä on vastaavasti laskussa, minkä lisäksi toimeentulotukea saavien määrä on laskussa. Taloudel-
lista hyvinvointia kuvaavat arvot ovat samansuuntaisia työllisyysasteen kanssa. 

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET 

Kunnan painopisteeksi 2017- 2021 on asetettu perheystävällinen palveluntarjoaja ja valtuustokau-
den tavoitteena on työllisyyden edistäminen. 
Työllisyystilanteen parantuessa hoidontarve varhaiskasvatuksessa lisääntyy. Kangasniemen kun-
nassa tulee kehittää lapsiperheille riittävästi tarpeita vastaavia palveluja, jotta huoltajilla on mahdol-
lisuus työn tekoon ja kouluttautumiseen. 
 
Varhaiskasvatuksen palvelujen piirissä olevien lasten määrä on lisääntynyt huomattavasti v. 2016 - 
2017 ja sama kehitys on jatkunut myös vuoden 2018 aikana. Vertailukuntiin nähden Kangasniemen 
lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen aktiivisesti. Valtakunnallinen lapsi- ja perhepalveluiden 
muutosohjelma (LAPE) luo paineita avoimen varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiseen Kangas-
niemellä. Lapsi- ja perhepalveluita tulee kehittää siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, 
nuorten ja perheiden tarpeita. 
 
Koulujen oppilashuoltopalvelujen resurssit ovat Kangasniemellä hyvällä tasolla. Koulupsykologin 
ja -kuraattorin työpanos on vertailutietojen valossa riittävä viime vuoden palvelujen tasoa tarkastel-
taessa. Kouluruokailun suosio näyttäytyy yläaste-ikäisillä heikkona, sillä noin kolmannes ei syö 
kouluruokaa päivittäin. Myös kouluruokailusuosituksen noudattamista osoittavan laadullisen mitta-
rin tulos on laskenut vertailuvuosina. 
 
Lasten ja nuorten liikunnan harrastaminen vähenee lasten tullessa yläasteikään. Ala-asteikäisistä 
puolet liikkuu tunnin päivässä ja yläasteikäisitä enää neljännes harrastaa hengästyttävää liikuntaa 
tunnin päivässä. Yläasteikäisten osalta vuodesta 2010 on tunnin liikuntaa päivässä harrastavien 
määrä laskenut 20 prosenttia, mikä noudattelee myös koko maan vastaavaa kehitystä. 
 
Kouluterveyskyselyssä saadut tiedot lasten ja nuorten tyytyväisyydestä omaan elämään osoittavat 
sen, että yläasteella tyytyväisyys laskee, kunnes se jälleen lukioikäisillä nousee. 
 
Kangasniemen nuorisotyöttömyys on viime vuosina laskenut, vaikka kunnan nuorisotyöttömien 
määrä ja on Etelä-Savon maakunnan tavoin edelleen korkea. Huolestuttavaa on, että koulutuksen 
ulkopuolelle jäävien osuus on edelleen korkea. Vuonna 2016 koulutuksen ulkopuolella oli Kangas-
niemen 17-24-vuotiaista asukkaista 9 prosenttia. Sijoitettujen lasten ja lastensuojeluilmoitusten 
määrä on Kangasniemellä vertailuvuosina laskenut. Vuonna 2015 kunnassa tehtiin 87 lastensuoje-
luilmoitusta ja vuonna 2017 vastaava määrä oli 62. 
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Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä ehkäisevää päihdetyötä kunnassa osoittavien indikaat-
toreiden tulokset ovat laskemassa. Muutama vuosi sitten näissä on edistytty, kunnes toimenpiteiden 
tasot ovat jälleen kääntyneet laskusuuntaan. 

NUORET JA NUORET AIKUISET 

Nuorten ja nuorten aikuisten osalta indikaattoritiedot osoittavat, että nuoret tuntevat olonsa ja ter-
veytensä etenkin lukiokoulutuksessa hyväksi. Oppilaitoksiin sidoksissa olevat nuoret harrastavat 
myös liikuntaa verrattain paljon muihin kuntiin tai koko maan tasoon nähden.  Kunnassa tarvitaan 
kuitenkin verrattain paljon sosiaalitoimen ja nuorisotoimen palveluita ja tukitoimia etenkin nuorten 
aikuisten osalta. Kodin ulkopuolelle sijoittuminen on keskimääräistä yleisempää, mutta esimerkiksi 
työkyvyttömiksi luokiteltuja ei ole merkittävästi muuta maata enemmän. Nuorten ja nuorten aikuis-
ten osalta on arvioitavissa, että toisen aseteen opintoihin sijoittuminen omalle paikkakunnalle edis-
tää nuorten hyvinvointia. 

TYÖIKÄISET 

Työikäisten indikaattoreissa on havaittavissa työttömyyden vähentyminen aikavälillä 2015 -
2017.  Kyseisellä aikavälillä ovat perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit sekä aikuisten 
mielenterveyden avohoitokäynnit lisääntyneet. Sairauspäivärahaa saaneiden 25 - 64 vuotiaiden 
määrä samoin 25 - 64 vuotiaiden mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden määrä on 
myös kasvanut aikavälillä 2015 - 2017. Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset ovat kui-
tenkin pienentyneet / henkilö aikavälillä 2015 - 2017, mutta ne ovat kuitenkin selvästi verrokkikun-
tia suuremmat. Johtopäätöksien tekemistä vaikeuttaa mahdollinen aikavälillä 2015 -2017 mahdolli-
sesti tapahtuneet tilastointitavan muutokset. 

IKÄIHMISET 

Ikäihmisten osalta indikaattoreissa on huomattavia vaihteluita vuosien 2014 - 2015 tai 2016 - 2017 
välillä. Indikaattorien osoittamien tietojen tarkempi analysointi edellyttää jatkossa lähempää pereh-
tymistä tilastointiin ja uusien tilastotietojen muodostumista pidemmän seurantajakson saavutta-
miseksi. Tällä hetkellä käytettävissä oleva tilastoaineisto antaa viitteitä toimintakunnon laskemi-
sesta sekä osoittaa selkeästi yksin asuvien osuuden kasvaneen. Jatkossa on keskeistä selvittää, miten 
yksin asuvat ikäihmiset jakautuvat maantieteellisesti: Ovatko he lähellä palveluita, vai asuvatko he 
kauempana kirkonkylästä, jolloin esimerkiksi itsenäistä asumista ja elämistä tukevat vertaisryhmät 
ovat vaikeammin saavutettavissa. 

KAIKKI IKÄRYHMÄT 

Kunnan asukkaiden kokonaishyvinvointia kuvaavien indikaattorien luvut ovat joko stabiileja tai 
kasvavia ja niissä on otettava huomioon tilastointiin liittyvät muutokset, mutta esimerkiksi työikäi-
sen väestön terveydentilassa on havaittavissa laskua. Väestön ikääntyminen nostaa väistämättä ter-
veys- ja hyvinvointipalvelujen kysyntää, mutta vastaavasti taloustilanteen paraneminen vähentää 
työttömyyttä sekä edistää asumismukavuutta ja poistaa toimeentulovaikeuksia. Kunta on onnistunut 



  LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2017 - 2021 

               

KANGASN IEMEN  KUNTA   puh. +358 (0) 40 719 9370   www.kangasniemi.fi   

Otto Mannisen tie 2, 51200 Kangasniemi     kuntaposti@kangasniemi.fi 

 

viime vuosina toiminnassaan resurssoimaan hyvinvointia edistäviin asioihin, kuten opetus- ja lii-
kuntatiloihin, mikä näkyy selkeästi lasten ja nuorten hyvinvointia kuvaavien indikaattorien luvuissa. 
Keskeisimmät terveyttä ja hyvinvointia lisäävät toimenpiteet on syytä suunnata seuraavaksi nuorten 
ikäluokkien lisäksi myös työikäisten ja ikäihmisten terveyden edistämiseen.  

2 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Kokonaisuutena erilaisille hyvinvointia lisääville toimenpiteille on selkeä tarve kaikkien ikäryh-
mien osalta. Kunnan tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia luomalla edellytyksiä yhteisöl-
lisyydelle sekä huolehtimalla ympäristöstä ja yritystoiminnan edellytyksistä. Tilastollisten taustatie-
tojen, kunnan valtuustokaudelle asettamien tavoitteiden ja maakunnallisen hyvinvointisuunnitelman 
avulla on muodostettavissa kokonaisuus, jossa on mahdollista painottaa paikallisesti soveltaen maa-
kunnallisessa hyvinvointisuunnitelmassa asetettuja tavoitteita jotka ovat: 

1. Osallisuuden, yhteisöllisyyden ja turvallisuuden vahvistaminen. 

2. Toimintakyvyn sekä terveyttä ja hyvinvointia tukevien elintapojen edistäminen. 

3. Alueellisen yhdenvertaisuuden edistäminen. 

Maakunnallisen hyvinvointikertomuksen painottamista osakokonaisuuksista jokainen on paikalli-
sesti merkittävä. Osallisuus, yhteisöllisyys ja turvallisuus koskettavat jokaista kuntalaista. Vastaa-
vasti toimintakyvyn sekä terveyttä ja hyvinvointia tukevien elintapojen edistäminen on hyvin mer-
kittävää työikäisten ja ikäihmisten osalta. Alueellisen yhdenvertaisuuden edistäminen nousee esille 
ennen kaikkea lasten ja nuorten sekä ikäihmisten osalta. 

Hyvinvointisuunnitelmaan vietävien konkreettisten väestön hyvinvointia lisäävien toimenpiteiden 
lisäksi hyvinvointityössä on kiinnitettävä huomiota kuntatasolla seuraaviin asioihin: hyvinvointiker-
tomuksen ja -suunnitelman hyödyntäminen käytännön työssä; kunnan hyvinvoinnin ja terveyden-
edistämiseen liittyvän työn rakenteet ja resurssit; kunnan ehkäisevän päihdetyön rakenteet; seuro-
jen, yhdistysten ja kunnan yhteistyöstä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi; kunnan elinvoiman 
edistäminen (yritysten kasvu, avoimet työpaikat, työvoimapula versus työttömyys, työllisyysaste); 
kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden tukeminen sekä lähiliikuntapaikoista ja liikuntapuistoista huo-
lehtiminen; hyvinvointia ja terveyttä edistävien ravitsemustottumusten lisäämistoimenpiteiden to-
teuttaminen; maahanmuuttajien kotouttamisen edistäminen. 

Muita hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyviä seikkoja, jotka vaativat tarkastelua ovat vä-
estöryhmien välisten terveyserojen raportointi valtuustolle, asukkaiden osallistumiskeinojen kuvaa-
minen kunnan verkkosivuilla sekä kunnan turvallisuussuunnitelman perusteella päätettyjen toimen-
piteiden käsittely luottamuselimissä. Hyvinvointikertomukseen kuuluu myös arviointi maakunnan 
kunnille antamasta tuesta kunnan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi. 
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OSA II HYVINVOINTISUUNNITELMA VALTUUSTOKAUDELLE 2017 - 2020 

3 Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset 

Kangasniemen kunnan kuntastrategiassa linjataan hyvinvointiin liittyviä asioita seuraavasti: Kan-
gasniemeläisille hyvinvointi on mahdollisuutta elää turvallista, tervettä ja yhteisöllistä elämää. 
Kunta tukee asukkaidensa hyvinvointia tarjoamalla terveyttä tukevan elinympäristön ja tukemalla 
mahdollisuuksia tehdä työtä, kouluttautua ja harrastaa vapaa-ajalla erityisesti puhtaan luonnon kes-
kellä.  

Elinvoimainen Kangasniemi on kunta, jonne halutaan muuttaa vahvan talouden, kuntalaisten tar-
peita vastaavien palveluiden ja yhteisöllisen ilmapiirin vuoksi. Kunnan ominaispiirre on kuntayhtei-
sön aktiivisuus ja yhdessä tekemisen kautta syntyvä ilo ja lämpö. Elinvoimaisen ja hyvinvoivan 
Kangasniemen ydinasioita ovat yhteistyön tekeminen kuntalaisten sekä yksityisen ja kolmannen 
sektorin kanssa - vapaa-ajanasukkaita unohtamatta. 

Kuntastrategiassa valtuustokauden 2017 - 2021 keskeisiksi tavoitteiksi määritellään yhteisöllisyys, 
joka nähdään kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden ja sidosryhmien aktiivisena osallistumisena, ym-
päristö, jonka osalta keskeisenä tavoitteena on viihtyisän ja eläväisen kuntakeskuksen sekä maaseu-
tumaisen asumisen kehittäminen, ja yritystoiminta, jonka osalta tavoitteena ovat elinkeinotoiminnan 
ja työllisyyden edistäminen. Kunnan strategiset painopisteet ovat vastaavasti seuraavat: Olemme 
huolehtiva kumppani, olemme yhteisöllisen maaseutuasumisen esiin nostaja ja olemme perheystä-
vällinen palveluntarjoaja. 

4 Hyvinvoinnin edistämisen erillisohjelmat ja -suunnitelmat 

Etelä-Savon maakunnallinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2018 – 2020. 

Etelä-Savon lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019 – 2020. 

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma, Työhyvinvointisuunnitelma / työturvallisuussuunnitelma. 

Pelastus-, turvallisuus ja kriisisuunnitelmat. 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat sekä osallisuusohjelma. 

Oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelma. 

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma. 

Kotouttamissuunnitelma / -ohjelma. 
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5 Hyvinvointisuunnitelma 

Kangasniemen kunnan hyvinvointisuunnitelman 2019 - 2020 tavoitekokonaisuudet ovat: 

1) Osallisuuden, yhteisöllisyyden ja turvallisuuden vahvistaminen. 

2) Toimintakyvyn sekä terveyttä ja hyvinvointia tukevien elintapojen edistäminen. 

3) Alueellisen yhdenvertaisuuden edistäminen. 

Jokaiselle tavoitekokonaisuudelle asetetaan ikäryhmäkohtaiset osatavoitteet siten, että lapset, var-
haisnuoret ja lapsiperheet, nuoret ja nuoret aikuiset, työikäiset ja ikäihmiset tulevat huomioiduiksi. 

Tavoitteiden osalta hyvinvointisuunnitelmassa pyritään realistiseen saavutettavuuteen siten, että 
ikäryhmäkohtaisia tavoitteita pystytään saavuttamaan olemassa olevilla resursseilla sekä kunnan 
omien toimijoiden että sosiaali- ja terveyspalvelut tuottavan organisaation toimesta. 

Osallisuuden, yhteisöllisyyden 
ja turvallisuuden vahvistami-
nen 

Ikäryhmäkohtainen tavoite Toimenpiteet 

Lapset, varhaisnuoret ja lapsi-
perheet 

Avoimen kohtaamispaikan pe-
rustaminen. 

Avoin kohtaamispaikka aloit-
taa toimintansa syksyllä 2019 
95-rakennuksessa. 

Nuoret ja nuoret aikuiset Ohjatun harrastustoiminnan 
edistäminen ja harrastusmah-
dollisuuksien luominen sekä 
nuorisotoimen toiminnan säi-
lyminen ennallaan. 

Koulujen kerhotoiminnan ke-
hittäminen monipuolipuoli-
semmaksi yhdessä paikallisten 
seurojen kanssa, kirjaston kou-
luikäisille suunnattu lukutaitoa 
edistävä hanke nimeltä Luke-
misen uudet tuulet, lukion 
piha-alueen kehittäminen.

Työikäiset Kirjaston, seutuopiston ja kult-
tuuritoimen ja järjestöjen tuot-
tamien palveluiden tarjonnan 
ylläpitäminen ja kehittäminen. 

Kirjasto, seutuopisto ja kult-
tuuritoimi tuottavat monipuoli-
sia aikuisille suunnattuja ta-
pahtumia, järjestöjä tuetaan 
edelleen avustuksin. 

Ikäihmiset Kotona asumista tukevien ja 
aktiivisuutta lisäävien palve-
luiden kehittäminen. 

Itsenäisen asioinnin edistämi-
nen sekä sähköisten palvelui-
den ulottumattomissa olevien 

Korjausrakentamisen tukemi-
nen. 

Ikäihmiselle suunnattu palve-
lutarvekysely yhteistyössä ES-
SOTE:n kanssa. Painopisteenä 
selvittää sähköisten palvelujen 
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henkilöiden palvelujen turvaa-
minen. 

Yksinäisyyden ehkäiseminen.  

 

 

käytön ja niihin perehdyttämi-
sen tarve sekä asiointipalvelu-
jen saatavuus ja kattavuus. 

Päivätoiminnan sekä avoimen 
päivätoiminnan turvaaminen ja 
kehittäminen. Avustajapalve-
luista tiedottaminen, järjestö-
jen keskinäisen yhteistyön 
edistäminen ja vapaaehtois-
työn koordinointi. 

 
 
 
Toimintakyvyn sekä ter-
veyttä ja hyvinvointia tuke-
vien elintapojen edistämi-
nen 

Ikäryhmäkohtainen tavoite Toimenpiteet 

Lapset, varhaisnuoret ja 
lapsiperheet 

Varhaiskasvatuksen ja LAPE-
toiminnan yhteensovittaminen ja 
kehittäminen. 

Lapset puheeksi -menetelmän 
ottaminen käyttöön varhais-
kasvatuksessa ja perhekes-
kustoimintamallin edistämi-
nen. 

Nuoret ja nuoret aikuiset Oppilas- ja opiskelijahuoltotyön 
kehittäminen sekä nuorisotoi-
men yksilö- ja ryhmätoiminnan 
vakiinnuttaminen. 

Oppilashuollon ohjausryhmän 
kehittämishanke ja yhteistyö 
Valteri-koulu Mikaelin 
kanssa. Nuorisotoimen han-
ketoiminnan vakiinnuttami-
nen. 

Työikäiset Elintapaohjaus työterveyshuol-
loissa, velvoitetyöllistettävien 
aktivointi työelämään. Liikunta-
tilojen käytön mahdollistaminen.

Työllisyyskoordinaattorin toi-
minta. Yhteistyö Etelä-Savon 
Työterveyshuollon ja muiden 
paikallisten työterveyshuollon 
tuottajien ja toimijoiden sekä 
paikallisten yritysten kanssa. 

Ikäihmiset Toimintakyvyn, yleisen aktiivi-
suuden ja liikunnallisuuden säi-
lyminen mahdollisimman pit-
kään kotona asumisen ja itsenäi-
sen toimintakyvyn säilyttä-
miseksi. 

Osallistumista harrastus-, vir-
kistys- ja järjestötoimintaan 
edistetään: 

Liikuntatoimen ja seutuopis-
ton ikäihmiselle suunnatut ja 
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mahdolliset muut järjestöjen 
ohjatut ryhmät.  

 

Ikäihmisille suunnatun toi-
minnan tukeminen esimer-
kiksi kohdeavustuksin 

 

Elintapaohjausta toteutetaan 
organisoidusti, siitä tiedote-
taan ja osallistumismahdolli-
suuksia parannetaan konk-
reettisesti. 

 
 
 
Alueellisen yhden-
vertaisuuden edistä-
minen 

Ikäryhmäkohtainen tavoite Toimenpiteet 

Lapset, varhaisnuoret 
ja lapsiperheet 

Varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelui-
den sekä harrastustoiminnan saavutet-
tavuus koko kunnan alueella. 

Varhaiskasvatus- ja koulutuspal-
veluja sekä seutuopiston toimin-
taa tuotetaan edelleen haja-asu-
tusalueella 

Nuoret ja nuoret ai-
kuiset 

Lukion vetovoimaisuuden säilyminen 
ja ammatillisen koulutuksen saavutet-
tavuuden säilyminen. 

 

Lukion toimintaa kehitetään 
muuttuvan oppimisympäristön 
vaatimusten mukaisesti, amma-
tillinen koulutuksen saavutetta-
vuus joukkoliikennevälinein ei 
heikkene 

Työikäiset Seutuopiston kurssien monipuolisuus 
ja saavutettavuus koko kunnan alu-
eella säilyy ennallaan. 

Seutuopiston kurssien ja moni-
taideryhmien toteutuminen haja-
asutusalueella ja keskustaaja-
massa. 

Ikäihmiset Kunnan eri osien asukkailla on mah-
dollisimman tasapuoliset mahdolli-
suudet osallistua erilaiseen toimintaan 
ja saavuttaa terveyden ja hyvinvoin-
nin palvelut. Tavoitteena säilyttää 

Kokoontumistiloja on olemassa 
ja ohjattua toimintaa järjestetään 
sekä taajamassa että haja-asutus-
alueella. Käytettävissä on riittä-
vät kuljetuspalvelut, kuten moni-
palveluauto. 
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laadukkaat sosiaali- ja terveyspalve-
lut.  

 

Palvelujen saavutettavuus säilyy en-
nallaan monipalveluautotoiminnan ja 
kyläkoulujen hyödyntämisen osalta 
tilojen käytön mahdollisuuden lisään-
tyvät 95-rakennuksen käyttöönoton 
myötä. 

 

Mahdollisimman kattavista pai-
kallisista sosiaali- ja terveyspal-
veluista pidetään kiinni ja pyri-
tään turvaamaan oman hyvin-
vointikeskuksen toiminta. 

 

Edellä kuvattujen ikäryhmäkohtaisten tavoitteiden lisäksi hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman 
valmistellut työryhmä jatkaa työtään ja muodostaa osana hyvinvointisuunnitelman toteuttamista 
seuraavat itsearvioinnit, arviot ja kuvaukset: itsearviointi hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman 
valmistelusta ja hyödyntämisestä; arvio kunnan hyvinvoinnin ja terveydenedistämiseen liittyvän 
työn rakenteista ja resursseista; arvio kunnan ehkäisevän päihdetyön rakenteiden vahvuudesta; ku-
vaus seurojen, yhdistysten ja kunnan yhteistyöstä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi; kuvaus 
kunnan elinvoiman edistämisestä; kuvaus kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden tukemisesta, lähilii-
kuntapaikoista ja liikuntapuistoista ja kuvaus hyvinvointia ja terveyttä edistävien ravitsemustottu-
musten lisäämistoimenpiteistä; kuvaus maahanmuuttajien kotouttamisen edistämisestä; väestöryh-
mien välisten terveyserojen raportointi valtuustolle; asukkaiden osallistumiskeinojen kuvaaminen 
kunnan verkkosivuilla; arviointi maakunnan kunnille antamasta tuesta kunnan hyvinvoinnin, ter-
veyden ja turvallisuuden edistämiseksi 
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OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY 

 

Asiakirja viedään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi 23.9.2019. 

6 Suunnitelman laatijat 

Kunnanhallitus päätti perustaa Hyvinvointikertomuksen valmistelua varten työryhmän kokoukses-
saan 18.6.2018 ja nimesi siihen seuraavat jäsenet: 

 sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mika Huovinen 
 kunnanhallituksen edustaja Tiina Väisänen 
 varhaiskasvatuksen toimialan edustaja päiväkodin varajohtaja Riitta Tiusanen 
 koulutuksen toimialan edustaja alakoulujen rehtori Mikko Nislin 
 kirjaston ja kulttuurin toimialojen edustaja kirjaston johtaja Sari Tulla 
 nuoriso- ja liikuntatoimen alojen edustaja liikunnan ohjaaja Markus Laitinen 
 teknisen toimen alan edustaja asiantuntijajäsenenä kunnan rakennusmestari Kalle Manninen 
 terveydenhuollon ja sosiaalitoimen alan edustaja kutsuttuna asiantuntijajäsenenä, joka on 

Eeva Häkkinen 

 

7 Suunnitelman hyväksyminen 

Kangasniemen kunnanvaltuusto 23.9.2019 § 

 

 

  

 

 


