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PARKANON KAUPUNGIN HYVINVOINTIRAPORTTI VUODELTA 2018 JA 

HYVINVOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2019 

 

Kuntalaki (2015/410) määrittelee kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisen 

keskeiseksi kunnan perustehtäväksi. Terveydenhuoltolain (1326/2010) luvussa 2 määritellään 

laajasti kunnan tehtäviä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.  

Kunnan tehtävänä on seurata asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä 

väestöryhmittäin.  Kootun tiedon pohjalta asetetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

strategiset tavoitteet. Tavoitteiden tulee perustua paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin. Tämän 

jälkeen määritellään tavoitteita tukevat toimenpiteet. Seurannasta ja tehdyistä toimenpiteistä 

raportoidaan valtuustolle vuosittain. Kerran valtuustokaudessa valmistellaan lisäksi laajempi 

hyvinvointikertomus ja se on hyväksytty Parkanon kaupungin valtuustossa toukokuussa 2017.   

Kaupungin ylin johto eli kaupungin valtuusto on vastuussa strategisista päätöksistä, joilla kunnassa 

edistetään hyvinvointia ja terveyttä. Valitessaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kunnan 

strategiseksi painoalueeksi ja hyväksyessään tavoitteet kunnan vuotuisessa toiminta- ja 

taloussuunnitelmassa, valtuusto asettaa eri hallinnonaloille velvoitteen ottaa hyvinvointi- ja 

terveysnäkökohdat huomioon omissa suunnitelmissaan. 

 Kuntien elinvoimaisuus ja toimintakyky kohenee, kun onnistutaan parantamaan niiden 

väestöryhmien terveyttä, joissa monenlaiset terveysongelmat ovat yleisiä. Kunnassa voi vaikuttaa: 

• elinympäristöön (yhdyskuntasuunnittelu, liikenneratkaisut) 

• elinoloihin (asumisolosuhteet, työllisyys ja työolot) 

• perheiden hyvinvointiin (toimeentulo, hyvinvointituen antaminen, yhteisöllisyyden tukeminen) 

• terveyttä edistäviin elintapoihin (liikuntamahdollisuudet, paikalliset ravitsemuspolitiikan 

painotukset, päihteiden käytön ehkäisy) 

• palvelujärjestelmän toimivuuteen, laatuun ja saatavuuteen 

Kaupungin valtuuston tehtävänä on myös varmistaa, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

johtamisesta ja vastuista sovitaan selkeästi. Hyvinvointityön johtamiseen osallistuvat kaikki kunnan 

eri hallinnonalat. Kunnan johtoryhmä koordinoi toimintaa. Tämä varmistaa muun muassa ohjauksen 

ja resurssit tarpeenmukaisen kohdentamisen toimintaan. Hyvinvointiryhmä toimii 

poikkihallinnollisesti kooten tietoa kunnan hyvinvoinnin tilasta. 

Parkanon kaupungin hyvinvointiryhmän jäsenet vuonna 2018 olivat lääkäri Tuuli Suuriniemi, 

vanhuspalveluohjaaja Tuija Vainionpää-Seilo, , koulukuraattori Tommi Lukinmaa, opettaja Seppo 

Soikkeli, liikuntapaikkahoitaja Veli-Matti Pölönen, terveydenhoitaja Riina Santala, vapaa-aika 

ohjaaja Elisa Vahosalmi, järjestelmäasiantuntija Teemu Tuuri  ja hyvinvointikoordinaattori Anne 

Perälä. Ryhmään kuuluu myös vuoden 2018 alusta hallinto sihteeri Sanna-Maija Kormano. 
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. 

Käytännössä yhteistyötä tulee tehdä kuntaorganisaation sisällä eri toimialojen välillä. Työn laaja-

alaisuuden vuoksi yhteistyötä tarvitaan myös kunnan ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Näitä 

ovat esimerkiksi järjestöt, seurakunnat, yritykset sekä alueelliset toimijat kuten oppilaitokset, 

sairaanhoitopiirit, osaamiskeskukset ja maakuntaliitot.  

 

HYVINVOINTIRAPORTTI 2018 

Parkanon kaupungin laaja hyvinvointikertomus vuosille 2017-2020  hyväksyttiin valtuustokauden 

päätteeksi toukokuussa 2017 ja se löytyy kunnan nettisivuilta. Tavoitteissa otettu huomioon 

Pirkanmaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteet vuosille 2017-2020. 

 

Parkanon kaupungin  laajan hyvinvointikertomuksen hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen 

painopisteet vuosille 2017-2020 ovat: 

1. TERVEELLISTEN ELINTAPOJEN EDISTÄMINEN  - RAVITSEMUS, LIIKUNTA, ENNALTAEHKÄISEVÄ 

PÄIHDETYÖ KAIKISSA IKÄLUOKISSA 

2. LIIKUNNAN LISÄÄMINEN KAIKKIEN ARKEEN  

3. TURVALLINEN PARKANO  -SYRJÄYTYNEISYYDEN EHKÄISEMINEN, OSALLISUUDEN LISÄÄMINEN, 

ELINYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS 

 

 

Vuonna 2018 Parkanon kaupungissa  

Vuosi 2018 kului Parkanossa niin kuin koko Suomessa valmistautuessa  Sosiaali- ja terveyspalvelujen 

muutokseen joka kuitenkin viimemetreillä peruuntui.  Pirkanmaalla terveyden- ja hyvinvoinnin 

yksikkö osallistui myös valmisteluiden laadintaan yhdessä kuntien kanssa laatien selvityksiä, 

ohjelmia ja lausuntoja palveluiden järjestämisestä ja niiden taustatekijöistä. Pirkanmaalla edettiin 

hyvien käytäntöjen ja elintapaohjauksen jalkauttamista sekä osallistumalla hallituksen 

kärkihankkeisiin. Järjestöyhteistyötä kehitettiin perustamalla urheiluseuraverkosto ja jalkauttamalla 

Järjestö 2.0 tilaisuuksia, jotka ovat jatkossa nimellä Tehdään Yhdessä.  

Kulttuuritarjonta oli vilkasta ja Art Festivo onnistui jälleen monipuolisella tarjonnalla. Kaupunki 

julistautui ITE-kaupungiksi ja tuo näin taidetta ihmisten lähiympäristöihin. Taideraide-ohjelma 

tarjoaa kulttuurikasvatusta koululaisille. Geopark on kansainvälinen ainutlaatuisten geologisten 

kohteiden yhteisbrändi ja Geoparkit pyrkivät edistämään geomatkailua, geologisen perinnön 

säilyttämistä, luonnontieteiden opetusta ja kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Geopark 

verkoston kohteita löytyy Parkanosta tällä hetkellä yhteensä 23 kpl, joista geo-kohteita on 7 kpl, 

luontokohteita 3 kpl sekä kulttuurikohteita 14kpl. Kaikkiaan pelkästään Geo-kohteita  (linkki) koko 

verkosto10 kunnan alueella on yli viisikymmentä.  

https://www.lauhanvuoriregion.fi/assets/Lauhanvuoriregion.fi/Uploads/Geokohdekartta-FI.pdf
https://www.lauhanvuoriregion.fi/assets/Lauhanvuoriregion.fi/Uploads/Geokohdekartta-FI.pdf
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Vuoden 2018 terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen onnistumisina Parkanon kaupungissa voidaan 

pitää merkittäviä panostuksia perheiden palveluihin kuten lähiliikkumisympäristöjen kehittämiseen  

ja useilla hankkeilla, joilla on vaikutettavuutta lasten ja perheiden terveyden edistämiseen kuten 

Hippaa ja Humppaa hanke varhaiskasvatuksessa. Luontokohteita on pyritty parantamaan ja 

retkeilypolkuja kunnostettu. 

Uuden koulukampuksen rakentaminen ja valmistautuminen opetuksen alkamiseen syksyllä 2019 

vaativat monenlaista suunnittelua, palaveria ja uusien toimintamallienharjoittelua. Henkilökunnan 

ja oppilaiden arjen sujuminen ja hyvinvointi  koulukampus alueella vaativat useiden hyvinvoinnin 

alueiden selvittämistä kaikilta valmistelijoilta koko vuoden. Rakennuksen turvallisuus, materiaalit, 

liikkuminen koulussa, sisäilma ja melu vaikuttavat jokapäiväiseen viihtymiseen. Koulun 

oppilashuoltoon on panostettu paljon ja oppilaat saavatkin koulunkäyntinsä tueksi oppilashuollon 

tiimin, jossa tukea saa nopeasti oppisen ja arjen pulmiin.   

 Vuotta 2018 kuvaa erilaisten ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämistä mm. 

perhepalvelukeskusmallin valmistelua ja käyttöönottoa, ikäihmisten matalan kynnyksen 

palveluiden valmistelua kuten palveluohjaajan, asiakasohjaajan ja Ikätori konseptin valmistelua. 

Kaupungin tarjoamia liikuntapalvelujen räätälöitiin kaiken ikäisille, Vesote elintapaohjaukseen 

koulutettiin kaksi henkilöä. Merkittävää on myös että maakuntavalmistelujen yhteydessä on luotu 

verkostoja eri teemoilla kaupunkilaisiin, lähikuntiin ja Pirkanmaan järjestötoimijoihin. 

Innolinkin tekemän muuttajatutkimuksen mukaan Parkanossa arvostetaan turvallisuutta, 

rauhallisuutta ja hyvänä kasvuympäristönä.  Suuri osa Parkanoon muuttaneista on paluumuuttajia 

ja  tutkimuksen mukaan palveluihin ollaan tyytyväisiä. Kuntalaiset kokevat turvallisuutta, rikoksia 

tapahtuu vähän  ja kuntalaisten asumisviihtyvyyteen on kiinnitetty huomiota.  

Indikaattorit ja niiden tuottama tieto 

THL on tuottanut keväällä kunnille hyvinvointikertomuksen minimitietosisällön, jota kunta voi 

halutessaan käyttää tai sen osia. Minitietosisällön kaikkia indikaattoreita ei ole vielä suoraan 

luettavissa sähköisessä hyvinvointikertomuksessa, mutta lisätään sinne päivitysten yhteydessä.  

Hyvinvointitilastoja voidaan hakea monista eri lähteistä kuten Sotkanetistä, 

Hyvinvointikompassista, Tilastokeskukselta, Terveytemme sivustolta, Terveyspuu-mallista ja 

kuntien omista tilastoissa.  

Sähköinen hyvinvointikertomus kokoaa sisältöä ja sen käytettävyys on huomattavasti parantunut. 

Lisäksi siihen on lisätty suppea Eva-arviointimahdollisuus. 
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TEA-VIISARI PISTEYTYS  

 

Tarkasteluhetkellä perusopetuksen, lukio- ja ammattikoulutuksen pisteet eivät olleet luettavissa. 

Terveydenedistämisaktiivisuus lukema 71 on Pirkanmaan tasossa ja liikunta lukema 80 selvästi yli. 

 

VÄESTÖ 

Parkanon kaupungissa oli vuoden tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Parkanossa  

oli vuoden 2018 lopussa 6473 asukasta. Parkanon väestön määrä on alentunut vuoden 2012  

jälkeen 444 henkilölläja vuoden 2018 aikanakin 89 henkilöä. Yli 65- vuotta täyttäneitä on reilusti yli  

30% koko kunnan väestöä ja huoltosuhde on korkea. 

  

IKÄRAKENNE 2018 

IKÄ % / VÄESTÖSTÄ 
 

PARKANO PIRKANMAA KOKO MAA 

0-6-VUOTIAAT 
 

5,5 7,1 7 

7-15-VUOTIAAT 
 

9,4 9,9 10 

16-24-VUOTIAAT 
 

7,7  10,1 10,6 

25-64-VUOTIAAT 
 

45,6 51 51 

65-74-VUOTIAAT 
 

17,9 12,1 12,6 

75-84-VUOTIAAT 
 

10,0 6,5 6,6 
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85-VUOTTA TÄYTTÄNEET 
 

4,0 2,7 2,7 

HUOLTOSUHDE,DEMOGRAFINEN 
 

84,5 59,6 60,8 

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. 

 

PERHERAKENNE 2018 PARKANO PIRKANMAA KOKO MAA 

Asuntokunnat,joissa 
vähintään yksi alle 18-vuotias 
henkilö,% kaikista 
asuntokunnista (2018) 

17 20,9 20,9 

Yhden hengen asuntokunnat, 
% asuntokunnista 

43,5 45,1 44 

Yhden vanhemman perheet, 
% lapsiperheistä 

21 22,4 22,5 

 

 

TALOUS 

Parkanon kaupungin taloustiedot löytyvät kaupungin vuoden 2018  tilinpäätöksestä ja vuoden 2018 

tuloslaskelma toteutui huomattavasti alkuperäistä talousarviota parempana. Tulos oli lähes 1,7 

miljoonaa euroa ylijäämäinen. Myös lainakanta laski. 

Työllisyys on Parkanossa vuoden aikana kehittynyt hyvin, ja kaupunki on yritysten sekä ammatillisen 

koulutuksen kanssa kehittänyt osaavan työvoiman saatavuutta. Ikääntyneen väestön hoitamiseen 

tarvitaan ammattilaisia ja Sasky kouluttaa lähihoitajia ja Parkanossa on paljon teollisuutta joten 

tarvitaan kone- ja tuotantotekniikan koulutusta. Opiskelijoilla on hyvä mahdollisuus työllistyä 

paikallisiin yrityksiin. Yleisen taloustilanteen koheni  ja tuloksessa näkyy kaupungin tekemät 

palvelutuotannon ratkaisut eli sote-kumppanuus Pihlajalinnan kanssa sekä koulukeskus Kaarnan 

toteuttaminen leasing-rahoituksella, kaupungin investoi mm. valokuitu verkon rakentamiseen. 

Tilikauden vuosikatteeksi muodostui 3 662 591 euroa. Poistot olivat 1 987 277 euroa ja tilikauden 

tulos noin 1 675 000 euroa. Kaupungin ei tarvinnut käyttää talousarvioon varattua 

lainannostovaltuutta 2 milj. euroa, joten lainakanta laski yli 370 000 eurolla ja oli vuoden lopussa 

noin 15,7 milj. euroa eli asukasta kohden 2436 euroa. Konsernin tulos oli noin 1,4 milj. euroa 

ylijäämäinen. Konsernin lainakanta oli 27,5 milj. euroa eli 4246 €/asukas. 

TYÖLLISYYS 

Parkanon työttömyys on laskenut vuonna 2018 kuten koko Pirkanmaalla ja oli alimmillaan  5,8% 

syyskuussa ja joulukuussa 8,4% . Väestöstä työvoiman piiriin kuului 2746 henkilöä ja heistä oli 
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työttömänä 232 henkilöä joulukuussa 2018 (vuotta aikaisemmin 56 hlöä enemmän) Näistä naisia oli 

115 ja miehiä 17. Lomautettuja oli työttömistä 24 henkilöä. Työkyvyttömyys eläkettä saavia,% 16-

64-vuotiaista oli vuonna 2018 Parkanossa 8,9%, Pirkanmaalla 5.6% ja koko maassa 5,9%. Parkano 

on lisännyt aktiivitoimia työllistämiseksi ja helmikuussa 2019 palakattiin työllisyyskoordinaattori, 

joka tekee yhteistyötä TE-toiminnan kanssa. Hänen asiakkaisiinsa kuuluvat Parkanon alueella nuoret 

eli 17–29 vuotiaat pitkäaikaistyöttömät ja yli 57-vuotiaat velvoitetyöllistämisen piiriin kuuluvat 

pitkäaikaistyöttömät. Kihniön alueella työllisyyskoordinaattorin  asiakkaita ovat kaikki 

pitkäaikaistyöttömät ja lisäksi hän  koordinoi Parkanossa toimivaa nuorten työpajaa, jonka 

toimintaan voivat tulla sekä parkanolaiset että kihniöläiset. 

 

SAIRASTAVUUS 

Sydän- ja verisuonitaudit, syövät, diabetes ja krooniset keuhkosairaudet aiheuttavat Suomessa yli 

puolet niin työikäisten kuolemista kuin kaikista kuolemista yhteensä. Ennenaikainen kuolleisuus 

sydän- ja verisuonitauteihin, syöpään, diabetekseen ja kroonisiin keuhkosairauksiin on vähentynyt, 

koska tunnetut riskitekijät, kuten tupakointi, korkea verenpaine ja korkea kolesteroli ovat 

vähentyneet ja tautien hoito on parantunut. Toisaalta epäsuotuisaa kehitystä on muun muassa 

ylipainon ja lihavuuden lisääntyminen ja se hidastaa kansantautikuolleisuuden laskua. (Jousilahti P, 

Kuulasmaa K, Koskinen S, Tolonen H, Pietilä A, Peltonen M. Kansantautikuolleisuus vähenee 

edelleen – WHO:n tavoite voidaan saavuttaa. Tutkimuksesta tiiviisti 32, 2019. Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos, Helsinki) 

 

Kansantauti 
 

2018 2017 2016 2015 2014 

103 Diabetes 
 

131,5 133,5 135,2 136,8 133,1 

112 Psykoosit 
 

87,5 86,1 93,3 94,9 88,2 

201 Sydämen 
vajaatoiminta 
 

158,7 144,4 131,4 132,6 125,6 

202 Nivelreuma 
 

97,3 101,0 98,1 91,1 94,1 

203 Astma 
 

84,3 83,1 82,7 78,2 78,4 

205 
Verenpainetauti 

115,2 115,8 115,6 117,5 118,5 

206 
Sepelvaltimotauti 

93,7 94,7 91,5 90,8 91,4 

Kansantauti-
indeksi 

109,7 108,4 106,8 106,0 104,2 

Sairastavuus-
indeksi 

112,8 115,5 115,4 116,4 109,2 
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Kansantauti-indeksi: Jokaiselle Suomen kunnalle on laskettu Kelan rekisteritietojen avulla indeksilukuja, 

jotka kertovat, kuinka yleisiä niin sanottujen kansantautien erityiskorvausoikeudet ovat suhteessa koko 

maan keskiarvoon (= 100). Laskennassa käytetään vuoden lopun väestötietoja sekä tietoa 

erityiskorvausoikeuksien voimassaolosta vuoden lopussa. Kuntien välisistä eroista voidaan poistaa 

väestön ikä- ja sukupuolirakenteesta johtuvat erot vakioimalla indeksiluvut iän ja sukupuolen mukaan. 

Sairastuvuusindeksi: Jokaiselle Suomen kunnalle on laskettu Kelan rekisteritietojen avulla 

indeksiluku, joka kertoo, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon 

(= 100). Kuntien välisistä eroista voidaan poistaa väestön ikä- ja sukupuolirakenteesta johtuvat 

erot vakioimalla indeksiluvut iän ja sukupuolen mukaan.  
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tutkimuksen mukaan suomalaislasten ja -nuorten 
ylipainoisuus on yhä yleisempää. Tällä hetkellä 2–16-vuotiaista pojista 27 prosenttia ja tytöistä 
18 prosenttia on ylipainoisia Suomessa. THL:n määritelmässä ylipainoisiksi määritellään lapset 
ja nuoret, joiden aikuista vastaava painoindeksi eli ISO-BMI on vähintään 25 kg/m2. 

2–16-vuotiaista pojista lihavia on 8 prosenttia ja tytöistä 4 prosenttia. Lihaviksi lasketaan ne 
henkilöt, joiden painoindeksi on vähintään 30 kg/m2.Vuosien 2014 ja 2018 välillä ylipainon ja 
lihavuuden yleisyys on silti säilynyt melko samankaltaisena. 

Tilastoissa näkyy huomattavia alueellisia eroja eri kuntien välillä. Osassa kunnista jopa 60 
prosenttia pojista on ylipainoisia ja tytöistä lähes 40 prosenttia. Esimerkiksi 13–16-vuotiaiden 
poikien ylipaino ja lihavuus on yleisintä Pohjois-Karjalassa ja Lapissa. THL:n tiedot perustuvat 
lastenneuvoloiden ja kouluterveydenhuollon terveydenhoitokäynneillä kirjattuihin pituus- ja 
painotietoihin. 
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LIIKUNTA 

Parkanon kaupungin laajaa liikuntatarjontaa koottiin liikuntatarjottimeen, joka löytyy myös sähköisesti 

kaupungin sivuilta: http://www.parkano.fi/wp-content/uploads/2009/04/Liikuntatarjotin-2019-2020-

2.pdf.  Matalan kynnyksen ryhmäliikuntatarjontaa lisätty. Liikuntapaikkojen käyttöaste on niin korkea että 

ennemminkin vapaista vuoroista pula. 

Lähiliikuntapaikkojen ja reittien valmistelu alkoi vuonna 2018. Kirjastoon tehtiin liikuntavälinelainaamo ja se 

on ollut aktiivisessa käytössä. 

 Maaliskuussa kokoontui Parkanon suurimmat liikuttajat eli urheiluseurat ensimmäistä kertaa yhteiseen 

tilaisuuteen kaupungintalolle ja koottiin Parkanon Urheiluseuraverkosto. Sen tavoitteena on pohtia yhteisiä 

tapahtumia ja muita urheiluseuroja koskevia kysymyksiä yhdessä vapaa-aikatoimen edustajien kanssa. 

Yhteistyötä paikallisten liikuntayrittäjien kanssa tehty, elintapaohjauksen keinoja selvitetty. 

Erilaiset vuodenaikoihin liittyvät tapahtumat kuten Satakunnan haastepyöräily,  uimahallikuljetukset, 

luisteluvuorot, hiihtotapahtumat rytmittävät kuntoliikunnan tarjontaa ja mahdollisuuksia harrastaa vuoden 

aikana. 

Parkanolaiset urheilijat ovat saavuttaneet eri lajeissa menestystä ja toimivat myös kannustavina 

esimerkkeinä lapsille -ja nuorille. 

 

 

http://www.parkano.fi/wp-content/uploads/2009/04/Liikuntatarjotin-2019-2020-2.pdf
http://www.parkano.fi/wp-content/uploads/2009/04/Liikuntatarjotin-2019-2020-2.pdf
http://www.parkano.fi/wp-content/uploads/2009/04/Liikuntatarjotin-2019-2020-2.pdf
http://www.parkano.fi/wp-content/uploads/2009/04/Liikuntatarjotin-2019-2020-2.pdf
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Ikäryhmittäin tiivistetysti vuosi 2018 

Lapset ja nuoret 

- Lapsi- ja perhepalveluiden muutos-ohjelma eli LAPE saatiin eteenpäin ja ns. Kosken taloon 

avautui Perheidentalo, jossa voi tavata matalalla kynnyksellä perhetyöntekijöitä. Avointa 

toimintaa tiloissa järjestää Parkanon seurakunta ja Parkanon MLL yhdistys. 

- Parkanon nuorisovaltuusto aloitti toimintakauden 2018-2019 

- Parkanon koulukampuksen peruskivi muurattiin 17.1.2018, tilaisuus oli avoin kaikille 

- Ystävyyskaupunki Monselicen nuoria Italiasta oli Parkanon lukion vieraina 

- Parkanon kaupunki muisti 150-juhlavuonna syntyneitä vauvoja lapsiperheiden 

kirjastolauantaissa 

- Mauton päivä Puntilla toukokuussa 

- Hippaa ja Humppaa Yhteinen hanke Ikaalisten kaupungin kanssa liikuttaa varhaiskasvatuksen 

väkeä 

- Parkanon kaupungissa on käytössä Liikkuva koulumenetelmä sekä sekä Kiva-koulu kiusaamista 

ehkäisevä malli 

- Uudet nuorisotilat otettu käyttöön, ”Puolenkuution Koppi” 

- Etsivä nuorisotyön tekijä luonut verkostoja, asiakkaita noin 15 

 

Työikäiset 

- Kaupunki on kehittänyt aktiivia toimia työllistämiseen yhdessä yrittäjien ja työvoimahallinnon 
kanssa. 

- Helmikuussa järjestettiin Parkanon rakentajapäivät ja Ammattilaiset areenalla päivät. 
Pirkanmaan Erämessut järjestettiin elokuun alussa. 

- Osallisuus ja työmaaseudulla- hanke tilaisuuksia yhdessä TE-palvelun kanssa 
- Erilaisia liikkumisen mahdollisuuksia kuntosali, lenkkeily, ohjatut ryhmät yhteistyössä järjestöjen 

ja yhdistysten kanssa 
- Terveystarkastukset aikuisneuvolan toimesta myös työttömille ja omaishoitajille, jokainen voi 

tehdä terveystarkastuksen netissä 
- Kolmostien Terveys tarjoaa elämänhallintakyselyn sivuillaan, sen täytettyä tarpeen vaatiessa 

mahdollisuus terapiapalveluihin ns. Vastaamo toiminta 
- Tupakoinnin lopettamisen avoin tukiryhmä 

- Kolmostien Terveys Oy tuottaa työterveyshuoltopalveluita, työfysiotarpeuttipalvelut 

 

  

Ikäihmiset 

- Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaa valmisteltiin syksy 2018 ja se valmistui keväällä 2019 

- Ikäihmisten palveluja järjestetään uudelleen, palveluneuvoja, asiakasneuvoja ja Ikätori 

valmisteilla. 

- Aikuisneuvola tekee ikäihmisten terveystarkastuksia 

- Parkanon Eläkekerhoissa suuri jäsenmäärä ja toiminta aktiivista 
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- Useat järjestöt ja yhdistykset järjestäneet terveyden edistämiseen liittyviä tilaisuuksia 
- Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa yhteistä toimintaa, ns.koulumummo, isovanhempien päivä 

koulussa. 
 

TURVALLISUUS 

- Tapaturmatilastot ja Liikenneturva on osa hyvinvointiryhmän työtä ja se kokoontuu kaksi kertaa 
vuodessa. Työryhmän kokouksiin on osallistunut ohjaavina tahoina Trafican 
liikennesuunnittelija sekä liikenneturvan edustaja. Liikenneturvan kuntaopas löytyy: 
https://www.liikenneturva.fi/fi/kampanja/kuntien-liikenneturvallisuustyo/kuntien-
liikenneturvallisuustyo. 

- Liikenneturvatyöryhmä kokoontunut keväällä ja syksyllä, turvallisuusasioita esillä myös Mauton 
päivässä. 

- Turvallisuussuunitelman valmistelua aloitettiin osana kuntien jatkuvuuden hallinta projektia ns. 
KUJA 

- Tapaturmatilastoissa on lasku yli 65-vuotiaiden lonkkamurtumatilastossa % vastaavan ikäisestä 
väestöstä, vuonna 2017 luku oli 0,9% ja vuonna 2018 0,5%. 

- Päihdeindikaattoreissa ei merkittävää muutosta vuodelle 2018. Päihdehuollon avopalvelut 
tuotetaan itse psykiatriselle poliklinikkalla ja yhteistyössä vuodeosaston kanssa.  

 

 
 

 

 

https://www.liikenneturva.fi/fi/kampanja/kuntien-liikenneturvallisuustyo/kuntien-liikenneturvallisuustyo
https://www.liikenneturva.fi/fi/kampanja/kuntien-liikenneturvallisuustyo/kuntien-liikenneturvallisuustyo
https://www.liikenneturva.fi/fi/kampanja/kuntien-liikenneturvallisuustyo/kuntien-liikenneturvallisuustyo
https://www.liikenneturva.fi/fi/kampanja/kuntien-liikenneturvallisuustyo/kuntien-liikenneturvallisuustyo
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JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Parkanon kaupunki on vuonna 2018 onnistunut  hyvinvoinnin –ja terveydenedistämisen 
tavoitteiden toteuttamisessa. Vuosi 2018 oli valmistelujen aikaa niin koulukampuksen ja 
maakuntavalmistelun osalta. Matalankynnyksen palveluja on lisätty ja kuntalaisille järjestetty 
osallistavia tilausuuksia huomioiden myös kausiasukkaat Parkanossa. Kaupungin lisääntynyt 
markkinointi- ja viestintä on auttanut tuomaan laajan palvelutarjonnan liikunnassa ja harrastuksissa. 
Kulttuuritarjonta on runsasta ja ympäristö huomioitu mm. Ihminen luonnossa tapahtumalla. 
Kaupunki koetaan turvalliseksi ja elinympäristö viihtyisäksi. 

Kunnan väestön väheneminen ja nopea ikääntyminen, syntyvyyden lasku sekä huoli iäkkäiden 
toimintakyvyn tukemisesta, yksinäisyydestä, asumispalveluista ja maaseudun autioitumisesta ovat 
haasteita kaikissa samankokoisissa kunnissa. Vuoden 2020 talouden suunnittelussa tuleekin ottaa 
huomioon olemassa olevien palveluiden räätälöiminen tukemaan hyvinvointitavoitteita, 
elintapaohjausta ja lisätä ennaltaehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä syrjäytymisen ja 
yksinäisyyden ehkäisemiseksi kaikissa ikäluokissa. Kuljetuspalveluiden tarve haja-asutusalueella 
tulee tulevaisuudessa korostumaan, toimintakyvyn laskiessa halutaan muuttaa palvelujen piiriin 
lähemmäs keskustaa. Se asettaa haasteen asuntosuunnittelulle. 

Edelleen kehittämistä vaativia toimenpiteitä vaativia asioita Parkanon hyvinvointityössä on 
ennakko-arvioinnin käyttöönotto kuntapäätöksen teossa. Muutamista merkittävistä 
päätösehdotuksista tulee tehdä ns.EVA -arviointi, jolloin päätösehdotukset arvioidaan eri 
näkökulmista avoimesti ja niistä on silloin myös helpompi keskustella ennen päätöksentekoa.  

Kaupungissa on useita hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia suunnitelmia ja työryhmiä, tiimejä, 
hankkeita ja projekteja eri tuottajien ja järjestöjen toimesta. Näiden selkeyttäminen luomalla niin 
kutsuttuja palveluverkostoja ja infograafeja toiminnoista auttaisi hahmottamaan toimijoiden 
rooleja. Myös suunnitelmien yhdenmukaistaminen auttaisi vähentämään työryhmien määrää. 
Vuonna 2020 eletään viimeistä laajan hyvinvointikertomuksen vuotta ja suunnataan katse tulevalle 
valtuustokaudelle. Tässä yhteydessä voisi hyvinvointityön uudelleen organisoinnin tehdä 
yhteistyössä kaupungin ja palveluntuottajien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa. 

 

VUODEN 2019 TAVOITTEET KAUPUNGIN STRATEGIAA TUKIEN 
 

- Henkilökunnan koulutus uusiin työmalleihin kuten systemaattinen lastensuojelun malli  
- Lasten- ja nuorten palveluverkon kehittäminen kokonaisuudeksi 
- Ikäihmisten uudenlaisten palvelumallien jalkautus 
- Uudenlaisten itsehoidon tueksi kehitettyjen digitaalisten palveluiden opettaminen 

kaikenikäisille, kampanjat kohderytmittäin 
- Ennaltaehkäisevän päihdetoimielimen perustaminen, mielenterveys- ja päihdesuunnitelman 

valmistuminen 
- Tapaturmien ehkäisyyn kiinnitetään huomiota joka ikäryhmässä 
- Pirkanmaan kulttuurisen hyvinvointisuunnitelman jalkautus edelleen 
- Kaupunkilaisten osallistaminen vaikuttamiseen 

 



Parkanon kaupungin hyvinvointisuunnitelma raportti taulukko :vuosien  2017-2020 painopisteet ja tavoitteet asetettu 

toukokuussa 2017. Tavoitteiden toteutuminen tulisi huomioida vuosittaisessa talousarviossa ja tilinpäätöksessä. 

 

PAINOPISTE 1.TERVEELLISTEN ELÄMÄÄNTAPOJEN EDISTÄMINEN 

Tavoitteet  Resurssit/vastuutaho Arviointi/mittarit Toteutuminen vuonna 2018 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 

laadittu ja toimenpide-ehdotukset  

toteutettu.  

 

 

 

Sivistystoimen johto 

Koulun rehtori 

Terveydenhoitajat 

Sosiaalitoimi 

Hyvinvointityöryhmä 

 

Kunnalla on voimassa oleva lasten 

ja nuorten  hyvinvointisuunnitelma. 

 

TEA- viisari tiedonkeruun tulokset. 

 
 Valmistuu syksyllä 2019, Lapsi- 
ja perhepalveluiden muutos 
valmistelua tehty 2018 

Lasten ja nuorten suun terveystottumuksia 

edistetään. 

 

 

Suun terveydenhuollon henkilöstö 

Varhaiskasvatus ja lasten neuvolan 

henkilöstö 

Koulun ja Kouluterveydenhuollon 

henkilöstö 

DMF-indeksi (tervehampaiset % 

ikäkausittain 5v, 1lk.5lk,8lk.) 

d/D-indeksi (reikiintyneet hampaat 

% ikäkausittain 5v, 1 lk, 5.lk, 8. lk). 

Raportti miten suun hoito 

vaikuttanut. 

DMF indeksi laskenut 2017 0,9, 
2018 0,7 12-vuotiailla. Lasten 
hammaslääkärikäynnit 
terveyskeskuksessa kasvaneet, 
ikäryhmittäiset tarkastukset 
tehty.Lasten hammashoidon 
ennaltaehkäiseviin opastus 
käynteihin kouluissa tulisi 
lisätä. 

Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisyn ja 

hoidon palveluverkko: 

mittarit/tarkistuslistat otettu käyttöön 

kunnassa ja terveyskeskuksessa. 

 

 

Koululääkäri ja 

kouluterveydenhoitaja 

terveydenhoitajat, 

varhaiskasvatuksen ja 

lastenneuvolan henkilöstö. 

Liikunnan opettajat.  

Liikuntatoimi. 

 

Kouluterveyskyselyt: Ylipainoisia % 

8. ja 9.luokan oppilaista/ID 3906. 

 

Palveluverkon tarkistuslistan 

käyttö. 

Palveluverkko ja tarkistuslista 
on käytössä 
terveydenhoidossa.  
ID 3906 lukema 26,7% 
vastanneista vuodelta 2017, 
vertailua ei vielä ole. 
Lisääntynyt poikien ylipaino 
huolena. 
 

Kouluruokailun kehittäminen ja lasten ja 

nuorten sekä vanhempien osallistaminen 

kouluruokailun kehittämisen suunnitteluun. 

Kunnan ruokapalvelusta vastaavat 

henkilöt 

Koulun henkilöstö 

TEA-Viisari tiedonkeruut: 

Perusopetus/osallisuus/ oppilaiden 

vaikutusmahdollisuudet: 

Lasten ja nuorten uusia 
ravitsemussuosituksia käsitelty. 
Kouluruokailusta ollut kysely. 
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Kouluaikaisen ruokailun ja välipalatarjonnan 

kehittäminen. Ravitsemuksen lukutaidon 

kehittyminen perheissä. 

 

Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa 

kuvattu ruokakasvatuksen tavoitteet. 

 

 

Ravitsemusterapeutti 

Terveydenhoitajat 

Oppilaskunta 

Vanhempien edustajat 

(vanhempain yhdistys) 

 

Sivistystoimen johto 

 

Varhaiskasvatus henkilökunta. 

ruokapalveluiden vastaava 

Kouluruokailun järjestäminen 

/pisteet. 

 

 

 

 

 

 Ruokakasvatuksen tavoitteiden 

toteutuminen. 

Teemapäiviä koulussa ja 
varhaiskasvatuksessa.  
Ruokaraati perustettu. Ruuan 
tarjoamisjärjestys muutettu 
niin että aloitetaan kasviksista 
jakelupisteellä. 
 
Ravitsemusterapeutin palvelut 
käytössä. 
 
Varhaiskasvatussuunnitelmassa 
on kuvattu tavoitteet. Uusi 
ruokasuositus 
varhaiskasvatukselle julkaistu 
1/2018, koko henkilökunta 
siihen tutustunut. 
 
 
 

Lasten ja nuorten mielenterveyden 

palveluverkon tarkistuslista on otettu 

käyttöön terveyskeskuksessa ja kunnassa. 

Terveyskeskuksen johto, sivistystoimen 

johto. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen 

henkilöstö. 

Varhaiskasvatuksen ja koulun 

henkilöstö. 

Muutoksen seuranta: keskeiset 

muutokset tarkistuslistan mukaan. 

Kouluterveyskysely tulokset ID 328.  

Tarkistuslistaa ei ole vielä 
kokonaisuudessa käytössä, 
asiasta keskusteltu, mutta 
toimeenpano puuttuu. 

Lisätään päihteettömyyteen liittyvää 

viestintää. Teemapäivät ja kampanjat 

kouluissa ja mediassa päihteiden käytöstä ja 

kouluterveyskyselyn tulosten julkistus 

vanhempainilloissa. 

 

 

Koulun henkilöstö 

Päihdetyöntekijä 

Koulukuraattori 

Oppilashuolto 

Terveydenhoitajat 

Hyvinvointiryhmä 

Tilaisuuksien ja tiedotuksen määrä. 

 

Kouluterveyskyselyn tulokset ID 

289 ja ID 290. 

 

 

Päihdehoitaja tehnyt 
yhteistyötä koulun ja 
sosiaalitoimen kanssa.  
Päihteettömiä tilaisuuksia 
järjestetty. 
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Ikäihmisten vajaaravitsemusriski 

tunnistetaan ja ehkäistään tehokkaasti 

kunnan eri yksiköissä, kotipalvelussa. 

1) Vajaaravitsemusriskin seulonta tehdään 

systemaattisesti Taysin ohjeen mukaan 

2) Tehostetaan ravitsemushoitoa 

tarjoamalla rakennemuunneltuja, 

runsasenergisiä aterioita tai 

täydennysravintovalmisteita asiantuntijan 

arvioiman tarpeen mukaan. 

Sote- johto, asumispalveluyksiköiden johto. 

Ruokapalvelut. 

 

Sote- henkilöstö 

Ravitsemuspalvelut 

Vajaaravitsemusseulontojen (MNA 

NRS-2002 määrä) palveluissa. 

 

 

 

Kohtalaisessa tai 

vajaaravitsemusriskissä olevien 

määrä eri palveluyksiköissä. 

Seulonnat ovat käytössä 
ikäihmisten palveluissa, tulos 
käsitellään hoitavan tahon 
kanssa. Ravitsemusterapeutin 
palvelut käytössä.  
 
Palveluntuottaja seura MNA-
ravitsemusseulonta, 
toimintakykymittarit käytössä. 

    

 

Väestön päihdehaittojen seuranta kunnan 

vuosittaisessa hyvinvointikertomuksessa. 

 

Hyvinvointiryhmä, päihdehoitaja 

 

Sivistystoimen johtaja ja rehtori 

Koulukuraattori 

Sote-johto ja henkilöstö 

 

Kouluterveyskyselyn tulokset: 

nuorten alkoholin ja päihteiden 

käyttö/muutokset. 

 

Päihdeindikaattorit. 

 Alkoholin ja päihteiden käyttö 
nuorilla vähentynyt. Huolena 
nuuskaamisen lisääntyminen ja 
huumausaineiden yleistyminen 
Pirkanmaalla. 
Päihdeindikaattoreissa ei 
merkittävää muutosta. 

 

 

 

 

2. PAINOPISTE LIIKUNNAN LISÄÄMINEN KAIKKIEN ARKEEN 

TAVOITTEET TOIMENPITEET RESURSSIT ARVIOINTI 

Parkanon kaupungin 
liikuntasuunnitelma laadittu 
ikäryhmittäin. 

Liikuntasuunnitelma laadittu ja 
sen toimenpiteet laitettu 
käytäntöön. 
Omaehtoisen liikkumisen 
lisäämisen tukeminen. 
 

Sivistystoimi 
Sote henkilöstö 
Tekninen toimi 

Liikuntaryhmien määrä. 
Liikuntapaikkojen käyttöaste. 
TEA- viisari tulos 80 yli koko 
Pirkanmaan tuloksen 
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Eri hallinnonalat ja toimijat 
yhdessä 
 

Matalan kynnyksen liikuntaryhmät  Hönstsäkerhojen lisääminen 
matalalla kynnyksen osallistumisen 
lisääminen- 

Sivistys 
Sote henkilöstö 
Yhdistykset 
 

Liikuntaryhmien määrä. 
Liikuntatapahtumien määrä.  
 
 

Perheiden kannustaminen 
liikuntaan 

Perheille suunnatut tapahtumat  Kaikki hallintokunnat 
Järjestöt  ja yhdistykset 
 

Tapahtumien määrä. 
Perheliikuntavuoroja tarjolla. 
Perheliikuntapäivä Käenkoskella. 
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3. PAINOPISTE TURVALLINEN PARKANO Syrjäytyneisyyden ehkäiseminen, osallisuuden lisääminen, elinympäristön turvallisuus 

 Tavoitteet RESURSSIT ARVIOINTI /Toimenpiteet vuonna 
2018 

SYRJÄYTYNEISYYDEN 
EHKÄISEMINEN 

Kunnassa sovittu yhteistyö 
järjestöjen kanssa 
yhteistyömallien luomiseksi: 
ystäväpalvelu, liikuttajakaveri, 
matalankynnyksen 
liikkumisryhmät. 
 
Kunnan eri toimijat, järjestöt, 
yhdistykset.  
  

Liikuntatoimi, nuoret ohjaamaan 
kerhoja. 
Sote-henkilöstö 
Vanhusneuvosto  
Eläkeläisjärjestöt 
Seurakunnat 
Yhdistykset 

Tilaisuuksien ja osallistujien 

määrä. 
 
Kolmannen sektorin kanssa tehty 
yhteistyötä eri järjestöissä, kuten 
setlementti, Parkanon seudun 
hengitysyhdistys. Tilaisuuksia ja 
osallistujamääriä ei seurattu. 

Kunnan sosiaali- ja 
terveyspalvelujen erityisen ja 
tehostetun tuen piirissä olevilla 
kuntalaisilla on mahdollisuus 
osallistua tuetusti kunnan 
kulttuuritarjontaan: kohdennetut 
kulttuuripalvelut. 
 
Sivistyspalvelut, Sosiaali- ja 
terveyspalvelut. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 
Sivistystoimen johto 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
henkilöstö 
Järjestöt 

 

Kohdennettujen 
kulttuuripalveluiden määrä, 
käytetyt eurot. Ilmaisia 
tapahtumia järjestetty. 
Vammaisneuvosto toimii, 
esteettömyyskartoitus tehty 
2018.  

Etsivä nuorisotyön 
käynnistäminen. 
Sivistystoimen johto 

Sivistystoimi nuorisotyöntekijä Etsivä nuorisotyöntekijä luonut 
verkostoja. Asiakkaita noin 15. 

OSALLISUUDEN LISÄÄMINEN 

 
Kuntalaisten 
vaikuttamismahdollisuuksien 
lisääminen. Asukasraatien 
perustaminen, hyvinvointikysely 

kuntalaisille. Teemaseminaarit 

eri aiheista. 

Kaikki toimijat yhdessä Tapahtumien lukumäärä ja 
osallistujat. Hyvinvointikysely. 
 
Asukasraateja ei ole. 
Nuorisovaltuusto on perustettu. 
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Kunnan johto, 

hyvinvointityöryhmä. 
Erilaisia teemapäiviä kuten Ihminen 
luonnossa tapahtuma. 

ELINYMPÄRISTÖN 
TURVALLISUUS 

Liikenneturvallisuus asioiden 
säännöllinen esilläpito, 
liikennevalistus. 
 
Tekninen toimi, hyvinvointiryhmä 
yhdessä yhteistyökumppaneiden 
kanssa. 

Kaikki toimijat yhdessä 
 

Liikennekasvatus tilaisuudet 
Onnettomuustilastot: 
 
 Jaettu valtuustolle ja 
hallintokunnille/liikennetyöryhmä 

Terveyskeskuksen ja 
sosiaalipalvelujen yhteistyönä 
laaditaan kuntajohdon 
hyväksymä 
toimeenpanosuunnitelma 
päihteiden käytön 
vähentämiseksi. Tuetaan 
savuttomuuden edistämistä. 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen 
johto. Kunnan johto. 

Sote- henkilöstö 
Päihdetyöntekijä 
Sivistystoimi 
Viranomaisyhteistyö mm. poliisin 
ennaltaehkäisevä päihdetyö. 

TEA-viisari tiedonkeruu, 
päihdeindikaattorit, ei muutoksia. 
 
Savuttomuuspäätös tehty 2018. 
 
Yhteistä toimeenpano-
suunnitelmaa ei vielä ole, 
valmistelu aloitettu 2019. 

 Otetaan käyttöön kunnassa Koti- 
ja vapaa-ajan turmien ehkäisyn 
tavoiteohjelma vuosille 2014-
2020. Käsitellään ohjelman 
toimeenpanoa eri toimialoilla . 

Kaikki toimijat  Raportoidaan ohjelman 
toimenpanosta vuosittaisessa 
hyvinvointikertomuksessa. 
Tapaturmatilastot.  
Toimintaohjelman osia 
käytössä/2018. 
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