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SAATTEEKSI

Kuntalain (17.3.1995/365) 1§:n mukaan kunnan on pyrittävä edistämään asukkaiden hyvinvointia.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jatkuvaa toimintaa, jota varten tarvitaan pysyvät, toiminnan
edellytyksiä mahdollistavat rakenteet. Rakenteilla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu
hyvinvointitietoa tuottavasta seuranta- ja raportointijärjestelmästä, poikkihallinnollista toimintaa
vahvistavasta johtamisjärjestelmästä ja johtamisen työvälineistä, osaavasta henkilökunnasta, hyvistä
toimintakäytännöistä sekä kaikki hallinnonalat kattavasta toimeenpano-organisaatiosta.
Parkanon Laaja hyvinvointikertomus 2014-2016 on hyväksytty valtuustossa 24.11.2014. Siinä on linjattu
hyvinvointikertomuksen painopisteet, toimenpiteet ja resurssit valtuustokauden loppuun asti.
Hyvinvointikertomus löytyy kaupungin sivuilta osoitteesta: www.parkano.fi sekä sähköinen
hyvinvointikertomus osoitteesta: www.hyvinvointikertomus.fi.
Hyvinvointikoordinaatiotyötä ohjaa Pirkanmaan alueellinen terveydenedistämisen työryhmä sekä
neuvottelukunta. Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen kokonaistavoitteet hyvinvointityölle on
suunnattu vuoden 2020 loppuun asti. Työn päätoimisena vastuuhenkilönä toimii PSHP:n
terveydenedistämisen yksikön ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen. Parkanon kaupungin johtoryhmä toimii
hyvinvointikertomustyön ohjausryhmänä.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuu kaupungissa jakaantuu kaikkien hallinnonalojen kesken ja
siksi hyvinvointityöryhmä on koottu poikkihallinnollisesti eri toimialoilta. Hyvinvointityöryhmä vastaa
kaupungin hyvinvointikertomustyöstä ja sen kokoamisesta. Hyvinvointityöryhmään on perustettu kaksi
teemaryhmää: Savuttomuus-työryhmä ja TYHY-ryhmä.
Hyvinvointikoordinaattori toimii linkkinä ryhmien ja kaupungin eri toimialojen välillä.
Hyvinvointikoordinaattori tekee yhteistyötä ja jakaa tietoa terveydenedistämisenkeinoista myös järjestöjen,
seurakuntien, yksityisten toimijoiden ja paikallisviranomaisten kanssa. Hyvinvointikoordinaattorin työssä
lopetti lokakuussa 2015 Marja-Liisa Vainionpää ja marraskuussa 2016 aloitti osa-aikaisena Anne Perälä.
Hyvinvointikertomuksen kokoamisen apuna käytettävä sähköinen hyvinvointivointikertomus 0.3 versio
päivitetty vuoden 2016 alusta 0.4 versioon. Se sisältää myös suppean EVA:n eli päätösten
ennakkoarviointityökalun. Työkaluun on tulossa kesäkuussa 2017 merkittävä päivitys, joka muuttaa
työkalua helpommin käsiteltäväksi.
Hyvinvointityön päätavoitteena on parkanolaisten terveyden edistäminen, hyvinvoinnin lisääntyminen,
sairastavuuden vähentyminen ja terveyserojen kaventuminen sekä kansansairauksien ennaltaehkäisy.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tavoitteet näkyvät osana kaupungin strategiaa ja toimialojen
suunnitellussa. Terveyden edistäminen on toimintaa, jolla vaikutetaan terveyden ja hyvinvoinnin
taustatekijöihin kuten elintapoihin ja elämänhallintaan, elinoloihin ja elinympäristöön sekä palvelujen
toimivuuteen ja saatavuuteen.
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OSA I HYVINVOINNNIN KEHITYS VALTUUSKAUDELLA 2013-2016
Alueellisen terveyden edistämisen koordinaation tavoite on väestöryhmien välisten terveyserojen
kaventaminen Pirkanmaalla ja siten vaikuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuskehitykseen.
Positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan yhdensuuntaisia ja eri toimijoiden yhteistyössä
toteuttamia toimenpiteitä alueellisella tasolla, kunnissa ja Pirkanmaan erikoissairaanhoidossa.
Parkano on elänyt vuosina 2013-2016 merkittävien organisaatiomuutosten aikaa. Sosiaali- ja terveyspalvelut
ulkoistettiin uudelle palveluntuottajalle, sisäilma-ongelmat vaativat selvittelyä ja toimenpiteitä. Kaupunkiin
rakennettiin uusi päiväkoti ja tehtiin päätös panostaa lasten ja nuorten hyvinvointiin uuden koulukeskuksen
rakentamisen myötä. Ikäihmisten palveluihin lisättiin palveluasumista.

1.1 INDIKAATTORIEN JA MUUN TIEDON OSOITTAMA HYVINVOINTI
Kaupungin hyvinvointitiedon tarkastelu on ryhmitelty sähköisen hyvinvointikertomuksen mukaisesti
kuuteen eri ryhmään. Ensimmäisenä on kuvaus kunnan rakenteista, taloudesta ja elinvoimasta. Sen jälkeen
tulevat ikäryhmittäiset osiot. Jokainen indikaattoripaketti sisältää noin 10 perusindikaattoria sekä lisäksi
kunnan lisäämiä indikaattoreita. Tässä asiakirjassa ei kuitenkaan esitetä kuvana jokaista indikaattoria, vaan
indikaattorit löytyvät ja päivittyvät kokonaisuudessaan sähköisessä hyvinvointikertomuksessa, joka löytyy
osoitteesta www.hyvinvointikertomus.fi.
Ikäryhmittäisessä osiossa on hyödynnetty yhdeksää hyvinvoinnin ulottuvuutta eli teemaa niiltä osin kun
tietoja on ollut käytettävissä. Teemoja ovat: Osallisuus, vaikuttaminen, elämänlaatu, henkinen hyvinvointi,
terveys ja toimintakyky, turvallisuus, opiskelu ja työ, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, asuminen ja
ympäristö sekä toimeentulo.
Luvussa tarkastellaan myös päättyvän valtuustokauden aikana tehtyjä ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen
vaikuttaneita toimenpiteitä, nykytilaa ja kehitysnäkymiä. Nykytilaa tarkastellaan eri toimialueiden,
hyvinvoinnin painopisteiden ja eri väestöryhmien näkökulmista.

1.2 TALOUS JA ELINVOIMA
Vuonna 2017 Parkano viettää 150-vuotisjuhlia, samalla kun on 100-vuotiaan itsenäisen Suomen
merkkivuosi. Kaupunki satsaa tulevaisuuteen, ja menossa on isoja hankkeita elinvoiman ja hyvien
asumisedellytysten turvaamiseksi. Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman
teemana voidaan pitää hyvien palvelujen turvaamista lapsiperheille.
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Vuoden 2016 lopussa Parkanon väkiluku oli 6680 asukasta. Hyvinvointikertomuksen väestörakenteen
tarkastelussa voidaan todeta , että Parkanossa erityisesti työikäinen väestö on vähenemässä ja ikäihmisten
osuus kasvamassa. Tämän tiedon valossa Parkanossa on syytä varautua ikäihmisten toimintakyvyn
ylläpitämiseen ja monimuotoisten palvelujen kehittämiseen.

Huoltosuhde ilmaiseen kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65 vuotta täyttänyttä on sataa 15-64-vuotiasta
(työikäistä) kohti. Huoltosuhde Parkanossa on korkeampi kuin Pirkanmaan kunnissa keskimäärin, luku on
76,4.

Ikärakenne

Parkano

Pirkanmaa

Koko maa

0 - 6-vuotiaat, % väestöstä (2015)

6,3

7,8

7,6

7 - 15-vuotiaat, % väestöstä (2015)

9,5

9,6

9,8

16 - 24-vuotiaat, % väestöstä (2015)

8,4

10,8

10,6

25 - 64-vuotiaat, % väestöstä (2015)

47,2

51,5

51,5

65 - 74-vuotiaat, % väestöstä (2015)

16,2

11,5

11,7

75 - 84-vuotiaat, % väestöstä (2015)

8,7

6,2

6,2

85 vuotta täyttäneet, % väestöstä (2015)

3,7

2,6

2,5

Huoltosuhde, demografinen (2015)

76,4

57,7

58,2

lähde: Hyvinvointikompassi
Parkano päättää alkuvuonna 2017 uudistetusta toimielinorganisaatiosta siten, että se tukee kaupungin
uuden strategian toteuttamista. Uusi organisaatio tulee käyttöön huhtikuussa pidettävien kunnallisvaalien
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jälkeen. Tavoitteena on jäntevöittää strategista päätöksentekoa, niin että Parkano voi toimia vahvana
elinvoimakuntana. Vuoden 2019 alusta soten järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnalle, jolloin kuntien
tehtäväkenttä ja rooli muuttuu merkittävästi. Yhä tärkeämmäksi muodostuu elinvoiman, asumisviihtyvyyden
ja hyvinvoinnin kehittäminen.
Parkanon kaupungin yleisiä tavoitteita ovat elinvoimakuntaan valmistautuminen
1.
2.
3.
4.

Parkanon kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen
Positiivisen väestökehityksen edistäminen
Tasapainoinen talous
Henkilöstön hyvinvointi

Parkanon kaupungin taloutta on tasapainoitettu tiukalla säästökuurilla. Talouteen vaikuttavia rakenteellisia
muutoksia tarkkaillaan talouden seurantaryhmässä. Verotulot laskevat hieman mm. valtakunnallisesti
päätettyjen veronkevennysten vuoksi ja kilpailukyky sopimuksen vaikutuksesta. Valtionosuudet ovat
kuitenkin nousseet. Parkanon tuloveroprosentti on 21.00%
Parkano on tehnyt kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseen mittavia investointeja korjaamalla kirjaston
ja rakennuttamalla uuden koulukampusalueen.
Uuden 2017 vuoden Parkanon kaupungin strategian mukaan taloudelliseen kestävyyteen tulee varautua:
Koulukampusinvestoinnin toteuttamisen ja heikon verotulojen kehityksen vuoksi on seuraavina vuosina
toteutettava rakenteellisia muutoksia, joilla päästään vähintään 1 miljoonan euron säästöihin vuoteen 2019
mennessä.
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Suunnitelmakaudella ja sen jälkeenkin olisi päästävä vuosittain yli 2,5 milj. euron vuosikatteeseen ja
ylijäämäiseen tulokseen, jotta investointien rahoitus pystytään hoitamaan.
Suuri muutos on maakunnalliseen soteen siirtyminen vuoden 2019 alusta. Samassa yhteydessä kaupungin
verotuloista katoaa noin 12,5 %-yksikköä eli valtionosuuksien kanssa noin 60 % kaupungin tuloista, ja
talouden koko supistuu siten huomattavasti. Tavoitteena on, että vuosittainen tulos on positiivinen ja
investointitaso pysyy poistojen tasolla. (Strategia 2017)

Indikaattori ilmaisee kunnan lainakannan asukasta kohti euroina.
Lainakanta määritellään: Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)
kunnan/kuntayhtymän taseesta. Kunnan tai kuntayhtymän lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta
pääomaa.
Väestösuhteutus on tehty THL:ssä käyttäen Tilastokeskuksen Väestötilaston tietoja

1.3 LAPSET,VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET
Parkanossa on lapsiperheitäkeskimäärin saman verran kuin muissakin vertailukunnissa samoin yhden
hengen asuntokuntia. Lapsiperheiden määrä on kuitenkin laskussa samoin kuin muissakin vertailukunnissa.
Sosiaali-ja terveystoimi, sivistystoimi, nuorisotoimi sekä muut toimialat sijoittavat kasvavaan kuntalaiseen
paljon. Se on sijoittamista tulevaisuuteen. Lapsi ei kuitenkaan kasva omassa varassaan eikä pelkästään
perheen voimavaroilla vaan koko yhteisön, kunnan sekä palvelutuotannon avulla. Kunnat satsaavat lapsiin
erilaisten palvelujen kautta: neuvola, päivähoito, varhaiskasvatus, opetus, kouluterveydenhuolto,
oppilashuolto, kotipalvelu, perhetyö, ehkäisevä ja asiakaskohtainen lastensuojelu, kulttuuripalvelut ja
nuorisotyö. Hyvin toimivat palvelut lisäävät hyvinvointia. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden hyvä tai
huono vaikutus jatkuu pisimmälle. On kriittisen tärkeää, että juuri nämä palvelut suunnitellaan, toteutetaan
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ja niitä johdetaan huolellisesti. Jokaisella sektorilla ja tasolla tulisi ottaa lähtökohdaksi lapsen ja nuoren hyvän
kehityksen tukeminen arjessa. Kunta voi säästää vielä enemmän sijoittamalla lasten ja perheiden
tukemiseen. Varhaiset vanhemmuutta ja lasten oppimista ja sosiaalisuutta tukevat toimet ovat parhaita
investointeja. Ensin ne vähentävät erityispalvelumenoja, myöhemmin tuovat taloudellisia tuottoja. Syrjään
joutumisen sijaan nuorista tulee hyviä veronmaksajia ja toisistaan huolta pitäviä kansalaisia. Perhekeskukset,
hyvinvointineuvolat ja moniammatilliset palveluverkostot ovat hyviä esimerkkejä varhaisen tuen palveluista.
Parkanon koulut
1. Keskustan koulu;
416 oppilasta, rehtori, luokanopettajia 22, erityisopettajia 2, erityisluokanopettajia 2, englannin opettaja
1,ruotsin ja englannin opettaja 1, erityisohjaaja 1, koulunkäyntiohjaajia 4, koulunkäynninohjaaja/lähihoitaja
1, määräaikaisia koulunkäyntiohjaajia (50-78,4%) 5, määräaikaisia lähihoitajia 1, ruokapalveluesimies 1,
ruokapalvelutyöntekijä 2,5, koulusihteeri

2. Pohjois-Parkanon koulu; loppuu keväällä 2017
37 oppilasta (sisältää esikoululaiset, joita 4 kpl)
koulunjohtaja / luokanopettaja 1, määräaikainen luokanopettaja 1, koulunkäyntiohjaaja (78,4%),
määräaikainen koulunkäyntiohjaaja (78,4%) 1, keittäjä-siistijä-talonmies 1, siistijä (21,6%)
3. Yhteiskoulu;
206 oppilasta
rehtori (50%), aineenopettajia 11, yhteinen opinto-ohjaaja lukion kanssa 1, yhteisiä aineenopettajia lukion
kanssa 9, yhteinen tuntiopettaja Pohjois-Parkanon ja Keskustan koulun kanssa 1, tunti opettaja 1,
erityisopettaja 1, erityisluokanopettaja 1 (pienryhmä) , JOPO- opettaja 1, määräaikainen
koulunkäyntiavustaja 1, koulukuraattori (yhteinen koko koululaitoksen kanssa), koulusihteeri (40%),
ruokapalveluesimies 1, kokki 1, ruokapalvelutyöntekijöitä 2.
Tiedot 06.03.2017 tilanteen mukaan
lukuvuosi

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

opp.määrä

205

200

232

229

235

199

20162017
206

Lapsia varhaiskasvatuksen piirissä sekä esiopetuksessa yhteensä noin 220.
- Esiopetuksessa ikäryhmästä 100 %.
- 0-6-vuotiaiden ikäryhmästä päivähoidon piirissä 63 %.
Henkilöstön määrä ja yksiköt:
Päiväkodinjohtaja 1, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja/ perhepäivähoidonohjaaja 1,
lastentarhannopettajia 8, lastenhoitajia 15, perhepäivähoitajia 10, ruokapalvelutyöntekijä 2,5.
- 9 perhepäivähoitokotia, 2 päiväkotia.
LAPEKE ja Pippurihanke
Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma eli LAPE: Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma on Sosiaali- ja
terveysministeriön kärkihanke ja Pirkanmaan Pippurihanke sen osahanke. Pirkanmaan Pippuri-hankeen
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päätavoite on, että tulevaisuudessa lasten, nuorten ja perheiden palvelut tuotetaan alueellisesti integroituna
kokonaisuutena. Siinä sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatus, opetustoimi sekä kulttuuri-, vapaa-aika-,
liikunta- ja nuorisopalvelut täydentyvät luontevasti laajan kolmannen sektorin, seurakunnan ja yksityisen
sektorin toimijoiden avulla. Pirkanmaalla tavoitteen saavuttamiseen on erityisen hyvät edellytykset, sillä
hankkeen toteutukseen osallistuvat kaikki alueen kunnat ja kaupungit sekä lukuisa joukko kolmannen
sektorin ja muita toimijoita. Kihniössäkin on aihepiiriin liittyvä työ jo käynnistetty ja hankkeen myötä kunnat
ja kaupungit saavat hyvän tuen kehitystyön edistämiseen. LAPE-muutosohjelmassa lapsen etu ja
vanhemmuuden tuki ovat ensisijaisia. Peruspalveluiden vahvistetaan ja siirretään painopistettä ehkäiseviin
palveluihin ja varhaiseen tukeen. Myös koulua ja varhaiskasvatusta kehitetään tukemaan lapsen hyvinvointia.

Sosiaalitoimessa eletään tällä hetkellä suurta muutosten aikaa. Perustoimeentulotuki on siirtymässä Kelaan
1.1.2017 ja lähitulevaisuudessa myös Sote-uudistus ja sen mukanaan tuomat suureet haasteet.
Sosiaalihuoltolain tultua voimaan 1.4.2015 tavoitteeksi tuli kiinnittää yhä enemmän huomiota lasten ja
perheiden hyvinvointiin ja taata tietynlaiset palvelut jokaisen kuntalaisen saataville ja erityisesti kaikkein
heikoimmassa asemassa oleville. Lain tavoitteena on edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista
turvallisuutta, vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta, turvata yhdenvertaisin perustein
tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut sekä muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet,
edistää asiakaskeskeisyyttä sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa ja
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parantaa yhteistyötä sosiaalihuollon ja kunnan eri toimialojen sekä muiden toimijoiden välillä em.
tavoitteiden toteuttamiseksi.
Sosiaalityön kokonaisuudella pyritään edesauttamaan kuntien asukkaiden hyvinvointia ja ehkäisemään
ongelmien syntyä tai vaikeutumista. Perheen kohdatessa vaikeuksia muun muassa vanhemman
mielenterveys- tai päihdeongelmien vuoksi, perhe voi hakeutua aikuissosiaalityön ja perusturvan
palveluihin. Aikuissosiaalityössä tavoitteena on vahvistaa yksilön ja perheen itsenäistä selviämistä.
Aikuissosiaalityöllä edistetään asiakkaiden omatoimisuutta ja ehkäistään syrjäytymistä. Sosiaalityössä
asiakkaita ohjataan mm. talouden ja asumisen haasteisiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi asiakkaita tuetaan
kuntoutumaan sekä hakeutumaan koulutukseen ja työelämään yhteistyössä työllisyyspalveluiden kanssa.
Sosiaalityössä työskentely alkaa aina asiakkaan palvelutarpeen arvioinnilla. Arviointityöskentelyn
yhteydessä sovitaan asiakkaan tilanteen vaatimista toimenpiteistä.
Perhesosiaalityössä autetaan perheitä, sekä lapsia että aikuisia, erilaisissa elämän pulmatilanteissa.
Ongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi perheen sisäiset ristiriidat, kasvatukselliset haasteet, työttömyys,
taloudellinen tilanne tai päihteet. Perhesosiaalityössä perhettä autetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen
keinoin. Perhesosiaalityö tekee yhteistyötä tiiviisti mm. koulujen, päiväkotien, perheneuvolan,
aikuissosiaalityön ja terveydenhuollon palveluiden kanssa.
Perhesosiaalityön palveluita ovat lapsiperheiden kotipalvelu, ennalta ehkäisevä perhetyö, tukiperhe- ja
tukihenkilötoiminta, vertaistukitoiminta, lomatoiminta, lastenvalvonta, perheneuvolapalvelut ja lapsi- ja
perhekohtainen lastensuojelu.
Lapsiperheiden ennalta ehkäisevän perhetyön tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä.
Perhetyö on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa
tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien
voimavarojen vahvistaminen. Perhetyö toteutetaan aina yhteistyössä perheen kanssa.
Neuvolan perhetyö on yksi keskeinen ennalta ehkäisevän perhetyön työmuoto, joka on tarkoitettu
varhaiseksi tueksi perheille, kun huolet ovat vielä pieniä tai ongelmia halutaan ennaltaehkäistä. Se
kohdentuu vauvaa odottaville ja muille neuvolan asiakasperheille. Tuki on lyhytkestoista keskustelu- ja
ohjausapua esimerkiksi vauvan odotukseen, lapsenhoitoon tai parisuhteeseen liittyvissä asioissa.
Perheneuvola kuuluu osaksi perhesosiaalityön palveluita. Perheneuvolan palvelut on tarkoitettu alle 18vuotiaiden lapsille ja heidän perheillensä. Perheneuvolatyö sisältää tutkimuksia, eri elämäntilanteiden
arviointia, psyykkistä tukemista ja tukitoimien suunnittelua tilanteissa, joissa lasten/nuorten
oireilun/pulmien taustalla on perhedynamiikkaan tai perheen olosuhteisiin liittyviä tekijöitä.
Perheneuvolatyö sisältää kognitiivisia tutkimuksia, tunne-elämän ja perhesuhteiden selvittelyjä.

10
Vanhempien kanssa työskennellään esimerkiksi parisuhdeasioissa ja erotilanteessa sekä erilaisissa
vanhemmuuteen liittyvissä teemoissa. Lasta tavataan tutkimusten ja psyykkisen tuen puitteissa.
Perheneuvolassa työskentelee psykologi ja perheneuvoja, lisäksi on mahdollista saada lastenpsykiatrin ja
nuorisopsykiatrin arvio tilanteesta. Perheneuvola on läheisessä yhteistyössä neuvolan, varhaiskasvatuksen,
sosiaalitoimen sekä koulutoimen kanssa.
Tukihenkilötoiminta on tarkoitettu lapsille tai nuorille, jotka tarvitsevat ulkopuolista aikuista kasvunsa ja
kehityksensä tueksi. Tukihenkilönä voi toimia kuka tahansa kiinnostuksen ja tehtävään tarpeen mukaiset
kyvyt omaava aikuinen. Lomanviettopalveluja ja tukea lomanvieton järjestämiseen annetaan
perhetilanteen, pitkäaikaisen sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella.

Parkanon kaupunki seuraa talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaan lastensuojelun toimenpiteiden
kehitystä. Lastensuojeluilmoitusten määrä on tasaisesti noussut uuden sosiaalilain tultua voimaan ja
ilmoitusvelvollisuudesta tietoisuuden lisäännyttyä. Samasta tapauksesta saatetaan tehdä useita ilmoituksia
ei toimijoiden taholta. Sama trendi on näkyvissä koko Pirkanmaalla ja valtakunnallisesti.

Kouluikäiset lapset ja nuoret tarvitsevat monipuolista ruokaa jaksamiseen, kasvuun ja kehitykseen. Lasten ja
nuorten energiantarpeen viitearvot ja ravintoaineiden saantisuositukset on esitetty suomalaisissa
ravitsemussuosituksissa

(Valtion

ravitsemusneuvottelukunta

2005).

Kouluikäisten

ravitsemuksen perusta ovat lautasmalli, säännöllinen ateriarytmi ja terveelliset välipalat.

terveellisen
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SYÖDÄÄN YHDESSÄ -ruokasuositukset lapsiperheille on uusi kansallinen suositus lasten, lapsiperheiden ja
raskaana olevien ja imettävien ruokavaliosta. Suosituksissa kuvataan terveyttä edistävän monipuolisen
ruokavalion periaatteet sekä keinoja sen toteuttamiseen lapsiperheissä. Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-599-8.

1.4 NUORET JA NUORET AIKUISET
Parkanon lukion oppilasmäärän kehitys viime vuosina:
lukuvuosi

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

opp.määrä
aloittaneet

156
51

147
30

122
38

95
26

95
32

20162017
85
31

Tiedot 31.12.2016 tilanteen mukaan.

Parkanon kaupungin nuorisotyö sijoittuu hallinnollisesti sivistystoimen, ja sen sisällä vapaa-aikatoimen
alaisuuteen. Käytännön nuorisotyöstä vastaa yksi henkilö kaupungin oman toiminnan osalta. Nuorisotyön
resursseista johtuen niin kaikille avoin toiminta kuin sovellettu erityisnuorisotyökin ovat sisällä yhden
työntekijän työnkuvassa. Erityisnuorisotyön osalta yhteistyötä tehdään mm. koulutoimen ja
perusturvaosaston kanssa. Etsivä nuorisotyöntekijä jalkautuu nuorten pariin ja kohdistaa toimintaa
varsinkin syrjäytymisuhassa oleviin nuoriin.
Nuorisotyön tavoitteena on ollut luoda nuorille lisää erilaisia toiminnallisia mahdollisuuksia, lisätä nuorten
osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia ja kannustaa ja tukea nuoria päihteettömään elämäntapaan.
Kohteena ovat pääasiassa 11-18-vuotiaat nuoret. Nuorisotyötä kehitetään aktiivisesti vuonna ja kunnallisen
nuorisotyön erityisenä kohteena ovat tukea tarvitsevat nuoret. Nuorisovaltuusto kokoontuu myös
Parkanossa.
Kansainvälistä nuorisotyötä, nuorisovaihtoa, leirikoulutoimintaa ja esiintymismatkoja toteutetaan Italiassa
sijaitsevan Vo:n kunnan kanssa solmitun ystävyyssopimuksen pohjalta. Kansainvälisen nuorisotyön osalta on
hyödynnetty myös Cimo:n Nuorisovaihtoon tarkoitettuja rahoja. Näin ollen vastaanottava/vieraileva ryhmä
voi tulla mistä Euroopan maasta tahansa. Parkanosta on vierailtu nuorten kanssa mm. Puolassa.
Vahojärven leirikeskuksessa järjestetään kaupungin toimesta vähintään yksi lastenleiri kesällä, kaksi kertaa
vuodessa ns. haravatalkoot ja muutamia pienimuotoisempia tilaisuuksia (kinkerit, kauneimmat joululaulut
jne.) yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa.
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Nuorisotyö järjestää erilaisia tapahtumia yhdessä vapaa-aikatoimen kanssa. Erityisen suosituksi on
Parkanossa tullut Mauton päivä tapahtuma keväisin. Seurakunnat ja yhdistykset järjestävät myös
aktiviteetteja nuorille, Parkanon seurakunnalta löytyy uudet nuorisotilat ns. Monttu.

1.5 TYÖIKÄISET
Vanhat sanonnat Olet sitä mitä syöt” ja ”Ihminen on luotu liikkumaan” ovat yksilön terveyden ja hyvinvoinnin
perusta. Ravitsemus ja liikunta ovat myös tärkeimmät keinot vaikuttaa suurten kansantautien esiintyvyyteen.
Merkittävät

elintavat

sairauksien

riskitekijöinä

ovat:

Epätasapainoinen

ruokavalio,

liikunnan

vähäisyys/puute, alkoholin liikakäyttö, tupakointi, psyykkinen pahoinvointi, liian vähäinen nukkuminen ja
pitkittynyt stressi.

Kansalaisten terveyden edistämisen ABC sisältää keskeiset, yleisesti hyväksytyt, jokaisen kansalaisen
tavoitteet ja keinot oman ja läheisten terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.

1.Monipuolinen, kohtuullinen ja nautittava ruoka.
Ruokailut rytmittävät päivää. Hyvä ruokavalio sisältää kasviksia, marjoja, hedelmiä, täysviljavalmisteita,
vähärasvaisia maitovalmisteita, pehmeitä rasvoja, kalaa ja vähärasvaista lihaa lautasmallin mukaisesti
koottuna. Yhdessä ruuan valmistaminen ja perheen kiireettömät ateriat ovat arjen luksusta. Hyvä
työpaikkaruokailumahdollisuus sekä maittava ruoka koululaisille lisää hyvinvointia.
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2. Riittävä liikunta. Terveysliikunta ja fyysinen aktiivisuus joka päiväisessä elämässä parantaa kaikenikäisten
fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja hyvinvointia sekä ikäihmisten toimintakykyä. Fyysistä aktiivisuutta
edistämällä on mahdollisuus pidentää työuria, lisätä työhyvinvointia, vähentää eriarvoisuutta ja syrjäytymistä
sekä kaventaa sosiaaliluokkien välisiä terveys ja hyvinvointieroja. Perus-liikuntaa on arki, hyöty- ja
työmatkaliikunta jota tulisi harrastaa päivittäin. Istumisen vähentäminen ja seisten tehtävien töiden määrää
tulisi lisätä.
Ruutuajan vähentäminen on suotavaa kaikille ikäryhmille. Istuminen lisää riskiä liikapainoon, sydän
-ja verisuonisairauksiin, tyypin 2 diabetekseen, TULE-oireisiin sekä ennenaikaiseen kuolemaan.

3. Normaalipaino.
Tärkeimmät keinot vaikuttaa painonhallintaan ovat ravitsemus, liikunta ja hyvä päivärytmi. Aikuisella
BMI:n tulisi olla 20–25kg/m2 . Yli 70-vuotiailla tavoitearvot ovat 24-29 kg/m2. Lasten painoindeksistä on
valmistunut uusi mittari (2011) ja siitä käytetään lyhennystä ISO-BMI.

4. Alkoholin kohtuukäyttö.
Alkoholin riskikäytön raja miehillä 24 annosta/vkoja naisilla 16 an-nosta/vko. Riskirajojen ylittäjät luokitellaan
alkoholin suurkuluttajiksi. Kertakäytön riskiraja miehil-lä on 7 annosta ja naisilla 5 annosta. A-klinikkasäätiön
verkkopalvelussa (www.paihdelinkki.fi) on tarjolla itsearviointitestejä, annoslaskuri, promillemittari,
vertaistukea ja verkkoneuvontaa.

5. Tupakoimattomuus
Tupakoinnilla on haitallisia vaikutuksia koko elimistöön. Lopeta tupakointi se kannattaa aina! Tupakasta
vieroitukseen ja lopettamiseen on saatavissa ohjeita ja tukea. Ty-terveyshuollon kautta tuetaan työikäisten
tupakoinnin lopettamista.

6. Psyykkinen hyvinvointi
Mielen hyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät. Hyvä ja turvallinen elinympäristö tukee toimintakykyä.
Säännöllinen päivärytmi lisää turvallisuuden tunnetta ja selviytymisen kykyä.
Mieluisat harrastukset ovat tärkeitä kaikenikäisille. (PSHP terveyden edistäminen)
AIKUISNEUVOLA

Aikuisneuvola vastaa aikuisväestön neuvolapalveluista. Tavoitteena on edistää aikuisväestön hyvinvointia ja
terveyttä sekä ennaltaehkäistä sairauksia.
Aikuisneuvolan palveluita ovat mm .terveysneuvonta, kuulon tutkimus, rokotukset ja terveystarkastukset
kaikille Neuvolapalvelut ovat terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ennaltaehkäisyä.
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Neuvolatoiminta on yksilöllistä, perhekeskeistä ja luottamuksellista toimintaa. Toiminnan painopiste on
ennalta ehkäisevässä työssä. Neuvolatoiminnan sisältö määräytyy valtakunnallisiin suosituksiin perustuen.
Parkanon neuvola toimii ajanvarauksella. Työterveyshuollosta huolehtii Dextra.

KELAN TERVEYSPUNTARI PARKANO

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

Aika
2016 2015 2014

2013

135,2
93,3
131,4
98,1
82,7
115,6
91,5
106,8

132,6
88,3
113,2
94,8
79,9
118,3
88,8
102,3

136,8
94,9
132,6
91,1
78,2
117,5
90,8
106,0

133,1
88,2
125,6
94,1
78,4
118,5
91,4
104,2

Työ- ja ammatti määrittelevät osaltaan ihmisen identiteettiä, asemaa ja paikkaa yhteiskunnassa.
Työelämän ulkopuolelle jääminen rajaa yksilöltä pois normaalit siteet työyhteisöön ja siltä osin myös
yhteiskuntaan. Pitkäkestoinen palkkatyönulkopuolelle jääminen saattaa johtaa sosiaaliseen
syrjäytymiseen, jolla on vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen.
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Parkanossa vaikeasti työllistettävät (15 – 64-vuotiaat) liikkuvat työttömyyden ja työvoimapoliittisten
toimenpiteiden välillä. Heidän kohdallaan on vaikeuksia työllistyä avoimilla työmarkkinoilla. He monesti
työllistyvät lyhyiden työsuhteiden kautta. Työllistymisessä saattaa vaikeuksia aiheuttaa myös
psykososiaaliset ja terveydelliset ongelmat, kuin myös koulutuksen puutteesta aiheutuvat ongelmat.
Parkanossa pyritään löytämään vaikeasti työllistyville koulutus-, tai harjoittelupaikka. Parkanon kaupungilla
kunnalla on vastuu näiden henkilöiden aktivoinnista, kuntoutuksesta ja terveydenhuollosta. Työ on tärkeä
osallistumisen muoto ja kuntouttavan työtoiminnan keinoihin täytyy löytää vaikuttavuutta.

1.6 IKÄIHMISET

Hyvä toimintakyky mahdollistaa itsenäisemmän elämän ja luo edellytyksiä osallistua harrastuksiin ja muihin
itselle merkityksellisiin toimintoihin. Tarpeenmukaiset palvelut, huolellisesti valitut apuvälineet ja sopivaksi
muokattu ympäristö tukevat myös toimintakyvyltään heikentyneen iäkkään hyvinvointia ja osallisuutta.
Toimintakykyinen väestö on yhteiskunnan kivijalka.
Hyvän toimintakyvyn kehittäminen ja ylläpitäminen on inhimillisesti tärkeää mutta myös yhteiskunnallisesti
kannattavaa. Yhteiskuntamme sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys ja hyvinvointi nojaavat vankasti
väestön toimintakykyisyyteen, myös iäkkäiden ihmisten kotona selviytymiseen ja ikääntyvien
työntekijöiden työssä jaksamiseen. Heikentynyt toimintakyky lisää riskiä erilaisille tapaturmille, kuten
kaatumisille. Turvallinen ympäristö ja kaatumisten ehkäisy sekä toimintakyvyn ylläpitäminen vahvistavat
edellytyksiä selviytyä jokapäiväisistä askareista.
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Väestön ikääntymisen myötä toimintarajoitteisia ja apua tarvitsevia henkilöitä on yhä enemmän. Samalla
heistä huolehtivien työikäisten määrä vähenee. Väestön toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen
vaatiikin pontevia toimia, ja talkoisiin tarvitaan mukaan laaja joukko toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta
aina yhdyskuntasuunnittelusta ja palvelujärjestelmän kehittäjistä vapaaehtoisjärjestöjen toimijoihin.
Toimintakykyä edistävät esimerkiksi


sairauksien ehkäiseminen ja hyvä hoito



toimintakykyongelmien varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen



elinympäristön muokkaaminen toimintakykyä tukevaksi



kaikenlaisen toimeliaisuuden lisääminen.

Toimintakyvyn ylläpitäminen on tärkeää kaikissa elämänvaiheissa. Tutkimusten mukaan toimintakykyä
voidaan parantaa myös iäkkäänä. Kykyä liikkua ja muistaa voi vaalia ja kehittää terveellisillä elintavoilla,
esimerkiksi


syömällä monipuolisesti



käyttämällä kehoa ja mieltä aktiivisesti ja monipuolisesti



osallistumalla ja tapaamalla ihmisiä



välttämällä ylipainoa, tupakointia ja alkoholin käyttöä

Parkanossa yli 75v. määrä 851 (v.2017) (Tilastokeskus)
Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman päivitys tehdään vuonna 2017 uuden valtuustokauden alussa.
Vanhuspalveluiden kehitetään Parkanossa eteenpäin asiakaslähtöisesti ja keskeisimpinä kehittämisen kohteina
ovat kotihoidon ja kuntoutuksen kehittäminen sekä asiakkaan toimintakyvyn tukeminen. Tuetaan asiakkaan
omatoimisuutta ja reagoidaan palvelun tarpeisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Vuonna 2016 kotihoidon asiakkaat on jaettu neljään maantieteelliseen alueeseen, joita jokaista aluetta organisoi
sairaanhoitaja. Kullakin alueella on noin 40-50 asiakasta. Kotiutushoitajan toimi perustettiin vuonna 2015.
Vanhuspalveluihin lisätty vuonna 2015 fysioterapeutin työpanos siten, että hän työskentelee vuodeosastolla kaksi
päivää viikossa, Rauhalan palvelukeskuksen kuntoutusosastolla kaksi päivää viikossa ja yhden päivän kotihoidossa.
Vanhuspalveluihin laadittu hoitoketjut prosesseina kuvaamaan vuodeosasto- kuntoutusosasto- kotihoito,
ympärivuorokautisen hoidon prosessia sekä ympärivuorokautisen hoivan laatua. Prosessikuvaukset nähtävillä
kaupungin nettisivuilla.
-Päivätoimintapalvelua kehitetty siten, että Kosken toimintatalon päivätoiminta on aloitettu syyskuulla 2015
Pihlajalinnan organisoimana ja kahtena päivänä vapaaehtoistoimijoiden ja alueen kolmannen sektorin toimesta
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organisoituna. Kosken toimintatalon päivätoiminta kohdentuu sosiaaliseen kuntoutumiseen. Rauhalan
palvelukeskuksen päivätoiminta kohdentuu puolestaan fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen.
Kehitteillä matalan kynnyksen palveluneuvonta. Muistipoliklinikkatoimintaa on lisätty, muistihoitajan vastaanotto
perjantaisin Rauhalan palvelukeskuksessa.
Aikuisneuvolassa tehdään 70-vuotta täyttäneiden ja omaishoitajien terveystarkastukset.
Laitoshoidon purkaminen valtakunnallisten suosituksien mukaisesti. Vuonna 2015 laitoshoito purettu Parkanon
terveyskeskuksesta sekä Rauhalan palvelukeskuksen Niittyvillaosastolta. Tilalla tehostettu palveluasuminen
Rauhalan palvelukeskuksessa, Rantakodon palvelukeskuksessa ja Väistön ryhmäkodissa. Tehostetussa
palveluasumisessa Parkanossa 88 asukaspaikkaa ja Kihniöllä uudessa yksikössä Suutarin Pihlajassa 28paikkaa.
Kosken toimintatalo: päivätoiminta + kolmannen sektorin organisoimaa päivätoimintaa
Lääkäri- omahoitaja työpari terveyskeskuksessa. Hoito- ja kuntoutussuunnitelmat käytössä osana tavoitteellista
ja yksilöllistä asiakkaan kuntoutumista sekä jatkosuunnitelmien osalta . Hoitoketjut: mm. muistisairaus, kotihoito,
pitkäaikaishoito ja ympärivuorokautinen hoito -> laatu.
Palveluopas ikäihmisille nettisivuilla. Parkanossa tarve esteettömille vuokra-asunnoille nyt ja erityisesti
lähitulevaisuudessa ikäihmisten määrän kasvaessa
Ikäihmisten päihdeongelmat: ja mielenterveysongelmien tunnistamiseen ja hoitamineen tarvitaan koulutusta.
)Ikäihmisten kokema väkivalta – lähi- ja perheväkivalta tunnistamisen ja työskentelyn koordinoinnin kehittäminen
Vuonna 2017 intensiivinen kotihoito ensiksi Rauhalan alueella sijaitsevissa Onnelan ja Tyynelän asunnoissa sekä
veteraaniasunnoilla. Jatkossa intensiivisen kotihoidon ulottaminen myös Rantakodon rivitaloille.
Vuonna 2017 omaishoidon tuen vahvistaminen: omaishoitajille suunnatut ohjaus- ja koulutustilaisuudet
Vuonna 2017 hallitus vahvistanut veteraanien kotona asumisen tukemiseen määrärahoja/ Suomi 100v.

Valtaosa ihmisistä toivoo, että voisi asua ja elää myös ikääntyessään omassa kodissaan. Suuri osa iäkkäistä
myös tekee niin ilman sen suurempaa tuen ja avun tarvetta. Ikä kuitenkin muuttaa ihmistä: liikkuminen voi
hidastua, koordinaatiokyky alentua, kuulo ja näkö heikentyä ja muisti tuottaa ongelmia.
Esteettömissä ja turvallisissa tiloissa ja ympäristöissä voi elää ja toimia itsenäisesti toimintakyvyn
heikentyessäkin. Aidosti esteettömän elinympäristön synty on monen tekijän summa. Ratkaisevia ovat
kunnan maankäyttöön, kaavoitukseen, rakentamiseen, asumiseen ja joukkoliikenteeseen liittyvät päätökset
ja teot. Alun alkaen esteettömäksi suunnitellun ympäristön toteuttaminen ei tule merkittävästi kalliimmaksi.
Myöhemmin se säästää kustannuksia, kun ei tarvita erillisiä korjaustoimia. Samalla ehkäistään ikäihmisten
säännöllisten ja pitkäaikaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta. Huomioidaan esteettömyys,
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turvallisuus ja viihtyisyys asuntojen ja asuinympäristöjen suunnittelun ensivaiheista asti. Iäkkäiden omat
kokemukset, näkemykset, toiveet ja tarpeet suunnittelussa ja toteutuksessa.
Suurin osa iäkkäiden ihmisten käyttämistä palveluista on muita kuin sosiaali - ja terveyspalveluja. Kunta
vaikuttaa merkittävästi siihen mitä palveluja kunnassa on tarjolla, kuinka lähellä iäkkäitä kuntalaisia ne
sijaitsevat ,kuinka saavutettavissa palvelut ovat ja kuinka selkeä ja toimiva kokonaisuus palveluista
muodostuu.
Kun kunta luo yrityksille ja järjestöille suotuisat toimintaedellytykset, säilyvät palvelut kunnassa. Palvelut
voivat tulla lähelle monin tavoin. Ne voivat sijaita fyysisesti lähellä, liikkua asiakkaan luokse tai olla sähköisinä
paikasta riippumattomia.
Maakunnan, kunnan, yritysten ja järjestöjen tarjoamien palvelujen tulee muodostaa ikäihmisten
näkökulmasta hyvin toimiva kokonaisuus. Parhaimmillaan palveluja tehdään yhdessä, ne ovat hyvin
koordinoituja, yhteistyö on avointa ja tiivistä, vastuunjaot ja sopimukset selkeitä.

Vireä, yhteisöllinen kunta on hyvä myös iäkkäille
Kaikenlainen toimeliaisuus tukee terveyttä ja hyvinvointia. Kunnan kannattaa järjestää asukkaille tiloja ja
tapoja tehdä yhdessä ja kohdata toisiaan sekä luoda kansalaisjärjestöille hyvät edellytykset toimia alueella.
tarjota iäkkäille mahdollisuuksia opiskella, liikkua ja harrastaa kulttuuria, kuulla iäkkäitä kunnallisessa
päätöksenteossa, niin kunnanvaltuustossa kuin vanhusneuvostoissaottaa huomioon päätösten vaikutukset
ikäihmisiin.
Taide-, kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntapalvelut sekä vapaa sivistystyö pitävät kunnan elävänä ja yhteisöllisenä.
Hyvinvoivassa kunnassa myös iäkkäille on paikkoja ja tapoja osallistua yhteisön elämään ja ylläpitää
sosiaalisia suhteitaan. Tunne osallisuudesta vahvistaa mielen hyvinvointia ja ehkäisee yksinäisyyden
kokemuksia.
Vireä vapaaehtoistoiminta on erityisen tärkeää ikääntyville. Eläkkeelle jäävistä ihmisistä moni haluaa tehdä
vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoiset myös tarjoavat apua, tukea ja seuraa niitä tarvitseville ikäihmisille.
Iäkkäillä on takanaan pitkä elämä ja omat elämäntarinansa. Elämänaikaiset kokemukset ovat vahvistaneet
tai heikentäneet mielen hyvinvointia ja selviytymiskeinoja. Valtaosa iäkkäistä nauttii elämästään, on aktiivisia
ja omatoimisia. Joka toinen yli 65-vuotias kokee elämänlaatunsa hyväksi. Onnelliseksi itsensä tuntee yli 63vuotiaista naisista vajaa puolet ja miehistä runsas puolet.
Kuitenkin koettu yksinäisyys, erilaiset menetykset, iän mukaan tuomat sairaudet sekä toimintakyvyn vajeet
saattavat horjuttaa mielen hyvinvointia. Vuonna 2014 Suomessa
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yksinäiseksi itsensä koki yli 63-vuotiaista miehistä 6 % ja naisista 11 %



psyykkisesti merkittävän kuormittuneeksi itsensä koki yli 65-vuotiaista miehistä 7 % ja naisista 9 %



korvausta depressiolääkkeestä sai yli 65-vuotiaista miehistä 9 % ja naisista 14 %.

Keinoja osallisuuden edistämiseksi
Yhteiskunnan palveluilla, kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluilla sekä työllisyyspalveluilla on tärkeä
rooli osallisuuden edistämisessä. Myös muut toimijat ovat tärkeitä osallisuuden vahvistamisessa, kuten
koulut, työpaikat, järjestöt, harrastusseurat, seurakunnat ja yhdistykset.
Osallisuutta voidaan edistää seuraavin keinoin:
• Lisätään koulutusta vaihtoehtoisilla koulutuspoluilla
• Varmistetaan riittävä toimeentulo
• Tuetaan asumista riittävillä palveluilla ja asumistuella
• Kehitetään osallistumismenetelmiä kansalaistoiminnassa
• Tarjotaan kansalaisille vaikuttamisen mahdollisuuksia
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• Parannetaan palveluiden asiakaslähtöisyyttä ja asiakasosallisuutta esimerkiksi lisäämällä tiedonsaantia
itseä koskevista asioista
• Vahvistetaan omia voimavaroja: tuetaan lasten sosiaalisia, vuorovaikutus- ja vaikuttamistaitoja kouluissa ja
lähiympäristöissä
• Ohjataan ja tuetaan perheitä varhaisessa vaiheessa ratkaisemaan elämäntilanteiden haasteita omista
lähtökohdista käsin ja tuetaan vertaistyötä
• Varmistetaan turvallinen ja esteetön elinympäristö sekä osallisuutta edistäviä toimintaympäristöjä
• Mahdollistetaan kaikille osallistuminen vapaa-ajantoimintaan
• Edistetään maahanmuuttajien yhteiskuntaan integroitumista ja kehitetään kieliopintoja
• Edistetään työelämään pääsyä ja työssä pysymistä: luodaan monimuotoisia työmarkkinoita, edistetään
työllistymistä, lisätään taloudellista hyvinvointia esimerkiksi purkamalla kannustin- ja byrokratialoukkuja,
lisätään yhteistyötä luomalla ehjiä palvelukokonaisuuksia, huolehditaan työ- ja toimintakyvystä
• Kokeillaan uudenlaisia osallisuutta tukevia toimia ja käytäntöjä vaikuttamalla yhteiskunnallisiin rakenteisiin
esimerkiksi koulutuksessa, työelämässä ja palveluissa
Erityistä huomioita työikäisten hyvinvoinnin tukemisessa tulee kiinnittää työterveyshuollon palvelujen
kehittämiseen, elintapaneuvontaan ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. (THL)

1.7 Kaikki ikäryhmät

Parkanossa suurimman osan liikuntapalveluista tuottavat seurat, järjestöt, yritykset sekä yhdistykset.
Sivistys- ja vapaa-aikatoimi hoitavat myös liikuntapalvelut. Kaupungin puolelta palvelutoimintaan
osallistuvat: Sivistysosaston johtaja, vapaa-aikatoimen ohjaaja ja nuorisotyöntekijä. Liikuntapaikkojen
hoitajat kuuluvat teknisen osaston alaisuuteen.
Parkanon kaupungin liikuntasuunnitelma on tarkoitus tehdä yhdessä eri toimijoiden kanssa ja mahdollisesti
opinnäytetyönä. Parkanossa on monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet. Liikuntapalvelut vastaa
liikuntatoimesta ja sen kehittämisestä luomalla toimivat puitteet liikunnan harrastamiselle ja tilapalvelut
vastaa toimivista liikuntapaikoista. Kaupungissa on jäähalli, urheilutalo, urheilukenttiä, hiihtokeskus,
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ratsutalli ja urheilukalastuspaikkoja. Kaupunki ylläpitää uimarantoja, kuntoreittejä ja vaellusreittejä.
Seuratoiminta on vilkasta.
Liikuntapalvelut tuottaa lajikohtaisia mestaruuskilpailuja yhdessä paikallisten urheiluseurojen kanssa.
Erilaisia liikunta- ja hyvinvointitapahtumia järjestetään yhteistyössä 3. sektorin ja muiden toimijoiden kanssa.
Vuosi- ja kohdeavustuksia voi hakea läpi vuoden.
Liikuntapaikat ovat ahkerassa käytössä, mutta silti toiminnalla ei saavuteta kaikkia kuntalaisia. Kaikissa
lapsiperheissä ei välttämättä ole varaa osallistua seuratoimintaan. Tarvitaan erityisesti kaikille tarjottavia
matalan kynnyksen ryhmiä, painonhallintaryhmiä sekä enemmän henkilökohtaista terveysneuvontaa ja
ohjausta.
Millainen on liikuntaa edistävä kunta?
1. Kunnassa on vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on edistää ja koordinoida liikuntaa.
2. Kunta, kuntalaiset, järjestöt ja yritykset toimivat yhteistyössä liikunnan edistämiseksi.
3. Päättäjät seuraavat kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden kehittymistä.
4. Asuisympäristö houkuttelee liikkumaan jalan ja pyöräillen. Ihmisillä on mahdollisuus spontaaniin ja
organisoituun leikkiin, peliin ja kuntoiluun. Liikuntapaikat ovat esteettömiä.
5. Terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittämättömästi liikkuville tarjotaan liikuntaneuvontaa.
6. Liikunnallista elämäntapaa tuetaan lapsuudesta vanhuuteen.
7. Suunnittelussa ja päätöksissä huomioidaan sosioekonomiset erot ja erilaiset tarpeet. Kunnassa on
liikuntaryhmiä esimerkiksi ikääntyneille, työelämän ulkopuolisille tai maahanmuuttajille.
THL.FI/ Miten liikunnalla edistetään kuntalaisten terveyttä

LIIKUNTAPAIKKOJEN KÄYTTÄJÄMÄÄRÄT 2016

Urheilutalo
- Palloilusali
- Kuntosali ja painonnostosali
- Kahvio
Jäähalli
- Jäävuorot (vakiovuorot = PK-83)
- Muu käyttö (mm. yleisö, markkinat)
Koulukeskuksen kentät
- Pesäpallokenttä

VakioVuorot
18 250
16 200
2 050
13 290
13 290
300
300

Koulukäyttö
9 800
9 100
700
4 100
4 100
4 300
3 200

Muu
Käyttö
36 500
14 350
6 550
15 600
19 200
5 300
13 900
3 000
600

Kaikki
Yhteensä
64 550
39 650
9 300
15 600
36 590
22 690
13 900
7 600
4 100
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- Tenniskentät
- Sähly + muu käyttö
- Jääkiekkokaukalo
- Luistelualue, hiihtoalue
Pahkalanniemen kenttä
Muut kentät (arvio)
Kuntoradat, ladut, ulkoilureitit (arvio)
Uimapaikat, erikoisliikuntapaikat (arvio)
YHTEENSÄ:

0
3 100
34 940

0
500
200
400
3 000
0
2 000
0
23 200

100
1 500
400
400
2 200
2 000
48 000
4 000
114 900

100
2 000
600
800
8 300
2 000
50 000
4 000
173 040

Parkanossa on yksi kirjasto, joka remontoitiin vuonna 2016. Kirjaston tavoitteena on mm. lasten ja nuorten
lukuharrastuksen

lisääminen.

Kirjasto

ja

koulut

tekevät

yhteistyötä

esim.

kirjastokäyntien,

lukuvinkkaustuntien ja lukudiplomien muodossa.
Parkanolla, Ikaalisilla ja Kihniöllä on yhteinen Ylä-Satakunnan musiikkiopisto.

Musiikkiopistolla on

palvelutoimisto Parkanossa. Lasten ja nuorten Pisama-kuvataidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta.
Harrastusmahdollisuuksia tarjoaa myös Petäjä-opisto, joka on viidessä kunnassa toimiva seudullinen
kansalaisopisto. Molempien opistojen palvelut Parkanossa koetaan tärkeäksi harrastus,,toiminnan tukijaksi.
Parkanon 4 H-yhdistys järjestää ala- ja yläkouluikäisille kerhotoimintaa, retkiä ja kilpailuja sekä erilaisia
tempauksia kouluyhteistyössä. Nuorten osalta toiminnan tavoitteena on lisäksi kehittää työelämävalmiuksia
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ja teemoina on myös työllistäminen ja yrittäjyys. Kerhotoimintaa järjestetään pääasiassa sivukylillä, jonne se
on tervetullutta. Kurssitoimintaa on enemmän Parkanon keskustassa kaikille ikäryhmille suunnattuna.
Seurakunnan rippileirit ja isoskoulutus ovat myös tärkeä osa nuorten kanssa tehtävää työtä.
Urheiluseurat, nuorisoseura, MLL, 4H sekä monet muut järjestöt tekevät paljon yhteistyötä kaupungin kanssa
nuorison hyväksi. Järjestötoimijoille pyritään luomaan mahdollisuuksia vastavuoroiseen yhteistyöhön koko
vapaa-aikatoimen toimintakentällä.
Kolmannen sektorin toimijat ovat erittäin merkittävä toimijataho vapaa-aikapalveluiden tuottamisessa.
Vapaa-aikatoimi tukee järjestöjen ja seurojen toimintaa sekä taloudellisesti, että toiminnallisesti.

KULTTUURI

Kulttuuripalvelun tavoitteena on aktiivisesti ylläpitää ja kehittää kaikkien kuntalaisten kulttuuripalveluja sekä
osallistaa kuntalaisia mukaan kulttuurin tuottamiseen. Monipuolisten ja laadukkaiden kulttuuripalvelujen
tuottamisessa syvennetään hyvää yhteistyötä paikallisten sekä alueellisten kulttuurituottajien ja yhdistysten
kanssa. Toiminnan kehittämiskohteita ovat lasten ja nuorten kulttuuritoiminta sekä metsämuseo.

Monissa kunnissa kulttuuripalvelut nähdään kunnan vahvuutena ja ne ovat usein palveluita, joihin asukkaat
ovat tyytyväisiä. Kulttuuripalvelut ovat kunnissa ennen muuta sivistyksen, henkisen kasvun, elinikäisen
oppimisen ja kansalaisvalmiuksien kehittämisen lähteitä.
Kulttuuritoiminnan kautta tarjotaan virikkeitä, virkistystä ja elämyksiä. Lisäksi kulttuuritoiminnalla on
Kuntaliiton selvityksen mukaan on oma roolinsa myös viihtyisien ja laadukkaiden asumisympäristöjen sekä
kaupungin vetovoimaisuuden kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Identiteetin vahvistaminen ja osallisuuden
edistäminen ovat tärkeitä kulttuuripalvelujen tavoitteita.
Taide ja kulttuuri nähdään henkisen kasvun ja elinikäisen oppimisen lähteinä ja tätä kautta ne
ennaltaehkäisevät esimerkiksi syrjäytymistä. Parkanossa otetaan uudestaan käyttöön Ihminen luonnossateema, joka näyttäytyy seminaarina Suomen luonnonpäivänä elokuussa.
Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma on strateginen alueellinen asiakirja, joka sijoittuu
alueelliseen terveyden edistämisen kokonaisuuteen. Se tukee Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus
2017–2020:n toimeenpanoa, kuten aiemmat Pirkanmaan alueellinen ravitsemussuunnitelma (2011) ja
Pirkanmaan

alueellinen

terveysliikuntasuunnitelma

(2014).

Pirkanmaan

alueellisen

kulttuurihyvinvointisuunnitelman tavoite on mahdollistaa kulttuuristen oikeuksien toteutuminen kaikille
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pirkanmaalaisille ja siten kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Suunnitelma on lausuntokierroksella kunnissa
ja julkaistaan kesäkuussa 2017.
Parkanon Taideraide on varhaiskasvatukselle ja peruskoulun oppilaille suunnattu kulttuuri- ja
taidekasvatusohjelma. Kulttuurikasvatuksella välitetään kulttuuriperintöä tuleville sukupolville ja
vahvistetaan lapsen omaa minäkuvaa. Kulttuurikasvatus lisää ymmärrystä muita kulttuureita kohtaan
samalla kun se vahvistaa kansallista identiteettiä. Taideraiteen kautta lapsi saa kulttuurista ja taiteesta
elämyksiä, onnistumisen kokemuksia sekä elämänhallinnan taitoja.
Lähtökohtana on että jokainen Parkanossa peruskoulua käyvä lapsi tutustuu eri taiteen ja kulttuurin lajeihin
sekä saa tiedon siitä mitä taiteella ja kulttuurilla tarkoitetaan. Tutustuminen tapahtuu vuosiluokittain
vaihtuvissa ohjelmissa. Toiminnan maksuttomuus ja toteutuminen koulupäivän aikana mahdollistaa
sosiaalisen tasavertaisuuden toteutumisen. Kulttuurikasvatus edistää yhteisöllisyyttä ja sen avulla voidaan
ehkäistä syrjäytymistä. Varhaiskasvatus on mukana Taideraiteessa omalla vuosittaisella teemalla, jota
toteutetaan eri yksiköissä kuluvan lukukauden ajan.

Turvallisuus
Terveellinen, turvallinen ja ympäristöarvot huomioon ottava asuinympäristö voidaan turvata maankäytön
suunnittelulla, kaavoituksella ja rakennussuunnittelulla.
Elinympäristö ja sen viihtyisyys sekä turvallisuus vaikuttaa keskeisesti ihmisen hyvinvointiin. Hyvinvoinnin ja
terveyden turvaamiseksi ja mahdollistamiseksi tehtävä työ on perusta kunnan olemassaololle ja muulle
palvelutuotannolle. Ilman asuntoja, yhteyksiä, virkistysalueita tai paikkoja rakentaa palveluita, ei kunnassa
olisi asukkaita. Keskeinen kuntalaisen hyvinvointiin vaikuttava tekijä on asuminen. Yksi kuntien keskeisistä
perustehtävistä on järjestää asukkaiden asunto-olot niin, että asukkailla on käytettävissään
elämäntilanteeseen ja asumistarpeisiinsa nähden hyvä ja tarkoituksenmukainen asunto. Parkanon
kaupungin kuntastrategian tavoitteena on saada kuntaan lisää asukkaita ja se vaatii myös huomion
kiinnittämisen asuntotarjontaan. Koulujen opiskeluolosuhteet eli ympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä
yhteisön hyvinvointi tulee tarkastaa säännöllisesti kolmen vuoden välein. Tarkastuksissa huomioidaan
esimerkiksi

koulun

sisäilman

laatu,

tilojen

esteettömyys,

oppilaiden

osallistumis

-ja

vaikuttamismahdollisuudet sekä kiusaaminen ja siihen puuttuminen. Monialainen tarkastus hyödyttää
kaikkia toimijoita. Tarkastuksissa kouluympäristön ja -yhteisön epäkohdat voidaan havaita varhain ja tehdä
tarvittavia toimenpiteitä ajoissa ja pienin kustannuksin.
Uudistettu Onnettomuudet kartalla -palvelu: http://apps.strafica.fi/onn/. Tapaturmien vaaratekijät ovat
erilaisia eri ikäryhmissä, eri ikäryhmissä tapahtuu erityyppisiä tapaturmia ja tapaturmien ikäryhmittäisessä
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jakautumisessa on eroja. Esimerkiksi liikuntatapaturmia tapahtuu merkittävästi enemmän nuoremmissa kuin
vanhemmissa ikäryhmissä. Iäkkäillä puolestaan tapaturmista suurin osa tapahtuu kotiympäristössä ja pääosin
tapaturmat ovat kaatumisia.
Hoitoa vaativien tapaturmien osalta iän lisäksi myös tapaturmatyyppi vaikuttavat muun muassa
hoitojaksojen pituuteen ja kustannuksiin. Tapaturmakuolleisuus on Suomessa selvästi korkeampi kuin muissa
Pohjoismaissa ja luku on lähes kaksinkertainen verrattuna EU:n keskiarvoon. Kansallinen koti- ja vapaa-ajan
tavoiteohjelma vuosille 2014–2020 on asettanut tavoitteeksi vakavien ja kuolemaan johtavien koti- ja vapaaajan tapaturmien määrän vähenemisen 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Liikenne- ja
viestintäministeriö on asettanut suunnitelman puolittaa tieliikennekuolemat vuoteen 2020 mennessä
(vuoden 2010 tasosta). THL
Ympäristöterveydenhuolto turvaa kuntalaisille ympäristön tilan ja ekologisesti kestävän kehityksen.
Parkanossa ympäristöterveydenhuolto toteutetaan terveysvalvonnan, ympäristönsuojelun ja eläinlääkinnän
palveluilla. Sisäilmatyöryhmä toimii Parkanossa ja selvittää tarvvittaessa ilman laatuun vaikuttavia tekijöitä.
Teknisen puolen palvelut talvella mm. katujen hiekoittaminen ja hiekan poisto vaikuttavat turvallisuuteen
merkittävästi. Liukastumiset ja kaatumiset aiheuttavat merkittävästi kustannuksia sairaspoissaoloina ja
hoitokustannuksina.

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT
Kihniön ja Parkanon mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille 2017-2020 on valmisteilla oleva
suunnitelma, jonka avulla johdetaan ja kehitetään kuntalaisten mielenterveyttä, päihteettömyyttä ja
terveyttä edistävää toimintaa. Päihdehaittojen ehkäiseminen ja mielenterveyden edistäminen ovat tärkeitä
kunnan tehtäviä, joilla on ratkaiseva vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin. Mielenterveys- ja päihdeongelmilla
sekä niiden ehkäisemisellä ja vähentämisellä on runsaasti yhtymäkohtia.
Suunnitelman keskeisiksi tavoitteiksi on sovittu kuntalaisten mielenterveyden ja päihteettömyyden
edistäminen, palvelujen avohoitopainotteisuus ja palveluiden toimivuuden kehittäminen.
Vanhempien päihde- tai mielenterveysongelmat vaikuttavat oleellisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin.
Parkanossa päihde- ja mielenterveyspalveluita järjestetään terveyskeskuksessa ja psykiatrian poliklinikalla ja
avohuollon päihdepalveluissa.
Parkanon psykiatrian poliklinikka palvelee yli 18-vuotiaita. Toiminta pitää sisällään yksilö- ja parikäyntejä ja
verkostotapaamisia. Lisäksi poliklinikalla järjestetään kuntouttavaa ryhmä- ja päivätoimintaa.
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Päihdetyö on pääsääntöisesti avohoitoa. Avohoidolla tarkoitetaan yksilötapaamisia sekä pari-, perhe- ja
verkostotapaamisia. Avohoidon palveluita järjestetään yhteistyössä aikuissosiaalityön, päihdehoitajan,
psykiatrisen poliklinikan ja terveyskeskushoidon kanssa.
Ympärivuorokautisen päihdekatkaisuhoidon tarpeessa tai akuuteissa psyykkisissä kriisitilanteissa
hakeudutaan suoraan terveyskeskukseen.
Lasten ja nuorten mielenterveysongelmissa on saatavissa lasten- ja nuorisopsykiatrin konsultaatiopalveluita
perheneuvolan kautta. Hoito- ja terapiapalvelut järjestyvät Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin taholta.

Indikaattori ilmaisee mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden (F00 - F99) vuoksi työ- ja/tai
kansaneläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä saaneiden osuuden prosentteina 16 - 24-vuotiaasta
väestöstä tilastovuoden lopussa. Työkyvyttömyyseläkkeet käsittävät toistaiseksi myönnetyt eläkkeet ja
määräaikaiset kuntoutustuet. Vuonna 2007 noin puolella oli mielenterveysdiagnoosina älyllinen
kehitysvammaisuus (F70 - F79). Väestösuhteutuksessa on käytetty Kelan vakuutettua väestöä
Ehkäisevällä päihdetyöllä vähennetään alkoholin riskikäyttöä, tupakkatuotteiden ja huumausaineiden
käyttöä sekä haitallista rahapelipelaamista ja niistä aieutuvia haittoja. Alkoholin riskikäyttö yhdessä
tupakoinnin kanssa selittää lähes kaksi kolmasosaa väestöryhmien välilisistä terveyseroista.
Ehkäisevän päihdetyön tarve on kasvanut viimevuosina. Esimerkiksi alkoholin kokonaiskulutus on
korkeammalla tasolla kuin 20 vuotta aiemmin. Se näkyy haittoina kuten työssä poissaoloina,
maksasairauksina, humalajuomiseen liittyvinä tapaturmina ja väkivaltana. Päihdehaittojen yleistyminen luo
paineita palvelujärjestelmälle. Palvelujen tulee pystyä vastaamaan ongelmien varhaisena puuttumisena ja
tehokkaana hoitoon ohjaamisen Parkanossa on yhteinen päihdehoitaja Parkanon kanssa, hän tekee myös
ennaltaehkäisevää päihdetyötä yhdessä eri toimijoiden kanssa.
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http://www.terveyspuu.fi -sivustoon on valittu Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen
indikaattoreista sellaisia, joiden kuvaamiin ilmiöihin kunta voi omin toimenpitein vaikuttaa. Terveyspuun
oksissa on nuorten -, ikäihmisten sekä yleistä kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia kuvaavia
indikaattoreita. Juuret kuvaavat kustannuksia ja sienet käyntejä. Vertailukuntia voi valita näkymässä
kerrallaan . Puun lehdet ja juuret sekä sienet kuvaavat tietoja väestön hyvinvoinnista ja terveydestä
(indikaattorit). Voit verrata tarkasteltavan kunnan tilannetta samanaikaisesti kolmeen muuhun kuntaan.

2.PAINOPISTEIDEN JA MUUN TIEDON OSOITTAMA HYVINVOINTI
Kokonaistavoitteet Parkanon kaupungin hyvinvointikertomustyölle tulivat alueellisen terveyden edistämisen
koordinaation suosituksista kuntatason toimenpiteiksi 2013–2016 sekä Parkanon kaupungin
indikaattoripaketeista.
Tavoitteena 1. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vaikuttamalla suurten kansantautien esiintyvyyteen.
Parkanossa aloitettiin alueelliset ravitsemus- ja terveysliikuntasuunnitelman jalkauttaminen kuntatason
toimenpiteiksi ikäryhmittäin henkilöstön avulla Näitä tavoitteita onnistuttiin viemään eteenpäin. Lasten
liikkumista ja elinympäristön kehittämistä liikkumista on edistetty esim. laivapuiston rakentaminen.
Tavoitteena oli luoda liikuntapalveluketjut, ottaa käyttöön liikuntalähete sekä lisätään perhe- ja
koululiikuntaa. Savuttomuus työryhmän tehtävänä oli lanseerata Savuton kaupunki 2015 sekä Savuton
Parkano vuoteen 2016 mennessä. Näissä tehtävissä ei ole kaikilta osin onnistuttu. Liikuntasuunnitelma ja
savuton kaupunki vaativat edelleen toimenpiteitä.
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Tavoitteena 2. Yhteisöllisyys, syrjäytymisen vähentäminen ja sisäinen turvallisuus.
Turvallisuussuunnitelma on linkitetty vuoden 2013-2016 hyvinvointikertomukseen. Turvallisuus kuuluu
kaikille hallinnonaloille ja se on osana hyvinvointia. Etsivä nuorisotyön avulla pyritään tukemaan nuorten ja
nuorten aikuisten hyvinvointia, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä sekä tukemaan työllisyyttä ja
elämänhallintaa.
Tavoitteena 3. Viestintä
Yhteistyö paikallislehden kanssa ja hyvinvointiasioista tiedottamien ja ”pieni päätös” päivässä asian julkiseksi
tuominen.
Liikuntaan kannustaminen kokonaisvaltaisesti. Viestinnässä pyrittiin hyödyntämään sosiaalista mediaa.
Parkanon kaupunki on onnistunut lisäämään viestintää uudistamalla kaupungin nettisivut ja ottamalla
käyttöön facebook mediakanavana. Paikallislehti Ylä-Satakunta on tuonut usein esille hyvinvoinnin asioita.
Positiivinen viestintä on toiminut hyvin kannustimena terveellisten elintapojen edistämiseen.
Tavoitteena 4. Hyvinvointityön rakenteiden vahvistaminen Hyvinvointikertomuksen ja kunnan toiminta- ja
taloussuunnittelun vuosikellon yhdistäminen. Johtavien viranhaltijoiden sitoutuminen sähköisen EVA työkalun käyttöön (=Vaikutusten ennakkoarviointi). Yhteistyö erikoissairaanhoidon ja muiden toimijoiden
kanssa.
Hyvinvointityön rakenteiden vahvistaminen on ollut haasteellista organisaatio ja Sote-palveluiden
muutosten vuosina 2015 ja 2016. Hyvinvointikertomuksen vaikutus saadaan käyttöön ensimmäistä kertaa
kokonaiselle valtuustokaudelle. Eva-menetelmää ei ole käytetty päätöksen teossa. Yhteistyö
erikoissairaanhoidon kanssa ja muiden toimijoiden kuten hyvinvointikoordinaattoreiden verkoston kanssa
on ollut vahvaa. Rakenteiden vahvistamista on viety eteenpäin hyvinvointipalveluiden kehittämisellä.
Valmistautuminen maakuntauudistukseen tuo uudet haasteet.
Indikaattoripaketeista nousseet painopisteet ja kehittämiskohteet valtuustokaudelle 2014- 2016 olivat:
1. Lapset ja lapsiperheet: Pyritään lisäämään ennaltaehkäisevää perhetyötä sitä tarvitseville lapsiperheille.
Tässä on onnistuttu organisoimalla perhepalveluja uudelleen ja lisäämällä kotiin vietävää perhepalvelua.
2. Nuoret: Nuorten kohdalla tulisi pyrkiä varhaiseen puuttumiseen sekä ohjata heitä koulutukseen ja
työllistymiseen. Sosiaaliseen vahvistamiseen tulisi kiinnittää huomiota tarpeeksi ajoissa. Parkano on saanut
määrärahaa etsivä nuorisotyöhön.
3. Työikäiset: Työikäisen väestön kohdalla tarvitaan työssäjaksamisen sekä itsehoidon tukea, jotta
ennenaikainen eläköityminen ja työurien pidentäminen olisi mahdollista. Hyvät työterveyshuollon palvelut
lisäävät ja tukevat työssäjaksamista. Terveyden edistämistä tuetaan hyvien monipuolisten liikuntapalvelujen,
työpaikan tarjoamien TYHY -toimintojen sekä oikeaoppisen ravintotietouden ja painonhallinnan avulla.
Työnantajan tukeminen savuttomuuteen edesauttaa myös työhyvinvointia.
4. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: Kansansairauksien ehkäisy ja terveellisten elintapojen
vahvistaminen. Fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Kotona asumisen
varhainen tuki sekä esteetön asumista ja elinympäristö. Tuetaan ikäihmisten osallisuutta harrastukset,
kerhot yms. Palveluopas ikäihmisille on valmistunut kevään 2014 aikana. Vapaaehtoistoiminnan
vahvistaminen, kannustaa uusia toimijoita vapaaehtoistyöhön. Keinoina Setlementin Yhdessä voimin projektin vapaaehtoisten kouluttaminen. Yhteistyö koulujen kesken. Positiivinen markkinointi. Tempausten
järjestäminen säännöllisesti. Vapaaehtoistyön informointi.
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3. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Parkanon kaupungin strategia ohjaa kaupungin hyvinvointityöhön vaikuttavien suunnitelmien tekoa. Lasten
-ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa sekä turvallisuussuunnitelma
sisältävät tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin rakenteiden luomiseen. Suunnitelmat tavoitteiden
toteutuminen tarkastetaan vuosittain ja tarpeen vaatiessa tehdään muutokset vallitsevaan tilanteeseen
nähden. Suunnitelmien tavoitteiden toteutuminen kuvataan vuosittaisessa hyvinvointiraportissa.
Väestön hyvinvoinnin tilaa seurataan ja siitä raportoidaan monella tavalla; kuntalaiset voivat tarkastella
seurantatietoja erilaisista verkkopalveluista; THL seuraa kuntien terveydenedistämisaktiivisuutta TEA viisari
– tiedonkeruilla, joilla kootaan tietoa kuntajohdon -, liikuntatoimen -, perusopetuksen perusterveydenhuollon -, lukiokoulutuksen -, ammatillisen koulutuksen – ja ikääntyneiden palveluiden
toteuttamista toimenpiteistä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi kunnassa. Maksuttomalla
TEAviisari.fi -sivustolla on tulosten lisäksi TOP 10-lista, jossa kuvataan sekä kunta- että aluetasolla
terveydenedistämisaktiivisuuden 10 vahvuutta ja 10 kehittämiskohdetta.
Kouluterveyskyselyistä saadaan puolestaan merkittävää tietoa tiettyjen vuosiluokkien koululaisten
hyvinvoinnin tilasta. Vuoden 2015 kouluterveyskysely epäonnistui atk-teknisistä syistä, joten kuntien välistä
alueellista ja kansallista vertailua ei tietojen perusteella voida tehdä. Seuraava kouluterveyskysely tehdään
vuonna 2017.
Vuosina 2012 – 2013 kehitettiin Demola -projekteissa Terveyspuu.fi -verkkopalvelu, josta on helppo
tarkastella kuntakohtaista terveys- ja hyvinvointitietoa.
Pirkanmaan terveyden edistämisen viikko on järjestetty kahdesti; ensimmäisen kerran viikkoa vietettiin 2.11.
– 8.11.2015 ja tänä vuonna viikko oli 7.11–13.11.2016; viikon aikana on monenlaisia hyvinvointia edistäviä
tapahtumia, portaiden käyttöön innostavia julisteita ja porrastarroja eri puolilla kaupunkia.
Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen 2017-2020 tavoitteita kuntatasolle pyritään viemään osana
hyvinvointisuunnitelman toimenpiteitä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvun hillitseminen edellyttää hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen tehokasta toteuttamista ihmisten arkiympäristöissä. Kaupungin ylläpitämä infrastruktuuri sekä
monipuoliset hyvinvointia edistävät palvelut luovat perustan asukkaidensa hyvinvoinnille. Kaupungin
asukkaiden hyvinvointi on yhteydessä koulutukseen, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluihin, työllisyyden
hoitoon, kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin sekä moniin muihin kaupungin hoitamiin tehtäviin.

Edellä esitettyjen Parkanolaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tehtyjen toimenpiteiden,
hyvinvoinnin nykytilanteen ja tulevaisuuden haasteiden perusteella Parkanon hyvinvoinnin edistämisen
painopisteiksi vuosille 2017–2020 on hyvinvointiryhmä linjannut:
1. Terveellisten elintapojen edistäminen
2. Liikunnan lisääminen kaikkien arkeen
3. Turvallinen Parkano
( paikallinen turvallisuus suunnitelma, syrjäytyneisyyden estäminen, osallisuuden kehittäminen)
Painopistetaulukko on koottu hyvinvointikertomuksen loppuun.
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OSA II HYVINVOINTISUUNNITELMA VALTUUSTOKAUDELLE 2017-2020
1.Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset
Parkanon kaupungin visio 2017
Parkano tunnetaan rohkeita avauksia tekevänä paikkakuntana, jossa tartutaan toimeen ja
järjestetään asiat parhain päin.
Parkano on Tampereen ja Seinäjoen välisen Suomen elinvoimaisin keskus, joka houkuttaa
asukkaita ja luo uusia työpaikkoja.
Parkano tarjoaa viihtyisän asuinympäristön sekä mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua aktiivisesti.
Laadukkaista palveluista huolehditaan luomalla uusia toimintamalleja ja uudenlaista
kumppanuutta.
2017 UUDISTETUN STRATEGIAN PAINOPISTEET:
–Kaupungin vision toteutumista ja toiminnan kehittämistä varten on asetettu kolme painopistettä.
1. ELINVOIMA JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN
Visio: Parkano on elinvoimaisin keskus Tampereen ja Seinäjoen välillä.
Tavoitteet:
Alueen paras ostos-ja matkailukeskus
Kolmea maakuntaa palveleva logistiikan keskus
Asukkaita houkuttava ja työpaikkoja lisäävä elinvoimainen aluekeskus
Kehittyvä asemanseutu
Kehittyvä Kolmostien varsi
Houkutteleva paikkakunta, jossa on myönteinen ilmapiiri
Vahva toisen asteen koulutus ja aikuiskoulutus Hyödynnetään digitalisaationmahdollisuudet
Onnistunut markkinointi ja viestintä
2. ASUMISVIIHTYVYYS JA OSALLISUUS
Visio: Viihtyisä asuinympäristö, jossa voi vaikuttaa ja osallistua aktiiviseen elämään.
Tavoitteet: Asumiskustannukset sekä tonttihinnat pidetään kohtuullisina
Huolehditaan riittävästä määrästä houkuttelevia tontteja
Huolehditaan rakentamisen joustavuudesta
Säilytetään kylät aktiivisina ja elinvoimaisina
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Säilytetään ja monipuolistetaan harrastustoimintaa
Kehitetään vapaaehtoistoimintaa sekä yhteistyötä järjestöjen kanssa
Parannetaan osallistumis-ja vaikutusmahdollisuuksia
Hyödynnetään kaunista luontoa vapaa-ajanasumisen lisäämiseen

3. HYVÄT PALVELUT
Visio: Avainpalvelut kehityksen kärjessä Tavoitteet:
Vahvistetaan palveluja, joiden varaan lapsiperheet voivat perustaa kodin
Uuden opetussuunnitelman mukainen vetovoimainen oppimisympäristö Kehitetään ja lisätään toisen
asteen koulutusta
Monipuolinen kansalaisopiston ja musiikkiopiston toiminta sekä aktiiviset kulttuuripalvelut
Vahvistetaan kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä lähipalveluita
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kiinnitetään huomiota
Turvataan ikäihmisten palvelut
Täydennetään palvelukonseptia yhteistyöllä kolmannen sektorin ja yritysten kanssa
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6 HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN ERILLISOHJELMAT JA – SUUNNITELMAT
Terveyden edistämisellä kunnassa on laaja lakisääteinen pohja. Kuntalaki (2015/410) määrittelee
kuntalaisten
hyvinvoinnista
ja
terveydestä
huolehtimisen
keskeiseksi
kunnan
perustehtäväksi. Terveydenhuoltolain (1326/2010) luvussa 2 määritellään laajasti kunnan tehtäviä
kuntalaisten terveyden edistämiseksi. Näitä tehtäviä ovat muun muassa:


Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä niihin vaikuttavien tekijöiden seuranta väestöryhmittäin.



Kunnan palveluissa toteutettujen kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin vastaavien toimenpiteiden
seuranta.



Raportointi valtuustolle vuosittain koskien kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä toteutettuja
toimenpiteitä.



Hyvinvointikertomuksen valmistelu kerran valtuustokaudessa.



Terveyden edistämisen vastuutahon nimeäminen.



Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely strategisessa
suunnittelussa kuntakohtaisten hyvinvointi- ja terveysosoittimien perusteella.



Yhteistyön toteuttaminen kunnan eri toimialojen välillä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä
muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen
kanssa.



Jos sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestetty useamman kunnan yhteistoimintana, yhteistoimintaalueen on osallistuttava asiantuntijana eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja
terveysvaikutusten arviointiin alueen kunnissa.

Meneillään olevassa Sote-uudistuksessa terveyden edistäminen on linjattu edelleen kunnan tehtäväksi.
Järjestämislaki luonnoksessa velvoitetaan myös tulevia sote-alueita tukemaan kuntia terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisen tehtävässä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluverkko on osa
Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen suunnitelman ja hyvinvointikertomuksen toimeenpanoa.
Palveluverkon lähtökohdaksi on valittu elämän taitekohdat, jotka ovat mahdollisuus omien voimavarojen ja
elämänhallinnan vahvistamiselle ja siksi tärkeitä elämänkaaren vaiheita terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisessä.
Palveluverkon lähtökohtana on positiivinen terveyskäsitys, jossa riski- tai ongelmalähtöisen toiminnan
rinnalle nostetaan terveys- ja hyvinvointilähtöinen toiminta. Terveys nähdään yksilötasolla hyvänä arkena ja
terveyden edistäminen terveyttä tuottavien ja ylläpitävien tekijöiden vahvistamisena.
> Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluverkko (PSHP)
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Pirkanmaalla alueellisen terveyden edistämisen suunnitelmasta ja toteutuksen koordinaatiosta vastaa
PSHP:n perusterveydenhuollon yksikkö. Vaikka suomalaiset ovat monin mittarein mitattuna terveempiä kuin
koskaan, väestöryhmien väliset terveyserot kasvavat. Pirkanmaan alueellinen terveyden edistämisen
koordinaatio sekä sen toimeenpano perustuvat terveydenhuoltolaissa (1326/2010) esitettyihin laajaan
terveyden edistämisen määritelmään sekä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskeviin
tavoitteisiin.
Terveyserojen kaventamiseksi on laadittu Pirkanmaan alueellinen terveyden edistämisen suunnitelma, jonka
sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi vuonna 2011. Suunnitelmassa on esitetty toimenpiteet alueelliselle
koordinaatiolle, kunnan kaikille hallinnonaloille, perusterveydenhuollolle sekä sairaanhoitopiirin tuottamalle
erikoissairaanhoidolle.
Parkanon suunnitelmat nojautuvat yleisiin Pirkanmaan suunnitelmiin. kaupungissa on oma
valmiussuunnitelma. Koulun opetussuunnitelma on uusittu ja varhaiskasvatussuunnitelmaa valmistellaan.
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma valmistuu toukokuussa 2017. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
ja vanhusstrategia päivitetään syksyllä 2017 (tulevaisuudessa ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma). Liikuntaja ravitsemussuunnitelmaa työstetään myös parhaillaan. Kuntalaisten osallisuutta näiden valmisteluihin
lisätään.
Hyvinvoinnin edistämistä tukevat strategiset linjaukset, ohjelmat ja suunnitelmat Pirkanmaalla
1. Pirkanmaan alueellinen terveyden edistämisen suunnitelma 2011
2. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017–2020
3. Pirkanmaan alueellinen ravitsemussuunnitelma 2011 (uusi valmisteilla)
4. Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma 2014
5. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin strategia 2012 – 2016
6. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategia 2012–2015
7. Pirkanmaan erikoissairaanhoidon strategia vuosille 2016 – 2025
8. Pirkanmaan terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma vuosille 2013– 2016
9. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelliset hoitoketjut
10. Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdestrategia 2013–2016
11. Pirkanmaan maakuntastrategia 2016
12. Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011–2016 1
13. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030
14. Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2025
15. Pirkanmaan kulttuurisuunnitelma (työn alla) 17. Sote- ja maakuntauudistus Pirkanmaalla - Nykytilan
kuvaus kevät 2016 18. Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun omat sivut osoitteessa
www.pirkanmaa2019.fi.
Hyvinvoinnin edistämistä tukevat lait, kansalliset ohjeet, suositukset ja suunnitelmat
1. Hallitusohjelma
- Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011
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- Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelma 29.5.2015
- Hallitusohjelma (koulutuksen kärkihankkeet s.17 ja hyvinvointi ja terveys s.20)
2. Lainsäädäntö
- Suomen perustuslaki 731/1999
- Terveydenhuoltolaki 1326/2010
- Kuntalaki 410/2015
- Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 630/1998
- Liikuntalaki 390/2015
Lastensuojelulaki 417/ 2007
- Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
980/2012
- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
- Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987
- Lukiolaki 629/1998
- Nuorisolaki 72/2006
- Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013
- Perusopetuslaki 628/1998
- Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
- Hallituksen esitys: Maakuntalaki 31.8.2016
- Hallituksen esitys: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 31.8.2016
- Hallituksen esitys: Laki maakuntalain ja sosiaali- terveydenhuollon järjestämisestä annetun
lain voimaanpanosta 31.8.2016
- Hallituksen esitys: Maakuntien rahoituslaki 31.8.2016
- Hallituksen esitys: Maakuntajakolaki 31.8.2016
- Hallituksen esitys: Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 31.8.2016
- Hallituksen esitys: Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
31.8.2016
Kansainväliset: EU-ohjelmat ja WHO
- Kansallisesti vaikuttavat EU:n ohjelmat (esim. EAKR, ESR...)
- WHO: Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases
2013-2020
- Yleissopimus lapsen oikeuksista
Valtakunnalliset ohjelmat, suositukset ja suunnitelmat
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- Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma; Alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin
vähentäminen / STM julkaisuja 2015:19
- Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen
- Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi
- Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (sis. lastensuojelusuunnitelman)
- Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012–2015
- Suomen vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2010–2015 / STM esitteitä 2010:6
- Elinolojen ja palvelujen kehittäminen; laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista
ja tukitoimista
- Lihavuus laskuun – Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta. Kansallinen lihavuusohjelma
2012–2018;Toiminta- ja toimeenpanosuunnitelma 2016–2018 / THL työpaperi 18/2016
- Suun terveyden edistäminen / STM
- Sydäntautien ehkäisy / THL
- Tarttumattomat sairaudet –verkosto: Poikkihallinnollinen kansansairauksien ehkäisyohjelma
- Terveyden edistämisen laatusuositus / STM julkaisuja STM 2006:19
- Terveyserojen kaventaminen / THL
- Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista
/ STM esitteitä 2008:10
- Järjestöjen ohjelmat terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi / Soste.fi
- Koulutus- ja tutkimus vuosina 2011–2016 – kehittämissuunnitelma / OKM julkaisuja 2012:1
- Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia. Toimintaohjelman 2010–2014 loppuraportti / STM raportteja
ja muistioita 2015:17

1. PAINOPISTE TERVEELLISTEN ELINTAPOJEN EDISTÄMINEN
TAVOITTEET
TOIMENPITEET

LAPSET JA NUORET

Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma laadittu
ja toimenpide-ehdotukset
toteutettu.

RESURSSIT

ARVIOINTI

Sivistystoimen johto
Koulun rehtori
Terveydenhoitajat
Hyvinvointityöryhmä

Kaupungilla on voimassa oleva
lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma.
TEA- viisari tiedonkeruun
tulokset.

Suun terveydenhuollon
henkilöstö
Varhaiskasvatus ja lasten
neuvolan henkilöstö
Koulun ja Kouluterveydenhuollon
henkilöstö
Koululääkäri ja
kouluterveydenhoitaja
terveydenhoitajat,
varhaiskasvatuksen ja
lastenneuvolan henkilöstö.
Liikunnan opettajat.
Liikuntatoimi.

DMF-indeksi (tervehampaiset %
ikäkausittain 5v, 1lk.5lk,8lk.)
d/D-indeksi
(reikiintyneet
hampaat % ikäkausittain 5v, 1 lk,
5.lk, 8. lk).

Kunnan
ruokapalvelusta
vastaavat henkilöt
Koulun henkilöstö
Ravitsemusterapeutti
Terveydenhoitajat
Oppilaskunta
Vanhempien edustajat

TEA-Viisari
tiedonkeruut.
Perusopetus/osallisuus/
oppilaiden
vaikutusmahdollisuudet:
Kouluruokailun
järjestäminen
/pisteet.

Hyvinvointityöryhmä,
sivistystoimi ja perusturva.
Lasten ja nuorten suun
terveystottumuksia edistetään.
Sivistystoimi
Sote-henkilöstö
Lasten ja nuorten lihavuuden
ehkäisyn ja hoidon
palveluverkko:
mittarit/tarkistuslistat otettu
käyttöön kunnassa ja
terveyskeskuksessa.
Sivistystoimi
Sote-henkilöstö
Kouluruokailun kehittäminen ja
lasten ja nuorten sekä
vanhempien osallistaminen
kouluruokailun kehittämisen
suunnitteluun. Kouluaikaisen
ruokailun ja välipalatarjonnan
kehittäminen. Ravitsemuksen

Kouluterveyskyselyt: Ylipainoisia
% 8. ja 9.luokan oppilaista/ID
3906.
Palveluverkon
tarkistuslistan
käyttö.
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lukutaidon kehittyminen
perheissä.
Kaupungin
varhaiskasvatussuunnitelmassa
kuvattu ruokakasvatuksen
tavoitteet.

(vanhempain yhdistys)

Varhaiskasvatus henkilökunta.
ruokapalveluiden vastaava

Sivistystoimi
Nuoret ja työikäiset

Päihteiden vastaista valistusta
lisätään. Ennaltaehkäisevien
päihdetyön menetelmien
käyttöönotto.

Hyvinvointityöryhmä
Päihdehoitaja

Ikäihmiset

Ikäihmisten vajaaravitsemusriski Sote- henkilöstö
tunnistetaan ja ehkäistään
Ravitsemuspalvelut
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.

Sapereruokakasvatusmenetelmän
käyttö
varhaiskasvatuksen
toimintakertomus.
Ruokakasvatuksen tavoitteiden
toteutuminen.
Päihdeavainindikaattorit.
Kaupungin omat
tilastot/asiakasmäärät.
Vajaaravitsemusseulontojen
(MNA
NRS-2002
määrä)
palveluissa.

Kohtalaisessa
tai
vajaaravitsemusriskissä olevien
määrä eri palveluyksiköissä.
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2. PAINOPISTE LIIKUNNAN LISÄÄMINEN KAIKKIEN ARKEEN
TAVOITTEET
TOIMENPITEET
Parkanon kaupungin
Liikuntasuunnitelma laadittu ja
liikuntasuunnitelma laadittu
sen toimenpiteet laitettu
ikäryhmittäin.
käytäntöön.

RESURSSIT
Sivistystoimi
Sote henkilöstö
Tekninen toimi

ARVIOINTI
Liikuntaryhmien määrä.
Liikuntapaikkojen käyttöaste.
TEA- viisari tulokset.

Sivistys
Sote henkilöstö
Yhdistykset

Liikuntaryhmien määrä.
Liikuntatapahtumien määrä.

Kaikki hallintokunnat
Järjestöt ja yhdistykset

Tapahtumien määrä

Omaehtoisen liikkumisen
lisäämisen tukeminen.
Eri hallinnonalat ja toimijat
yhdessä
Matalan kynnyksen liikuntaryhmät

Perheiden kannustaminen
liikuntaan

Hönstsäkerhojen lisääminen
matalalla kynnyksen osallistumisen
lisääminenVoimaa vanhuuteen hankeen hyvien
toimintakäytäntöjen jalkautus.
Perheille suunnatut tapahtumat
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3. PAINOPISTE TURVALLINEN PARKANO
TAVOITTEET
TOIMENPITEET

SYRJÄYTYNEISYYDEN
EHKÄISEMINEN

Kunnassa sovittu yhteistyö
järjestöjen kanssa
yhteistyömallien luomiseksi:
ystäväpalvelu, liikuttajakaveri,
matalankynnyksen
liikkumisryhmät.

RESURSSIT

ARVIOINTI

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

Tilaisuuksien ja osallistujien
määrä.

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

Kohdennettujen
kulttuuripalveluiden määrä,
käytetyt eurot. Osallistujien
lukumäärä.

Sivistystoimi nuorisotyöntekijä

Asiakasmäärät

Kaikki toimijat yhdessä

Tapahtumien lukumäärä ja
osallistujat. Hyvinvointikyselyn
tulokset.

Kunnan eri toimijat, järjestöt,
yhdistykset.
Kunnan sosiaali- ja
terveyspalvelujen erityisen ja
tehostetun tuen piirissä olevilla
kuntalaisilla on mahdollisuus
osallistua tuetusti kunnan
kulttuuritarjontaan: kohdennetut
kulttuuripalvelut.

OSALLISUUDEN LISÄÄMINEN

Sivistyspalvelut, Sosiaali- ja
terveyspalvelut.
Etsivä nuorisotyön
käynnistäminen.
Sivistystoimen johto
Kuntalaisten
vaikuttamismahdollisuuksien
lisääminen. Asukasraatien
perustaminen, hyvinvointikysely
kuntalaisille. Teemaseminaarit
eri aiheista.
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Kunnan johto,
hyvinvointityöryhmä.
ELINYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS Liikenneturvallisuus asioiden
säännöllinen esilläpito,
liikennevalistus.
Tekninen toimi, hyvinvointiryhmä
yhdessä yhteistyökumppaneiden
kanssa.
Terveyskeskuksen ja
sosiaalipalvelujen yhteistyönä
laaditaan kuntajohdon
hyväksymä
toimeenpanosuunnitelma
päihteiden käytön
vähentämiseksi. Tuetaan
savuttomuuden edistämistä.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen
johto. Kunnan johto.
Otetaan käyttöön kunnassa Kotija vapaa-ajan turmien ehkäisyn
tavoiteohjelma vuosille 20142020. Käsitellään ohjelman
toimeenpanoa eri toimialoilla .

Kaikki toimijat yhdessä

Liikennekasvatus tilaisuudet
Onnettomuustilastot

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

TEA-viisari tiedonkeruu,
päihdeindikaattorit.
Viestinnän määrä.

Kaikki toimijat

Raportoidaan ohjelman
toimenpanosta vuosittaisessa
hyvinvointikertomuksessa.
Tapaturmatilastot.

OSA III
7. Suunnitelman laatijat
Parkanon hyvinvointiryhmä: lääkäri Tuuli Suuriniemi, vanhustyön palveluohjaaja Tuija VainionpääSeilo, terveydenhoitaja Riina Santala, koulukuraattori Tommi Lukinmaa, opettaja Seppo Soikkeli,
liikuntapaikkahoitaja Veli-Matti Pölönen, hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä, hyvinvointipäällikkö
Terhi Halla-Seppälä, sivistystoimen hallintopäällikkö Jenni Alppi
8. Hyväksyntä
PARKANON KAUPUNKI
Kaupunginhallitus § 103 22.05.2017
Kaupunginvaltuusto § 40 29.05.2017
PARKANON KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 SEKÄ
HYVINVOINTISUUNNITELMA 2017-2020
1212/00.001.0013/2014
KHALL 22.05.2017 § 103
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntalain mukaan kunnanperustehtävä.
Terveydenhuoltolaki (12 §) velvoittaa kunnat nimeämään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen
vastuutahot sekä eri toimialattekemään yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi
tulee asettaa kunnan strategisessa suunnittelussa paikallisiin tarpeisiinperustuvat terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet sekä määritellä toimenpiteet. Niiden perustana käytetään
kuntakohtaisia indikaattoreita, joilla seurataan asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia väestöryhmittäin.
Vuosittain raportoidaan toimenpiteistä ja tavoitteista valtuustolle ja valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa.
Parkanon hyvinvointiryhmä on koottu poikkihallinnollisesti ja sen työtä ohjaa Parkanon kaupungin
johtoryhmä. Hyvinvointiryhmään voidaan tarvittaessa kutsua asiantuntijoita. Liikenneturvatyöryhmä
on myös viety osaksi hyvinvointiryhmää keväällä 2016. Parkanon kaupungin painopisteet
hyvinvoinnin edistämiseksi olivat vuosina 2013–2016:
1. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vaikuttamalla suurten kansantautien esiintyvyyteen.
2. Yhteisöllisyys, syrjäytymisen ehkäisy.
3. Viestintä.
4. Hyvinvointityön rakenteiden vahvistaminen.
Kuntien kiihtyvällä vauhdilla muuttuva toimintaympäristö asettaa haasteita myös parkanolaisten
hyvinvoinnille ja sitä tukevien palveluiden järjestämiselle. Merkittäviä tunnistettuja haasteita ovat
elinkeinoelämän rakennemuutokset, työttömyys, hyvinvoinnin jakautuminen ja muutokset
väestörakenteessa. Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Kunta
tukee sitä mahdollistamalla terveellisiä valintoja sekä vahvistamalla terveyden taustatekijöitä. Näihin
taustatekijöihin kuuluvat väestön koulutus, elin- ja työolot, maankäytön suunnitelmat ja rakentamiset
sekä muut yhteistyöt. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on osa jokaista terveydenhuollon
palvelukokonaisuutta. Yksilön kannalta tunnistaminen, varhainen puuttuminen ja yksilöä motivoivien
menetelmien käyttäminen on suuri haaste. Terveydenhuollon kokonaismenot ovat kasvaneet
Pirkanmaalla. Kansalaiset ovat terveempiä kuin koskaan, mutta silti terveyserot kasvavat.
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Terveyden edistämistä tarvitaan laaja-alaisesti ja työhön tarvitaan mukaan myös kolmas sektori,
kuntalaisten osallistaminen on myös tärkeää. Hyvinvoinnin edistämisen tavoitteiden saavuttaminen
edellyttää kunnan eri toimijoiden poikkihallinollista työtä ja kolmannen sektorin mukaan ottamista.
PARKANON KAUPUNKI 2
Kaupunginhallitus § 103 22.05.2017
Kaupunginvaltuusto § 40 29.05.2017
Hyvinvointityöryhmä on työstänyt laajaa hyvinvointikertomusta uudelle valtuustokaudelle vuosille
2017-2020. Apuna on käytetty sähköistä hyvinvointikertomustyövälinettä, jonne uusi kertomus
viedään valtuustokäsittelyn jälkeen. Osoite on www.hyvinvointikertomus.fi. Hyvinvointikertomus
viedään myös kaupungin omille nettisivuille, jonne on luotu hyvinvointi kohta. Hyvinvointilinkin alle
kootaan kaupunkilaisten käytettävissä olevaa hyvinvointitietoa ja itsehoito ohjeita asetettujen
painopisteiden mukaisesti. Indikaattoreiden ja muun tarkastellun hyvinvointitiedon osoittamana
Parkanon hyvinvointiryhmä esittää kaupungin hyvinvoinnin edistämisen painopisteiksi vuosille 20172020:
1. Terveellisten elintapojen edistäminen (ravitsemus, ennaltaehkäisevä
päihdetyö)
2. Liikunnan lisääminen kaikkien arkeen
3.Turvallinen Parkano ( syrjäytymisen ehkäisy, osallisuuden lisääminen,
elinympäristön turvallisuus)
Hyvinvointityöryhmä toivoo että vuonna 2014 valitut indikaattorit ovat samat tulevalla
valtuustokaudella, jotta voidaan seurataan muutoksia. Tulevassa Sote-uudistuksessa haluaa valtio
kannustaa kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ns. Hyte-kertoimen avulla. Tämän
kannustimen vaatimat indikaattorit täytyy ottaa myös tulevaisuudessa huomioon. Lisäksi on tärkeää
viedä suunnitelma osaksi kunnan toiminta- ja taloussuunnittelua kunnan vuosikellon mukaisesti.
Suunnitelman tavoitteiden toteuttamista seurataan vuosittain erillisellä hyvinvointiraportilla. Kunnan
johdon sitoutuminen hyvinvoinnin edistämiseen kaikilla tasoilla on tärkeää, jotta toimenpiteillä
voidaan edistää kuntalaisten terveyttä siten, että terveyserot kaventuvat eri väestöryhmien välillä.
Eri toimijoiden välinen tiivis yhteistyö on myös keino saavuttaa vaikuttavuutta ja saadaan syntymään
kustannussäästöjä.
Liite 4 / Parkanon kaupungin hyvinvointikertomus 2013-2016 ja
hyvinvointisuunnitelma 2017-2020.
Valmistelija: hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se
- merkitsee tiedoksi valtuustokauden 2013-2016 hyvinvointikertomuksen
toteutumisen sekä
- hyväksyy liiitteen mukaisen hyvinvointisuunnitelman valtuustokaudelle
2017-2020.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
----Hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä esitteli asian poistuen ennen
päätöksentekoa.
PARKANON KAUPUNKI 3
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Kaupunginhallitus § 103 22.05.2017
Kaupunginvaltuusto § 40 29.05.2017
KVALT 29.05.2017 § 40
Liite 6 / Parkanon kaupungin hyvinvointikertomus 2013-2016 ja
hyvinvointisuunnitelma 2017-2020.
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että se
- merkitsee tiedoksi valtuustokauden 2013-2016 hyvinvointikertomuksen
toteutumisen sekä
- hyväksyy liiitteen mukaisen hyvinvointisuunnitelman valtuustokaudelle
2017-2020.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
----Hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä esitteli asian ennen päätöksentekoa.
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