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1 Johdanto 

 
 

Kuntien hyvinvointijohtaminen on kuntajohtamista. Hyvinvointijohtamista kuvaavat neljä periaa-

tetta ovat:  

 

1) Strategista johtamista tehdään kuntalaisen hyvinvoinnin näkökulmasta  

2) Valittuja strategioita toimeenpannaan kuntalaisen hyvinvoinnin näkökulmasta.  

3) Hyvinvoinnin haasteita pidetään yhtä tärkeinä kuin taloushaasteitakin.  

4) Kaikki kunnassa toimivat tahot kantavat vastuuta hyvinvoinnista. (Uusitalo ym. 2003, 53–53.)  

 

Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvointijohtamisen työväline ja poliittisen päätöksenteon tuki, 

joka toimii kunnan strategiatyön sekä toiminnan ja talouden suunnittelun yhtenä perustana. Käytän-

nössä hyvinvointikertomus on ymmärrettävään muotoon kirjoitettu tiivis asiakirja, joka valmistel-

laan kunnan eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhteistyönä. Hyvinvointikertomus sisältää: 

  

a) Katsauksen kuntalaisten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin  

b) Suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä  

c) Arvioinnin toteutuneesta hyvinvoinnin edistämistoiminnasta ja hyvinvointipolitiikasta (Ter-

veempi Pohjois-Suomi 2-hankkeen soveltama määritelmä lähteistä: Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos 2009, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010).  

 

Kuntalaisen terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutuneista toimenpiteistä on raportoitava valtuus-

tolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hy-

vinvointikertomus. 

 

Hyvinvointikertomuksen ja vuosittaisen raportin valmisteluvastuu kuuluu kunnan poikkihallinnolli-

selle hyvinvointiryhmälle (Hyvis-ryhmä, kh 21.9.2015 § 180). Tämä hyvinvointikertomus perustuu 

Joroisten valtuuston hyväksymään (15.6.2015 § 40) uuteen kuntastrategiaan vuosille 2016–2020. 

Tilastoaineisto perustuu osittain v. 2013–2014 SotkaNetin aineistoihin. 

 

 

 

Hyvinvointityöryhmä (Hyvis ) 

 

 

Joonas Hänninen, kunnanjohtaja 

Björn Irma, luottamushenkilö 

Savolainen Marjatta, hallintojohtaja 

Miettinen Petri, tekninen johtaja 

Viljakainen Salme, hyvis-koordinaattori 

Elmaci Pia, sihteeri 

Kuronen Jaakko, sivistysjohtaja 

Hartikainen Anne, johtava sosiaalityöntekijä 

Korhonen Anitta, vapaa-aikatoimenpäällikkö 
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2 Keskeisistä indikaattoreista saatu hyvinvointitieto, arviointi ja johtopäätökset 

 

 

2.1 Keskeisimmät havainnot, arviointi ja johtopäätökset paketista kunnan rakenteet, talous ja 

elinvoima 

Väestöennusteen mukaan vuoteen 2030 kuntalaisten määrä tulee vähenemään 391 henkilöä (Tau-

lukko 1). Joroisten kunnan väkiluku oli vuoden 2013 lopussa 5213 kuntalaista. Huoltosuhde (64,9) on 

muuttumassa huonompaan suuntaan. Sataa työikäistä kohden on nyt n. 65 huolettavan ikäistä. 75- 

vuotta täyttäneiden osuus väestöstä kasvaa vuoteen 2030 saakka lähes 20 %:iin. Vertailukuntiin näh-

den Joroinen ei poikkea yleisestä huoltosuhteen kehityksestä. Työllisten osuus väestöstä on hieman 

laskenut, mutta on kuitenkin vertailukuntiin nähden hyvää tasoa ja koko maata ajatellen hieman 

alempi.  

 

Maatalouselinkeinojen piirissä työskentelevien osuus on lähes ennallaan. Kunnan elinvoimaisuuden 

näkökulmasta kaikkien väestöryhmien hyvinvointiin, lähipalveluihin ja elinympäristöön panostami-

nen säilyttää väestönkehityksen monipuolisena. Kunnan elinkeinorakenne on pysynyt monipuolisena, 

jolla on vaikutusta elinvoimaisuuteen. 

 

Yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiperheistä on laskenut ja oli vuonna 2013 n. 15,6 % (80). Tällä 

hetkellä perheiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeisiin pystytään vastaamaan hyvin.  Koulutus-

taso Joroisissa on noussut, mutta on edelleen huonompi valtakunnan tasoon nähden. Kunnan tulee 

huomioida kaikessa toiminnassa syrjäytymistä ehkäisevät toimenpiteet. Jokainen syrjäytynyt henkilö 

lisää kunnan erilaisten lähipalvelujen tarvetta ja kasvattaa kunnan menoja. 

 

Joroisten lainakanta asukasta kohden on nousussa (v. 2013). Vuosikate (v. 2014) on parantunut. Vuo-

sikatteen kehitystä on kuitenkin syytä seurata. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelujen raken-

neuudistus siirtänee kuntien nykyisen järjestämisvastuun sote-palveluiden osalta uusille maakunnille. 

Kuntien taloudet eivät voi toimia jatkuvan lainarahan turvin. Joroisten kuntastrategian mukaan kun-

nan taloutta tasapainotetaan vuoden 2020 loppuun mennessä yhteensä miljoonalla eurolla, joka to-

teutuessaan tulee vähentämään merkittävästi kunnan lainarahan tarvetta. Kunnan tavoitteena on edis-

tää terveyttä ja hyvinvointia kuntalaisille. 

 

2.2 Keskeisimmät havainnot, arviointi ja johtopäätökset paketista ”Kaikki Ikäryhmät” 

 

Kuntalaisten henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset ovat olleet vähäisempiä vertailukuntiin näh-

den vuonna 2013 ja rikokset ovat laskusuunnassa (Taulukko 2). Yleinen turvallisuustilanne on hyvä. 

Poliisin tietoon tulleet kaikki huumausainerikokset ovat kasvussa (v. 2013). Olisi tärkeää kohdistaa 

huumausainevalistustyötä nuoriin ja nuoriin aikuisiin. 

 

Joroislaisten käytettävissä olevat tulot noudattelevat valtakunnallista tasoa (v. 2012) ja jakautuvat 

oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti yhteiskunnassa. Pienituloisten määrä kunnassa on v. 2012 mu-

kaan laskusuuntainen.  
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Kunnan strategisessa johtamisessa on otettu huomioon terveyttä edistävät teemat ja käytännöt ja ne 

ovat yleisesti hyväksyttyjä ja laadukkaita. 

 

Vuodeosaston keskimääräinen hoitoaika (v. 2013) on vertailukuntiin nähden lyhempi. Vuodeosas-

tolle on päässyt hyvin erikoissairaanhoidosta, kuntouttavia palveluja on ollut riittävästi ja yhteistyö-

kotihoidon, vuodeosaston ja sosiaalitoimen välillä on sujuvaa.  

 

Erikoissairaanhoidon avohoitokäyntejä (=polikliiniset palvelut) on vertailukuntiin nähden vähem-

män. Vuonna 2013 perusterveydenhuollon vastaanotoille pääsy on toiminut (3-4 lääkäriä), jolloin 

poliklinikkakäynteihin ei ole ollut niin suurta tarvetta. 

 

Kunnan vammaispalvelujen menot ovat hieman nousussa, mutta vertailukuntiin ja valtakunnalliseen 

tasoon nähden lähes samassa. 

 

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset kuntalaista kohden ovat valtakunnallista tasoa ja myös 

vertailukuntiin nähden samanlaiset.   

  

2.3 Keskeisimmät havainnot, arviointi ja johtopäätökset paketista ”Lapset, varhaisnuoret ja 

lapsiperheet” 

 

Joroinen on maineeltaan lapsiystävällinen kunta ja se näkyy panostuksena päivähoitopalvelujen laa-

tuun ja resursseihin (Taulukko 3). Tästä esimerkkinä on uusi päiväkoti Joroisten keskustassa koulu-

keskuksen läheisyydessä. Kuvansin päiväkoti on saneerattu vuonna 2015. Joroisten kunnan ja Var-

kauden kaupungin nimeämä työryhmä on parhaillaan laatimassa Lasten ja nuorten hyvinvointisuun-

nitelmaa vuosille 2015–2017.  Joroisten kunta on valinnut Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 

painopistealueiksi: 

 

1. Toimivat peruspalvelut järjestetään lähipalveluna myös jatkossa, eli vahaiskasvatuksen, perus-

opetuksen ja nuorisotyön palvelut tulee olla laadukkaita ja kuntalaisten helposti saavutettavissa. 

 

2.  Erityispalvelujen saatavuuteen panostetaan, esim. puheterapia 

 

3.  Edistetään nuorten työelämävalmiuksia ja etsitään hyviä toimintamalleja heidän työllistämisek-

seen kesäajaksi. Tavoitteena on, että nuorille 14–17 -vuotiaille tarjotaan tulevaisuudessa mahdol-

lisuus kesätyön tekemiseen joko kunnan tai kunnassa toimivien yritysten, yhdistysten ja yksityis-

ten liikkeenharjoittajien kautta. 

 

Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja järjestetään ja uusia toimintatapoja otetaan käyttöön. Lasten, 

nuorten ja lapsiperheiden psykososiaalisiin ongelmiin on tartuttu koulukuraattorin, sosiaalityönteki-

jän ja psykologin toimesta. Palveluja tulee kohdistaa yhä enemmän ennaltaehkäisevästi. 

 

Neuvolat ja koulut tukevat vanhemmuutta yhteistyössä vanhempien ja yhdistysten kanssa. Tavoit-

teena havaita ja puuttua mahdollisiin huoliin riittävän ajoissa. Tarvittaessa voidaan ohjata sosiaali-

huoltolain tai lastensuojelulain mukaisten palvelujen piiriin.  
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Kouluterveyskysely kerää tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, koetusta terveydestä, terveystottu-

muksista sekä opiskeluhuollosta. Kouluterveyskyselyn tulokset tukevat nuorten terveyden ja hyvin-

voinnin edistämiseksi tehtävää työtä oppilaitoksissa ja kunnissa. Kyselyyn vastaa noin 200 000 pe-

ruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilasta sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden 

opiskelijaa joka toinen vuosi. Vertailukelpoisia tietoja on kerätty peruskouluissa vuodesta 1996, lu-

kioissa vuodesta 1999 ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuodesta 2008 alkaen. Seuraavan kerran ky-

sely tehdään keväällä 2017 koko maassa. Tulosten (v. 2013) mukaan yksinäisyyden kokemus, yli-

paino ja koulukiusaaminen ovat lisääntyneet kunnassamme. 

 

Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat ovat vähentyneet v. 2012 samoin kuin lasten pienituloisuusaste v. 

2013. Sen sijaan toimeentulotukea saavien lapsiperheiden osuus on noussut (v. 2013). 

 

Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät 0-16 vuotiailla (v. 2013) ovat lisääntyneet, ollen selvästi enem-

män maan keskivertoon verrattuna. Toisaalta mielenterveydenhäiriöihin sairaalahoitoa saaneiden, 

sekä avo- että erikoissairaanhoito) 0-17 vuotiaiden määrä on laskenut. Välttämättä sairaalahoitoa tar-

vitsevien potilaiden määrä ei ole lisääntynyt lapsissa ja nuorissa vaan heidän hoitoon pääsynsä on 

helpottunut. 

 

Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä olevien alaikäisten lasten määrä on nousussa (v. 

2013), mutta luku on vertailukuntiin verrattuna pienempi. Joroisissa on varhaisen tuen palveluja saa-

tavissa ilman lastensuojelun asiakkuutta se vähentää lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä 

olevia lapsia. 

 

Joroisten kunnassa on käynnistynyt lukuvuoden 2015–2016 alussa kaikissa kouluissa liikkuva koulu 

-ohjelma. Liikkuvan koulun tavoitteena on lisätä oppilaiden päivittäistä liikkumista. Koulu pyrkii 

siihen, että liikuntaa on vähintään 1 tunti päivässä. 

 

Myös vanhemmuuden puutetta tuntevien lasten määrä on vertailukuntiin nähden suurempi. Indikaat-

tori ilmaisee vanhemmuuden puutetta kokevien peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosent-

teina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa. Vanhemmuuden puute koostuu seuraavista tekijöistä: 

vanhemmat eivät tunne oppilaan ystäviä, eivät tiedä missä he viettävät viikonloppuiltansa, oppilas ei 

pysty keskustelemaan vanhempiensa kanssa asioistaan, oppilas ei saa kotoa apua kouluvaikeuksiin. 

Indikaattoriin on otettu mukaan ne vastaajat, jotka saivat summamuuttujasta enemmän kuin kolmas-

osan maksimipisteistä. Sosiaalihuoltolain muutoksen myötä kunnat ovat alkaneet tarjota matalankyn-

nyksen palveluita, joiden odotetaan osaltaan vaikuttavan positiivisesti vanhemmuuden puutetta ko-

keviin lapsiin ja nuoriin. 
 

 

2.4 Keskeisimmät havainnot, arviointi ja johtopäätökset paketista ”Nuoret ja nuoret aikuiset” 

 
Nuorisotyöttömyys on (2013) kasvussa ja toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavien nuorten määrä on 

lisääntynyt (2013), samoin kuin koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten osuus. Kunnan tulisi 

mahdollistaa nuorten työllistyminen esimerkiksi kesäisin, jolloin nuoret saisivat kokemusta työelä-

mästä ja heille tulisi työelämävalmiuksia. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavien 18–24 vuotiaiden 

osuus vastaavasta väestöstä on kasvussa (2013), mikä on korkeammalla tasolla valtakunnan tasoon 

nähden (Taulukko 4). 
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Etsivän nuorisotyön tavoitteena on löytää koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle jääneet nuoret ja 

auttaa heitä saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Erityisen huomion kohteena ovat peruskoulun jäl-

keen ilman jatko-opiskelupaikkaa olevat nuoret, sekä toisella asteella opintonsa keskeyttävät nuoret. 

 

Etsivän nuorityön perustana on toimiva moniammatillinen verkostotyö. Työntekijät pyrkivät toimi-

maan linkkeinä eri palveluiden välillä, joita nuoret käyttävät. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle tukea 

ja ohjausta, jos nuori sitä itse haluaa. Toimintamalli on syytä vakiinnuttaa osaksi nuorten ja nuorten 

aikuisten kanssa tehtävää työtä ja yhteistyötä tiivistetään keskeisten toimijoiden kanssa. 

 

Kunta on panostanut aktiivisesti työttömyyden ja syrjäytymiseen ehkäisyyn. Nuorille on tarjolla mo-

nipuolisesti eri harrastusmahdollisuuksia. Nuorten kanssa työskentelevillä toimijoilla on hyvät yh-

teistyöverkostot.  Koulujen nivelvaiheiden hoitaminen toimii hyvin. 

 

Joroisten työpaja vastaa moniammatillisen yhteistyöverkon avulla ilman opiskelupaikkaa tai työtä 

olevien 15–29 -vuotiaiden nuorten elämänhallinnan haasteisiin. Työpaja on paikka, jossa itsetuntoon 

ja muutoksen motivaatioon voidaan vaikuttaa oppimalla ja onnistumalla. 

 

Joroisten kunnassa on tehty päätös työllisyystoimintaan kohdistuvien tehtävien keskittämisestä ja toi-

minnan kehittämisestä yhden hallinnon alla. Toimintamallin uskotaan lisäävän ja parantavan nuorten 

työllisyyttä. 

 

 

2.5 Keskeisimmät havainnot, arviointi ja johtopäätökset paketista ”Työikäiset” 

 

Työikäisistä vaikeasti työllistettävien määrä on nousussa (v. 2013), mutta on valtakunnallisesti ja 

vertailukuntiin verrattuna samaa luokkaa (Taulukko 5). Kaikille pitkäaikaistyöttömille, jotka täyttä-

vät kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain ehdot laaditaan aktivointisuunnitelma. Aktivointi-

suunnitelmat laaditaan yhdessä asiakkaan, te -toimiston asiantuntijan ja sosiaalitoimen edustajan-

kanssa. Aktivointisuunnitelmassa voidaan sopia aloitettavaksi esim. kuntouttava työtoiminta. 

Työkyvyttömyyseläkettä saavia on valtakunnan keskiarvoon verrattuna merkittävästi enemmän. Ti-

lastoaineisto ei suoraan kerro mistä tämä johtuu. 

 

Myös toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavien osuus väestöstä on lisääntynyt (v. 2013), ollen kuiten-

kin myös valtakunnallisesti verrattuna matalampi. 

 

Päihteiden käytön lisääntymistä voidaan ehkäistä kehittämällä ehkäisevää päihdetyötä kunnan eri toi-

mialoilla. Joroisten kunnan päihdestrategia on päivitetty vuonna 2014. 

 

Työttömille ja syrjäytymisuhan alaisille henkilöille terveysasemalla tarjotaan työttömien terveystar-

kastuksia sekä terveydenhoitajan että lääkärin vastaanotoilla. 
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2.6 Keskeisimmät havainnot, arviointi ja johtopäätökset paketista ”Ikäihmiset” 

 

Dementiaindeksi, ikävakioitu kuvaa Alzheimer-tautiin määrättyjen reseptilääkkeiden määrän suh-

teutettuna alueen väestöön (Taulukko 6). Tämän (2011) käytettävissä olevan tiedon mukaan indeksi 

(141,9) on selvästi muuta maata ja vertailukuntia korkeampi. Väestön ikääntyessä erityisesti etenevät 

ja pysyvät muistisairaudet aiheuttavat kunnissa lisääntyvää palveluntarvetta. 

 

Valtakunnallisen suosituksen mukaan yli 75 vuotiaista saisi olla pitkäaikaisessa laitoshoidossa kor-

keintaan 3 %. Joroisissa pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien yli 75 vuotiaiden osuus noudattelee 

valtakunnallista suositusta, ollen 2,9 % vuonna 2014. Vanhusten avopalveluihin sekä omaishoitajien 

tukemiseen panostetaan ja toiminnan painopistettä siirretään edelleen laitoksesta kotiin. Vuodeosas-

ton yhtenä henkilöstön toiminnan tavoitteena on kuntouttava työote kotiutuksissa. Akuuttihoitoon 

vastaaminen ja ostopalvelujen väheneminen ovat toimineet hyvin ja potilaat eivät ole joutuneet jo-

nottamaan mm. erikoissairaanhoidossa kotipaikkakunnan vuodeosastolle siirtymistä.  

 

Täyttä kansaneläkettä saavien alhainen määrä kertoo ikäihmisten kohentuneesta elintasosta, ts. ikään-

tyneet saavat vähemmän kansaneläkettä ja enemmän työeläkettä. 

 

Vanhuspalvelulaki on tullut voimaan 1.7.2013. Se antaa kunnille merkittäviä uusia velvoitteita. Kun-

nan tulee laatia mm. suunnitelma ikääntyvän väestön tukemiseksi.  Joroisiin on kunnanvaltuuston 

päätöksellä 16.9.2013 § 68 nimetty vanhusneuvosto. Vanhusneuvoston toimintakausi on Joroisten 

kunnan valtuustokausi (2013–2016). Vanhusneuvoston toimintasääntö tuli voimaan 1.1.2014.  

 

Joroisten ikäpoliittisen ohjelman 2014- 2020 tarkoituksena on ohjata ikääntyneiden palvelujen suun-

nittelua, kehittämistä ja toteuttamista lähivuosien aikana. Ohjelmassa kuvataan palvelujen nykytilan-

netta, arvioitua palvelu tarvetta ja kehittämisen eri suuntia valtakunnallisten ja kunnallisten suunni-

telmien sekä strategioiden ja tehtyjen sopimusten tavoitteiden mukaisesti. Ohjelma päivitetään vuo-

den 2016 aikana. 

 

Ikäpoliittinen ohjelma perustuu laadittuihin ikäihmisten valtakunnallisiin laatusuosituksiin, nk. van-

huspalvelulakiin ja Joroisten kuntastrategiaan vuosille 2016- 2020. Palveluja toteutetaan ja tuotetaan 

yhteistyössä Varkauden sosiaali- ja terveyskeskuksen kanssa, jonne Joroisten sosiaali- ja terveyspal-

velujen järjestämisvastuu on annettu 1.1.2013. Tältä osin noudatetaan, mitä palvelujen järjestämisestä 

ja tuottamisesta on sovittu yhteistoimintasopimuksessa sekä erikseen laaditussa vuosisopimuksessa. 

 

Ikäihmisten palveluohjausjärjestelmän tarkoituksena on varhaisessa vaiheessa ja matalan kynnyksen 

periaatteella, ohjata ihmisiä asianmukaisten palvelujen piiriin. Palveluohjauksen keskeisiä periaat-

teita on ennaltaehkäistä ja etsiä mahdollisia ongelmia, joissa tarvittaisiin myöhemmin laajojakin toi-

menpiteitä. Ikäihmisten palveluohjaus on hallintorajat ylittävä ja keskeinen hoidon porrastuksen työ-

väline. Palveluohjauksen tarkoituksena on myös lisääntyvästi osallistaa kuntalainen itseään koske-

vaan päätöksentekoon ja aktivoida hänen osuuttaan oman hoitonsa järjestelyissä.  
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2.7 Yhteenveto (PYLL-indeksi 31.12.2008 (julkaistu 30.3.2011) 

 

Indikaattori ilmaisee ennen 80 ikävuotta tapahtuneiden kuolemien takia menetettyjen elinvuosien lu-

kumäärää väestössä 100 000 asukasta kohti. Yläikärajan valinta perustuu siihen, että suomalaisten 

elinajanodote on noin 80 vuotta. 

Menetetyt elinvuodet (PYLL = Potential Years of Life Lost) -indeksi muodostetaan laskemalla ensin 

kuolemistodennäköisyys jokaisessa ikäryhmässä jakamalla kuolemantapausten lukumäärä kyseisen 

ikäryhmän koolla. Saatu luku kerrotaan menetettyjen elinvuosien määrällä (esim. 0-vuotiaana kuol-

leen arvioidaan menettävän 80 vuotta, 20-vuotiaana kuolleen 60 vuotta jne.). Näistä ikäryhmittäisistä 

luvuista lasketaan painotettu summa käyttäen painoina alle 80-vuotiaiden ikärakennetta koko maassa, 

jotta alueiden erilaiset ikärakenteet eivät vääristä vertailua. Lopuksi kerrotaan saatu luku 100 000:lla. 

Laskenta ja väestösuhteutus on tehty THL:ssä käyttäen Tilastokeskuksen Väestötilaston tietoja. 

PYLL-indeksi on kansainvälisesti laajalti käytetty mittari, ja se mittaa ennenaikaista kuolleisuutta 

korostaen nuorella iällä tapahtuvien kuolemantapausten merkitystä. Tietyn alueen PYLL-indeksi ker-

too, kuinka monta elinvuotta menetettäisiin ennenaikaisten kuolemien vuoksi sellaisessa kuvitteelli-

sessa väestössä, jossa vallitsisi tarkasteltavan alueen kuolemanvaara jokaisessa ikäryhmässä ja jossa 

olisi 100 000 alle 80-vuotiasta jakautuneena ikäryhmiin samalla tavalla kuin koko maassa. Eri aluei-

den PYLL-lukuja voidaan siis vertailla sekä keskenään että koko maan tasoon ja tarkastella muutok-

sia.  

 

Kuolleisuutta pidetään yhtenä luotettavimmista väestön terveydentilan osoittimista etenkin kansain-

välisissä vertailuissa. PYLL-indeksissä painottuvat erityisesti sellaiset terveyden ja hyvinvoinnin on-

gelmat, jotka lisäävät kuoleman riskiä nuoremmissa ikäryhmissä.  

Joroisilla väestön terveydentilan tila ja suunta ovat hyvät ja tilanne on koko maata parempi. Elinvuo-

sien ennenaikaiset menetykset ovat Joroisten koko väestössä selvästi vähentyneet ja keskiarvo on nyt 

koko maata parempi. Erityisesti miesten tilanne on edistynyt ripeästi.  Naiset ovat nyt saavuttaneet 

koko maan kanssa saman tason.  

 

Perinteiset kansantaudit eivät Joroisissa enää ole suuri ongelma. Syöpätautien osalta on syytä kiinnit-

tää huomiota naisten rintasyöpien esiintyvyyteen ja ennaltaehkäiseviin palveluihin. Vaikka suunta on 

nyt hyvä, on silti syytä tarkistaa toimivatko rintasyöpäseulonnat asianmukaisesti, hakeudutaanko nii-

hin hyvin ja onko rintasyövän hoito riittävän tehokasta. Syöpätautien osalta niiden suuri merkitys 

naisten PYLL-menetyksissä antoi aiheen selvittää Suomen Syöpäyhdistyksen kautta niiden esiinty-

vyyttä alueella. Saadun erillisselvityksen mukaan syöpien ilmaantuvuus ei poikkea Suomen keskiar-

voista, joten syyt keskimääräistä suurempiin elinvuosien menetyksiin tältä osin johtuvat hoitoon ha-

keutumisesta ja/tai hoidosta itsestään johtuvista syistä.    

 

Yleisesti ottaen hyvässä kehityksessä Joroisissa poikkeuksen tekevät alkoholiperäiset sairaudet ja 

myrkytykset niin naisilla kuin miehilläkin. Tähän puuttuminen vaatii määrätietoisia ja nopeita eri 

sektorien välisiä ja hyvin yhteen sovitettuja radikaalejakin toimenpiteitä niin paikallisella kuin valta-

kunnallisella tasolla. Jäävuoren huippuna näkyy naisilla rajusti kasvava alkoholiperäisten sairauksien 

ja myrkytysten osuus.  Miehet ovat pysyneet jo aikaisemmin saavutetulla korkealla tasolla. On syytä 

muistaa, että naiset ovat herkempiä alkoholin haittavaikutuksille ja että alkoholi on myös (rinta)syö-

pävaarallinen aine. 
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  Kouluarvosanat: JOROINEN 

Naiset: 7 

Miehet: 9 

Yhteensä: 8 

 Linkki: http://www.esshp.fi/pyll 

 

Uusi PYLL-indeksi julkaistaan vuoden 2016 aikana sairaanhoitopiirin toimesta. 

 

 

 

 

3 Keskeiset opit ja evästykset valtuustokauden vuosille 2016–2017 

 

 
Kunnan taloudellinen tilanne on vakaa. Sote-palvelujen menojen ennakoiminen on vaikeaa ja erityi-

sesti erikoissairaanhoidon menojen kasvu voivat aiheuttaa kunnalle yllätyksiä vuosittain. Alueen elin-

keino elämässä on tapahtunut positiivisia muutoksia ja on odotettavissa, että työllisyystilanne para-

nee. 

 

Joroislaisten koulutustaso ja yleensä sivistyspalvelujen toiminta on hyvää tasoa. Hyvä koulutustaso 

antaa pohjaa yrittäjyydelle ja myös edistää kuntalaisten omaehtoista ennakoivaa itsensä hoitamista ja 

tuo hyvinvointia. Joroisten on järjestänyt perusopetuksen niin, että koululuokkien ryhmäkoot ovat 

pieniä. Varhaiskasvatuksen päiväkotipalvelut järjestetään nykyaikaisissa, turvallisissa ja terveissä toi-

mintaympäristöissä. 

 

Kuntakuva on saanut uutta ilmettä; risteysalueelle on tullut yrittäjyyttä, virkistysalueita on hoidettu 

laadukkaasti ja yrittäjyyden lisäämiseksi tehdään työtä systemaattisesti. Kunta aidosti panostaa toi-

mintaan, joka tuottaa kaikille kuntalaisille hyvinvointia ja laadukkaan elämisen tunnetta. 

 

Ikääntyvien avopalveluihin on panostettu ja palvelut toimivat. Tämä edellyttää jatkuvaa palvelutuo-

tannon tarkastelua ja saumatonta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. 

 

Nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyspalvelujen tarve tulee kasvamaan, mikä on huolestuttavaa. 

Perheiden selviytymiseen arjessa ja auttamiseen on tulevaisuudessa suunnattava riittävät resurssit ja 

palvelujen tulee olla helposti saatavia. 

 

Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen siirtynee maakunnille viimeistään v. 2019. Vuo-

den 2015 lopulla linjattiin valtakunnalliset sote-alueiden määrät (15). Sote-rakenneuudistus tulee ole-

maan iso muutos kunnalle, koska uudistuksen myötä iso osa kunnan tehtävistä siirtyy maakunnille. 

 

Savoa yhdistää sama huoli: väestö vähenee, ikääntyy ja nuorten osuus pienenee. Nuoria sekä paluu-

muuttajia on yhä vaikeampi houkutella kuntaan. Syntyneiden ja kuolleiden erotus on ollut viime vuo-

sina negatiivinen, mutta nettomuutto on pysynyt neutraalina. Terveydenhuolto- ja ikääntyvien palve-

lujen järjestäminen kasvattaa menoja ja voi aiheuttaa jopa rahoitusongelmia. Väestöön kohdistuvat 

muutokset ja väestön trendin omainen lasku tulee huomioida kunnan palveluiden järjestämisessä. Sa-

malla kunnassa tulee kuitenkin uskaltaa investoida ja panostaa kunnan elinvoimaisuuteen, kuntalais-

ten hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. 
 

http://www.esshp.fi/pyll
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4 Uuden kuntastrategian painopiste hyvinvoinnin edistämisessä  

 

 
Kuntalain mukaisesti Joroisten kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehi-

tystä alueellaan. Hyvinvointia edistääkseen kunta:  

 

1. kehittää kunnan elinvoimaa ja toimintakykyä pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti.  

2. tunnistaa eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeet sekä -odotukset ja luo edellytyksiä hy-

vään elämään palveluiden järjestämisen kautta.  

3. ehkäisee ja vähentää sosiaalisia ongelmia ja eriarvoisuutta.  

4. tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistä-

miseksi.  

5. tekee laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistä-

miseksi sekä hyvinvointitietouden keräämiseksi.  

 

Hyvinvointia edistäviä palveluita ovat mm. koulutus, kirjastot, kansalaisopistot, kulttuuri- ja vapaa-

aikapalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä liikuntatoiminta. Joroisten kunta tukee alueen yhteisö-

jen hyvinvointityötä. Hyvinvointityön vaikutuksia seurataan ja arvioidaan hyvinvointikertomuksessa. 

 

 

 

5 Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä toimialoittain vuosille 2016–2017 

 

 

5.1 Hallinto 

Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet: 

 Vahvistaa työpaikkakehitystä 

 Joukkoliikenteen kehittäminen 

 Osallisuusmahdollisuuksien lisääminen 

 Hallinnon asukaslähtöisyys 

 

Tavoitteet: 

 Työllisyysprosentti yli seutukunnan keskiarvon 

 Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen 

 Hallintosäännön virtaviivaisuus 

 Palveluliikenteen sisällön kehittäminen 

 

 

Toimenpiteet ja vastuutahot: 

 Palvelut toimivat ja tilaratkaisut ovat onnistuneet (kirjasto, vapaa-aikatoimi, nuorisotoimi). 

 Hallintosäännön päivitys uuden kuntalain mukaiseksi 

 Tiedottamisen ja osallistavan valmistelun lisääminen 

 Työllisyydenhoidon toimintojen keskittäminen ja kehittäminen 
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Resurssit: Määritellään talousarviossa vuosittain.  

 

Arviointimittarit: 

 Tilastot  

 Kuntalaiskyselyt  

 Kuntalaispalaute 

 

5.2 Sosiaali- ja terveyspalvelut 

 

Palvelut järjestetään lähellä kuntalaista ajatuksella: ”Sote-peruspalvelut säilyvät vauvasta vaariin lä-

hipalveluna Joroisissa”. Palvelujen järjestämisessä otetaan huomioon toimialan alueelliset olosuhteet, 

lainsäädännön kehitys ja sen vaatimukset. 

 

Tavoitteena ovat laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut ja tarkoituksenmukaiset rakenteet. Ny-

kyistä yhteistoimintaa Varkauden kaupungin kanssa kehitetään siten, että sosiaali- ja terveyspalvelut 

tuotetaan tulevaisuudessa Joroisten kuntalaisille hallinnollisesti oman palvelualueen kautta. Tavoit-

teena on, että Joroinen toimii omana hallinnollisena yksikkönä, jolla on oma palvelualuepääl-

likkö/vastuullinen johtaja ja oman budjetti. 

 

 

Avohoito ja tukipalvelut 
 

Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet: 

 Sairaanhoitoa, kuntoutusta, erityistyöntekijöiden palveluja ja terveydenedistämistyötä toteu-

tetaan kuntalaisten palvelutarvetta vastaavasti. 

 

Tavoitteet ja toimenpiteet: 

 Ennaltaehkäisevää työotetta painotetaan avohoidon vastaanotoilla keskeisissä kansansai-

rauksissa. 

 Vuosina 2016–2017 työnjakoa ja tehtäviä sekä hoitomalleja päivitetään. Hoitajien/lääkärei-

den vastuualueita päivitetään. 

 

Resurssit: 

 Turvataan laadukkaat ja riittävät resurssit. 

 Terapiat ostopalveluna 

 Lastenneuvola sekä alakoululaisten lääkäripalvelujen turvaaminen 

 

Arviointimittarit: 

 SotkaNet 

 Kela 

 Effican raportoinnin mittarit 

 Palvelukyselyt 
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Vuodeosasto  

 

Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet: 

 Hoidon sisällön kehittäminen kuntouttavaksi ja terveyttä edistäväksi. 

 Toiminnan kehittäminen kotisaattohoitoa ja kotisairaalan toimintaa tukevaksi. 

 

Tavoitteet ja toimenpiteet: 

 Vanhusväestö selviytyy kotona.  

 Pitkäaikaista ja lyhytaikaista laitoshoitoa kehitetään ikäpoliittisen ohjelman tavoitteiden mu-

kaisesti. 

 Laitoshoitoon pääsee viiveettä. 

 

Resurssit: 

Turvataan laadukkaat ja riittävät resurssit. 

 

Arviointimittarit: 

 SotkaNet 

 Effican raportoinnin mittarit (hoitojakson keskimääräinen pituus, hoitopäivien lukumäärä, 

hoitojaksojen lukumäärä, pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien osuus yli 75–vuotiaiden ikä-

ryhmästä)  

 Erikoissairaanhoidon viivemaksut.  

 

 

Kotihoito  

 

Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet: 

 Kotihoidon palvelujen kehittäminen vastaamaan ikääntyvien kuntalaisten palvelutarpeeseen.  

 

Tavoitteet ja toimenpiteet 

 Toimivilla kotiin annettavilla palveluilla, kuten tukipalvelut ja kotihoito, pyritään turvaa-

maan vanhusten valtakunnallisten laatusuositusten mukaisesti joroislaisten asukkaiden asu-

minen mahdollisimman pitkään omassa kodissa. 

 Kotiin annettavien palveluiden kehittäminen yhdessä kolmannen sektorin ja yksityisten yrit-

täjien kanssa. 

 Palveluasumisen organisointi Joroisten Ikäpoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti 

 Joroisten ikäihmisten palveluasumisen turvaaminen välimuotoisia asumispalveluja, kuten 

ryhmäkotiasuminen, kehittämällä. 

 

Resurssit: 

 Turvataan laadukkaat ja riittävät resurssit. 

 

Arviointimittarit: 

 Effica-raportointimittarit 

 Laatusuositukset hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. 

 

 

Sosiaalipalvelut  
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Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet: 

 Yksilöllinen tuen tarpeen mukainen kustannustehokas toiminta. 

 

 

Tavoitteet ja toimenpiteet: 

 Edistää ja ylläpitää kuntalaisten hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta 

 Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta 

 Turvata yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut 

 Edistää asiakaskeskeisyyttä sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaali-

huollossa 

 

Resurssit: 

 Turvataan laadukkaat ja riittävät resurssit. 

 

Arviointimittarit: 

 THL:n tilastot 

 Proconsonan tilastot 

 Sosiaaliasiamiehen tilastot 

 

5.3 Sivistyspalvelut  

 

Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet: 

 Tavoitteena on kehittää moniammatillisuutta kouluissa oppilashuoltolain muutoksen myötä.  

 Hyvinvointiin ja viihtyvyyteen liittyen suoritetaan yksiköissä terveellisyyden- ja turvallisuu-

den tarkastukset ja analysoidaan nykytilaa sekä tehdään tarvittavia muutostoimenpiteitä.  

 Nuorisotoimen puolella etsivän nuorisotyöntekijän tehtävä on vakiintunut ja nuorten työpaja 

ja ns. työpaja 2 ovat yhdistyneet yhdeksi pajaksi.  

 Liikuntatoimi lisää 2016–2017 kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia erityisesti Kuvansiin 

ja Kotkatharjun ulkoilualueelle. 

Perusopetus on liittynyt Liikkuva koulu –ohjelmaan, joka on osa hallitusohjelmaa. Tavoitteena on 

aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla 

tavallaan. Tärkeää on: 

 oppilaiden osallisuus 

 oppiminen 

 lisää liikettä – vähemmän istumista. 

Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla: esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan op-

pimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoi-

min. Koulut saavat tukea alueellisilta ja valtakunnallisilta verkostoilta, joihin kuuluu useita erilaisia 

lasten ja nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneita toimijoita. Viihtyisämpiä koulupäiviä syntyy teke-

mällä yhdessä ja ottamalla oppilaat mukaan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimintaan. Vuorovai-

http://www.liikkuvakoulu.fi/index.php?id=54
http://www.liikkuvakoulu.fi/index.php?id=43
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kutus ja yhteistoiminnallisuus parantavat usein koulun ilmapiiriä, millä on vaikutuksensa myös kou-

lun työrauhaan, oppilaiden sosiaalisiin taitoihin ja oppimiseen. Liikkuvan koulun rahoituksesta vastaa 

opetus- ja kulttuuriministeriö yhdessä kunnan kanssa. 

Tavoitteet ja toimenpiteet: 

 Oppilaitoksissa ja päiväkodeissa tavoitteena ovat säännölliset yhteisöllisen oppilashuollon 

tapaamiset ja toimintakulttuurin kehittäminen.  

 Etsivän nuorisotyön tavoitteena on löytää koulutuksen- tai työelämän ulkopuolelle jääneet 

nuoret ja auttaa heitä saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Erityisesti huomion kohteena 

ovat peruskoulun jälkeen ilman jatko-opiskelupaikkaa olevat nuoret, sekä toisella asteella 

opintonsa keskeyttäneet nuoret.  

 Nuorisotyön tavoitteena on tarjota joroislaisille nuorille ohjattua vapaa-ajan toimintaa sekä 

tukea nuoren kasvua. 

 

Resurssit: 

Sivistyspuolen resurssi on tällä hetkellä optimaalinen. Resursseja sopeutetaan tarpeen mukaan. 

 

Arviointimittarit: 

 Tarkastuskertomukset  

 Asiakasmäärät suhteessa etsivän nuorisotyön tarpeisiin 

 Turvallisuuden ja terveellisyyden tarkastukset 

 Kouluterveyskysely 
 

5.4 Elinkeinopalvelut  

 

Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet: 

 Yritysneuvonnan ja kehittämistoimenpiteiden painopistealue on aloittavien ja pienten yritys-

ten neuvonnassa sekä yritysten toimintaedellytysten turvaamisessa ja parantamisessa. 

 

Tavoitteet ja toimenpiteet: 

 Lentoliikenteen käynnistyminen  

 Tietoliikenneyhteyksien parantaminen 

 VT5 risteysalueen edelleen rakentuminen ja Golfin kaava-alueen rakentumisen käynnistymi-

nen. 

 Toimenpiteinä hankkeet, sähköinen markkinointi ja yrityskontaktointi. 

 

Resurssit: 

 Talousarvioon määritellyt resurssit.  

 

Arviointimittarit: 

 Käynnistyneet hankkeet, investointien lukumäärä ja yrityskontaktit.  

 

5.5 Tekniset palvelut 

http://www.minedu.fi/
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Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet: 

Asuinympäristö  

 olemassa olevan asuinympäristön kehittäminen 

- lapsiperheet, aikuiset, eläkeläiset 

uusien asuinympäristöjen kaavoittaminen 

- rauhallisuus, luonnonläheisyys, palveluiden saavutettavuus 

Liikkuminen 

 kevyenliikenteen väyläverkosto 

- liikkuminen jalan ja pyöräillen taajamissa 

 joukkoliikenteen kehittäminen 

- liikkuminen ja palveluiden saavutettavuus ilman omaa autoa 

Kiinteistöt 

 julkisten rakennusten esteettömyys 

 julkisten rakennusten terveellinen sisäilma 

 

 

Tavoitteet ja toimenpiteet: 

 Puistojen, uimarantojen, virkistysalueiden ja muiden yleisten alueiden viihtyvyys, turvalli-

suus ja terveellisyys 

- Alueiden hoitotaso pidetään riittävän hyvänä 

 Esteetön liikkuminen taajama-alueilla 

- Esimerkiksi luiskat, kaiteet ja matalat asfaltin reunakivet  

 Kaavoitetaan uusia vetovoimaisia asuinalueita sekä kirkonkylälle, että Kuvansiin 

- Kolpan ja Kirvesnimen kaavoitus; molemmissa vesistön läheisyys ja rauhallinen 

ympäristö 

 Kevyenliikenteen väyläverkoston kehittäminen kattavasti kaikilla taajama-alueilla 

- Rakennetaan tarvittavat yhteydet ja pidetään yllä hyvä hoitotaso 

 Joukkoliikenteen kehittäminen siten, että palveluiden saavutettavuus voidaan ylläpitää pal-

velurakenteen muutoksista huolimatta 

- Kehitetään linja-autoyhteyksiä Varkauteen, rautatieasemille ja lentoasemalle 

 Julkiset rakennuksen kuten koulut, terveysasema ja virastot ovat myös liikuntaesteisten käy-

tettävissä. 

- Kiinteistöjen esteettömyys tarkistetaan muutosten ja peruskorjausten yhteydessä 

Resurssit: 

 

 Liikenneväylien hoito on ulkoistettu yrityksille 

 Puistojen ja yleisten alueiden hoito järjestetään kunnan teknisen toimen ja Työpajan yhteis-

työnä 

 Kaavoituksessa osallistetaan kuntalaiset mukaan kaavan laadintaan 

 Pienet esteettömyyteen liittyvät muutostyöt tehdään kunnan omana työnä ja suuremmat pe-

ruskorjaustöiden yhteydessä 

 

Arviointimittarit: 

 Kuntalaispalaute 

 "Esteettömyys kävelyt" tms. 

 Kiinteistöjen terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastukset 
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6 Hyvinvoinnin edistämistä tukevat ohjelmat, suunnitelmat ja palvelut 

 

 
Kunnan kaikkea toimintaa ohjaa kuntastrategia v. 2015–2020, joka määrittelee päälinjat kunnan ke-

hittämiselle. Tämän lisäksi kunnassa on useita muita suunnitelmia, jotka tukevat kunnan terveyden 

ja hyvinvoinnin edistämistyötä. 

 
1. Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet  

 

Varhaiskasvatussuunnitelma 2013–2015 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010–2012/JJR perusturva, uusi päivitys/Varkau-

den perusturva 2016 

Opetussuunnitelmat v:sta 2016  

Oppilashuollon suunnitelma 

Koulujen lukuvuosisuunnitelma 

Joroisten kouluverkkosuunnitelma 2015- 2020 

 

2. Nuoret ja nuoret aikuiset 

 

Sivistystoimen Laatukriteerit 

Etsivä nuorisotyö  

Etelä- Savon Ohjaamohanke 2015- 2017/Mamk  

 

3. Ikäihmiset 

 

Joroisten ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020  

 

4. Muut 

 

Terveyden edistämisen toimintasuunnitelma/Esshp vv 2012–2016 

Turvallisuussuunnitelma v. 2009 

Valmiussuunnitelmat 

Toenperän kirjastosuunnitelma  

Rakennusjärjestys v. 2015 

Joroisten kunnan päihdestrategia v. 2014 

Kotouttamissuunnitelma hyväksytään vuoden 2016 aikana 
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Taulukko 1: Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima  

 
Teema Perusindikaattori Joroinen V1 

Koko-Suomi 

V2 

Etelä 

V3 

Varkaus 

V4 

Juva 

V5 

Rantasalmi 

Arvo Muutos      

Kunnan rakenteet, ta-

lous ja elinvoima  

Väestö 31.12. (2014)  5178 
 

5471750 151560 21860 6616 3815 

 75 - 84-vuotiaat, % väestöstä (2014)  8,2 
 

6,2 8,9 8,3 10,2 10,4 

 Huoltosuhde, demografinen (2014)  67,6 
 

57,1 67,1 63,3 76 75,8 

 Väestöennuste 2030 (2012)  4822 ??? 5847680 141832 19886 5777 3144 

 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, vä-

estöennuste 2030 (2012)  

19,7 
??? 

14 20,2 20 23,5 23,4 

 Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 

asukasta (2013)  

-3,3 
 

3,3 -0,4 -6 -5,5 -4,6 

 Lapsiperheet, % perheistä (2013)  34,3 
 

39,1 32,9 33,6 30,7 30,2 

 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiper-

heistä (2013) Info 

15,6 
 

20,6 20,2 22 17 19,2 

 Työlliset, % väestöstä (2013)  36,8 
 

42,2 37,7 34,9 37,8 35,5 

 Työttömät, % työvoimasta (2013)  12,1 
 

11,3 12,4 17,3 9,2 12,9 

 Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 

% työllisistä (2012)  

16 
 

3,4 8 2,5 18 21,4 

 Teollisuus, % työllisistä (2012)  17,1 
 

13,7 13,8 24,8 12,3 10,7 

 Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja 

varastointi; Majoitus- ja ravitsemistoi-

minta, % työllisistä (2012)  

17,4 

 

21,6 19,9 18,6 21,1 17,2 

 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; 

pakollinen sosiaalivakuutus, Koulu-

tus, Terveys- ja sosiaalipalvelut, % 

työllisistä (2012)  

24,7 

 

28,8 32,5 27,9 24,7 28,9 

 Koulutustasomittain (2013)  293 
 

351 303 306 261 269 

 Vuosikate, euroa / asukas (2013)  231 
 

380 220 -85 305 -90 

 Lainakanta, euroa/asukas (2013) 2589 
 

2540 2748 2360 2371 2548 
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Taulukko 2: Kaikki ikäryhmät 

 
Teema Perusindikaattori Joroinen V1 

Koko 

V2 

Etel 

V3 

Vark 

V4 

Juva 

V5 

Rant Arvo Muutos 

Osallisuus  Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, % (2012) Info 62 
 

58,2 59,6 54,1 61,2 61 

Terveys ja toimintakyky  Kelan sairastavuusindeksi, ikavakioitu (2013) Info 120,7 
 

- - 125,1 107,6 110,8 

Turvallisuus  Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet ri-

kokset / 1 000 asukasta (2013) Info 

2,9 
 

7 6,5 9,7 3,1 5,7 

Turvallisuus  Poliisin tietoon tulleet kaikki huumausainerikokset / 1 000 asu-

kasta (2013) Info 

3,8 
 

4,2 2,2 2,5 0,4 1,3 

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus  Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot (2013) Info 

 

24,9 
 

27,6 25,2 24,7 24,9 24,7 

Toimeentulo 

 

Kunnan yleinen pienituloisuusaste (2013) Info 14,9 
 

13,9 16,6 17,8 17 17,6 

Kuntalaisten palvelut  Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kunnan strategisessa joh-

tamisessa, pistemäärä (2013) Info 

67 
 

72 68 - 75 37 

Kuntalaisten palvelut  Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito, keskimääräinen hoi-

toaika (2013) Info 

18,3 
 

21,6 29,8 37,5 21,3 68,6 

Kuntalaisten palvelut  Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit / 1000 asukasta (2013) 

Info 

1146 
 

1559 1791 920 1599 1842 

Kuntalaisten palvelut  Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tu-

kitoimien menot yhteensä, euroa/asukas (2013) Info 

95,3 
 

94,2 123,5 74,5 99,3 89,9 

Kuntalaisten palvelut  Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, euroa / asukas 

(2013) Info 

3797 
 

3595 4012 4028 3958 4506 
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javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'3076',%20'graphholder_12357',%20'special',%20'Kaikki%20ikäryhmät')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=3076
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/5/show_theme/FALSE/Kaikki%20ikäryhmät
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'184',%20'graphholder_12357',%20'special',%20'Kaikki%20ikäryhmät')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=184
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/6/show_theme/FALSE/Kaikki%20ikäryhmät
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'3113',%20'graphholder_12357',%20'special',%20'Kaikki%20ikäryhmät')
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'3113',%20'graphholder_12357',%20'special',%20'Kaikki%20ikäryhmät')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=3113
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/6/show_theme/FALSE/Kaikki%20ikäryhmät
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'3093',%20'graphholder_12357',%20'special',%20'Kaikki%20ikäryhmät')
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'3093',%20'graphholder_12357',%20'special',%20'Kaikki%20ikäryhmät')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=3093
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/8/show_theme/FALSE/Kaikki%20ikäryhmät
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'3126',%20'graphholder_12357',%20'special',%20'Kaikki%20ikäryhmät')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=3126
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javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'1249',%20'graphholder_12357',%20'special',%20'Kaikki%20ikäryhmät')
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'1249',%20'graphholder_12357',%20'special',%20'Kaikki%20ikäryhmät')
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Taulukko 3:  Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet 

 

 
Teema Perusindikaattori Joroinen V1 

Koko 

V2 

Etel 

V3 

Vark 

V4 

Juva 

V5 

Rant Arvo Muutos 

Elämänlaatu  Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2013) 

Info 

7,4 
 

8,4 8,8 6,6 13,8 - 

Henkinen hyvinvointi  Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus, % 8. ja 9. luokan oppi-

laista (2014) Info 

- 
??? 

- - - - - 

Terveys ja toimintakyky  Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 

9. luokan oppilaista (2013) Info 

16,5 
 

15,9 14,6 10,6 19 - 

Terveys ja toimintakyky  Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2013) Info 18,6 
 

16,4 16,6 16,2 13 - 

Turvallisuus  Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan 

oppilaista (2013) Info 

6,1 
 

6,9 6,8 5,6 11,4 - 

Turvallisuus  Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, % vastaavanikäi-

sestä väestöstä (THL) (2013) Info 

1,1 
 

1,4 1,4 1,9 0,9 1,6 

Turvallisuus  Vanhemmuuden puutetta, % 8. ja 9.luokan oppilaista (2013) 

Info 

22,2 
 

18,6 18,9 15,3 22,3 - 

Asuminen ja ympäristö  Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokun-

nista (2013) Info 

28,9 
 

29,3 28,1 27,6 28,4 32,8 

Toimeentulo  Lasten pienituloisuusaste (2012) Info 16,1 
 

14,3 15,6 20,1 12,8 15,6 

Toimeentulo  Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä (2013) 

Info 

8,8 
 

8,9 7,8 12,4 5,8 12 

Kuntalaisten palvelut  Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 0 - 17-vuoti-

aat / 1 000 vastaavanikäistä (2013) Info 

5,1 
 

4,4 5,2 7,7 - 8,1 

Kuntalaisten palvelut  Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät 0 - 16-vuotiailla / 1000 

vastaavanikäistä (2013) Info 

181,9 
 

116,7 137,9 259,9 38,7 296 

Kuntalaisten palvelut  Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0 - 17-vuo-

tiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL) 

(2013) Info 

6,8 

 

7,3 5,9 11,3 8,6 9,1 

 

 

 

 

 

 

http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/3/show_theme/FALSE/Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet
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http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/5/show_theme/FALSE/Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet
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javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'286',%20'graphholder_12358',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=286
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/5/show_theme/FALSE/Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'3906',%20'graphholder_12358',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=3906
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/6/show_theme/FALSE/Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'1514',%20'graphholder_12358',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'1514',%20'graphholder_12358',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=1514
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/6/show_theme/FALSE/Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'191',%20'graphholder_12358',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'191',%20'graphholder_12358',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=191
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/6/show_theme/FALSE/Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'284',%20'graphholder_12358',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=284
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/9/show_theme/FALSE/Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'190',%20'graphholder_12358',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'190',%20'graphholder_12358',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=190
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/10/show_theme/FALSE/Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'228',%20'graphholder_12358',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=228
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/10/show_theme/FALSE/Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'423',%20'graphholder_12358',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=423
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/11/show_theme/FALSE/Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'4',%20'graphholder_12358',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'4',%20'graphholder_12358',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=4
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/11/show_theme/FALSE/Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'704',%20'graphholder_12358',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'704',%20'graphholder_12358',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=704
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/11/show_theme/FALSE/Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'1245',%20'graphholder_12358',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'1245',%20'graphholder_12358',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'1245',%20'graphholder_12358',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=1245
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Taulukko 4: Nuoret ja nuoret aikuiset 

 

 
Teema Perusindikaattori Joroinen V1 

Koko 

V2 

Etel 

V3 

Vark 

V4 

Juva 

V5 

Rant Arvo Muutos 

Elämänlaatu  Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden 

opiskelijoista (2013) Info 

- 
??? 

6,4 6,2 7,9 - - 

Elämänlaatu  Ei yhtään läheistä ystävää, % ammatillisen oppilaitok-

sen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2013) Info 

- 
??? 

7,5 7,8 7,9 - - 

Henkinen hyvinvointi  Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi 

työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-vuotiaat, % vas-

taavanikäisestä väestöstä (2013) Info 

1 

 

0,9 0,9 1,1 - 1,2 

Terveys ja toimintakyky  Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, 

% lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2013) Info 

- 
??? 

16,4 15,6 10,7 - - 

Terveys ja toimintakyky  Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, 

% ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskeli-

joista (2013) Info 

- 

??? 

21,3 19,1 17,5 - - 

Turvallisuus  Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana, % ammatillisen 

oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2013) Info 

- 
??? 

23,1 21,9 21,7 - - 

Opiskelu ja työ  Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % 

vastaavanikaisesta väestöstä (2013) Info 

8,6 
 

9,4 7,7 8,5 6,9 11,3 

Opiskelu ja työ  Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta 

(2013) Info 

19,5 
 

14,6 17,3 26,9 10 17,5 

Asuminen ja ympäristö  Koulun fyysisissä työoloissa puutteita, % lukion 1. ja 2. 

vuoden opiskelijoista (2013) Info 

- 
??? 

38,5 32,9 37,9 - - 

Toimeentulo  Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18 - 24-vuoti-

aat, % vastaavanikäisestä väestöstä (2013) Info 

4,8 
 

3,4 3,6 5,5 1,9 4,9 

Kuntalaisten palvelut  Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 18 - 

24-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä (2013) Info 

- 
??? 

8,3 6,9 15,4 13 - 

 

 

 

 

 

 

http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/3/show_theme/FALSE/Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'3917',%20'graphholder_12359',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'3917',%20'graphholder_12359',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=3917
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/3/show_theme/FALSE/Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'3932',%20'graphholder_12359',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'3932',%20'graphholder_12359',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=3932
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/4/show_theme/FALSE/Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'3328',%20'graphholder_12359',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'3328',%20'graphholder_12359',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'3328',%20'graphholder_12359',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=3328
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/5/show_theme/FALSE/Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'3916',%20'graphholder_12359',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'3916',%20'graphholder_12359',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=3916
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/5/show_theme/FALSE/Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'3931',%20'graphholder_12359',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'3931',%20'graphholder_12359',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'3931',%20'graphholder_12359',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=3931
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/6/show_theme/FALSE/Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'3941',%20'graphholder_12359',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'3941',%20'graphholder_12359',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=3941
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/7/show_theme/FALSE/Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'3219',%20'graphholder_12359',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'3219',%20'graphholder_12359',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=3219
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/7/show_theme/FALSE/Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'189',%20'graphholder_12359',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'189',%20'graphholder_12359',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=189
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/9/show_theme/FALSE/Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'3912',%20'graphholder_12359',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'3912',%20'graphholder_12359',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=3912
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/10/show_theme/FALSE/Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'1275',%20'graphholder_12359',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'1275',%20'graphholder_12359',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=1275
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/11/show_theme/FALSE/Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'240',%20'graphholder_12359',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'240',%20'graphholder_12359',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=240
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Taulukko 5: Työikäiset 

 

 
Teema Perusindikaattori Joroinen V1 

Koko 

V2 

Etel 

V3 

Vark 

V4 

Juva 

V5 

Rant Arvo Muutos 

Terveys ja toimintakyky  Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

(2013) Info 

12,3 
 

8 11,3 13,6 11,6 11,7 

Terveys ja toimintakyky  Raskaudenkeskeytykset / 1 000 15 - 49-vuotiasta naista (2013) Info 5,6 
 

8,7 6,8 9 5,8 10,6 

Opiskelu ja työ  Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15 - 64-vuotiaista (2013) Info 4,7 
 

4,6 5,2 7,4 3,8 5,8 

Toimeentulo  Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä 

väestöstä (2013) Info 

1,3 
 

2,2 1,6 2,9 1,1 1,2 

Kuntalaisten palvelut  Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet 25 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaa-

vanikäistä (2013) Info 

- 
??? 

2,9 3,3 0,8 - - 

 

 

Taulukko 6: Ikäihmiset 

 
Teema Perusindikaattori Joroinen V1 

Koko 

V2 

Etel 

V3 

Vark 

V4 

Juva 

V5 

Rant Arvo Muutos 

Henkinen hyvinvointi  Dementiaindeksi, ikävakioitu (2011) Info 141,9 
 

100 117,1 83 118,2 99,2 

Terveys ja toimintakyky  Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % vastaa-

vanikäisestä väestöstä (2013) Info 

70,2 
 

62,6 65,5 70,2 66,5 66,9 

Asuminen ja ympäristö  Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä (2013) Info 89,6 
 

90,3 90,3 89,8 88,7 88,8 

Toimeentulo  Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väes-

töstä (2013) Info 

1,3 
 

2,6 2,4 2,1 3,1 2,9 

Kuntalaisten palvelut  Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % 

vastaavanikäisestä väestöstä (2013) Info 

19,1 
 

11,9 13,7 9,8 14,2 17,5 

Kuntalaisten palvelut  Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 

vuotta täyttäneet 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä (2013) Info 

3,6 
 

3,1 2,6 0,5 3,2 2,8 

 

http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/5/show_theme/FALSE/Työikäiset
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'306',%20'graphholder_12360',%20'special',%20'Työikäiset')
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'306',%20'graphholder_12360',%20'special',%20'Työikäiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=306
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/5/show_theme/FALSE/Työikäiset
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'695',%20'graphholder_12360',%20'special',%20'Työikäiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=695
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/7/show_theme/FALSE/Työikäiset
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'3071',%20'graphholder_12360',%20'special',%20'Työikäiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=3071
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/10/show_theme/FALSE/Työikäiset
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'234',%20'graphholder_12360',%20'special',%20'Työikäiset')
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'234',%20'graphholder_12360',%20'special',%20'Työikäiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=234
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/11/show_theme/FALSE/Työikäiset
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'311',%20'graphholder_12360',%20'special',%20'Työikäiset')
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'311',%20'graphholder_12360',%20'special',%20'Työikäiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=311
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/4/show_theme/FALSE/Ikäihmiset
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'257',%20'graphholder_12361',%20'special',%20'Ikäihmiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=257
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/5/show_theme/FALSE/Ikäihmiset
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'236',%20'graphholder_12361',%20'special',%20'Ikäihmiset')
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'236',%20'graphholder_12361',%20'special',%20'Ikäihmiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=236
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/9/show_theme/FALSE/Ikäihmiset
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'1570',%20'graphholder_12361',%20'special',%20'Ikäihmiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=1570
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/10/show_theme/FALSE/Ikäihmiset
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'313',%20'graphholder_12361',%20'special',%20'Ikäihmiset')
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'313',%20'graphholder_12361',%20'special',%20'Ikäihmiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=313
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/11/show_theme/FALSE/Ikäihmiset
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'3216',%20'graphholder_12361',%20'special',%20'Ikäihmiset')
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'3216',%20'graphholder_12361',%20'special',%20'Ikäihmiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=3216
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/2390/2013/2016/11/show_theme/FALSE/Ikäihmiset
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'3367',%20'graphholder_12361',%20'special',%20'Ikäihmiset')
javascript:%20getPicture('2390',%20'2013',%20'2016',%20'3367',%20'graphholder_12361',%20'special',%20'Ikäihmiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=3367

