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1 Hyvinvointikertomus 2018- 2022 

1.1 Kunnan hyvinvointikertomus 

 

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

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

kunnan tehtäviä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. 

 

Joroisten hyvinvointikertomus on hyväksytty kunnanvaltuustossa 46 §/12.11.2018 ja samalla on 

päätetty vuosittaisesta raportoinnista tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.  

 

Joroisten kunnan hyvinvointikertomus 2018- 2022: 

http://dynasty.joroinen.fi/kirjat/kokous/20182066-3-1.PDF 

 

Hyvinvointikertomus ja vuosittaisen raportin valmisteluvastuu kuuluu kunnan poikkihallinnolliselle 

hyvinvointiryhmälle (KHALL 148 §/7.8.2017). 

 

Hyvinvointikertomuksen tulee olla yhteydessä kuntastrategiaan (KVALT 18.6.2018) ja sen 

toimenpiteiden tulee olla huomioitu vuosittaisessa talous- ja toimintasuunnitelmassa. Lisäksi 

kertomuksessa tulee huomioida myös maakunnallisen hyvinvointikertomuksen tiedot. 

 

Joroisten kuntastrategia: 

http://www.joroinen.fi/uploads/pdf/Hallinto/Kuntastrategia%202018-2022%20-

%20valt%20hyvaksyma%2018.6.2018.pdf 

 

Maakunnallinen hyvinvointikertomus: 

https://www.hyvinvointikertomus.fi/#/document/preview/4159326903 

Vuosiraportti 2019: 

https://www.hyvinvointikertomus.fi/#/document/preview/10590307258 

Joroisten hyvinvointikertomus 2016- 2017: 

http://www.joroinen.fi/uploads/pdf/Hallinto/Joroisten%20hyvinvointikertomus%202016%20-

%202017.pdf 

 

1.2 Sote-uudistus 

 

Marinin hallitus käynnistää sote-uudistuksen valmistelun hallituskaudellaan. Valmistelussa otetaan 

huomioon edellisten vaalikausien valmistelut ja perustuslailliset reunaehdot. Uudistus toteutetaan 

hallitusti ja vaiheittain. 

Sosiaali- ja terveydenhuollonuudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen 

kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Itsehallinnollisia alueita on 18. Asukkaiden 

osallisuutta ja käyttäjädemokratiaa vahvistetaan. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä siirretään perustason palveluihin ja 

ennaltaehkäisevään toimintaan. Palvelut ovat yhteensovitettuja, hoitoketjut ovat sujuvia ja ihmiset 

saavat tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut oikea-aikaisesti. 

Sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon sekä perus- ja erityistason palveluiden yhteensovittaminen 

eli integraatio ja eri ammattiryhmien välinen yhteistyö on saumatonta, jotta palvelut eivät pirstoudu 

ja alueilla on edellytykset ja kannuste suunnitella palveluja kokonaisuutena. Palveluiden 

yhteensovittamisen tavoitteena on yhtenäiset palveluketjut ja erityisesti paljon palveluja tarvitsevien 

ihmisten hoidon ja hoivan kehittäminen. 

http://dynasty.joroinen.fi/kirjat/kokous/20182066-3-1.PDF
http://www.joroinen.fi/uploads/pdf/Hallinto/Kuntastrategia%202018-2022%20-%20valt%20hyvaksyma%2018.6.2018.pdf
http://www.joroinen.fi/uploads/pdf/Hallinto/Kuntastrategia%202018-2022%20-%20valt%20hyvaksyma%2018.6.2018.pdf
https://www.hyvinvointikertomus.fi/%23/document/preview/4159326903
https://www.hyvinvointikertomus.fi/#/document/preview/10590307258
http://www.joroinen.fi/uploads/pdf/Hallinto/Joroisten%20hyvinvointikertomus%202016%20-%202017.pdf
http://www.joroinen.fi/uploads/pdf/Hallinto/Joroisten%20hyvinvointikertomus%202016%20-%202017.pdf
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Maakuntien ja kuntien välisellä yhteistyöllä tuetaan erityisesti lasten ja nuorten, ikääntyneiden, 

haavoittuvassa asemassa olevien ja paljon palveluja tarvitsevien ihmisten hyvinvointia. Palveluiden 

avulla vahvistetaan eri-ikäisten ihmisten kykyä huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään. 

(STM)                                                                                                           

2  Indikaattoreista johtuvat painopisteet sekä keinoja ja toimenpiteitä 

niihin vaikuttamiseksi 

Sote-uudistuksen kumoutumisen myötä järjestämislakiluonnosta ei käsitellä ohjeellisena 

lainsäädäntönä Joroisten hyvinvointikertomuksen yhteydessä. Maakunnallinen hyvinvoinnin 

edistämistyö kuitenkin jatkuu. 

 

2.1 Keinoja ja toimenpiteitä työllisyyden ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi 

 

Kuntaan on perustettu työllisyysyksikkö, jonne on keskitetty työllisyyden hoitoon liittyvät tehtävät 

ja määrärahat. Yksikkö jakaantuu nuorten työpajaan, työpajaan sekä muuhun työllistämiseen. 

Yksikön määrärahat jakautuvat nuorten kesätyöllistämiseen, pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon, 

kuntouttavaan työtoimintaan ja työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin yleensä. Työllisyysyksikön 

toiminnan kehittäminen ja toimintatapojen juurruttaminen on keskeinen tavoite. 

 

Etsivä nuorisotyöntekijän ennakollinen työ on ollut vaikuttavaa ja tehokasta. Tavoitteena edelleen 

ylläpitää työn vaikuttavuutta ja tavoittaa kaikki ne nuoret, joista työntekijälle tulee ilmoitus. 

 

Toimenpiteiden arviointi 2020 

- 1.4.2019 voimaan tulleen hallintosäännön mukaan työllisyysyksikkö on organisoitu 

hallintopäällikön alaisuuteen ja on siten selkeyttänyt yksikön toiminnan tavoitteita ja 

periaatteita 

- Joroisten työpaja on organisoinut nuorten kesätyöllistämistä yhdessä työllisyysyksikön kanssa 

- Etsivä nuorisotyön aktiivisia asiakkuuksia vuoden 2019 aikana oli 42 

- Työttömyysaste oli 31.3.2020 koko maassa oli 11,8 ja Etelä-Savossa 12,6. Joroisissa 

työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,2. Alle 25-vuotiaita työttömiä Etelä-

Savossa oli maaliskuun lopussa 962, mikä on 168 henkilöä ja 21 % enemmän kuin vuotta 

aiemmin. Koronaepidemia on kaksinkertaistanut lomautettujen määrän Etelä-Savossa ja 

melkein kolminkertaistanut edelliseen vuoteen (Etelä-Savon Maakuntaliiton tilastot) 

- Vastuu pitkäaikaistyöttömistä on entistä enemmän kuntien vastuulla. Kuntien tulee tehdä 

aktivointisuunnitelmat ja vastata niistä 

 

2.2 Keinoja ja toimenpiteitä osallisuuden lisäämiseksi eri ikäryhmissä 

 

Lastenkulttuurikeskus Verson kanssa hyödynnetään kunnan jäsenosuutta ja hyväksi koettuja 

toimintamalleja; Verson perustoiminta, LAKU-lähete (Lastenkulttuurilähete) ja KaiKuVa-

harrastetunnit. 

 

Paikallisia järjestöjä aktivoidaan järjestämällä yhteisiä tapaamisia ja toimintaa sekä ollaan aktiivisesti 

mukana alueellisessa järjestötyössä (esim. Sakke- ja KultRinki-hankkeet). 

 

Kylien elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä kehitetään tukemalla kylien järjestämää toimintaa. 

 

Kunta tarjoaa vaalien aikaan kiertävät/liikkkuvat äänestyspalvelut, jolloin kuntalaiset voivat äänestää 

kirjastoautossa kahden päivän ajan ennakkoäänestysaikana. 

 

Nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin 

sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. Nuorisovaltuuston toimintaa tuetaan ja ohjataan mm. luomalla 
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nuorille vaikuttamismahdollisuuksia kunnallisessa päätöksenteossa (sivistyslautakunta). Nuorille 

tarjotaan myös kouluttautumismahdollisuuksia nuorisovaltuustotyössä. 

 

Kirjasto on kaikkia väestöryhmiä palveleva monipalvelukeskus ja Soisalo-opisto järjestää vapaan 

sivistystyön opistopalvelut seudullisen Soisalo-opiston tuottamana. 

 

Toimenpiteiden arviointi 2020 
- Lastenkulttuurikeskus Verso on savolaiskuntien muodostama verkostomainen 

lastenkulttuurikeskus Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntien alueella. Vuonna 2019 Joroisissa 

järjestettiin 83 tilaisuutta, joihin osallistui 792 lasta ja 195 aikuista, yhteensä 987 henkilöä. 

Lasten ja nuorten harrastus- ja kulttuurilähete LAKU on ollut jo aikaisemmin käytössä alle 

kouluikäisille ja viime syksystä lähtien sitä on ollut mahdollisuus tarjota myös kouluikäisille. 

Osallistuminen lisää tutkitusti hyvinvointia ja vaikuttaa positiivisesti mm. terveyteen, 

oppimiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. KaiKuVa- harrastetunteja on toteutettu kirkonkylän 

yhtenäiskoululla ja Kuvansin koululla 

- Koronaepidemian aikaan on kartoitettu paikallisten järjestöjen mahdollisuutta olla mukana 

auttamistyössä, esim. ruokakassitoiminnassa. Yhdessä SPR:n kanssa on laadittu ”Häiriö- tai 

poikkeustilanne Joroisissa – järjestöt ja vapaaehtoiset avuksi”-toimintamalli. Alueellista 

yhteistyötä on tehty mm. Sakke – Pohjois-Savon Järjestöyhteistyön kehittämishankkeen 

kanssa 

- Avustusta kylien elinvoiman kehittämiseen jaettiin toista kertaa viidelle hakijalle, yhteensä 

17 200 € 

- Eduskuntavaalien aikaan (2019) kirjastoauto liikkui Joroisten kylillä ja tarjosi 

mahdollisuuden äänestykseen; eduskuntavaalien kaikista Joroisissa annetuista äänistä n. 5,7 

% (142 kpl) annettiin kirjastoautossa. Kokonaisäänestysprosentti oli 61,8 (v. 2015 61,6) 

- Nuorisovaltuusto voi nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo-oikeus ja 

puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei ole läsnäolo-oikeutta silloin kun käsiteltäviin 

asiakirjoihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja 

- Kunnan asiointipiste on kirjastossa, jolloin se on asiakkaiden saavutettavissa helpommin 

- Päihdetilanne- ja kokemuksellinen hyvinvointikysely toteutettiin kuntalaisille v. 2019, 

käytössä on myös Sovari (sosiaalisen vaikuttamisen mittari), joka on etsivän nuorisotyön ja 

työpajan vaikuttavuusmittari, jolla tuodaan esille palveluiden laatua ja sosiaalisesti 

vahvistavia vaikutuksia 

 

2.3 Keinoja ja toimenpiteitä sosiaali- ja terveyshuollon kustannusten hillitsemiseksi 

 

Riittävän monipuolisella ja helposti saavutettavissa olevalla perusterveydenhuollolla voi olla 

ennaltaehkäiseviä vaikutuksia koko väestön terveyteen ja hyvinvointiin. Perusterveydenhuollon 

ydintehtävänä on ennaltaehkäistä sairauksia ja hoitaa jo olemassa olevia terveysongelmia 

vaikuttavilla keinoilla, joita ovat mm. näyttöön perustuvien käytänteiden jalkauttaminen palveluihin. 

Hyvin toimivalla perusterveydenhuollolla voi olla vaikutusta erikoissairaanhoidon kustannuksiin. 

Vastaanotolla lääkäri- ja hoitajaresurssin määrä on pidettävä tarvetta vastaavalla tasolla. 

Palvelutuotantoa järjestetään tarvittaessa yhteistyössä ostopalveluna yksityisten palveluntuottajien 

kanssa. 

 

Yhteistyö Varkauden sosiaali- ja terveystoimen kanssa on vakiintunut. Hoitoketjut ovat selkeitä ja 

yhteistyö on sujuvaa.  

 

Palvelumuotoilun keinoin pyritään vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin ottamalla 

käyttöön sähköisiä palveluita.  Lähipalveluina turvataan riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelut.  

 

Ikääntyneiden palveluissa palvelutuotannossa pyritään vastaamaan ikäihmisten laatusuosituksia ja 

pitkäaikaisen laitoshoidon saattaminen tarvetta vastaavalle tasolle sekä mahdollisuuksien mukaan 
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korvaaminen kodinomaisilla asumisratkaisuilla. Uudenlaisen kotisairaalatoiminnan kehittäminen voi 

olla joissain tilanteissa vaihtoehto kalliille sairaalahoidolle. 

 

Iäkkäiden kotona asumista tuetaan ja vältetään turhaa laitoshoitoa, jonka voi vaikuttaa heikentävästi 

ikäihmisten toimintakykyyn jo lyhyelläkin hoitojaksolla. 

 

Toimenpiteiden arviointi 2020 

- Essoten kuntakortin (1-11kk) tietojen mukaan erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset 

ovat olleet laskussa 

- On rekrytoitu kaksi uutta virkalääkäriä 

- Vuonna 2019 terveysaseman vastaanotolla muistihoitajakoulutuksen suoritti kaki työntekijää. 

Muistipotilaan hoitopolku on kehitetty ja otettu käyttöön yhteistyössä Varkauden 

muistipoliklinikan kanssa 

- Sähköisiä palveluita on otettu käyttöön terveydenhuollossa (Digiklinikka) 

- Vuodeosastohoito on lyhytaikaista ja kuntouttavaa ja määrä on sopeutettu joroislaiseen 

tarpeeseen 

 

2.4 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen ja lisääminen 

 

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden psykososiaaliset ongelmat huomioidaan ennaltaehkäisevästi jo 

neuvolassa. Terveydenhoitaja on osallisena uusien toimintamallien kehittämisessä ja 

juurruttamisessa. Perheiden varhaisessa tukemisessa kiinnitetään huomiota koko perheen tilanteeseen 

ja vanhemmuuden tukeen. 

 

Joroisissa kunnalliseen varhaiskasvatukseen on jatkuva haku. Saapuneet hakemukset käsitellään 

pikimmiten saapumisjärjestyksessä. Kaikille varhaiskasvatuspaikan tarvitsijoille on myönnetty 

paikka perheiden toiveet huomioiden. Perhepäivähoitajien vähäisestä määrästä johtuen 

perhepäivähoitopaikat täyttyvät jo syksyllä. Elokuusta 2020 subjektiivinen oikeus 

varhaiskasvatukseen takaa kaikille mahdollisuuden osallistua laadukkaaseen varhaiskasvatukseen 

riippumatta huoltajien työ- tai opiskelutilanteesta. 

 

Varhaiskasvatuksen toimintana järjestetään koululaisten aamutoimintaa, joka helpottaa arkea 

perheissä, joissa lapset joutuisivat olemaan aamulla pitkään yksin. Päiväkodilla tarjottava aamupala 

turvaa 1.-2-luokkalaisille tarvittavan energian lounaaseen asti. 

 

Joroisten varhaiskasvatuksessa on käytössä kolmiportainen tuki, joka takaa jokaiselle lapselle 

riittävän ja oikea-aikaisen tuen. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan antamaa tukea on saatavilla 

kaikille lapsille, huoltajille ja työntekijöille. Varhaiskasvatuksessa tehdään monialaista yhteistyötä 

lasten ja perheiden parhaaksi. 

 

Meidän kylän koulu- hankkeen avulla luodaan oppimisen ja kasvun tuen malli, jossa eri toimijat ovat 

samassa toimintaympäristössä ja mahdollistavat laadukkaan ja yksilöllisen oppimisen ja kasvun tuen. 
Verkostoyhteistyöllä ja oppilaiden ja huoltajien osallistamisella lisätään kouluhyvinvointia. Mallin 

keskeisiä työntekijöitä ovat koululla helposti lähestyttävissä ja matalan kynnyksen periaatteella 

toimivat koulukuraattori, -psykologi, -psyykkari ja kasvatusohjaaja. 

 

Hallituksen kärkihanke LAPE ohjaa kunnan kehittämiskohteita valtakunnallisten ja maakunnallisten 

tavoitteiden mukaisesti. LAPE on jalkautettu kuntiin maakunnan toimesta muutosagentin 

ohjauksessa. Joroisissa on nimetty oma LAPE työryhmä. 

 

Toimenpiteiden arviointi 2020 

- Perheille on tarjottu neuvoloissa määräaikaistarkastusten lisäksi yksilöllisen tarpeenmukaisia 

käyntejä 
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- Neuvolan toiminnassa LAKU lähetteiden avulla on mahdollista vaikuttaa lasten 

mielenterveyden tukemiseen 

- Jokaiselle lapsiperheelle on nimetty Omatyöntekijä lapsen/lasten iän mukaisesti, joka on 

neuvolan tai koulun terveydenhoitaja 

- Elokuussa 2019 aloitettiin toimintamalli, jossa varhaiskasvatuksen perhetyöntekijä tekee 

kotikäyntejä lastaodottavien perheiden koteihin. Käyntejä on tehty tähän mennessä vain 

kahteen perheeseen. Toimintamallia juurrutetaan jatkossa ja työntekijöiden välisen 

informaation sujuvuutta parannetaan (osa joroislaisista odottajista käy neuvolassa 

Varkaudessa, jossa tällaista mallia ei ole käytössä) 

- Koululle on perustettu resurssitiimi (monialainen asiantuntijaryhmä), jonka tehtävänä on 

varhaisella tasolla vaikuttaa edistävästi nuorten hyvinvointiin. Työryhmän toimintatapoja on 

kehitetty ja juurrutettu asiantuntija konsultaation avulla 

- LAPE työ jatkuu maakunnallisella tasolla sote uudistuksen kaatumisesta huolimatta 

- Kunnallinen kohtaamispaikka suunnitteilla ja soveltuvaa tilaa kartoitetaan 

 

2.5 Kuntalaisten liikunnallisuuden edistämisen keinot ja toimenpiteet 

 

Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden ja liikuntapalvelujen käytön seuranta ja raportointi 

luottamushenkilöjohdossa tullee olemaan yksi keskeinen hyte- kerroin Sote 

järjestämislakiluonnoksessa. 

 

Joroinen on mukana Liikkuva koulu-ohjelmassa. Liikkuva koulu-ohjelma on yksi hallitusohjelman 

osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Hallitusohjelman tavoitteena on, että jokainen 

peruskouluikäinen liikkuu tunnin päivässä. Jokaiseen kouluun on nimetty ohjelmasta vastaava 

opettaja. Koulut tekevät yhteistyötä myös paikallisten urheiluseurojen kanssa. 

 

Liikunnanohjaaja on aloittanut työnsä v. 2017 ja ohjaa erilaisia aikuisryhmiä ja on mukana myös 

koulujen toiminnassa ja tätä kautta lasten ja nuorten liikuttamisessa. Liikunnanohjaaja ja etsivä 

nuorisotyöntekijä ovat mukana kutsunnoissa, jossa annetaan armeijaan lähtijöille tarvittaessa 

ilmainen kuntosalikortti ja liikunnallista neuvontaa. 

 

Yhteistyötä tehdään urheiluseurojen kanssa, niiden järjestämää toimintaa tuetaan kohdeavustuksilla 

ja järjestöfoorumit järjestetään kaksi kertaa vuodessa. 

 

Kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta seurataan erilaisilla kyselyillä. 

 

Toimenpiteiden arviointi 2020 

- Joroisten jokaisessa koulussa on nimetty liikkuva koulu- ohjelmasta vastaava opettaja 

- Liikkuva opiskelu- toimintaan (toinen aste ja korkeakoulut) on haettu avustusta 

- Ohjattuja liikuntaryhmiä 15 kpl vuoden 2019 lopussa, viikoittain ryhmissä 140-190 henkilöä 

- Armeijaan lähteville on mahdollisuus antaa kuntosalikortteja ja liikunnanohjausta (kortteja 

annetaan vuosittain n. kymmenelle nuorelle kutsuntojen yhteydessä) 

- Kouluterveyskyselyn mukaan perusopetuksen 4. ja 5. luokan oppilaista liikkui vähintään 

tunnin päivässä 2017 48,7 % (koko maassa 45,1 %) ja 2019 52,4 % (koko maassa 39,5 %). 

Perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista harrasti hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla 

korkeintaan 1h viikossa 2017 28,1 % (koko maassa 23,7 %) ja 2019 28,3 % (koko maassa 

28,3 %) 

- Yhteistyötä on tehty urheiluseurojen kanssa, esim. tapahtumien järjestämisessä ja 

järjestöfoorumeja on pidetty yksi-kaksi kertaa vuodessa 

- Liikunta- ja vapaa-aikakysely kuntalaisille on toteutettu nettikyselynä. Vastauksia 

hyödynnetään liikuntapaikkarakentamisessa.  

- Joroislaisille nuorille on toteutettu kysely liikuntatottumuksista ja –toiveista maaliskuussa 

2018. Vastausraporttiin voi tutustua tarkemmin: 
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http://www.joroinen.fi/uploads/joroisten-nuorten-liikuntatottumukset-ja-toiveet-

kyselyntulokset-2018.pdf 

 

2.6 Elinkeinon lisäämisen keinot ja toimenpiteet 

 

Yritysneuvonnan painopiste on aloittavien ja pienten yritysten neuvonnassa. Neuvonnan ohella 

edistetään kunnassa olevan yritystoiminnan monipuolistumista ja huolehditaan kilpailukykyisestä 

toimintaympäristöstä sekä vastataan kuntamarkkinointiin suunniteltujen toimenpiteiden 

toteutumisesta. 

 

Tavoitteena on kuntastrategiassa määriteltyjen kehittämiskohteiden markkinoinnin lisääminen, 

tietoliikenneyhteyksien parantaminen, yritysten toimintaympäristön kehittäminen ja turvaaminen 

sekä yrityskontaktien aktiivinen ylläpito. Toimenpiteinä ovat sähköinen markkinointi, hanketoiminta, 

toimitilatarjonta ja eri tavoin toteutettavat yrityskontaktoinnit. 

 

Toimenpiteiden arviointi 2020 
 

- Uusi yritystalo otettu käyttöön 1.4.2019, tiloista käytössä vuoden lopussa noin 60 prosenttia 

- Kolma – Huutokoski valokuituhanke on valmistunut 

- Toimitilojen ja –alueiden markkinointia jatkettu sähköisessä ja printtimediassa 

- Kunta osallistunut kuuden elinkeinotoimintaa ja elinvoimaa edistävän hankkeen 

rahoitukseen 

- Tarjottu yritysneuvonnan palveluja omana toimintana, Yritys-Suomi verkoston sekä 

Kehittämisyhtiö Navitaksen kautta 

- Future Savo hankkeen ja Keski-Savon elinvoimaryhmän keinoin pyritty parantamaan alueen 

saavutettavuutta ja houkuttelevuutta 

 

2.7 Ravitsemukseen liittyvät keinot ja toimenpiteet 

 

Valtakunnallinen havainto on, että väestöryhmittäiset terveyserot ovat suuret ja näkyvät selvästi 

ruokailutottumuksissa ja ravinnon saannissa esim. työttömien ja mielenterveys- sekä 

päihdeongelmaisten joukossa.  

 

Joukkoruokailun mielekkyys vaikuttaa makutottumusten kehittymiseen positiivisesti. 

Ruokalistasuunnittelulla ja kasvatushenkilöstön valvonnalla ruokailutilanteissa ylläpidetään ja 

edistetään osallistumista kouluruokailuun. Korkeaa tasoa ylläpidetään myös huomioimalla 

toiveruoat. Ruokailutottumuksiin vaikutetaan myös asiantuntijaluennoilla ja infoilla sekä 

järjestämällä teemapäiviä vanhemmille ja oppilaille. 

 

Asiakastyytyväisyyskyselyt pidetään oppilaille kahden vuoden välein, joihin myös vanhemmat 

voivat osallistua Wilman kautta. 

 

Ylijäämäruoan hyödyntämisellä vähennetään koulujen ruokahävikkiä ja samalla tarjotaan nuorille 

tarvittavaa monipuolista ateria-apua myös kouluaikojen ulkopuolella. 

 

Terveellisellä ja maukkaalla joukkoruokailulla edistetään kuntalaisten hyvinvointia.  

Esimerkkejä tapahtumista, joissa kuntalaisilla on ollut mahdollisuus tutustua joukkoruokailuun mm. 

erilaisten teemojen kautta: 

- Kodin ja koulun yhteistoimintapäivä 

- Teemalliset lähiruokatapahtumat 

- Teematapahtumat; maitopäivä, leipäpäivä 

 

 

 

http://www.joroinen.fi/uploads/joroisten-nuorten-liikuntatottumukset-ja-toiveet-kyselyntulokset-2018.pdf
http://www.joroinen.fi/uploads/joroisten-nuorten-liikuntatottumukset-ja-toiveet-kyselyntulokset-2018.pdf
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Toimenpiteiden arviointi 2020 

- Ruokalistasuunnittelussa on huomioitu mm. koulumaitopäivä, leipäpäivä, toiveruokapäivät 

- On järjestetty erilaisia lähiruokapäiviä alueen tuottajien kanssa; mm. Joroisten Leipomo ja 

Savo-Karjalan Liha 

- Kodin ja Koulun yhteistoimintapäivänä oppilaiden vanhemmille tarjottiin koululounas 

- Vanhustenviikolla (vko 41) koulukeskuksen keittiö tarjosi Hui-Maa-puistossa olevassa 

liikuntatapahtumassa kahvin ja suolaisen piirakan  

- Valtakunnallinen Hävikkiviikko (vko 39) huomioitiin toiminnassa yhteistyössä Kierre-

hankkeen kanssa; mm. julisteet, pöytäständit, tiedottaminen 

- Ylijäämäruokaa tarjotaan edelleen nuorille, tästä mm. YLE  uutisoi valtakunnallisesti 

- Lähiruoan osuutta ruokapalvelussa lisätty mahdollisuuksien mukaan; lähiruoan osuus on n.  

21 %  

- Koulukeskuksen keittiö on saanut helmikuussa 2019 Joroisten nuorisovaltuustolta 

Kunniakirjan, jonka perusteina ovat hyvä kouluruoka, yhteistyö nuorten kanssa, ystävällinen 

palvelu sekä ylijäämäruoan tarjoaminen nuorisotiloille 

- Joroisten kunnan sivistyslautakunta luovutti ruokapalvelulle Joroisten vuoden 2019 

hyvinvointiteko-kunniakirjan; perusteluna mm. oppilaiden osallisuus kouluruokailuun, 

ylijäämäruoan hyödyntäminen 

- Kuvansin koulun keittiö toimi työpaikkaruokalana uuden koulun urakoitsijahenkilöstölle ja 

työpaikkaruokailumahdollisuudesta on tiedotettu Kuvansin alueen yrittäjille 

 

2.8 Ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvät keinot ja toimenpiteet  

 

Asuinympäristön viihtyvyys, turvallisuus ja arjen sujuvuus tulevat jatkossa korostumaan entistä 

enemmän alueen vetovoimatekijänä. Liikkumista edistetään kaavoituksen ja infrastruktuurin avulla 

ja suunnitellaan hyvinvointia edistäviä asuinympäristöjä. 

- Esteettömyyden huomioiminen palveluissa (julkisten rakennusten esteettömyys, teiden ja 

katujen kunnossapito, invaluiskat) 

- Yleisten paikkojen turvallisuus (puistot, uimarannat, leikkikentät, opastetut ulkoilualueet) 

- Vesistöjen hajakuormituksen vähentäminen, pohjaveden laadun seuranta, uima-ja 

talousveden laadun seuranta 

- Kiinteistöjen mahdollisiin sisäongelmiin puuttuminen (sisäilmatyöryhmä, kuntokartoitukset) 

- Kaavoitettujen tonttien aktiivinen markkinointi; vesistön läheisyys, rauhallinen 

asuinympäristö 

- Taajaman kevyenliikenteen verkon ylläpito ja kehittäminen 

- Turvallinen, viihtyisä ja esteetön ympäristö 

- Katujen ja kevyen liikenteen väylien saneerausten yhteydessä painotetaan 

liikenneturvallisuutta ja huomioidaan erityisryhmät (kävelykierrokset, korjaussuunnitelmat, 

asfaltointisuunnitelma, liikenneturvallisuussuunnitelma) 

- Liikuntamahdollisuuksien kehittäminen (Urheilukentän peruskorjaus, Kolpan uimarannan 

saneeraus, Kotkatharjun ulkoilualueen kehittämishankkeet, Elinkaaripuiston perustaminen) 

- Liukuesteiden jakaminen 75- vuotta täyttäneille kuntalaisille estämään liukkaudesta 

aiheutuvia kaatumisturmia 

 

Toimenpiteiden arviointi 2020 

- Rakennusten esteettömyys on otettu huomioon mm. Kuvansin koulun peruskorjauksessa 

- Teiden ja katujen osalta on toteutettu mm. Koskentien kevyenliikenteen väylän 

kaideratkaisu vanhusneuvoston toiveiden mukaisesti 

- Vesiensuojelua on edistetty sekä pintavesien-, että pohjavesien suojelu-/toimintaryhmien 

työskentelyn avulla 

- Leikkipuistojen turvallisuutta valvotaan säännöllisesti 

- Sisäilmaryhmä toimii aktiivisesti tuottaen tietoa sekä ratkaisutoimenpiteitä sisäilma-asioissa 

- Kaavoitettuja tontteja markkinoidaan aktiivisesti (esim. Kolpan tonttien myyntikampanja) 
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- Kevyenliikenteen väylien ylläpito on hyvällä tasolla ja väylien kehittämistä toteutetaan 

Joroisten kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisesti 

- Kolpan uimarannan peruskunnostus on tehty 

- Perhepuisto Hui-Maa valmistui syksyllä 2018 

- Kotkatharjun ulkoilualueen kehittämistä on jatkettu asentamalla opastekyltit 

- Urheilukentän peruskorjaus valmistuu v. 2020. Hankkeelle saatiin valtionavustusta 

- Ikääntyville on jaettu vuosittain liukuesteitä 

 

2.9 Ikääntyneiden hyvinvoinnin lisäämiseen liittyvät keinot ja toimenpiteet 

 

Valtakunnallisen suosituksen mukaisesti laitosmaista pitkäaikaishoitoa vähennetään ja lisätään 

kodinomaista asumista. Samalla edistetään edelleen kotiin annettavien palvelujen sisältöä ja tuetaan 

kotona selviytymistä, esim. kotikuntoutuksen ja lyhytaikaisen kuntoutushoidon avulla. 

 

Kotona asumisen tueksi hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja, esim. VideoVisit ja mobiilihoiva.  

 

Kotisairaalatoimintaa kehitetään vuodeosaston ja kotihoidon yhteistyönä. 

 

Geriatrinen erikoislääkäripalvelu säilytetään osana kotihoitoa ja akuuttivuodeosastohoitoa. 

 

Toimenpiteiden arviointi 2020 

 

- Ikääntyneiden pitkäaikainen laitoshoito vuodeosastolla lakkasi 1.6.2018. Vuodesta 2019 

alkaen  vuodeosasto on toiminut 15 -paikkaisena antaen ikäihmisille lääketieteellisistä syistä 

perusterveydenhuoltotasoista lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa. Lyhythoitojaksoja ja 

omaishoitajien vapaapäivien aikaista hoitoa on järjestetty kodinomaisessa ympäristössä 

hoitokodissa. Geriatrista lääkäripalvelua on järjestetty säännöllisesti 

palveluasumisyksiköihin, kotihoitoon ja vuodeosastolle 

- Kotihoidon moniammatillisuutta on lisätty toimintaterapeutin työpanoksella. Hyvinvointia 

edistäviä kotikäyntejä on tarjottu vuosittain 75 vuotta täyttäville. Kotihoidossa on käytössä 

mobiilihoiva ja sähkölukot sekä turvateknologiaa; turvapuhelimia, ovihälyttimiä ja 

turvakelloja. Turvallista lääkehoitoa tukemassa käytössä apteekin annosjakelu ja Evondos -

lääkeautomaatit. Lisäksi on käytössä VideoVisit -laitteita virtuaalikotikäyntejä ja 

etäkuntoutusta varten 

- Kotihoito toimii ympäri vuorokauden ja kotisairaalatoimintaa toteutetaan kotihoidon ja 

vuodeosaston yhteistyönä 24/7 

 

2.10 Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ohjataan hyte- kertoimien mukaiseen 

suuntaan 

 

HYTE-kerroin – kannustin kunnille 

 

Koska sote-uudistusta ei hyväksytty Sipilän hallituskauden aikana, ei myöskään hyte-kerroin etene 

suunnitellusti. Nykyinen hallitus tulee määrittelemään sisältyykö HYTE-kerroin tulevaisuuden 

valtionosuuksiin. 

Kunnille on suunniteltu otettavan käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden 

lisäosa eli HYTE-kerroin. HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen 

valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön 

mukaan. Tällä halutaan varmistaa kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen.  

 

 



11 

 

2.11 Haasteita ja onnistumisia tilinpäätöksen 2019 näkökulmasta 

 

Haasteita: 

- Kuntatalous (v. 2019 0,2  miljoonaa alijäämäinen) 

- Väestön väheneminen ja ikääntyminen (asukkaita v. 2018 4820 ja v. 2019 4769) 

- Sote-uudistus (esim. erikoissairaanhoito) 

 

Onnistumisia: 

- Työttömyysaste on edelleen hyvä (2018 9,5 %, 2019 9,6 %) 

- Isot investoinnit tehty (Kuvansin kouluhanke, varhaiskasvatuksen toimitilat ja yritystalo) 

- Kuntalaisia on osallistettu aiempaa enemmän, mm. kuntalaiskuulemisilla ja -kyselyillä 

 

3 Hyvinvointikertomuksen jatkokäsittely ja työryhmä 

Hyvinvointikertomuksen hyväksyy kunnanvaltuusto ja sen toteutumista raportoidaan vuosittain 

valtuuston päättämänä ajankohtana. 

 

Suunnitelman laatijat (2017-18): 

 

Anitta Korhonen, hyvinvointipäällikkö 

Päivi Kauppinen, kehittämiskoordinaattori 

Rauni Janhunen, perusturvalautakunnan varapuheenjohtaja 

Marjatta Savolainen, hallintopäällikkö 

Pia Elmaci, kätilö/sairaanhoitaja 

Pia Mäkeläinen, puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö 

Esa Pietikäinen, liikunnanohjaaja 

Antti Karjula, yhtenäiskoulun ja lukion rehtori 

                         


