Ruoveden kunnan hyvinvointiraportti vuodelta 2018

TAUSTAA
Terveydenhuoltolain 30.12.2010/1326 12§:n mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä,
joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.
Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Kunnan eri toimialojen on tehtävä
yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. 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, yhteistoiminta-alueen on osallistuttava
asiantuntijana eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja terveysvaikutusten arviointiin alueen
kunnissa.
Hyvinvointikertomus on kunnissa eri toimialojen yhdessä laatima tietopaketti asukkaiden hyvinvoinnista ja
terveydestä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Laaja hyvinvointikertomus tehdään kerran valtuustokaudessa
hyvinvointipolitiikan johtamisen, suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työvälineeksi. Kertomuksen tavoitteita ja toimenpiteitä tarkennetaan vuosittain.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuu Ruoveden kunnassa tulee jakaa kaikkien hallintoalojen kesken
ja sen vuoksi on tarkoituksenmukaista, että kunta perustaa hyvinvointiryhmän, joka kootaan poikkihallinnollisesti eri toimialoilta. Hyvinvointityöryhmä vastaa kunnan hyvinvointikertomustyöstä ja hyvinvointiraportin
päivittämisestä. Tämä perustettava ryhmä korvaa aiemman hyvinvointityöryhmän. Terveydenhuoltolain
30.12.2010/1326 12§ mukaan yhteistoiminta-alueen on osallistuttava asiantuntijana eri toimialojen väliseen
yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja terveysvaikutusten arviointiin.
Ruoveden kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.12.2018 § 187 perustaa Ruoveden kunnan hyvinvointityöryhmän ja nimetä hyvinvointikoordinaattoriksi muutosjohtaja Heidi Tanhuan. Kunnanhallitus velvoitti, että
hyvinvointiraportti vuodelta 2018 on valmis maaliskuun loppuun 2019 mennessä.

RUOVEDEN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS VUOSILLE 2013–2016
Ruoveden kunnanvaltuusto on hyväksynyt 1.1.2014 § 190 sähköisen hyvinvointikertomuksen vuosille 2013–
2016. Hyvinvointikertomus on laadittu yhdessä Virtain kaupungin kanssa. 27.3.2017 § 26 Ruoveden kunnanvaltuusto hyväksyi hyvinvointiraportin vuodelta 2016. Pykälätekstin 27.3.2017§26 mukaan uuden hyvinvointikertomuksen 2017–2020 laatiminen oli aloitettu, mutta sen valmistelu ei ole edennyt.
Vuoden 2018 hyvinvointiraportin osalta Ruoveden kunta seuraa vuosien 2013–2016 hyvinvointisuunnitelman painopistealueiden ja kehittämiskohteiden toteutumista. Uuden hyvinvointikertomuksen laatimistyö on
aloitettu ja sen on tavoitteena olla valmis vuoden 2019 loppuun mennessä.

HYVINVOIVA KUNTALAINEN
TAVOITE: SÄILYTETÄÄN JA KEHITETÄÄN LAAJAA KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATARJONTAA
Toimenpiteet
vastuutahot

ja Resurssit

Vahvistetaan yhteistyötä (kunnan sivistysosasto,
kolmas
sektori ja järjestöt)

Suunnitellaan resurssit kunnan säästöohjelmaan

Arviointimittarit

Toteutuma 2018

Säilytetään vuoden
2014 taso (laadullinen ja määrällinen)

Perustettu seuraparlamentti edistämään yhteistyötä eri yhdistysten ja urheiluseurojen kanssa
Yhteistyö Honkalakoti ry:n kanssa, Voimapesähanke
Hyvien tekojen kampanja yhteistyötahoina yhtenäiskoulun eri luokat, Ruoveden Osuuspankki,
Ruoveden Taideyhdistys, Ruoveden Teatteriyhdistys, Ruoveden Lions Club, Väärinmajan kyläyhdistys ja Mäkelän Lomatuvat
Toteutettu laskiaistapahtuma
Käynnistetty Voimaa Vanhuuteen-hanke
Yhteistyö 4H.yhdistyksen kanssa: Ysit töihin, kokkikerho
Kumppanuussopimus MLL:n kanssa, lastenhoitajakoulutus
Lasten kulttuuriryhmät
Liikkuva koulu

1. HYVINVOIVA KUNTALAINEN
TAVOITE: HYVIEN PERUSPALVELUJEN SÄILYTTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN
Toimenpiteet
vastuutahot

ja Resurssit

Arviointimittarit

Toteutuma 2018

Perusterveydenhuollon lääkäripalvelujen
säilyminen.

Riittävät lääkäripalvelut alueellisesti

Perusterveydenhuollon palvelujen saatavuus, palveluketjujen toimivuus, indikaattoritieto (syrjäytyneet nuoret, lastensuojeluilmoitukset)

Kiireettömään hoitoon pääsy keski-arvo 12,58
päivää. Hammashoitolaan pääsyn keskiarvo oli
44,4 päivää. 70 lastensuojeluilmoitusta (LsL 25§)
ja 6 yhteydenottoa sosiaalihuoltoon lapsen tuen
tarpeen arvioimiseksi (LsL 25a§)

Ennaltaehkäisevien
toimien kehittäminen, kuten neuvolatoiminta, kuntouttava päivä- ja työtoiminta, etsivä nuorisotyö, oppilashuolto

Ennaltaehkäisevien
toimien turvaaminen, koulukuraattorin palvelujen kehittäminen

Kouluterveyskysely
(kolukiusattuna vähintään kerran viikossa, koulu-uupumus, masentuneet,
ystävien puute)

Toteutettu kouluruokakysely, vastanneista vain
5 oppilasta ei syönyt kouluruokaa.
Toteutettu kouluruoka kunniaan-kampanja,
jonka tavoitteena on lisätä kouluruoan arvostusta. 7 luokan oppilaat tekevät TET-jaksonsa
koulun keittiöllä.
Toteutettu Tunneälyä-hanke, joka on osana
OPH:n Kokeilukeskuksen ohjelmaa.
Järjestetty Tutor-toimintaa opettajille
Tehty suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta ja väkivallalta ja luotu malli kiusaamisen käsittelyyn jokaiselle taholle (oppilaat, huoltajat, henkilökunta).
Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, johon kuuluu
myös koulukuraattori, kokoontuu säännöllisesti.
Tarvittaessa luodaan moniammatillinen asiantuntijaryhmä yksittäisen oppilaan asioita varten.
Tämä ryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä huoltajien kanssa.
On kehitetty luokanvalvojan tunteja oppilasta
kuuntelevaksi.
Vanhempainyhdistykset toimivat joka koululla.
Isovanhempia tai muita ikäihmisiä pyritään saamaan mukaan koulutyöhön. On edistetty kummilapsitoimintaa, jossa vanhemmat oppilaat ohjaavat nuorempia.
MOVE-mittaukset toteutettu. (Move-järjestelmän tavoitteena on auttaa ensisijaisesti oppilasta ja hänen perhettään ymmärtämään fyysisen toimintakyvyn yhteydet oppilaan terveyteen, päivittäiseen hyvinvointiin, jaksamiseen ja
opiskeluun.)

1.

1. HYVINVOIVA KUNTALAINEN
TAVOITE: IKÄIHMISTEN TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA LISÄÄMINEN
Toimenpiteet
vastuutahot

ja Resurssit

Arviointimittarit

Toteutuma 2018

Avopalvelujen ja laitoshoidon
yhteistyön tiivistäminen
(perusturva, sosiaalitoimi)

Painopiste avopalvelujen kehittämiseen
(erilaiset välimuotoiset ratkaisut)

Indikaattoritieto (kotona asuvat yli 75vuotiaat, säännöllinen
kotihoito,
omaishoidon tuen
saajat)

Arvio, noin 720 henkilöä kotona asuvia yli 75vuotiaita henkilöitä. Omaishoidon tuen saajia 41.

Hissejä yhteen kerrostaloon

Ruoveden asunnot
Oy on tehnyt hankepäätöksen

Hissi valmiina 2016

Hissi valmistui 2015

Kotihoidon riittävä
henkilöstömitoitus,
fysioterapeutin hyödyntäminen

Voimaa vanhuuteen hankkeen käynnistäminen

Käynnistetty kotihoidon itseohjautuvan ( Hollannin malli) mukainen kehittämishanke työ- ja asiakastyytyväisyyden parantamiseksi-

1. HYVINVOIVA KUNTALAINEN
TAVOITE: PIRKANMAAN ALIEELLISEN TERVYSLIIKUNTASUUNNITELMAN TOIMEENPANO
Toimenpiteet
vastuutahot

ja Resurssit

Osallistutaan suunnitelman toimeenpanoon kunnassa hankkeen kautta (eri hallintokunnat)

Nykyiset

Arviointimittarit

Toteutuma 2018

Terveysliikuntasuunnitelman toimeenpano on aloitettu

Suunnitelman toimeenpano aloitettu

1. HYVINVOIVA KUNTALAINEN
TAVOITE: PIRKANMAAN ALIEELLISEN RAVITSEMUSSUUNNITELMAN TOIMEENPANO
Toimenpiteet
vastuutahot

ja Resurssit

Huomioidaan ravitsemussuunnitelman
alueelliset ja paikalliset painopistealueet

Nykyiset

Arviointimittarit

Toteutuma 2018

Hyvinvointikertomuksessa huomioitu
alueelliset ravitsemussuositukset

Ruovedellä noudatetaan valtakunnallista ravitsemussuunnitelmaa

2. ELINYMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS
TAVOITE: SÄILYTETÄÄN TURVALLINEN JA VIIHTYISÄ ELINYMPÄRISTÖ
Toimenpiteet
vastuutahot

ja Resurssit

Eri hallintokunnat ja
poliisitoimen välinen
yhteistyö

Nykyiset resurssit

Laivarannan alueen
kehittäminen

Arviointimittarit

Toteutuma 2018

Indikaattoritieto
(henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset)

Pelastuslaitos mukana yleisötapahtumissa. Poliisin kanssa 2 kertaa vuodessa liikenneturvallisuustilaisuus, jossa mukana myös sidosryhmiä

Laivaranta on matkailua ja kulttuuria
palveleva monikäyttöalue

Laivarannassa lisätty paikoitustilaa ja rakennettu
rantaravintola. Kehittämistä toteutetaan vuoden
2012 suunnitelman mukaisesti.

2. ELINYMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS
TAVOITE: KUNTALAISTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN ESTEIDEN POISTAMINEN
Toimenpiteet
vastuutahot

ja Resurssit

Ruoveden yhtenäiskoulun pihan, liikennöinnin ja paikotusalueen turvallisuuden parantaminen.
Hyödynnetään laadittua suunnitelmaa
keskuskadun turvallisuuden parantamisesta.

2.

Varataan investointi
kunnan talousarvioon vuodelle 2016

Arviointimittarit

Toteutuma 2018

Koulun alueen kunnostaminen on aloitettu

Toteutettu

Liikenneturvallisuutta kehitetty Ylä-Pirkanmaalla
kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelman
mukaan. Seuranta käytössä.

ELINYMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

TAVOITE: KUNTALAISTEN TURVALLISUUSKÄYTTÄYTYMINEN KODISSA JA SEN ULKOPUOLELLA, YLLÄPIDETÄÄN NYKYINEN TURVALLISUUSTASO
Toimenpiteet
vastuutahot

ja Resurssit

Poliisin ja palotoimen
tiedotustilaisuudet, säännölliset
palo- ja pelastusharjoitukset laitoksissa
koulut, järjestöt kerran vuodessa.

Nykyiset

Arviointimittarit

Toteutuma 2018

Indikaattoritieto
(henkeen ja terveyteen kohdistuvien
väkivaltarikosten
määrä, tulipalojen
määrä)

Pelastuslaitos mukana yleisötapahtumissa

Ei toteutunut
Kotihoito kartoittaa
paloturvallisuutta
kotikäyntien yhteydessä

2.

ELINYMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

TAVOITE: KULTTUURIYMPÄRISTÖN JA HISTORIAN VAALIMINEN
Toimenpiteet
vastuutahot

ja Resurssit

Kaavoituksen
ja
maankäytön huomioiminen

Nykyiset resurssit ja
hankkeet

Arviointimittarit

Toteutuma 2018

Huomioidaan kunnan maapoliittisessa
ohjelmassa

Kunnassa ei ole maapoliittista ohjelmaa, mutta
kulttuuri- ja historia-arvot on muuten huomioitu.

Arviointimittarit

Toteutuma 2018

Järjestöjen toimintatilastot, indikaattoritieto
(ylipainoiset
lapset ja nuoret,
nuorten päihdekokeilut, depressiolääkitys yli 65vuotiaat)

Käynnistetty voimaa vanhuuteen hanke.

3. YHTEISÖLLISYYS JA YHTEISTYÖ
TAVOITE: AKTIIVINEN JÄRJESTÖTOIMINTA
Toimenpiteet
vastuutahot

ja Resurssit

Kunnan, järjestöjen,
seurojen ja muiden
yhteisöelinten aktivoituminen, huomioidaan
erityisesti
lapsiperheet

Kunnan alueella toimivat järjestöt

Järjestetty kuntajuhlat ja laskiaistapahtuma,
jossa huomioitu erityisesti lapsiperheet.
Kumppanuussopimus MLL:n kanssa
Perustettu lasten kulttuuriryhmät
Perustettu seuraparlamentti
Yhdistysten Ruovesi Facebookissa
Tapahtumakalenteri kunnan sivuilla

3. YHTEISÖLLISYYS JA YHTEISTYÖ
TAVOITE: SISÄISEN JA ULKOISEN TIEDOTUKSEN LISÄÄMINEN
Toimenpiteet
vastuutahot

ja Resurssit

Kunnan verkkosivujen
kehittäminen
kaikkia kuntalaisia
palvelevaksi, yhteistyö paikallislehden
kanssa, tapahtumakalenterin kehittäminen

Nykyiset resurssit

Arviointimittarit

Toteutuma 2018

Tapahtumien
kattava tiedotus, kuntalaisten lisääntyneet
palaute- ja vaikutusmahdollisuudet

Tiedotetaan ajankohtaisista asioista, palauteosio
kunnan sivuilla

Toimivat verkkosivut
palvelevat kuntalaisia ja ulkopaikkakuntalaisia, sosiaalisen
median hyödyntäminen

Sosiaalinen media, Facebook, Instagram, Studio
Ruovesi.
Radiomainokset
Messunäkyvyys

3.

YHTEISÖLLISYYS JA YHTEISTYÖ

TAVOITE: YHTEISÖLLISYYDEN LISÄÄMINEN
Toimenpiteet
vastuutahot

ja Resurssit

Arviointimittarit

Toteutuma 2018

Palvelutalo Honkalan
toiminnan hyödyntäminen ja yhteistyön
tehostaminen kunnan
palvelujen
kanssa

Tiedotus
ryhmien
toiminnasta, kuljetusavustukset syrjäseuduilta.

Ryhmiin osallistuvien
määrä

Toteutettu yhteistyössä Honkalakoti ry:n Voimapesä hanketta, kävijöitä yli 200 eri tilaisuuksissa.

Kolmannen sektorin
aktiivinen toiminta
(järjestöt) aloitteet
kuntahallintoon

Tarkoituksenmukaiset toimitilat

Säännöllinen
toiminta, indikaattoritieto (syrjäytyneiden
osuus)

Yhteisöllinen Ruovesi-rahasto. Hyvien tekojen
kampanja

Seurakunnan
toiminta, kansalaisopiston ja musiikkiopiston ryhmät

Nykyiset resurssit,
monipuolinen tarjonta

Kyläkuntien välinen
yhteistyö

Turvataan kokoontumistilat

Ikäpolvitoiminnan
kehittäminen

Nykyiset resurssit

4.

Kylissä rakennettu nopeita valokuituyhteyksiä
kyien yhteishankkeina. Nopeat tietoliikenneyhteydet mahdollistavat erilaisten digitaalisten palvelujen tuomisen ikäihmisille

ELINKEINOJEN JA YRITTÄJYYDEN VAHVISTAMINEN

TAVOITE: KUNNAN AKTIIVISEN JA POSITIIVISEN IMAGON LUOMINEN
Toimenpiteet
vastuutahot

ja Resurssit

Koordinoitu, julkinen
avoin
yhteistyö.
Markkinointisalkku,
tapahtumakalenteri

Tehokas
nointi

markki-

Arviointimittarit

Toteutuma 2018

Indikaattoritieto
(alueelta pois muuttaneiden osuus, kesäasukkaiden mökkikysely)

Kunnan asukasluku on vähentynyt vuosittain
noin -1,3 % (Väkiluku 4395 31.12.2018)
Aktiivinen näkyvyys sosiaalisessa mediassa, radiomainokset, messutapahtumat.

4.

ELINKEINOJEN JA YRITTÄJYYDEN VAHVISTAMINEN

TAVOITE: YRITYSNEUVONNAN JATKUVUUDEN TURVAAMINEN
Toimenpiteet
vastuutahot

ja Resurssit

Selkeä tehtävänjako
kunnan
henkilöstössä

Kunnanjohtaja, työllisyyden hoidon esimies

Arviointimittarit
Uusien
määrä

Toteutuma 2018

yritysten

Neuvontapalvelujen
käyttö
Neuvontapalvelujen
käyttö

4.

ELINKEINOJEN JA YRITTÄJYYDEN VAHVISTAMINEN

TAVOITE: YRITTÄJYYDEN TUKEMINEN
Toimenpiteet
vastuutahot

ja Resurssit

Yrittämisen edellytysten
tukeminen
(toimitilat,
tontit,
myönteinen yrittäjähenki,

Nykyiset

Arviointimittarit
Kunnan ja yrittäjien
välinen yhteistyö

Tontit/toimitilat rakentaminen ja kunnassa toimivien yritysten määr

Toteutuma 2018

