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1. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnissa
Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa, valvoo ja sovittaa yhteen toimia joilla lisätään väestön hyvinvointia,
sosiaalista osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä. Terveyden edistämisestä säädetään
terveydenhuoltolaissa (1326/2010, § 12), se velvoittaa kunnat valmistelemaan hyvinvointikertomuksen
kerran valtuustokaudessa. Kuntalain mukaan kunnan tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja
kestävää kehitystä alueellaan (365/1995,§ 1).
Kuntien ja kuntayhtymien tulee luoda pysyvät rakenteet terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukee kuntia ja kuntayhtymiä terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisessä. THL tuottaa tietoa väestön terveydestä ja hyvinvoinnista, terveyden edistämisen hyvistä
käytännöistä sekä menetelmistä ja työvälineistä. THL toteuttaa väestötutkimuksia ja ylläpitää tilasto- ja
rekisteriaineistoja. Vertailukelpoista tietoa kuntien terveyden edistämisen aktiivisuudesta on kerätty
vuodesta 2006 lähtien. Kehitystyön tuloksena on laadittu vertailutietojärjestelmä, jonka verkkopalvelu on
TEAviisari.
TEAviisarin avulla kunnan tai kuntayhtymän terveyden edistämisaktiivisuutta voidaan mitata neljällä eri
osa-alueella:
 perusterveydenhuolto
 oppimisyhteisöt
 liikunta
 kuntajohto
TEAviisarin pisteet kuvaavat toiminnan laatua ja tulokset ilmoitetaan järjestelmässä pisteinä välillä 0-100

Terveydenedistämisaktiivisuus Virrat - Ruovesi yhteistoiminta-alueella

Kuntajohto 2013
Osallisuus
Johtaminen
Seuranta ja tarveanalyysi
Sitoutuminen

Pisteet (0–100)
70
57
43
35
3

Koko maa
80
69
71
68

2. Ruoveden kunnan hyvinvointikertomuksen vastuutahot ja laatijat
Ruoveden kunnanhallitus teki päätöksen hyvinvointikertomuksen laadinnasta kokouksessa 19.12.2011.
Kunnan
johtoryhmä
nimesi
työryhmän
valmistelemaan
hyvinvointikertomusta.
Hyvinvointikertomustyöryhmä toimii kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmänä (TEDryhmä).
Kunnan johtoryhmä toimii samalla kunnan hyvinvointityöryhmänä täydennettynä muilla jäsenillä. Näin
ollen kunnan strategisena terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtoryhmänä toimii kunnan johtoryhmä.
Hyvinvointiryhmään kuuluvat kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita, tekninen johtaja Harri Apell,
sivistystoimenjohtaja Eija Saarela, vapaa-aikaohjaaja Jukka Majala, terveyskeskuslääkäri Heikki Lindeman ja
sairaanhoitaja Virve Marttila. Tarvittaessa ryhmään pyydetään asiantuntijoita ja kolmannen sektorin
edustajia. Hyvinvointiryhmän alle voidaan perustaa tarpeen mukaan teemakohtaisia alaryhmiä. Kunnan
johtoryhmä on vastuussa valtuustolle hyvinvointikertomuksen tekemisestä.
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3. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ohjaavat strategiat ja linjaukset
3.1 Pirkanmaan alueellinen terveyden edistämisen koordinaatio
Ruoveden kunnan hyvinvointikertomuksen pohjana on ollut Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus,
joka on laadittu valtuustokaudeksi 2013–2016. Se perustuu vuosien 2005 ja 2010 indikaattoritietoihin sekä
niistä muodostuviin trendeihin. Onkin muistettava, että yksittäistä indikaattoritietoa tärkeämpää on
tarkastella trendiä, eli sitä ilmiötä, joka indikaattoreiden pohjalta muotoutuu.
Pirkanmaan terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet vuosille 2013–2016 ovat
1.
2.
3.
4.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vaikuttamalla suurten kansantautien esiintyvyyteen
Yhteisöllisyys, syrjäytymisen vähentäminen ja sisäinen turvallisuus
Viestintä
Hyvinvoinnin rakenteiden vahvistaminen

3.2 Ruoveden hyvinvointijohtamisen painopisteet ja linjaukset
Ruoveden kuntastrategian laatimistyö aloitetaan vuoden 2015 talousarvioprosessin valmistuttua.
Lähtökohtana on, että hyvinvointikertomuksessa esiin nousseita kehittämiskohteita ja vahvuuksia
hyödynnetään strategian painopisteitä asetettaessa.

3.3 Keskeisimmät terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ohjaavat lait, asetukset ja ohjelmat
Valtakunnallisia ohjeita, lakeja ja suosituksia











Perustuslaki
Kuntalaki
Terveydenhuoltolaki 2011
Ympäristönsuojelulaki
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
Sosiaalihuoltolaki
Lastensuojelulaki
Maankäyttö- ja rakennuslaki
Nuorten yhteiskuntatakuu
Liikuntalaki

Alueellisia suunnitelmia









Pirkanmaan alueellinen terveyden edistämisen suunnitelma
Ylä-Pirkanmaan kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma 2013
Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdestrategia
Pirkanmaan alueellinen ravitsemussuunnitelma
Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma
PIKI- kirjastojen käyttösäännöt
Pirkanmaan pelastustoimen palvelutaso
Pirkanmaan jätehuolto/lajittelun ABC
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Pirkanmaan jätehuolto

Paikallisia suunnitelmia





Lasten ja nuorten hyvinvoinnin suunnitelma
Työterveyshuollon toimintaohjelma 2014–2017
Vesiosuuskuntien valmius- ja varautumissuunnitelma
Metsäsuunnitelma

4. Hyvinvointitiedon tarkastelua
Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta
Hyvinvointitiedon tarkastelun lähtökohtana ovat Ruoveden kunnanhallituksen 22.10.2012. hyväksymät
indikaattorit,
jotka
noudattelevat
Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin
laatiman
alueellisen
hyvinvointikertomuksen ja TerPS2-hankkeen suosituksia. Indikaattoreiden valinnan jälkeen TED-ryhmä
valitsi hyvinvointikertomuksen jatkotyöstämistä varten painopistealueet. Nämä hyväksyttiin Ruoveden
kunnanvaltuuston kokouksessa 30.9.2013. Painopisteiden valinnassa huomioitiin Pirkanmaan alueellisen
hyvinvointikertomuksen linjaukset.
Ruoveden hyvinvointikertomuksen painopisteet ovat:
1. Hyvinvoiva kuntalainen
2. Elinympäristö ja turvallisuus
3. Yhteisöllisyys ja yhteistyö
4. Elinkeinojen ja yrittäjyyden vahvistaminen

Painopisteitä on käsitelty elinkaarimallin mukaisesti. Vertailukuntana Ruoveden hyvinvointikertomuksessa
on Virrat ja Urjala. Lisäksi tietoja verrataan Pirkanmaan ja koko maan tietoihin.
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4.1 Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima
4.1.1 Väestörakenne ja huoltosuhde
Ruoveden väkiluku oli vuoden 2013 lopussa 4771 henkilöä. Väestörakennetta tarkasteltaessa verrataan eri
ikäryhmien osuutta suhteessa kunnan koko väestöön. Hyvinvointikertomuksessa väestörakenteen
tarkastelussa on käytetty seuraavaa ryhmittelyä: alle kouluikäiset (0-6 v), kouluikäiset (7-15v), nuoret
aikuiset (16-24v), työikäiset (25-64v) ja ikäihmiset (65-74v). Kunnan väestörakenne on ikääntyvä, joten
palvelujen kohdentaminen ikääntyvälle väestölle on tärkeää. Keskeisessä asemassa on kotihoidon, ja tätä
kautta kotona asumisen tukeminen mahdollisimman pitkään.
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Koulutustasomittain kertoo kunnan rakenteesta, elinvoimasta ja taloudesta. Indikaattori ilmaisee väestön
koulutustason, joka on mitattu laskemalla perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen
keskimääräinen pituus henkeä kohti.
Väestön koulutustasoa mitattaessa perusjoukkona käytetään
tavallisesti 20 vuotta täyttänyttä väestöä. Näin siksi, että alle 20 -vuotiaat ovat pääsääntöisesti vielä
koulussa eivätkä näin ollen ole ehtineet suorittaa tutkintoa. Tutkinnon suorittaneella väestöllä tarkoitetaan
lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja korkeakouluissa tutkinnon
suorittaneita
sekä
näyttötutkintona
ammatillisen
perustutkinnon,
ammattitutkinnon
tai
erikoisammattitutkinnon suorittaneita. Pelkästään peruskoulun, keskikoulun ja kansakoulun käyneet eivät
kuulu tutkinnon suorittaneeseen väestöön. Tutkinnot on luokiteltu henkilön korkeimman, viimeksi
suoritetun ammatillisen tutkinnon mukaan.
Demografinen (tai väestöllinen) huoltosuhde ilmaisee, kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65 vuotta
täyttänyttä on sataa 15–64 -vuotiasta (työikäistä) kohti. Mitä enemmän on lapsia ja/tai eläkeikäisiä, sitä
korkeampi huoltosuhteen arvo on.
Huoltosuhde on nouseva vuodesta 2010 alkaen. Kunnan asukkaista 65–74-vuotiaiden osuus on vuodesta
2010 alkaen ollut selkeästi nouseva trendi ollen v. 2012 75,2 %. Tämä asettaa selkeät haasteet kunnan
palvelujen suuntaamiseen.
Kansallisesti huoltosuhde on nykyään 0,5 eli kahta työikäistä kohti on yksi huollettavan ikäinen.
Väestöennusteiden mukaan vuonna 2030 suhde on jo yli 0,7 eli sataa työikäistä kohden huollettavan ikäisiä
on (yli) 70. Suomen väestörakenne siis vanhenee (tilastokeskus). Samankaltainen kehitys on havaittavissa
myös Ruovedellä. Vuoden 2012 tiedon mukaan Ruoveden huoltosuhde oli 0,75 ja vuonna 2013 0,78. Eli
väestö vanhenee.
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Työttömien osuus työvoimasta Indikaattori ilmaisee työttömien osuuden prosentteina työvoimasta.
Työttömään työvoimaan luetaan 15–64-vuotiaat työttömät. Työttömänä pidetään työnhakijaa, joka ei ole
työsuhteessa eikä työttömyysturvalain 2 luvussa tarkoitetulla tavalla työllisty päätoimisesti
yritystoiminnassa tai omassa työssään ja joka ei ole työttömyysturvalain 2 luvussa tarkoitettu päätoiminen
opiskelija. Työttömänä pidetään myös työsuhteessa olevaa, joka on kokonaan lomautettu (03) tai jonka
säännöllinen viikoittainen työskentelyaika on alle 4 tuntia. Päätoimisia koululaisia ja opiskelijoita ei lueta
työttömiksi myöskään lomien aikana.
Alueella on toteutettu menestyksekkäästi alueellista toisen asteen, kuten lähihoitajakoulutusta. Tämä on
lisännyt myös työllisten määrää alueella ja vaikuttaa myös ikäihmisten palvelujen tasoon paikallisesti ja
alueellisestikin.
Ruovedellä työttömien osuus on noussut siten, että se vuonna 2013 oli 9,7 % työvoimasta. Yhtenä syynä
tähän on alueellisten työpaikkojen väheneminen, joskin viime aikoina tässä on ilmennyt piristymisen
merkkejä.

4.1.2 Väestöennuste
Tilastotietojen mukaan Ruoveden kunnan väestöennuste vaikuttaa olevan laskeva. Kunnan asukasmäärästä
65–74-vuotiaiden osuus on v. 2011 9.9.% ja trendi on kasvava. Kehitys 65–74 -vuotiaiden osalta kunnan
väestön suhteessa on vuonna 2009 ollut 12,9 % ja vuonna 2012 osuus on 15,2 % eli kehitys on negatiivinen.
Tämä edellyttää panostusta ikäihmisten toiminnan tukemiseen mm. kotihoitoa ja muita avopalvelua
tukevia toimia kehittämällä.

Väestöennuste (sisältää muuttoliike-ennusteen)
Vuosi

Ruovesi

2010
5070
2020
4680
2030
4442
2040
4210
Lähde: Tilastokeskus

Virrat
7260
6609
6174
5747

Urjala

Pirkanmaa Koko maa

5421
5343
5291
5155

478281
499842
509879
507957
9

530965
5411566
5442841
5366889

Kuntien välinen nettomuutto- indikaattori ilmaisee kuntien välisen nettomuuton tuhatta asukasta kohti.
Alueen tulomuuttajat sisältävät myös muualta kuin Suomen kunnista muuttaneet ja lähtömuuttajat
sisältävät myös maasta muuttaneet.
Ruovedellä nettomuutto on voimakkaasti lisääntynyt vuodesta 2012 vuoteen 2013.

4.1.3. Kunnan talous
Kunnan käyttötalouden nettokustannukset asukasta kohden ovat vertailuryhmää korkeammat
6 210 €/asukas vuonna 2013. Kustannukset jatkoivat vuonna 2013 kasvuaan kun samanaikaisesti
vertailukunnissa kustannuskehitys taittui laskuun.
Verotulot ovat kehittyneet muuta maata heikommin vuodesta 2011 alkaen. Verotulot olivat 3 310 €/asukas
vuonna 2013. Elinkeinorakenteen murros jatkuu ja kunta pyrkii aktiivisin toimenpitein edistämään
työpaikkojen syntymistä ja tätä kautta vaikuttamaan positiivisesti myös verotulojen kasvuun.
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4.2 Hyvinvointitiedon tarkastelu ikäryhmittäin
4.2.1 Ruoveden yleiset terveyden ja hyvinvoinnin tekijät
Meneillään olevan Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on turvata
yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa. Lakiesityksen
mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuu säilyy edelleen kuntatasolla. Sosiaali- ja
terveyspolitiikan yksi keskeinen tavoite on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä sosiaalisten ja
terveyteen liittyvien ongelmien ehkäisy. Ihmisten hyvinvointi ja terveys ovat yhteydessä koulutukseen,
liikunta-, ruoka- ja kulttuuri-palveluihin, kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin sekä moniin muihin kuntien
hoitamiin tehtäviin (THL).
Tässä hyvinvointikertomuksessa väestön hyvinvointia ja terveyttä kuvaavat tunnusluvut on kerätty
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen SOTKAnet tietokannasta.
Äänestysprosentti kuvaa äänestysaktiivisuutta kuntavaaleissa ja kertoo siis äänestäneiden osuuden
äänioikeutetuista. Poliittinen osallistuminen ja tunne siitä, että voi vaikuttaa itseä koskeviin
yhteiskunnallisiin asioihin, on tärkeä hyvinvoinnin osa-alue, osa poliittisten resurssien kokonaisuutta.
Taustalla voi myös olla aktiivinen protestointi, etenkin mikäli noudatettu politiikka ei miellytä tai kun sopivia
ehdokkaita ei ole tarjolla. Alhainen äänestysaktiivisuus voi liittyä myös väestörakenteeseen, sillä
äänestäminen on yleisintä vanhempien ikäryhmien ja korkeasti koulutettujen parissa. Ruoveden
äänestysprosentti on laskenut. Tämä tuo omat haasteensa nykyisille luottamushenkilöille, jotta he saavat
herätettyä asukkaiden kiinnostuksen yleisten asioiden hoitoon.
Äänestysaktiivisuus Ruovedellä oli vuoden 2012 kuntavaaleissa laskenut (66,7 %), joka oli selvästi
vähemmän kuin vuoden 2008 vaaleissa (68,7%). Sama suuntaus on myös muissa vertailuosioissa
(Pirkanmaa, Urjala, Virrat, koko maa). Ruoveden äänestysaktiivisuus on kuitenkin korkeampi kuin
vertailukunnissa.

11

Erikoissairaanhoidon nettokustannuksia kuvaava tilasto koskee kunnan kustantamia erikoissairaanhoidon
palveluja, jotka kunta on asukkailleen joko itse tuottanut tai ostanut muilta kunnilta, kuntayhtymiltä,
valtiolta tai yksityisiltä palveluntuottajilta. Ruovedellä erikoissairaanhoidon nettokustannukset olivat
korkeimmillaan vuonna 2011 (1319 e/asukas) nousu taittui vuonna 2012 (1251e/asukas).
Perusterveydenhuollon Indikaattori ilmaisee kuntien perusterveydenhuollon (sisältää myös
hammashuollon) nettokustannukset euroina asukasta kohti.
Tehtäväluokkaan ”Perusterveydenhuolto” sisältyy perusterveydenhuollon vuodeosastohoito ja avohoito
ml. hammashuolto, kouluterveydenhuolto ja koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät
mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta. Jos terveyskeskuksessa toimii erikoissairaanhoidon yksiköitä,
niin nämä toiminnot kuuluvat tehtäväluokkaan erikoissairaanhoito, samoin psykiatrian puoliavoimet
hoitomuodot.
Käyttökustannuksiin lasketaan toimintamenot ja poistot sekä arvonalentumiset ja vyörytyserät.
Käyttötuottoihin lasketaan toimintatulot ja vyörytyserät. Nettokustannukset saadaan vähentämällä
käyttökustannuksista käyttötuotot.
Ruovedellä perusterveydenhuollon nettokustannukset taittuivat vuoden 2011 lukemista (1059 e/asukas)
siten, että ne olivat vuonna 2012 (1027e/asukas).

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin potilasmäärä sisältää lääkärin potilasmäärän vuoden aikana
terveyskeskusten
äitiysneuvolassa,
lastenneuvolassa,
perhesuunnitteluneuvolassa,
kouluterveydenhuollossa,
opiskelijaterveydenhuollossa,
työterveyshuollossa,
kotisairaanhoidossa,
mielenterveyshuollossa sekä muussa avohoidossa (erilaiset vastaanottokäynnit, terveystarkastus- ja
seulontakäynnit sekä käynnit, jotka liittyvät terveydentilan selvittämiseen, esim. lääkärintodistukset).
Yhdellä potilaalla saattaa olla useampia käyntejä vuoden aikana. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen
päivän tietoa.
Avohoidon muita kuin lääkärikäyntejä Perusterveydenhuollon avohoidon muut kuin lääkärikäynnit
sisältävät muiden ammattiryhmien kuin lääkärin luo tehdyt käynnit terveyskeskusten äitiysneuvolassa,
lastenneuvolassa, perhesuunnitteluneuvolassa, kouluterveydenhuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa,
työterveyshuollossa, fysioterapiassa sekä kotisairaanhoito- ja mielenterveyskäynnit ja muut
avohoitokäynnit
(erilaiset
vastaanottokäynnit,
terveystarkastusja
seulontakäynnit).
Perusterveydenhuollon avohoidon muiden ammattiryhmien kuin lääkärin käynteinä tilastoidaan
asiakkaiden/potilaiden terveyden- ja sairaanhoitokäynnit vastaanotoilla ja muiden ammattiryhmien kuin
lääkärin suorittamat käynnit asiakkaan/potilaan luo.
Tiedot kerätään terveyskeskuksittain niin, että ne ilmoitetaan erikseen oman kunnan/kuntien potilaiden
käynneistä sekä yhteensä ulkopaikkakuntalaisten käynneistä. Koska ulkokuntalaisten käyntien osalta ei
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saada tarkkaa kotikuntatietoa, jaetaan terveyskeskuskuntayhtymien osalta ulkokuntalaisten käynnit
kuntayhtymään kuuluvien kuntien oman kunnan potilaiden käyntimäärän suhteessa ja lisätään kunkin
jäsenkunnan oman kunnan potilaiden käyntimäärään. Terveyskeskusten osalta ulkopaikkakuntalaisten
käynnit lisätään suoraan oman paikkakunnan asukkaiden käynteihin ja ilmoitetaan SOTKAnet- kantaan
terveyskeskuskunnan omalle kuntakoodille.

4.2.2 Turvallisuus
Rikollisuuden määrä vaikuttaa kuntalaisen turvallisuuden tunteeseen. Indikaattoritieto ilmaisee poliisin
tietoon tulleiden omaisuusrikosten osuuden tuhatta asukasta kohti. Kyseessä ovat sellaiset
omaisuusrikokset, joista on tehty rikosilmoitus, rangaistusvaatimusilmoitus tai annettu rikesakko. Rikokset
kirjataan tekopaikan mukaan. Tällaisten rikosten osuus Ruovedellä on ollut koko maan tietoihin verrattuna
huomattavan alhainen. Trendi on vuoteen 2012 asti ollut nouseva, minkä jälkeen omaisuusrikosten osuus
on lähtenyt laskuun.
Väkivaltarikostilastoissa tapahtuvat muutokset heijastavat suurelta osin päihteiden käytössä tapahtuvia
muutoksia. Henkirikoksista 80 %:iin on arvioitu liittyvän päihteiden käyttöä. Väkivaltarikosten määrä
Ruoveden alueella on viime vuosina laskenut, joskin trendikehitys on nouseva. Henkeen ja terveyteen
kohdistuneita rikoksia oli vuonna 2013 Ruovedellä 4,2 % /1000 asukasta. Määrä on jonkin verran korkeampi
kuin Virroilla. Koko maassa osuus oli 7 % /1000 asukasta.
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4.2.3 Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys
Lasten pienituloisuusaste-indikaattori ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaitten
henkilöiden osuuden prosentteina kaikista alueella asuvista alle 18-vuotiaista henkilöistä. Pienituloisuuden
rajana käytetään 60 % suomalaisten kotitalouksien käytettävissä olevan ekvivalentin rahatulon (uudistetulla
OECD-skaalalla laskien) mediaanista kunakin vuonna.
Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan summaamalla palkka-, yrittäjä- ja pääomatulot sekä saadut
tulonsiirrot ja vähentämällä summasta maksetut tulonsiirrot. Ekvivalentti tulo lasketaan suhteuttamalla
kotitalouden kaikkien jäsenten käytettävissä olevien tulojen summa kotitalouden kulutusyksiköiden
summaan. Kotitalouden kulutusyksikköasteikkona on käytetty uudistettua OECD-skaalaa, jossa kotitalouden
ensimmäinen aikuinen saa painon 1, muut 14 vuotta täyttäneet kotitalouden jäsenet painon 0,5 ja
kotitalouden alle 14-vuotiaat lapset painon 0,3. Lasten pienituloisuusaste on laskenut Ruovedellä siten, että
v. 2008 se oli 15.7 %, ja v. 2010 12,3 % määrä on jonkin verran pienempi kuin Virroilla samoin kuin koko
maassa, jossa vastaava osuus on v.2008 14,1 % ja v.2011 14,8 %.
Toimeentulotukea saavien lapsiperheiden osuus- indikaattori kertoo toimeentulotuen piirissä olevien
lapsiperheiden osuuden koko väestön lapsiperheistä. Yksinhuoltajaperheillä on huomattavasti suurempi
riski joutua turvautumaan toimeentulotukeen kuin kahden huoltajan perheillä. Osa yksinhuoltajaperheistä
on jatkuvaa tukea tarvitsevia köyhinä pidettäviä lapsiperheitä. Osa tarvitsee tukea elämäntilanteensa takia
lyhytaikaisesti varsinkin yksinhuoltajuuden alussa.
Toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuus kaikista lapsiperheistä on vähentynyt seuraavasti: v.
2011 tämä osuus Ruovedellä oli 5,1 % ja v. 2012 vastaavasti 3,1 %.

Kunnan kustantamassa kokopäivähoidossa olleet 3-5 vuotiaat % vastaavan ikäisestä väestöstä on
Ruovedellä, v. 2010 61,9 %, v.2013 55,1 %. Koko maassa vastaavat luvut olivat v. 2010 62,9 % ja v.2013
63,4 %.
On huomioitava, että indikaattori antaa kuvan siitä kuinka monta prosenttia 3-5 -vuotiaista on kunnan
kustantamassa kokopäivähoidossa. Luvuissa on mukana kuntien yksityisiltä ostamassa
kokopäivähoitopalvelussa olevat 3-5 -vuotiaat lapset, mutta ei muussa yksityisessä kokopäivähoidossa
olevat lapset kuten yksityisen hoidon tukea saavat 3-5 -vuotiaat lapset. Osapäivähoidossa olevat lapset
eivät sisälly lukuihin.
Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat - indikaattori ilmaisee ahtaasti asuvien lapsiasuntokuntien osuuden
prosentteina kaikista lapsiasuntokunnista. Lapsiasuntokunta on asuntokunta, jossa on vähintään yksi alle
18-vuotias henkilö. Asunto on ahtaasti asuttu, jos siinä asuu enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti, kun
keittiötä ei lasketa huonelukuun (määritelmä vuodesta 1990 lähtien). Ahtaasti asuvien asuntokuntien osuus
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kaikista lapsiasuntokunnista oli laskenut siten, että v. 2011 osuus Ruovedellä oli 33 %, ja 2013 taas 33,9 % ja
koko maassa v.2011 osuus oli 29,3 % ja vuonna 2013 myös 29,3 %.

Lastensuojelun avohuollon tukitoimia ovat toimeentulon ja asumisen turvaaminen (35§) sekä muut
lastensuojelulaissa mainitut avohuollon tukitoimet (36§). Luvut ilmaisevat lastensuojelun avohuollon
piirissä olevien lasten ja nuorten määriä ja osuuksia. Mukana luvuissa ovat myös avohuollon tukitoimena
sijoitetut lapset ja nuoret, jos he ovat ennen sijoitustaan olleet lastensuojelun avohuollon tukitoimien
piirissä. Kokonaiskuvan saamiseksi avohuollon tukitoimia koskevien tietojen rinnalla voi tarkastella kodin
ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määriä ja osuuksia.
Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17-vuotiaiden osuus on Ruovedellä vähentynyt siten,
että v.2008 osuus oli 3,7 % ja v. 2012 luku oli 2,7 %
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten luvuissa mukana ovat myös avohuollon tukitoimena sijoitetut ja
jälkihuoltona sijoitetut lapset. Kokonaiskuvan saamiseksi kodin ulkopuolelle sijoitettujen rinnalla voi
tarkastella lastensuojelun avohuollon piirissä olevien lasten ja nuorten määriä ja osuuksia. Kodin
ulkopuolelle sijoitusten taustalla voivat olla niin vanhemmista kuin lapsistakin johtuvat syyt. Avohuollon
tukitoimien lisääminen voi vähentää sijoitusten määrää, mutta samalla se voi lisätä huostaanottojen
määrää kun lastensuojelullisia toimenpiteitä vaativia tilanteita tulee enemmän esille.
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17-vuotiaiden määrä Ruovedellä vastaavan ikäisestä väestöstä on
vähentynyt: v.2008 määrä oli 0,9 % ja v. 2012 0,8 %.
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Ruovedellä peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista koki keskivaikeaa tai vaikeaa masentuneisuutta v. 2009: 14,5
% ja vuonna 2011: 13.8 %. Vaikka luku on jonkin verran laskenut, on varhaisen puuttumisen tuen
jatkaminen ja tehostaminen on tärkeää.
- Läheisten ystävien puuttumisen kokemus on peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten kohdalla on lisääntynyt
siten, että niiden koululaisten määrä, joilla ei ole yhtään läheistä ystävää, oli vuonna 2011 vain 5,2 % ja
vuonna 2013 tehdyn kyselyn perusteella jo 10,4 %. Läheiset ystävyyssuhteet ovat siis selkeästi vähentyneet.
Tämä on suuntaus, johon tulee kiinnittää huomiota. Kehitykseen vaikuttaneisiin tekijöihin tulisi puuttua.

Koulutuksen ulkopuolelle jääneillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ko. vuonna eivät ole opiskelijoita tai joilla
ei ole tutkintokoodia eli ei perusasteen jälkeistä koulutusta. Koulutustiedot kerätään tutkintorekisteriin
suoraan oppilaitoksilta. Tästä syystä tutkintotiedot ovat Suomessa suoritettujen tutkintojen osalta
luotettavia. Sen sijaan ulkomailla suoritetuista tutkinnoista ei ole kattavaa tietoa.
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä on vähentynyt
Ruovedellä selkeästi. Vuonna 2009 osuus 10,9 % ja v.2012 taas 9,5 %.. Ruovedellä suuntaus on siis selkeästi
positiivinen eli koulupudokkaiden määrä on vähentynyt vuodesta 2008 alkaen ollen vuonna 2012 lähes
samalla tasolla kuin Pirkanmaalla kokonaisuudessaan.
Nuorisotyöttömien (18–24-vuotiaiden) osuus työvoimasta on Ruovedellä pienempi kuin vertailukunnissa
Urjalassa ja Virroilla. Vuonna 2012 osuus oli 14,7 % ja vuonna 2013 14,3 %. Sijainnista huolimatta määrä on
pysynyt maltillisena. Määrään vaikuttanee Ruoveden sijainti ja merkittävien työllistävien tuotantolaitosten
lakkauttaminen. Uusia korvaavia työpaikkoja on jonkin verran muodostunut, mutta tukitoimia
nuorisotyöttömyyden ehkäisemiseksi tulee edelleen tehostaa. Yhteistyö lähikuntien kanssa mm.
koulutuksen järjestämisessä on merkittävä nuorisotyöttömyyttä ehkäisevä tekijä.
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4.2.4 Työikäisten hyvinvointi ja terveys
Työikäinen väestö on säilynyt paikkakunnalla kohtalaisen hyvin työpaikkamenetyksistä huolimatta. Tähän
pitää jatkossakin kiinnittää huomiota ja erityisesti elinkeinotoimeen panostamalla pyrkiä kehittämään
korvaavia työmahdollisuuksia. Työllinen on henkilö, joka tutkimusajankohtana teki vähintään yhtenä
päivänä työtä palkkaa tai voittoa saadakseen tai työskenteli avustavana perheenjäsenenä vähintään
kolmanneksen alan normaalista työajasta tai oli työpaikastaan tilapäisesti poissa. Työvoimaan luetaan
kaikki 18–74-vuotiaat henkilöt, jotka tutkimusajankohtana olivat työllisiä ja työttömiä.
Työ toimii usein elämän rytmittäjänä ja työttömyyden kohdatessa riski syrjäytymiselle ja lisääntyneelle
päihteiden käytölle kasvaa. Runsas päihteiden käyttö voi myös johtaa työttömyyteen. Toisaalta työssä kiinni
pysyminen voi edesauttaa päihteidenkäytön hallintaa. Työttömyyden yleisyys päihdeongelmaisilla tulee
esille päihdetapauslaskennoissa ja huumehoidon tietojärjestelmässä.
Työttömien osuus työikäisestä väestöstä vuonna 2012 Ruovedellä oli 9,1 % ja vuonna 2013 vastaavasti 9,7
% eli suunta on nouseva. Indikaattori ilmaisee työttömien osuuden prosentteina työvoimasta. Työttömään
työvoimaan luetaan 15–64-vuotiaat työttömät.

Kaikkiin erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuutta kuvaava indikaattori ilmaisee 40- 64-vuotiaiden
määrän tuhatta vastaavanikäistä kohti. Yksi henkilö on voinut olla oikeutettu yhteen tai useampaan
erityiskorvausoikeuteen yhdessä tai useammassa eri korvausluokassa. Oikeus erityiskorvaukseen tarkoittaa,
että kyseisellä henkilöllä on jokin vakava ja pitkäaikaista lääkitystä vaativa sairaus. Kullekin sairaudelle on
laadittu yhtenäiset kriteerit, joiden perusteella oikeus voidaan myöntää.
Vuonna 2012 kaikkiin erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 40–64 -vuotiaita oli Ruovedellä 32,9 %
Korvausta saavien määrä on ollut jo vuodesta 2008 alkaen huomattavasti korkeampi kuin Urjalassa,
Virroilla, Pirkanmaalla tai koko maassa. Sama suuntaus on havaittavissa myös alemmassa ikäryhmässä (25–
39- vuotiaat). Erityiskorvausoikeus kuvaa melko hyvin pitkäaikaissairastavuutta väestössä. Sen ulkopuolelle
jää kuitenkin mm. allergioita ja joitakin tuki- ja liikuntaelinsairauksia.
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Mielenkiintoista on kuitenkin havaita, että verenpainetaudin hoitoon määrättyjen erityiskorvattavien
lääkkeiden osuus on Ruoveden osalta laskenut, samoin kuin sepelvaltimotaudin kohdalla, kun taas
diabeteksen hoitoon käytettyjen lääkkeiden määrä on kasvanut 2,5 % viiden vuoden takaiseen arvoon
nähden.
Diabeetikoiden suuri määrä vaikuttaa kokonaistilastoon. Tilastossa ilmenevään sairastavuuden
lisääntymiseen voivat vaikuttaa mm. muutokset hoitokäytännöissä ja korvattavuuskriteereissä. Myös
sepelvaltimotaudin kohdalla Ruovesiläisten erityiskorvattavuusosuus on ollut vuodesta 2008 huomattavasti
verrokkikuntia yleisempää, joskin määrä on vuodesta 2009 alkaen ollut laskeva, mikä on hyvä suuntaus ja
merkki onnistuneesta elintapaohjauksesta.
Erityiskorvattavuusosuudet % /Ruoveden 40–64-vuotiaat
- Sepelvaltimotauti: 2008 -2,8 %, 2013–2,4 %
- Verenpainetauti: 2008–14,1 %, 2013–11,3 %
- Diabetes:2008-5 %, 2013–7,7, %
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Työkyvyttömyyseläkkeen saaminen ilmaisee pitkäaikaista tai pysyvää työkyvyttömyyttä. Yleisimmät
sairausryhmät sen taustalla ovat mielenterveyden häiriöt ja tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, yksittäisistä
sairauksista depressio ja selkäsairaudet. Työkyvyttömyys ilmentää vain osin sairastavuutta, sillä eläkkeelle
hakeutumiseen vaikuttaa myös mm. henkilön taloudellinen tilanne ja työttömyys. Sairauksien esiintyvyyden
tarkasteluun työkyvyttömyyseläkkeet soveltuvat siten vain varauksin.
Yksilölliset varhaiseläkkeet sisältyvät työkyvyttömyyseläkkeisiin. Tilastossa ovat mukana henkilöt, jotka
saivat työkyvyttömyyseläkettä joko työeläke- tai kansaneläkejärjestelmästä tai molemmista järjestelmistä.
Työkyvyttömyyseläkettä saavien 25 - 64-vuotiaiden % - osuus vastaavan ikäisestä väestöstä on laskenut
vuodesta 2008 alkaen vuoteen 2012, jolloin määrä oli alimmillaan 11,1 % väestöstä, mutta lähtenyt sitten
uudelleen nousuun ollen v. 2013 jo 11,6 %.
Keskimääräinen eläkkeelle siirtyminen - indikaattori ilmaisee eläkkeelle (vanhuus-, työkyvyttömyys-,
työttömyys- tai maatalouden erityiseläkkeelle) siirtyneiden aritmeettisen keskiarvoiän. Osa-aikaeläkkeelle
siirtyneet eivät ole mukana keskiarvossa. Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä oli v.2011 Ruovedellä 59,1
vuotta ja 2013 puolestaan 59,5 vuotta. Siirtymisikää on siis saatu nostettua hieman, mikä on hyvä suuntaus.
Osuus on jonkin verran suurempi kuin Pirkanmaalla keskimäärin, mutta hyvin lähellä muita vertailuosioita.
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4.2.5 Ikäihmisten hyvinvointi ja terveys
Ikääntyneen väestön osuus Ruoveden kuntalaisista on jonkin verran suurempi kuin Virroilla ja selkeästi
suurempi kuin koko maassa ja Pirkanmaalla.
Hoitoilmoitusrekistereihin kerätään asiakaskohtaista tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon laitoshoidon,
asumispalveluiden sekä säännöllisen kotihoidon asiakkaista. Sairaaloiden ja terveyskeskusten
vuodeosastoilla (sisältää myös päiväkirurgian), vanhainkodeissa, kehitysvammalaitoksissa, päihdehuollon
laitoksissa sekä ikääntyneiden ja vammaisten ympärivuorokautisissa asumispalveluissa kerätään hoidon
päättymistiedot kaikista päättyneistä hoitojaksoista sekä tehdään asiakaslaskenta vuoden lopussa hoidossa
olleista asiakkaista. Muissa asumispalveluissa päihdehuoltoa lukuun ottamatta tehdään asiakaslaskenta
vuoden lopussa.

Säännöllisen kotihoidon tietolähteenä on THL:n kotihoidon asiakaslaskenta-aineisto. Kotihoidon laskenta
tehdään asiakkaista:
- joilla on 30.11. voimassa oleva palvelu- ja hoitosuunnitelma (sosiaalihuollon tai sosiaali- ja
terveydenhuollon
yhteinen
tai
terveydenhuollon
kotisairaanhoidon
hoitosuunnitelma).
- jotka muuten (ilman palvelu- ja hoitosuunnitelmaa) saavat säännöllisesti kotipalvelua, kotisairaanhoitoa
tai päiväsairaalapalveluja ja heillä on toteutunut vähintään yksi käynti jokaisella marraskuun viikolla.
- jotka käyvät marraskuussa vähintään kerran viikossa vanhusten hoidollisessa päivähoidossa. Mukaan ei
oteta päiväkeskustoimintaa eikä päiväkeskusten antamaa viriketoimintaa (kuten askartelu) saavia.
- jotka saavat omaishoidon tukea, vaikka eivät saisikaan palveluja kotiin.
Kotihoidon asiakaslaskenta on tehty joka toinen vuosi (parittomina vuosina 1995, 1997, 1999, 2001, 2003,
2005) vuoteen 2005 saakka. Vuodesta 2007 lähtien asiakaslaskenta tehdään vuosittain. Lukuihin sisältyvät
sekä kuntien, kuntayhtymien että yksityisten palveluntuottajien asiakkaat.
Ruovedellä säännöllisen kotihoidon piirissä oli vuoden 2013 lopussa 11,3 % kunnan yli 75 vuotiaista
asukkaista. STM.n määrittelemän tavoitetason, 13 % ylittää verrokeista ainoastaan Urjala.
Omaishoidolla tarkoitetaan ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon
järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki
muodostuu hoidettavalle annettavista, hänen tarvitsemistaan palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta
hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Kunta ja hoitaja tekevät omaishoidon
järjestämisestä toimeksiantosopimuksen.
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Indikaattori kuvaa omaishoidon tuen peittävyyttä 75 vuotta täyttäneessä väestössä. Lukua tulkittaessa on
otettava huomioon, että ikääntyneiden palvelujärjestelmä on aina kokonaisuus ja eri kunnat valitsevat
erilaisia järjestämistapoja. Yksittäisten palvelujen vertailu kuntien kesken ei siis kerro koko totuutta, sillä
kunnassa voi olla paljon muita palveluja.
Omaishoidontukea saavien määrä on Ruovedellä viiden viime vuoden aikana noussut hyvälle
valtakunnalliselle tasolle, ollen Ruovedellä vuoden 2013 lopussa 6,4 %. Valtakunnallinen tavoite
omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneistä suhteessa saman ikäiseen väestöön nähden on 5-6 %.

Indikaattori terveydenhuollon tai sosiaalihuollon pitkäaikaisessa laitoshoidossa vuoden aikana
potilaana/asiakkaana olleiden 75 vuotta täyttäneiden prosenttiosuus väestöstä kuvaa ko. ikäluokan
sairastavuuteen, kehitysvammaisuuteen ja päihdeongelmiin liittyvää pitkäaikaisempaa avun ja palvelun
tarvetta.
Indikaattori ilmaisee vuoden lopussa kaikkien sairaaloissa, terveyskeskusten vuodeosastoilla,
vanhainkodeissa sekä kehitysvammalaitoksissa pitkäaikaishoidossa (yli 3 kuukautta) olleiden 75 vuotta
täyttäneiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Mukana ovat potilaat/ asiakkaat sekä
yksityiseltä että julkiselta sektorilta (kunta/ kuntayhtymä ja valtio). Väestötietona käytetään vuoden
viimeisen päivän tietoa.
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien määrä on huomattavasti suurempi kuin koko maassa ja jonkin verran
suurempi kuin Pirkanmaalla, joten pitkäaikaista laitoshoitoa tulee vähentää. %. Ruovedellä tapahtunut
lasku johtuu siitä, että vanhainkodin kaksi osastoa muuttuivat laitoshoidosta asumispalveluyksiköiksi.
Virtain muutos selittyy terveyskeskuksen vuodepaikkojen vähentämisestä.
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5. Hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013- 2016
1) Painopistealue ja kehittämiskohde / kohteet
 Hyvinvoiva kuntalainen
Tavoitteet
Toimenpiteet ja vastuutaho
1. Säilytetään ja
1. Vahvistetaan yhteistyötä
kehitetään laajaa
(Kunnan sivistysosasto,
kulttuuri- ja vapaakolmas sektori ja järjestöt)
aikatarjontaa
2. Hyvien peruspalvelujen
säilyttäminen ja
kehittäminen

3. Ikäihmisten
toimintakyvyn
ylläpitäminen ja
lisääminen

Resurssit
1. Suunnitellaan
resurssit kunnan
säästöohjelmaan

Arviointimittarit
1. Säilytetään vuoden 2014
taso (laadullinen ja
määrällinen)

2. Perusterveydenhuollon
lääkäripalvelujen säilyminen
ja ennaltaehkäisevien toimien
kehittäminen, kuten
neuvolatoiminta, kuntouttava
päivä- ja työtoiminta, etsivä
nuorisotyö, oppilashuolto
(perusturva, kunnan
hallintokunnat)

2. Riittävät
lääkäripalvelut
alueellisesti,
ennaltaehkäisevie
n toimien
turvaaminen,
koulukuraattorin
palvelujen
kehittäminen

2a. Perusterveydenhuollon
palvelujen saatavuus,
palveluketjujen toimivuus,
indikaattoritieto
(syrjäytyneet nuoret,
lastensuojeluilmoitukset)

3a. Avopalvelujen ja
laitoshoidon yhteistyön
tiivistäminen (perusturva,
sosiaalitoimi)

3a. Painopiste
avopalveluiden
kehittämiseen
(erilaiset
välimuotoiset
asumisratkaisut)

3a. Indikaattoritieto
(kotona asuvat yli 75vuotiaat, säännöllinen
kotihoito, omaishoidon
tuen saajat)

3b. Hissejä yhteen
kerrostaloon (tekninen toimi)
3c. Aktiivisen vanhuuden
edistäminen (perusturva,
sosiaalitoimi)

4. Pirkanmaan Alueellisen
terveysliikuntasuunnitelm
an toimeenpano

4. Osallistutaan suunnitelman
toimeenpanoon kunnassa
hankkeen kautta (eri
hallintokunnat)

5. Pirkanmaan alueellisen
ravitsemussuunnitelman
hyödyntäminen

5. Huomioidaan
ravitsemussuunnitelman
alueelliset ja paikalliset
painopistealueet
(hyvinvointikertomustyöryhm
ä, eri hallintokunnat)
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2b. Kouluterveys kysely
(koulukiusattuna
vähintään kerran viikossa,
koulu-uupumus,
masentuneet, ystävien
puute)

3b. Hissit valmiina 2016
3b. Ruoveden
asunnot Oy on
tehnyt
hankepäätöksen
3c. Kotihoidon
riittävä
henkilöstömitoitu
s fysioterapeutin
hyödyntäminen
4. Nykyiset

5. Nykyiset

4.
Terveysliikuntasuunnitelm
an toimeenpanoon
osallistuminen on aloitettu
5.
Hyvinvointikertomuksessa
on huomioitu alueelliset
ravitsemussuositukset

2) Painopistealue ja kehittämiskohde / kohteet
 Elinympäristö ja turvallisuus
Tavoitteet
Toimenpiteet ja vastuutaho
1. Säilytetään turvallinen ja 1a. Eri hallintokunnat ja
viihtyisä elinympäristö
poliisitoimen välinen
yhteistyö
1b. Laivarannan alueen
kehittäminen

Resurssit
1. Nykyiset resurssit

Arviointimittarit
1a. Indikaattoritieto
(henkeen ja terveyteen
kohdistuvat rikokset)
1b. Laivaranta on
matkailua ja kulttuuria
palveleva
monikäyttöalue

2. Kuntalaisten
liikenneturvallisuuden
parantaminen ja
turvallisen liikkumisen
esteiden poistaminen

2. Ruoveden yhteiskoulun
pihan, liikennöinnin ja
paikoitusalueen
turvallisuuden
parantaminen.
Hyödynnetään laadittua
suunnitelmaa keskuskadun
turvallisuuden
parantamisesta(tekninen
toimi, sivistystoimi)

2. Varataan
investointi kunnan
talousarvioon
vuodelle 2016

2. Koulun alueen
kunnostaminen on
aloitettu.

3. Kuntalaisten
turvallisuuskäyttäytyminen
kodissa ja sen
ulkopuolella, ylläpidetään
nykyinen turvallisuustaso

3. Poliisin ja palotoimen
tiedotustilaisuudet,
säännölliset palo- ja
pelastusharjoitukset
laitoksissa (koulut,
järjestöt) x1/vuosi, poliisin
näkyvyys (palo- ja
pelastustoimi, sivistystoimi,
perusturva, sosiaalitoimi).
Kotihoito kartoittaa
paloturvall. ehkäisevien
kotikäyntien yhteydessä
100 % (sosiaalitoimi)

3. Nykyiset resurssit

3. Indikaattoritieto
(henkeen ja terveyteen
kohdistuvien
väkivaltarikosten määrä,
tulipalojen määrä),
kotihoidon ehtojen
toteutuminen 100 %.

4. Kulttuuriympäristön ja
historian vaaliminen

4. Kaavoituksen ja
maankäytön huomioiminen
(kunnan eri hallintokunnat)

4. Nykyiset resurssit
ja hankkeet

4. Huomioidaan kunnan
maapoliittisessa
ohjelmassa

5. Ylä-Pirkanmaan
kestävän ja turvallisen
liikkumisen suunnitelman
toimeenpano

5. Osallistumaan
toimeenpanohankkeeseen
(eri hallintokunnat)

5. Hallintokuntien
edustajat

5. Suunnitelman
toimeenpano on
aloitettu

23

3) Painopistealue ja kehittämiskohde / kohteet
 Yhteisöllisyys ja yhteistyö
Tavoitteet
Toimenpiteet ja
vastuutaho
1. Aktiivinen
1. Kunnan, järjestöjen,
järjestötoiminta
seurojen ja muiden
yhteisöelinten
aktivoituminen,
huomioidaan erit.
lapsiperheet.

2. Sisäisen ja ulkoisen
tiedotuksen lisääminen

3. Yhteisöllisyyden
lisääminen

Resurssit

Arviointimittarit

1. Kunnan alueella
toimivat järjestöt

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

2. Kunnan verkkosivujen
sisällön kehittäminen
kaikkia kuntalaisia
palvelevaksi, yhteistyö
paikallislehden kanssa,
tapahtumakalenterin
kehittäminen
(tietohallinto)

2. Tietohallinto,
verkkosivujen ylläpito.
Nykyiset resurssit

2a. Tapahtumien kattava
tiedotus, kuntalaisten
lisääntyneet palaute- ja
vaikutusmahdollisuudet.

3a. Palvelutalo Honkalan
toiminnan
hyödyntäminen ja
yhteistyön
tehostaminen kunnan
palvelujen kanssa

3a. Tiedotus ryhmien
toiminnasta, tarv.
kuljetusavustuksia
syrjäseudulta.

3b. Kolmannen sektorin
aktiivinen
toiminta(järjestöt),
aloitteet
kuntahallintoon
3c,d. Seurakunnan
toiminta,
kansalaisopiston ja
musiikkiopiston ryhmät

2b.Toimivat verkkosivut
palvelevat kuntalaisia ja
ulkopaikkakuntalaisia,
sosiaalisen median
hyödyntäminen

3b.
Tarkoituksenmukaiset
toimitilat
3c,d. Nykyiset resurssit,
monipuolinen tarjonta.
3e. Turvataan
kokoontumistilat
3f. Nykyiset resurssit

3e. Kyläkuntien välinen
yhteistyö
3f. Ikäpolvitoiminnan
kehittäminen. (Eri
hallintokunnat)
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3a,b. Ryhmiin
osallistujien määrä
3c,d. Ryhmiin
osallistujien määrä
3e. Säännöllinen
toiminta,
indikaattoritieto
(syrjäytyneiden osuus)
3f. Ikäpolvitoiminnan
säilyminen

4) Painopistealue ja kehittämiskohde / kohteet


Elinkeinojen ja yrittäjyyden vahvistaminen

Tavoitteet
1. Kunnan aktiivisen ja
positiivisen imagon
luominen

2. Yritysneuvonnan
jatkuvuuden
turvaaminen

Toimenpiteet ja
vastuutaho
1. Koordinoitu, julkinen,
avoin yhteistyö.
Markkinointisalkku,
tapahtumakalenteri.
(kunnanjohtaja, eri
hallintokunnat)

Resurssit

Arviointimittarit

1. Tehokas markkinointi

1. Indikaattoritieto
(Alueelta pois
muuttaneiden osuus,
työllisten osuus,
kesäasukkaiden mökki
kysely)

2. Selkeä tehtävänjako
kunnan henkilöstössä.

2. Kunnanjohtaja,
työllisyyden hoidon
esimies

2a. Uusien yritysten
määrä
2b.
Neuvontapalveluiden
käyttö

3. Yrittäjyyden
tukeminen

3. Yrittämisen
edellytysten tukeminen
(toimitilat, tontit,
myönteinen
yrittäjähenki, tekninen
toimi, talous- ja hallintoosasto, eri toimialat)

3. Kunnanjohtaja,
tekninen johtaja,
työllisyyden hoidon
esimies

3a. Kunnan ja yrittäjien
välinen yhteistyö,
3b. Tontit/toimitilat,
rakentaminen ja
kunnassa toimivien
yritysten määrä

6. Valtuustokäsittely
Hyvinvointikertomus on hyväksytty Ruoveden kunnanvaltuuston kokouksessa
15.12.2014
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