Keiteleen valtuusto
29.5.2017 § 27

Liite 1

OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS
VALTUUSTOKAUDELLA 2013 - 2016
1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi

Laajan hyvinvointikertomuksen indikaattoritiedoissa on otettu huomioon tilastotiedon vuodet 20132016. Huomioitavaa on, että useat tilastot ovat päivittyneet siten, että viimeisin tilastovuosi on
2015. Indeksien lisäksi tietoja on kerätty Kuntaliiton Arttu 2-tutkimuksesta, jossa seurataan
reaaliaikaisesti kunnissa tapahtuvia muutoksia. Kuntalaiskyselyt on toteutettu vuosina 2015 ja 2017.
Väestö 31.12.
Koko maa :
5503297.0
2000-5999
asukasta :
432837.0
Pielavesi :
4697.0
Keitele :
2346.0
Vesanto :
2148.0
Tervo :
1611.0

Huoltosuhde, demografinen

Vesanto : 94.2
Pielavesi : 90.9
2000-5999
asukasta : 76.0
Tervo : 75.9
Keitele : 74.6
Koko maa : 59.1

Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet
Koko maa : 43.5

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, %
vastaavanikäisestä väestöstä

Tervo : 20.5
Vesanto : 18.8
Pielavesi : 15.9
2000-5999
asukasta : 14.0
Keitele : 12.2
Koko maa : 11.8

Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä
väestöstä
Keitele : 9.5
Vesanto : 6.3
Tervo : 6.2
2000-5999
asukasta : 6.0
Pielavesi : 5.2
Koko maa : 4.7

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., %
vastaavanikäisestä väestöstä

Keitele : 10.1
Pielavesi : 9.4
2000-5999
asukasta : 8.0
Vesanto : 7.9
Tervo : 7.4
Koko maa : 7.1

Perhehoidossa olleet vanhukset 31.12., kunnan kustantamat palvelut
Koko maa :
343.0
2000-5999
asukasta : 91.0
Tervo : 7.0
Pielavesi : 3.0
Keitele : 2.0
Vesanto : 1.0

2 Painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi

TALOUS JA ELINVOIMA
Keiteleen kunnan talous on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Kuntatalous on tasapainossa, verorasite
kilpailukykyinen ja lainakanta kuntien keskiarvon tuntumassa.Väestökehitys on edelleen
negatiivinen syntyvyyden pienentyessä ja kuolleisuuden kasvaessa ikärakenteen muutoksen myötä.
Työllisyys on säilynyt hyvällä tasolla ja työpaikkaomavaraisuus kehittynyt suotuisasti.
Kunnan tekemät toimenpiteet ovat olleet oikeansuuntaisia ja vahvistaneet kunnan taloutta sekä
elinvoiman edistämistä. Väestömäärän negatiivista kehitystä ei ole pystytty muuttamaan vaikkakin
kehitys on hidastunut.
Yritysten toimintaedellytykset ovat säilyneet hyvinä. Keitele palkittiin Suomen
yritysmyönteisimpänä kuntana Suomen Yrittäjien teettämässä Elinkeinopoliittisessa mmittaristossa
vuosina 2014 ja 2016.
SIVISTYS
Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutustaso on noussut. Koulun digiloikka ja OPS 2016 muutos
on onnistunut. Avoin kirjasto on toteutunut ja kehittyminen Nilakan kuntien virtuaalikirjaston
suuntaan on edennyt hyvin. Perheiden tukeminen on edelleen työnalla.
SOSIAALITOIMI
Sosiaalityön ja taloudellisen tuen alueilla painopisteenä on ollut varhaisen vaiheen palvelujen
kehittäminen. Kehittämistä on tehty ja käynnistetty lapsiperhepalveluiden, päihdepalveluiden sekä
työllisyyspalveluiden osalla
Vammais- ja erityispalvelujen alueella kunnan palveluasumista on purettu ja henkilöstöä siirretty
Ikääntyneiden palveluun. Ikääntyneiden palveluissa on panostettu kotona asumisen tukemiseen ja
kuntoutukseen lisäämällä kotihoidon henkilöstöresursseja. Sosiaalityössä on kehitetty
lapsiperheiden moniammatillista yhteistyötä ja varhaisen vaiheen palveluita.
Ikäihmisten palveluissa säännöllisen kotipalvelun osuus on ollut alle tavoitetason, kun taas
tehostetussa asumispalvelussa tavoitetaso on ylitetty. Vuosien 2015-2016 aikana kotipalvelun
henkilöstöresursseja on lisätty. Erityisesti on panostettu varhaisen vaiheen palveluun,
kuntoutukseen ja kotisairaanhoitoon palkkaamalla sairaanhoitaja ja fysioterapeutti. Asiakkaiden
hoitaminen entistä pidempään omissa kodeissaan edellyttää tiivistä yhteistyötä terveydenhoidon
kanssa. Kotisairaanhoitoon on lisätty lääkärin työpanosta. Kotisairaalatoiminnan suunnittelu on
aloitettu 2016 vuoden lopulla.
ELINYMPÄRISTÖ
Valtuustokauden aikana elinympäristön osalta on painopiste ollut vesi- ja jätevesihuollon
toimintavarmuuden parantamisessa.. Neljän vuoden aikana on uusittu linjastoja siten, että koko
verkoston saneeraus saadaan päätökseen vuonna 2018. Kunta on toteuttanut myös merkittävän
hankkeen teollisuusalueen infran ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi.
Asuntojen tarjontaa on kasvatettu rakennuttamalla uusi rivitalo kunnan omistaman vuokrataloyhtiön
käyttöön. Rivitalo valmistui vuonna 2015. Vuonna 2016 Keitele päätti käynnistää kiinteistöjen
kunnostusprojektin joka päästiin käynnitämään keväällä 2017.
Keiteleelle rakennettiin uusi keskuskeittiö, joka otettiin käyttöön syksyllä 2014. Samaan aikaan
päuiväkodin laajennus toteutettiin vuokratulla lisärakennuksella Ankkurinapin yhteyteen.
Toimivien kiinteistöjen lisäksi toimenpiteet paransivat toiminna tehokkuutta ja yhdistivät resursseja
ja siten kasvattivat myös osaamista.
Tiestön kunnon parantamiseksi käynnistettiin katujen suunnitelmallinen peruskorjaus kahdeksan
vuoden ajalle. Hanke alkoi vuonna 2016 suunnitelman mukaisesti.
Liikuntapaikkojen kehittäminen on ollut valtuustokaudella voimakasta. Lossisaaren ulkoilualueelle
on rakennettu reitistöt laavuineen, uimarannat hyppytorneineen, rantalentiskenttä, frisbeegolfrata ja
monia muita toimintoja. Lossisaaresta onkin muodostunut kylän olohuone, jossa lenkkeillään ja
retkeillään ahkerasti. Uusi luontopolku otettiin käyttöön Leppäselässä, jonka vaihtelevat maastot ja
maisemat ovat varsin viehättävät. Koulun piha-alueelle on rakennettu uusia liikuntamuotoja

palvelevia toimintoja, ja jotka vastaavat kaikkien ikäryhmien tarpeisiin. Leikki- ja
kiipeilyvälineistöä on uusittu niin koululla kuin päiväkodilla.

3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

TALOUS JA ELINVOIMA
Talouden ja tulevan elinvoiman kannalta keskeistä on väestö- ja työpaikkakehitys.Elinkeinoelämän
toimintatarpeisiin tulee pystyä edelleen vastaamaan. Kunnan vetovoimaisuuden parantamiseksi on
yleistä viihtyisyyttä ja kuntalaisten osallisuutta kyettävä parantamaan. Taloudellisesti tavoite on
haasteellinen, mutta suunnitelmakaudella mahdollinen.
Kuntalaisten sitoutumista paikkakuntaan tulee edistää. Talouden ja elinvoiman varmistamiseksi
tarvitaan uusia investointeja, jotka tulevat nostamaan kunnan lainamäärää. Vuokrataloyhtiön
rahoitusasema tulee varmistaa.
SIVISTYS
Henkilöstömuutoksia tapahtumassa monessa paikassa, toimitaan 2016 tehdyn vakanssitarkastelun
mukaan huomioiden tapahtumassa olevat muutokset. Järjestöjen elinvoisuuden varmistaminen.
Lisäksi tulisi selvittää mahdollisuudet suorittaa toisen asteen opintoja kotipaikkakunnalla, mikä
voisi ehkäistä kotoa muuttavien nuorten ongelmia opiskelupaikkakunnillaan ja saada nuoret
juurtumaan kotikuntaansa. Kodin ja koulun yhteistyötä tulee lisätä.
Huomiota tulee edellee keskittää vapaa-ajantoimintoihin, jotta strategian mukainen tavoite
'jokaisella on vähintään yksi ystävä ja harrastus', saadaan toteutettua.
SOSIAALITOIMI
Kaikilla sosiaalitoimen tulosalueilla panostetaan ehkäiseviin/varhaisen vaiheen palveluihin.
Kehitetään varhaisen vaiheen tuen muotoja moniammatillisesti ja monitoimijaisesti (kunnan
hallintokunnat, järjestöt, yksityiset ym,). Ikääntyneiden palveluissa kotona asumista tuetaan
panostamalla 24/7 kotipalveluun ja kehittämällä kotisairaalatoimintaa.
ELINYMPÄRISTÖ
Elinympäristön osalta keskeistä on varmistaa jo käynnistettyjen hankkeiden resurssit ja läpivienti
niin kiinteistöjen kuin tiestönkin osalta. Uutta rakentamista tarvitaan jo tulevalla valtuustokaudella.

OSA II HYVINVOINTISUUNNITELMA
VALTUUSTOKAUDELLE 2017 - 2020
Tulevan valtuustokauden hyvinvointisuunnitelma pohjautuu tehtyjen toimenpiteiden arviointiin ja
kuntastategian linjauksiin. Keiteleellä toteutetun Arttu 2 - kuntalaistutkimuksen toinen osio
valmistuu kesällä 2017 ja hyvinvointisuunnitelman sisältä tulee arvioida suhteessa
kuntalaistutkimuksen tuloksiin.

4 Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset
Keiteleen joulukuussa hyväksytyn kuntastrategian painopisteet ovat kuntalaisen hyvinvoinnin
parantaminen, työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen sekä viihtyisän elinympäristön
luominen.

5 Hyvinvoinnin edistämisen erillisohjelmat ja -suunnitelmat

SIVISTYS
Perheiden ennakoivaan tukeen panostaminen
 Nilakan LAPE työhön osallistuminnen
 Lapset puheeksi työmuoto käyttöön myös koulussa
 Ennakoivan tuen organisointi esim. kokeilulla
Nilakan yhtenäiskoulun laatutyön 2017-2020 tavoitteet linkissä.
Nilakan kuntien yhteinen perusopetuksen OPS 2016
Elinvoimaa vapaa-ajanasumisesta 2017
Ytyä-hanke 2017-2019
Liikkuva koulu 2017
Kerhohankkeet
Haettu rahoitus Keitele kuntoon- hankkeelle 2017-2019
Sosiaalitoimessa meneillään olevat hankkeet:
http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoitoa

http://www.ikainstituutti.fi/liikunta-ja-ulkoilu/voimaa-vanhuuteen-tutuksi-tavaksi-hanke-starttaa2017
http://www.mielenterveysseurat.fi/kuopio/hankkeet/kriisiapu-videon-valityksella
Suunnitelmat:
Suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi 2014-2017
http://www.keitele.fi/loader.aspx?id=6e6f3c53-1479-4bb4-97fd-07fd5bce939
Nilakan mielenterveys- ja päihdeohjelma
http://www.vesanto.fi/paihdejamielenterveys/mielenterveysja.pd
Toimintaojeet:
TOIMINTAOHJE KOTIHOIDON ASIAKKAAN
ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDENTOTEUTTAMISESTA
Päivitettävänä:
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma.
Vanhusten kotona asumisen tukeminen testamenttivaroin

6 Hyvinvointisuunnitelma

Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet

OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY

Keiteleen valtuusto käsittelee laajan hyinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman 29.5.2017.

7 Suunnitelman laatijat

Keiteleen hyvinvointisuunnitelma on laadittu hallintokuntien yhteistyössä. Se on kytketty
kunstastrategian toteuttamiseen ja vuosittaisiin talousarvioihin ja talousuunnitelmiin. Suunnitelman
vastuutahona toimii kunnan hyvinvoinnin ja terveden edistämisen ryhmä ja sen työskentelyyn on
liitetty hallintokuntien sisäinen suunnittelu sekä kunnanhallituksen ja valtuuston iltakoulu- ja
seminaarityöskentely.

8 Suunnitelman hyväksyminen

