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OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA 2017 – 2021
JOHDANTO

Varkaudessa asuu hyvinvoivia ihmisiä. Tämä on Varkauden kaupunkistrategian yksi kärkitavoite ja on linjassaan kunnan perustehtävän kanssa,
jonka tarkoitus on edistää kaikkien kuntalaisten hyvinvointia.
Laaja hyvinvointikertomus valmistellaan valtuustokausittain ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua.
Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä. Hyvinvointipolitiikka
johtopäätöksineen tarkastelee eri väestöryhmien terveyttä ja hyvinvointia, hyvinvointieroja ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä
palvelujärjestelmän toimivuutta vastata hyvinvointitarpeisiin. Ehkäisevä ja ennakoiva työ sekä vaikuttavien menetelmien käyttö ovat keskiössä
tavoitteiden määrittelyssä ja toimenpiteissä.

4

Hyvinvointitavoitteissa edistyminen edellyttää vaikuttavien menetelmien käyttöä ja yhteistyötä. Pohjois-Savon hyvinvointityössä yhteistyötä on
tiivistetty kuntien ja maakunnan/sairaanhoitopiirin välillä viime vuosina.

Kunnassa väestön hyvinvointia tarkastellaan eri ikäryhmien näkökulmasta ja kunnan elinvoiman ja talouden näkökulmasta. Tarkastelussa
käytetään käytettävissä olevaa tietoa eri lähteistä; TEAviisari, sotkanet, tilastokeskus, thl:n LHT (lasten hyvinvointi ja terveyskysely),
kouluterveyskysely sekä FinSote. Lisäksi omasta toiminnasta saatava tieto, josta esimerkkinä on 80-vuotiaiden hyvinvointia edistävien
kotikäyntien raportti (HEHKO). Mikäli tietoa ei ole kuntakohtaisesti saatavissa, käytetään maakuntatason tietoa. Maakunnassa on tehty vuosina
2019 ja 2020 kaikissa kunnissa kokemuksellinen hyvinvointikysely, josta on kuntakohtainen raportti käytettävissä. Samoin päihdetilannekyselystä,
joka tehtiin Varkaudessa keväällä 2019.
Varkauden laaja hyvinvointikertomus vuosille 2018 - 2021 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 29.10.2018. Hyvinvointikertomus on nähtävissä
https://www.hyvinvointikertomus.fi/#/home
ja
https://www.varkaus.fi/varkauden-kaupunki/kaupunkistrategiat/hyvinvointikertomus-jasuunnitelma-2018-2021. Laaja hyvinvointikertomus ja vuosittainen raportti ovat linjassaan Pohjois-Savon hyvinvointikertomuksen kanssa.
https://www.psshp.fi/sairaanhoitopiiri/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/hyvinvointikertomus-ja-tilastot.
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Kunnille on suunniteltu otettavan käyttöön vuoden 2023 alusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on laskenut niin sanotun HYTE-kertoimen kunnille. HYTE-kerroin koostuu toimintaa kuvaavista prosessiindikaattoreista ja tuloksia kuvaavista tulosindikaattoreista. 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. Tulosindikaattoreita on 8 ja ne on merkitty kertomusosioon
(HYTE kerroin).

1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi
Hyvinvointikertomuksen pohjana on käytetty sähköisestä hyvinvointikertomusta, josta on poimittu kuntalaisten hyvinvointia kuvaavia
indikaattoreita. Indikaattoritietojen valinnassa on hyödynnetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemaa suositusta
hyvinvointikertomusten minimitietosisällöksi. Lisäksi kertomusta on täydennetty muulla Varkauden kannalta oleellisella lisätiedolla, jota on
kerätty kuntalaisilta muun muassa kyselyjen kautta. Indikaattoritietojen tarkasteluajanjakso on 2017 – 2021 siltä osin kuin tietoja on saatavilla.
Tässä hyvinvointikertomuksessa tarkastellaan valtuustokauden kertomukseen kirjattujen tavoitteiden toteutumista ikäryhmittäin
valtuustokauden päättyessä 2021. Vertailukuntina Varkaudella ovat Iisalmi, Imatra, Pieksämäki ja Valkeakoski sekä Pohjois-Savo ja koko maa.

1.1 VARKAUDEN VÄESTÖ, TALOUS JA ELINVOIMA
Varkauden asukasluku on ollut laskeva vuosikymmenten ajan, ollen Pohjois-Savon keskimääräistä tasoa. Vuoden 2019 lopussa Varkaudessa oli
20 466 asukasta ja väestöennusteen mukaisesti väkiluku jatkaa edelleen laskuaan. Myönteisenä voidaan pitää, että kuntien välinen muutto
Varkauden osalta on kehittynyt suotuisampaan suuntaan. Lapsiperheiden osuus perheistä on vähentynyt vuosittain, kun taas yli 75-vuotiaiden
määrä on kasvanut ja tämä on vaikuttanut huoltosuhteen heikentymiseen. Yhden hengen asuntokuntia oli Varkaudessa vuonna 2019 jo 50,2 %,
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joka on vertailualueiden korkein. Muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien henkilöiden osuus Varkaudessa on kääntynyt
laskuun vuoden 2018 jälkeen.
Kaupungin verotulojen määrä on kääntynyt nousuun viime vuonna. Kaupungin suhteellinen velkaantuneisuusaste on noussut ollen koko maan
tasoa heikompi, ja lähes samaa tasoa maakunnan kanssa. Varkauden yleinen pienituloisuusaste on noussut vuodesta 2017, ja oli vuonna 2019
17.4 %, ollen korkeammalla tasolla kuin Pohjois-Savossa ja koko maassa. Varkaudessa toimeentuloa saavien osuus työikäisistä on maakunnan
korkein. Pienituloisuuteen on pyritty hakemaan ratkaisuja muun muassa suuntaamalla käytänteitä matalan kynnyksen palveluihin.
https://stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html#?year=2020&active1=SSS
Kuntaliiton elinvoimaindikaattorin mukaan Varkauden elinvoima on heikentynyt viime vuosina. https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-jajulkaisut/elinvoimaindikaattori. Varkaudessa kuitenkin viihdytään ja varsinkin alueen viherympäristöllä ja vesistöllä on tärkeä merkitys
asukkaiden hyvinvointiin ja onnellisuuden kokemiseen. Vaikka taloudessa on haasteita, on tasapainottamisessa valittu kehittämisen tie
rankempien säästöjen sijaan. Asukkaiden hyvinvointiin panostetaan vaikuttamalla sekä yksilöön että ympäristöön, ja vahvistamalla osallisuutta
ja yhteisöllisyyttä. Esimerkiksi kaupunkilaisten osallistamis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kansalaistoiminnan ohjelma ”Asukkaiden Warkaus”.
valmistui 2018. Ohjelma sisältää myös järjestöosuuden. Vuonna 2018 otettiin käyttöön ensimmäisen kerran myös kuntalain 22 § mukainen
osallistuva budjetointi, jonka tarkoituksena on ottaa asukkaat mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja
päätöksentekoon.
Varkauden kaupunki on pystynyt ylläpitämään ja kehittämään pääosin hyvää palvelutasoa kaikkien toimialojen palvelujen osalta.
Koronapandemia vuonna 2020 toi kuitenkin omia haasteita palveluiden järjestämiseen ja kohdentamiseen. Tulevaisuudessa talouden hoitoon ja
palvelurakenteisiin kohdistuu haasteita, kun väestön ikärakenne muuttuu, sairastavuusindeksi on korkealla tasolla ja huoltosuhde huononee.
Valtakunnalliset linjaukset palvelujen järjestämisessä, esimerkiksi oppivelvollisuusiän nosto ja hoitajamitoituksiin tulevat muutokset ja kaupungin
suuri korjausvelka ovat iso haaste tulevaisuudessa kaupungin taloudelle. Korjausvelka tulee kohdistumaan muun muassa rakennuksiin, tiestöön,
katuihin, puistoihin ja muihin yleisiin alueisiin.
Varkaus profiloituu vahvasti teollisuuteen, jossa on suurin osa alueen työpaikoista. Globaalisti toimivat yritykset ja väestörakenteen muutos ovat
muuttaneet Varkautta entistäkin kansainvälisemmäksi ja pitäneet myös kaupungin elinvoimaisuutta yllä. Kansainvälistyminen on osa elinvoimaa,
joka luo sekä mahdollisuuksia että haasteita tulevaisuudessa. Tämä on tärkeää huomioida myös koulutuksen osalta, jolla on tärkeä rooli
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elinvoimalle. Koulutustaso (teoreettinen koulutusaika henkeä kohti on 3,2 vuotta peruskoulun suorittamisen jälkeen) on kohonnut vuosittain.
Tulos on keskimääräinen suhteessa vertailukaupunkeihin ja edelleen maakunnan tason alapuolella.
Työllisyyskehitystä on leimannut pitkään jatkunut talouden epävarmuus. Työttömyysaste ja pitkäaikaistyöttömyyden kehittyminen saatiin
kääntymään laskuun viime vuosina. Varkauden työttömyysaste oli joulukuussa 2019 12,8 %, mikä on 1,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta
aiemmin. Aktivointiaste, joka kuvaa palveluissa olevien henkilöiden osuutta, oli joulukuussa 2019 korkeampi Varkaudessa (32,7 %) kuin PohjoisSavossa (25,6 %) ja koko maassa (30,1 %). Myönteiseen työllisyyskehitykseen on vaikutettu muun muassa palveluita kehittämällä.
Koronaepidemia kuitenkin käänsi suotuisan kehityssuunnan ja työttömyys lähti taas nousuun keväällä 2020. Pitkään jatkuneella työttömyydellä
tiedetään olevan vaikutusta hyvinvoinnin ja terveyden eriarvoistumiskehitykseen monella elämän alueella.
Vuoden 2020 koronaepidemia vaikutti valtakunnallisesti kaikkien kansalaisten arkeen. Vaikutukset näkyivät muun muassa terveydenhuollon
palveluissa, arkielämässä, kun yhteydenpito ystäviin ja sukulaisiin väheni, sekä yleisenä huolena koronaan liittyen. Pohjois – Savossa vaikutukset
ovat jääneet kuitenkin vähemmäksi kuin koko maassa keskimäärin. (Koronan vaikutukset väestön hyvinvointiin ja palveluihin vaihtelevat
alueittain. http://www.terveytemme.fi/finsote/korona2020/index.html)

1.2 LASTEN, VARHAISNUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI
Tilastokatsaus
Indikaattoritietoa on kerätty Varkautelaisille lapsiperheille suunnatusta hyvinvointikyselystä sekä FinLapset tuloksista
(https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia). Lisäksi käytössä on ollut kouluterveyskyselyn tulokset vuodelta 2017 ja 2019
sekä päihdekyselyn tulokset vuodelta 2019. Lisäksi on hyödynnetty lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa 2020 – 2023.
(https://www.varkaus.fi/varkauden-kaupunki/kaupunkistrategia/hyvinvointikertomus-ja-suunnitelma-2018-2021/lasten-ja-nuorten)
Lapsiperheiden osuus vähenee ja yhden vanhemman perheiden osuus lisääntyy. Myös lapsiperheiden merkittävä pienituloisuusaste asettaa
haasteita perheiden hyvinvoinnille. Yhä useampi lapsi ja nuori myös kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. Esimerkiksi
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mielenterveyssyiden vuoksi sairaalahoitoa saaneiden 0-17 vuotiaiden määrä on lisääntynyt. Myös lasten ja nuorten ylipaino on lisääntynyt.
Huomioitavaa on, että yhä harvempi harrastaa hengästyttävää liikuntaa tai syö koululounasta päivittäin. Kouluterveyskyselyn mukaan (2019)
76.3 % nuorista on elämäänsä tyytyväisiä. Yhä useammalla lapsella ja nuorella on läheisiä ystävyyssuhteita ja koulukiusaamista on kokenut
yhä harvempi. Myös perheille suunnatun hyvinvointikyselyn mukaan lapsiperheiden hyvinvointikokemus on lisääntynyt. Covid19 epidemian
koetaan kuitenkin kuormittaneen jonkin verran hyvinvointia.
Vuonna 2019 yläkouluikäisille Varkautelaisnuorille tehdyn sosiaalinen hyvinvointi ja kouluviihtyvyys kyselyn (Mad) mukaan joka luokalla on 2
nuorta, jotka kokevat, että heillä ei ole omaa kaveriporukkaa. 12 % nuorista kokee yksinäisyyttä melko usein ja 4 % kokee yksinäisyyttä
jatkuvasti. Tulos on merkittävä, sillä yksinäisyys on riskitekijä, joka nostaa päihdekokeilujen houkuttelevuutta. Päihteiden käytön lisääntyminen
näkyy myös terveyskyselyn tuloksissa.
Syntyvyys on laskenut Varkaudessa koko 2010-luvun. Vuonna 2020 Varkauteen syntyi 106 lasta ja 2017 elävänä syntyi 137 lasta. Tilastokeskuksen
mukaan Varkaudessa oli vuoden 2019 lopussa 1662 lapsiperhettä, mikä oli 30,2 % kaikista perheistä. Lapsiperheistä yhden vanhemman perheitä
oli 26,7 %. Vuodesta 2010 lapsiperheiden määrä Varkaudessa on vähentynyt 549 perheellä, kun taas yhden vanhemman perheiden osuus on
kasvanut koko 2010-luvun ajan. Yhden vanhemman perheitä oli vuoden 2019 lopussa Varkaudessa enemmän kuin Pohjois-Savossa (22,4 %) ja
koko maassa (22,9 %). Avioliittoja Varkaudessa solmittiin vuonna 2018 75 ja avioeroja oli samana vuonna 47.
Vahvuudet;
Elämänlaatu ja osallisuus
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4 – vuotiaista lapsista 70–85 % osallistuu kerho- tai leikkitoimintaan ja lähiliikuntaan tai puistotoimintaan (Finlapset 2018).
4.ja 5 lk:n oppilaiden tyytyväisyys elämään ja varsinkin pojilla on lisääntynyt (tytöt ja pojat yht. 57.5 % v. 2019 / kouluterveyskysely).
Yhä useammalla 8. ja 9. luokan oppilaalla on läheinen ystävä (7.3 % v.2019 / kouluterveyskysely).
Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, lastenpsykiatriassa 0 – 12 – vuotiaat / 1000 vastaavan ikäistä kohden ovat pysyneet
vertailualueiden matalimmalla tasolla vuodesta 2016 lähtien. (107.7 käyntiä / 1000 v.2019 ja 129.5 / 1000 v. 2017 / sotkanet)
Nuorisopsykiatrian (13–17 v.) puolella käynnit ovat kääntyneet laskuun. (139.1 käyntiä / 1000 v. 2019 ja 392 / 1000 v. 2017 / Sotkanet).
4. ja 5. luokan oppilaista 64.5 % (2019), kokee, että heillä on koulussa joku aikuinen, jonka kanssa voi tarvittaessa keskustella mieltä
painavista asioista (kouluterveyskysely)
Koulu – uupumus on hieman vähentynyt 8. ja 9. lk oppilailla (16 % 2019 ja 16.7 % v 2017 / kouluterveyskysely)

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö


Ahtaasti asuvia on Varkaudessa vuonna 2019 ollut 28,3 % lapsiasuntokunnista. Määrä on pienempi kuin vuonna 2018 (28.7 %). (Asunto
on ahtaasti asuttu, jos siinä asuu enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti, kun keittiötä ei lasketa huonelukuun (määritelmä vuodesta 1990
lähtien)).




Yhä harvempi 8. ja 9. luokan oppilaista sanoo olleensa koulukiusattuna vähintään kerran viikossa. (5 % v.2019 ja 6.7 % v. 2017) Luku on
vrt. keskitasolla.
Yhä harvempi 8. ja 9. luokan oppilaista on osallistunut koulukiusaamiseen vähintään kerran viikossa (3.4 % v.2019 ja 4.3 % v. 2017). Luku
on Pohjois – Savon tasoa.

Työ, opiskelu ja toimeentulo


27.3 % 8. ja 9. lk:n oppilaista kokevat perheen taloudellisen tilanteen kohtalaiseksi tai sitä huonommaksi v. 2019. Luku on laskenut
vuodesta 2017 (34.8 %). / Kouluterveyskysely

Elintavat



Tosi humalaan vähintään kerran kuukaudessa 8. ja 9. luokan oppilaista juo yhä harvempi 9.8 % (2019) ja 11.8 (2017). Luku on samaa tasoa
Pohjois- Savon kanssa. (v. 2019 vastanneiden oppilaiden määrä 315/400)
Yhä harvempi 8. ja 9. luokan oppilaista pelaa rahapelejä viikoittain. (4.5 % v.2019 ja 8.8 % v. 2017 / Kouluterveyskysely)

Kehitettävää;
Elämänlaatu ja osallisuus
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Yhä useampi 8. ja 9. luokan oppilaista kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi (20 % v.2019, 16.5 % v. 2017 /
kouluterveyskysely). Tytöt 28 % ja pojat 10.9 % v.2019. Tilanne on kuitenkin parempi kuin Pohjois – Savossa tai muutamassa
vertailukaupungissa. (HYTEkerroin)
Yhä useampi 4. ja 5. luokan oppilaista kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi 8.6 % v. 2019. Tytöt 10.3 ja pojat 6.9 % (5.4
% v.2017)
4. ja 5. luokan oppilaista 3.6 % v. 2019 tuntee itsensä usein yksinäiseksi. Luku on kasvanut hieman vuodesta 2017 (2.9 %)






Lastensuojeluilmoitusten määrä on noussut vuoden 2017 (636 kpl) tasosta, ollen 733 kpl v. 2019 (12.9 %). Määrä on korkeampi kuin
Pohjois – Savossa (8.8 %) / THL tilasto
Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneiden 0 – 17 v /1000 vastaavan ikäisten määrä ovat lisääntyneet vuodesta 2017 ja on
vertailualueiden korkein (8.8 / 1000 v. 2018 ja 6.9 % v. 2017 / Sotkanet / THL lastensuojelu)
Niiden 4. ja 5. lk:n oppilaiden osuus on vähentynyt (46 % v. 2019 ja 57.9 % v. 2017 / kouluterveyskysely), jotka ovat osallistuneet koulun
asioiden suunnitteluun.
Peruskoulun kouluterveydenhuollon käynnit (7-18-v.) / 1000 vastaavan ikäistä ovat laskeneet. Käyntejä kuitenkin enemmän kuin Pohjois
– Savossa. (2386 käyntiä / 1000 v. 2019 ja 2873 / 1000 v.2017)

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö



Fyysistä uhkaa kokee 8. ja 9. luokan oppilaista (16 % v. 2019). Aiempi luku vuodelta 2013 (14 %) / kouluterveyskysely. (Tytöt 15.2 % ja
pojat 15.3 % v. 2019)
Rikoksista syyllisiksi epäiltyjen 0-14-v./1000 osuus oli 18 vuonna 2018. Luku on noussut vuosittain ja on sekä Pohjois – Savoa että koko
maata korkeammalla tasolla. (näpistykset, ilkivalta ja vahingonteot)

Työ, opiskelu ja toimeentulo





Lapsiperheiden pienituloisuus on ollut merkittävää Varkaudessa vuosien ajan ja vertailualueisiin suhteutettuna taso on Varkaudessa
korkein. (16.8 % v. 2019)
Vanhemman mielestä perheen taloudellinen tilanne kohtalainen tai sitä huonompi, 48,9 % v. 2018
Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden (3.7 % v. 2019) osuus on korkeampi kuin Pohjois-Savossa ja koko maassa.
Vuonna 2019 toimeentulotukea saaneita lapsiperheitä oli yhteensä 16,7 % kaikista lapsiperheistä.

Elintavat
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Päivittäin tupakoivien 8. ja 9. luokan oppilaiden määrä on kasvanut selkeästi 12.6 % (2019) ja on vertailualueiden korkein. (tytöt 16.1 %
ja pojat 7.6 %). HYTEkerroin
Ylipainoisten 8. ja 9. lk. oppilaiden määrä on kääntynyt nousuun vuonna 2017 ollen 18.8 % (2019) ja on toiseksi korkein suhteessa
vertailualueisiin. (Tytöt 20 % ja pojat 17.2 %) HYTEkerroin
Raittiiden 8. ja 9. lk. nuorten määrä on vähentynyt. (58.3 % v. 2019)





Nuuskaa päivittäin käyttävien 8. ja 9. luokanoppilaiden osuus on lisääntynyt selkeästi, 5.9 % (2019). Luku on samaa tasoa Pohjois – Savon
kanssa. (Pojat 10.3 % ja tytöt 2.4 %)
Yhä harvempi 8. ja 9. lk. oppilaista syö koululounasta päivittäin, 52.8 % v.2019 ja 34.1 % v. 2017. (Tytöt 50 % ja pojat 56.6 %)
Hengästyttävä liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan tunnin viikossa harrastavien 8. ja 9. lk. oppilaiden määrä on noussut (30.8 % v. 2019 ja
23.8 % v. 2017). Vertailualueiden korkein. Ei eroa sukupuolen mukaan. ( MOVE mittaus: 8 lk. lasten ja nuorten määrä on vähentynyt, joilla
on heikko fyysinen toimintakyky 36.1 % v. 2020 ja 53.8 % v. 2018). (Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen
toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä / https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/move-mittaus )





MOVE mittaus: yhä useammalla 5 lk. lapsella ja nuorella on heikko fyysinen toimintakyky (49.7 % v. 2020 ja 29.3 % v. 2018).
Niiden 4. ja 5. lk:n oppilaiden osuus (%), jotka ovat yrittäneet usein viettää vähemmän aikaa netissä, mutta eivät ole onnistuneet, on
noussut vuodesta 2017. (39.9 % v. 2019)
Yhä useampi 8. ja 9. lk:n oppilas nukkuu arkisin alle 8 h yössä (39 % v. 2019 ja 35.5 % v. 2017) Tytöt 44.6 % ja pojat 33.3 %.

1.3 NUORTEN JA NUORTEN AIKUISTEN HYVINVOINTI
Tilastokatsaus;

Indikaattoritiedon mukaan nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnin kehitys on ollut monelta osin myönteistä vuosina 2017 – 2021. Pääosa
indikaattoreista on saatu valtakunnallisesta kouluterveyskyselystä, jonka mittaus toteutetaan 2. vuoden välein, ja tässä on huomioitu
ammatillisen oppilaitoksen ja lukion 1. ja 2. lk.
Kouluterveyskyselyn (2019) mukaan lähes 82 % Varkautelaisista nuorista on tyytyväisiä elämäänsä. Tilanne on parempi kuin Pohjois – Savossa
tai koko maassa. Sukupuolten välinen ero näkyy lähinnä amm. oppilaitoksen puolella, missä pojat (90.8 %) ovat tyytyväisempiä elämäänsä kuin
tytöt (61.5 %). Haasteet nuorten hyvinvoinnissa näkyvät oman terveydentilan kokemisessa, ruokailutottumuksissa, päihteiden käytössä sekä
liikunnan harrastamisessa.
Vahvuudet;
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Elämänlaatu ja osallisuus




Nuoret kokevat, että opettajat rohkaisevat heitä mielipiteen ilmaisuun. (Varsinkin lukiopuolella tilanne parantunut; Opettajat eivät
rohkaise mielipiteen ilmaisuus oppitunnilla 1. ja 2. vuoden opiskelijoita; Lukio 9.1 % (2019) ja 18 % (2017) ja ammatillinen oppilaitos 10.3
% v. 2019)
Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2 vuoden opiskelijoista yhä harvempi 14.2 % (2019) kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai
huonoksi.

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö


Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 18 - 20-vuotiaiden % osuus vastaavan ikäisestä väestöstä on pienentynyt. (1.3 % v. 2019 ja 1.7 % v. 2017).

Työ, opiskelu ja toimeentulo


Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavien 18 – 24 – vuotiaiden nuorten määrä on vähentynyt. (4.4 % v. 2019 ja 5.1 % v. 2017)

Elintavat





81.6 % lukiolaisnuorista syö koululounaan (2019). Määrä on kuitenkin vähentynyt vuodesta 2017 lähes 9 %.
Raittiiden nuorten määrä on lisääntynyt varsinkin ammatillisen oppilaitoksen puolella. ( 1. ja 2. vuoden opiskelijat ammatillinen oppilaitos
36.7 % 2019 ja 24.5 % v. 2017)
Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista yhä harvempi on tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa (24 % v. 2019 ja
34.9 v. 2017). Myös yhä harvempi tupakoi tässä ryhmässä. (22,1 % v.2019 ja 25.9 % v. 2017)
Rikoksista syyllisiksi epäillyt 18 - 20-vuotiaat osuus / 1 000 vastaavan ikäistä määrä on vähentynyt (127,3 / 1000 v.2019 ja 154.1 / 1000 v
2017 / oikeus- ja rikostilasto)

Kehitettävää;
Elämänlaatu ja osallisuus
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Ystävättömyys on lisääntynyt: Ei yhtään läheistä ystävää lukiossa 1. ja 2. vuoden opiskelijoilla (9.8 % v. 2019 ja 4.9 % v. 2017) ja amm.
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoilla (8.7 % v. 2019 ja 8.2 % v. 2017). Molemmissa ryhmissä Varkaus on vertailualueiden kärjessä.
Yhä useampi lukion 1. ja 2 vuoden opiskelija kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi (21.3 % v. 2019 ja 12.3 v. 2017)
(pojat 10.3 % ja tytöt 9.4 %)
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien 16 – 24 – vuotiaiden vastaavan ikäisestä väestöstä
määrä on lisääntynyt. (3.2 % v. 2020 ja 2.5 % v. 2017 / eläketurvakeskuksen tilastot)

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö





Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden (18–20-v.) määrä on kääntynyt nousuun 2018 (5 % v. 2019 ja 3.3 % v. 2018) ja on samaa tasoa
Pohjois – Savon kanssa. Luvut sisältävät nämä kodin ulkopuolelle avohuollon tukitoimena sijoitetut ja jälkihuollossa olevat nuoret.
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/1246
Kuntoutusrahaa saavien 16 – 19 vuotiaiden nuorten määrä on lisääntynyt koko vuosikymmenen. (156.4 / 1000 vastaavan ikäistä kohden
v. 2019 ja 110.6 / 1000 v.2017). Vuonna 2020 hieman laskua 150.4 /1000.
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa amm.oppilaitoksen 1. ja 2. lk. oppilasta on yhä useampi (2.4 % v. 2019 ja 1 % v. 2017) Tulos on
kuitenkin parempi kuin Pohjois – Savossa tai koko maassa. Lukiossa ei ole esiintynyt koulukiusaamista kouluterveystilastojen valossa.

Työ, opiskelu ja toimeentulo



Koulutuksen ulkopuolelle jäävien 17 – 24 – vuotiaiden nuorten määrä on vertailualueiden korkein. Varkauden osalta tilanne on pysynyt
ennallaan 2017 – 2019. (9,6 % v. 2019) (HYTEindikaattori)
Nuorisotyöttömien osuus v. 2020 on 22.6 % (18.4 % 2019 ja 22.8 % v. 2017) työvoimasta pysyy korkealla tasolla ja on toiseksi korkein
suhteessa vertailualueisiin. (HYTEindikaattori)

Elintavat
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Ylipainoisten nuorten määrä on lisääntynyt. 1. ja 2. vuoden opiskelijat lukio (v. 2017 10.4 % v. > 2019 23.7 %, pojat 26.8 % ja tytöt 20.6
%) ja amm. oppilaitos (23.3 % v. 2017 > 25 % v. 2019, pojat 25 % ja tytöt 22.8 %)
Hengästyttävää liikuntaa korkeintaan tunnin viikossa harrastavia nuoria on Varkaudessa vähemmän kuin Pohjois – Savossa tai koko
maassa. 1. ja 2. vuoden opiskelijat lukio 20.4 % (P-S 25.2 %) ja ammatillinen oppilaitos 41.3 % (P-S 44.2 %) / V.2019.










Yhä harvempi osallistuu kouluruokailuun päivittäin ammatillisen oppilaitoksen nuorista 41.7 % v 2019 ja 23.6 % v. 2017. (tytöt 53.8 % ja
pojat 36.4 %).
53.5 % ammatillisen oppilaitoksen nuorista ei syö aamupalaa joka arkiaamu (2019).
Nuuskaa käyttävien osuus on lisääntynyt ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. lk:n opiskelijoiden keskuudessa jyrkästi vuodesta 2013 -.
(14,3 % v. 2019). Lukiossa (4,9 % v. 2019 ja 2.3 % v. 2017). Molemmissa ryhmissä käyttäjien osuus on suurempi kuin Pohjois – Savossa.
Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa määrä on kääntynyt nousuun vuonna 2017 (17,7 % v.
2019 ja 14.8 % v. 2017). Myös ei tupakoivien osuus vähentynyt vuodesta 2017. (Päivittäin tupakoi 3,5 % v 2019 ja se on vertailualueiden
toiseksi korkein tulos)
1. ja 2.vuoden opiskelijat, jotka ovat kokeilleet laittomia huumeita ainakin kerran, ovat lisääntyneet vuodesta 2017 mm. lukiossa (5 % v.
2017 > 8.6 % v. 2019, pojat 14.3 % ja tytöt 4.8 %) Ammatillisessa oppilaitoksessa nousua 1 % verran. (12.1 % v. 2019). Laittomien
huumeiden hyväksyminen on kuitenkin vähempää kuin tupakan ja alkoholin hyväksyminen. (Päihdekysely 2019)
Päihdekyselyn mukaan suurin osa nuorista saa päihteitä alaikäisten välittämisen kautta (lukio 94.6 %, amm. oppilaitos 88.8 % v. 2019).

1.4 TYÖIKÄISTEN HYVINVOINTI
Tilastokatsaus

Indikaattoritiedon mukaan työikäisiin panostaminen on jäänyt vähemmälle, ja näkyy muun muassa päihde- ja mielenterveysongelmien
lisääntymisenä. Vastaava tulos on nähtävissä myös Pohjois – Savon maakunnan tuloksissa. Työikäisten osalta indikaattoritieto pohjautuu pitkälle
kansallisen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSoten tuloksiin. Myös kokemuksellisen hyvinvointikyselyn tuloksia on hyödynnetty (n 275
/ 2019 ja n 146 / 2020).
Varkauden asukkaista 48.2 % kuuluu 25 – 64 – vuotiaisiin. Luku on vähentynyt vuosittain. Keskimäärin eläkkeelle jäädään 58,8 vuotiaana (v. 2018),
mikä on samaa tasoa Pohjois-Savon kanssa. Naiset jäävät eläkkeelle keskimäärin 60 vuotiaina, miehet 59 vuotiaana.
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Työllisten määrä on noussut loivasti vuosikymmenen aikana. Korona pandemia kuitenkin lisäsi lomautuksia ja työttömyyttä, ja työttömien määrä
oli vuoden 2020 lopussa 15, 2 %. Alueen pitkään jatkunut työttömyystilanne, joka näkyy myös toimeentulossa, on riski hyvinvoinnille ja
terveyseroille.
Vahvuudet
Elämänlaatu ja osallisuus



Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus on Pohjois-Savossa / 20 – 64 – vuotiaat 61,7 % vuonna 2018.
Tuki- ja liikuntaelinten- sekä sidekudosten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien % osuus 16 - 64-vuotiaista on vähentynyt
vuodesta 2013 lähtien 2.3 % v. 2019. (*fysioterapeutin suoravastaanottotoiminta vuodesta 2012 -. Vuodesta 2015 lähtien kaikki tulesvaivat)

Työ, opiskelu ja toimeentulo




Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden 25 – 64 – vuotiaiden osuus on laskenut ja on vertailualueiden matalin (3.3 % v. 2019)
(HYTEindikaattori)
Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on laskenut vuodesta 2017 lähtien (vaikeasti työllistyvät, rakennetyöttömyys, 15 – 64 vuotiaista
5.7 % v. 2019)
Työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus 25–64-vuotiaista on kääntynyt lievään laskuun (11.7 % v. 2020 ja 12.1 % v. 2017) Taso on kuitenkin
vertailun toiseksi korkein. (HYTEindikaattori)

Elintavat


Yhä useampi liikkuu vapaa-ajalla. (Vapaa – ajan liikuntaa harrastamattomien 20 -64 – vuotiaiden osuus on vähentynyt hieman Pohjois –
Savossa 19,6 % v. 2018)

Kehitettävää
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Elämänlaatu ja osallisuus




Mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. (Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien
osuus 25 - 64 – vuotiaista vastaavan ikäisestä väestöstä on noussut vuodesta 2013- (6.1 % v. 2020 ja 2017 5.7 %) ja vastaavasti
mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saavien 25 - 64 – vuotiaiden määrä / 1000 vastaavan ikäistä kohden on noussut
merkittävästi vuodesta 2016 (28.6 / 1000 v. 2020 ja 20.3 / 1000 v. 2017). Naiset 42.5 % ja miehet 15.6 % v. 2020.
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen henkilöiden määrä on Varkaudessa hieman suurempi kuin Pohjois-Savossa ja koko maassa.
(36.2 % v. 2019 ja 35.2 % v. 2017)

Työ, opiskelu ja toimeentulo




Työttömien osuus työvoimasta laski vuonna 2018 ja 2019, mutta nousi taas vuonna 2020 (15,2 % v. 2020 ja 15 % v. 2017). Suhteessa
vertailualueisiin taso on korkein.
Sairauspäivärahaa saaneiden osuus on kääntynyt nousuun vuonna 2017. (Sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavan
ikäistä 116 % v.2020 (lukum. 1121 ) > 121,8 % v.2019 ja 100.5 % v. 2017 )
Toimeentulotukea saaneiden osuus on ollut vuosia noususuuntainen. Pientä laskua on ollut nähtävissä viime vuonna, mutta luku on
edelleen vertailun korkein. (Toimeentulotukea saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä 13,1 % v.2019).

Elintavat


Päihdehuollon avopalveluiden asiakasmäärä (25.8 / 1000 asukasta v. 2019 ja 25.4 / 1000 v. 2017) on noussut loivasti koko
vuosikymmenen ja on tällä hetkellä vertailualueiden kärjessä. Laitoshoidossa olevien määrä on kuitenkin vertailun alhaisin.

1.5 IKÄIHMISET
Tilastokatsaus
Indikaattoritieto perustuu Sotkanetin kautta saatuihin tuloksiin, ja lisäksi on käytetty Hehko (2017 – 2019) tuloksia.
Hyvinvointia edistävä kotikäynti tarjotaan palveluiden ulkopuolella oleville 80-vuotiaille. Käyntien perusteella tehdyn HEHKO raportin mukaan (n
208 v. 2019) suurin osa kokee elämänlaatunsa hyväksi tai kohtalaiseksi. Yhä useampi selviytyy arkitoimista itsenäisesti tai pienen avun turvin.
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Myös muistiin liittyvistä asioista on huolissaan yhä harvempi. Vastaajat myös kertovat liikunnan lisääntyneen. Toisaalta niiden ikäihmisten määrä,
jotka eivät kykene kävelemään puolta kilometriä ilman lepohetkeä, on lisääntynyt. Myös yksinäisyyden kokeminen näyttää lisääntyneen.
Vuoden 2020 kokemuksellisen hyvinvointikyselyn tuloksissa nousevat esille koronan aiheuttama ahdistus ja yksinäisyys.
Kotona asuvien ikäihmisten määrä on noussut vuosittain, ja kotona asutaan yhä vanhemmaksi. 65 vuotta täyttäneistä kotona asuu 95%, ja 85
vuotta täyttäneiden osalta luku on 78% (2019). Yksinasuvia 75 vuotta täyttäneistä on Varkaudessa 49.5 %. Luku on hieman korkeampi kuin Pohjois
– Savossa tai koko maassa. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien 75 - vuotta täyttäneiden osuus on vähentynyt Varkaudessa (8.6 % v. 2018
ja 9.4 % v. 2017 / Sotkanet). Luku on pienempi kuin vertailukunnissa.
Vahvuudet
Elämänlaatu ja osallisuus




Yhä useampi kotona asuva ikäihminen kokee elämän laatunsa hyväksi tai kohtalaiseksi (95.8 % v. 2019 ja 95 % v. 2017 / HEHKO).
Kotona asuvista ikäihmisistä 72.7 % v. 2019 on tyytyväisiä terveydentilaansa, vaikka tyytyväisten osuus on hieman laskenut vuodesta
2017 77 %. (HEHKO)
Muistiin liittyvästä asiasta on ollut huolissaan yhä harvempi vastaaja/omainen (21.3 % v. 2019 ja 39 % v. 2017 / HEHKO)

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö





Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 – vuotta täyttäneille / 10 000 vastaavan ikäistä kohden ovat vähentyneet selkeästi
(136.6 / 10 000 v. 2019 ja 408 v. 2017 / Sotkanet). Huomioitavaa, että naiset (195.7 %) kaatuvat ja putoavat useammin kuin miehet (61.9
%). Kokonaistulos on paras suhteessa vertailualueisiin. (HYTE kerroin)
68.7 % (2019) 80-vuotiaista asuu omakotitalossa tai hissittömässä kerrostalossa. Luku on laskenut vuodesta 2017 (76 % / HEHKO)
Lonkkamurtumat 65 – v täyttäneillä pysyneet 2017 – 2019 samalla tasolla (0.7 %). Taso on Pohjois – Savon tasoa.

Työ, opiskelu ja toimeentulo
18




Täyttä kansaneläkettä vuoden 2019 lopussa saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuus on 1,7 % vastaavan ikäisestä väestöstä. Luku on
laskenut koko vuosikymmenen. (v. 2017 1.8 % / Sotkanet)
Yhä useampi kotona asuvista ikäihmisistä kokee, että rahaa on riittävästi tai lähes riittävästi tarpeisiin nähden. 70.1 % v. 2019 ja 67 % v.
2017 / HEHKO)

Elintavat




Suurin osa (n. 90 %) yli 80 – vuotiaista kotona asuvista suoriutuu arkitoimista hyvin tai pienen avun turvin. Vuoteen 2017 verrattuna,
tulos on pysynyt ennallaan (HEHKO 2019)
Liikuntaa 2-3 x viikossa tai useammin harrastavien kotona asuvien ikäihmisten määrä on lisääntynyt (77 % v. 2019 ja 74 % v. 2017 / HEHKO)
Pohjois – Savossa yli 65 – vuotiaita liikaa alkoholia käyttävien osuus on vähentynyt (28,5 % v. 2018 ja 2017 34.5 % / Sotkanet).

Kehitettävää
Elämänlaatu ja osallisuus




Mielenterveyden ongelmat (erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettujen yli 65 vuotiaiden määrä on lähtenyt nousuun,
3.2 % v. 2019 ja 2.9 v. 2017 / Sotkanet).
Varkauden kotona asuvista ikäihmisistä yksinäisyyttä kokee hieman useampi. ( ei koskaan tai harvemmin yksinäisyyttä kokevat 73.6 % v.
2019 ja 75 % v. 2017).
Hieman useammalla kotona asuvista yli 80 – vuotiaista (66.8 % v. 2019) on pitkäaikainen vamma, sairaus tai kipu. ( 64 % v. 2017 / HEHKO)

Elintavat
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Puolen kilometrin kävely ulkona ilman lepohetkiä onnistuu harvemmalla kotona asuvalla yli 80 – vuotiaalla (69.3 % v. 2019 ja 88 % v. 2017
/HEHKO)
85.2 % kotona asuvista yli 80- vuotiaista kertoo käyttävänsä alkoholia ei koskaan, kerran kuussa tai harvemmin. Osuus on hieman
vähentynyt. (87 % v. 2017 / HEHKO).



Hyvin nukkuvien osuus yli 80 – vuotiasta on vähentynyt (61.7 % v. 2019 ja 69 % v. 2017 / HEHKO).

1.6 KAIKKI IKÄRYHMÄT (Sote – palvelut, elämänlaatu ja osallisuus, asumisturvallisuus, kokemuksellinen hyvinvointi)
Kaikkien ikäryhmien osalta hyvinvoinnin tilaa on tarkasteltu indikaattoritiedon lisäksi kokemuksellisen hyvinvointikertomuksen (2019 ja 2020) ja
lapsiperheille suunnattujen kyselyjen kautta. Lisäksi on kerätty hyvinvointiryhmän pienryhmien kautta tietoa muun muassa turvallisen asumisen,
kulttuuri- ja liikunnan sekä elinvoimaisuuden ja osallisuuden osalta. Sekä ikäihmisten HEHKO (2017 ja 2019) raportin kautta.
1.6.1 SOTE palvelut
.

Menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 0 – 80 – vuotta /100 000 asukasta on laskenut vuosia. Vuonna 2017 lasku on kuitenkin pysähtynyt. (6531v.
2019, 6843 v. 2018 ja 6409 v. 2017) Suhteessa Pohjois – Savoon Varkaudessa on menty koko ajan korkeammalla tasolla. (Mitä korkeampi alueen
PYLL-indeksin lukema on, sitä enemmän ja sitä nuorempana kuolemia tapahtuu kyseisellä alueella).

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen 65 – v täyttäneiden % vastaava ikäisestä väestöstä on laskenut hieman (67.6 % v. 2109 ja 67.9 v. 2017
/ Sotkanet)
Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1000 asukasta kohden ovat lisääntyneet. (1545 käyntiä / 1000 v. 2019 ja 1466 / 1000 v.
2017 / Sotkanet).
Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki muut kuin lääkärikäynnit / 1000 asukasta kohden ovat lisääntyneet (4014 / 1000 v 2019 ja 3261 / 1000
v. 2017 / Sotkanet)
Hammaslääkärikäynnit terveyskeskuksissa 18 v täyttäneillä / 1000 vastaavan ikäistä kohden ovat lisääntyneet (613 / 1000 v. 2019 ja 512/ 1000
v. 2017 / Sotkanet)
Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidettujen potilaiden määrä on kääntynyt laskuun 2017 ja on vertailualueiden matalimmalla
tasolla. ( 106.1 / 10 000 asukasta v. 2019 ja 141.7 / 10 000 asukasta v. 2017 / hyvinvointikompassi)
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Tilastokatsaus indekseihin v. 2018 (2017) / terveyspuntari
Sairastavuusindeksi, vakioitu 126,9 (126.3) / (P-S 119.4 / 2018)
Kelan kuolleisuusindeksi 103.5 (102.4) / (P-S 103.9 / 2018)
Kelan työkyvyttömyysindeksi 157.1 (156.9) / (P-S 137.3)
Kansantauti indeksi
Psykoosit
Sydämen vajaatoiminta
Nivelreuma
Sepelvaltimotauti

131,9
137,3
129,1
110,0
145,2

(131,2)
(134,3)
(125,5)
(109,9)
(144,2)

Perhekeskus
Perhekeskus on palvelujen kokonaisuus, joka sisältää lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät
että varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Palveluja tuotetaan myös verkkopalveluina. Perhekeskuksen palveluita ovat mm. neuvolapalvelut,
lapsiperheiden perhetyö ja kotipalvelu, lapsiperheiden sosiaalityö, oppilashuolto, eri terapeuttien palvelut, kasvatus- ja perheneuvolan
psykologin ja sosiaalityöntekijän palvelut, lastenvalvojan palvelut, erikoissairaanhoidon asiantuntemus, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon
palvelut, suunterveydenhuolto sekä seurakunnan ja järjestöjen tarjoamat palvelut.
Sähköinen Perhekeskus
Sähköinen Perhekeskus on lapsiperheiden tukena 24/7. Sähköisestä Perhekeskuksesta voi hakea tukea siihen aikaan kun se parhaiten perheen
arkeen sopii. Sähköinen Perhekeskus mm. edistää ja seuraa lapsen ja perheen terveyttä ja hyvinvointia, tukee vanhemmuudessa ja
parisuhteessa ja ehkäisee lähisuhdeväkivaltaa
Keskitetty resurssienohjaus
Keskitetty resurssien ohjaaminen on osa Perhekeskustyötä ja se on jo vakiintunut matalankynnyksen perheiden auttamiskäytäntö. Resurssien
keskittäminen tarkoittaa matalankynnyksen yhteydenottokanavista tulevien yhteydenottojen ohjautumista yhteen paikkaan – tuli yhteydenotto
sitten perheeltä tai perheitä auttavilta taholta. Matalankynnyksen yhteydenottokanavia ovat lapsiperheiden neuvonta - ja ohjaus puhelin arkisin,
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sähköiset yhteydenottokanavat apua- nappi ja ProKlinik ja perheen ja ammattilaisen yhdessä tekemä hakemus tuesta perheelle (yhteistyölomake
moniammatilliseen tiimiin). Keskitetystä resurssienohjaamisesta autetaan perheitä neuvonnalla ja ohjauksella, yksittäisellä palvelupäätöksellä
tai ohjataan perheille tukea kunnan omista palveluista, järjestöjen ja seurakuntien palveluista. Keskitetty resurssienohjaaminen auttaa yhteensä
noin 80 perhettä tai toista toimijaa kuukaudessa. Keskitettyyn resurssienohjaamiseen kuuluu myös kohtaamispaikkatyö. Sosiaalityöntekijä ottaa
asiakkaita vastaan varhaiskasvatuksen, suunterveydenhuollon ja neuvolan henkilökunnan kanssa. Sosiaalityöntekijä jalkautuu myös yhteiseen
työhön järjestöjen ja seurakuntien työntekijöiden kanssa
Perhekumppanimalli on toiminut Varkaudessa pilottina vuodesta 2016 ja kokopäiväinen perhekumppani saatiin 2018. Perhekumppanit auttavat
perheitä, joille on haastavaa löytää sopivaa palveluiden kokonaisuutta. Usein perheenjäsenet saavat palveluita monilta eri tahoilta, mutta
kenelläkään
perheen
kanssa
työskentelevällä
ei
ole
kokonaiskuvaa
tilanteesta.
Palvelu toimii hyvin tilanteissa, joissa perheen tueksi tarvitaan kokonaisvaltaista rinnalla kulkijaa. Perhekumppanit etsivät yhdessä perheen
kanssa ongelmien juurisyyt ja luovat perheen tarpeiden pohjalta kokonaisvaltaisen tukisuunnitelman.
Varkauden kaupungin psykososiaalisten palvelujen aikuissosiaalityön yksikössä on toteutettu kaksi psykososiaalisen tuen hanketta: OHO! -hanke
ja NONSTOP-hanke. Hankkeiden oli kohderyhmänä varkautelaiset 16–29-vuotiaat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Hankkeiden tavoitteena oli
vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää. OHO! -hankkeen (8/2018–4/2020) aikana kehitettiin aivan uudenlainen
valtakunnallisestikin merkittävä nuoren kuntoutusrahaan oikeuttava sosiaalisen kuntoutuksen palvelu, jonka ansiosta saatiin tarjottua nuorille
varhainen tuki, oikea-aikaisten palvelujen saatavuus ja jatkuvuus sekä niiden arviointi ja seuranta. Kehitettyjen toimintojen avulla pystyttiin myös
hillitsemään raskaiden palvelujen ja ostopalveluna hankittavien asumispalvelujen tarvetta ja sitä kautta kustannusten nousua pitkällä tähtäimellä.
NONSTOP-hanke (1/2019 -6/2021) jatkaa OHO!:n kehittämistyötä tavoitteenaan työelämän ulkopuolella olevien nuorten työ- ja toimintakyvyn
parantaminen. NONSTOP -hankkeen avulla pyrittiin luomaan varkautelaisille 16–29-vuotiaille nuorille olemassa olevien palveluiden rinnalle
uudenlaisia matalamman kynnyksen monialaisia sosiaalisen kuntoutuksen palveluja ja toimintamalleja, jotka ovat monipuolisia ja tarjolla kaikille
syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, heidän statuksestaan tai saamastaan toimeentulostaan riippumatta. Palveluilla on pyritty vastaamaan
tarpeeseen, joka pohjautuu nuorten sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden kehittämiseen, koska olemassa olevat sosiaalisen kuntoutuksen
palvelut ovat tällä hetkellä Varkaudessa puutteelliset. NONSTOP-hankkeessa on jatkettu OHO! -hankkeen kehittämää sosiaalisen kuntoutuksen
toimintamallia ja sen lisäksi kehitetty uusia toimintamuotoja kuten mm. pajakoulu ja ryhmätoimintoja, jotka ovat erittäin toimiviksi todettuja ja
sen vuoksi kirjattu kehittämisen kohteiksi kaupungin työllisyysohjelmaan vuosille 2021 - 2022.
Kunta on asettanut tavoitteet ja toimenpiteet ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä edistävien ravitsemustottumusten lisäämiseksi.
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Ikääntyvien toimintakykyyn on kiinnitetty huomiota ikäihmisten sekä kaupungin palveluissa että yhteistyökumppaneiden palveluissa.
Varkaudessa on jalkautettu Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen toimintamalleja laajasti seurakunnan, järjestöjen ja kaupungin palveluihin. Myös
vapaaehtoisia on koulutettu ulkoiluystäviksi. Kotihoidossa on käytössä arviointijakso palveluihin tuleville, jolloin palvelut on mahdollista
räätälöidä tarpeen mukaan.

1.6.2 Elämänlaatu ja osallisuus
Vahvuudet





Osallisuus näkyy lasten urheilussa (”Unelmista totta” harrastustukia on myönnetty yhteensä 126 kpl (41 kpl v. 2020). Liikkuva Varkaus
hankeen kautta urheiluseurat ovat pitäneet lajiesittelyjä.
Lapsista 70 - 85 % osallistuu kerho tai leikkitoimintaan ja lähiliikunta- ja puistoissa (https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-japerheet/tutkimustuloksia)
Kattava yksityinen palveluverkostotarjonta – saavutettavuuteen vaikuttaa tarvitsijan taloudellinen tilanne (kuntosalit, hieronta ym
hyvinvointipalvelut)
Osallistavia toimintatapoja on otettu käyttöön (kumppanuuspöytä, eraati, asiakasraati jne.)

kehitettävää



Äänestysaktiivisuus on kuntavaaleissa 53.9 % (2017). Suhteessa vertailualueisiin luku on toiseksi matalimmalla tasolla Pieksämäen
jälkeen. (Hyvinvointikompassi)
Päätöksenteko ja valmisteluun osallistuminen ei toteudu. (TEA viisarin tulos 0 v. 2020) (Kuntalaiset osallistuvat hankintojen valmisteluun,
seurantaan tai arviointiin tai Kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa tietoverkon kautta kunnan päätösten valmisteluun)



Vaikutusmahdollisuuksissa itseään koskevaan päätöksentekoon 29 % v. 2019 > 24 % v. 2020 ja luottamuksessa poliittisiin
päätöksentekijöihin parantamisen varaa (kokemuksellinen hyvinvointikysely 2019 ja 2020)

Palvelut /toiminnat
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Nuorten Talo avattiin syyskuussa 2019, toiminnan ja palvelujen tavoitteena on tukea nuoria ja nuoria aikuisia ja heidän hyvinvointiaan sekä
ehkäistä syrjäytymistä eri ammattilaisten tuella. Nuorten Talo tarjoaa matalan kynnyksen harrastustoimintaa Soisalo – opiston kuvataidekoulun
ja vapaan sivistystyön toiminnoissa, sekä vapaa-ajanvietto mahdollisuuksia avoimessa nuorisotilatoiminnassa nuorten osallisuutta tukien.
Nuorten Talolla toimii myös Ohjaamo ja se on myös nuorisovaltuusto Wanuvan kokoontumispaikka. Nuorten elämäntaitoja tuetaan teatterin
keinoin Tenho-toiminnassa, jonka palvelua tuottaa Varkauden teatteri. Psykososiaalisen tuen hanke NONSTOP on tarjonnut nuorille Nuorten
Talolla ryhmätoimintaa, pajakoulua ja yksilötukea. Hanke on alkanut 2019 ja on päättymässä kesäkuun lopussa 2021.
Ohjaamo on vuonna 2018 väliaikaistiloissa käynnistynyt alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupaikka, jonka toimintamalli rakentuu
monialaisesti henkilökohtaista ohjausta, tietoa ja tukea tarjoavasta Ohjaamosta, eri hallinnonalojen peruspalveluista ja laajasta
yhteistyöverkostosta. Ohjaamo tukee erityisesti erilaisissa nivelvaiheissa olevia nuoria ja edistää koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä.
Ohjaamossa osallisuus korostuu: Nuori on oman elämänsä asiantuntija, verkoston ammattilaiset ovat nuoren yhteistyökumppaneita.
Toiminnasta saadaan asiakaspalautetta 2x vuodessa tehtävillä kansallisilla kyselyillä. Syksyllä 2020 tehdyssä palautteessa nuoret antoivat
Varkauden Ohjaamolle asteikolla 4-10 keskiarvoksi 9,4. Nuoret kokevat, että ohjaajat kuuntelevat heitä hyvin, he kokevat saavansa osallistua
itseään koskevaan päätöksentekoon ja kokevat saavansa tarvitsemaansa apua ja tukea.
Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja
päätöksentekoon. Nuorisopalvelut pilotoivat osallistuvaa budjetointia vuonna 2018. Pilotin jälkeen toimintamalli otettiin käyttöön osaksi
nuorisopalvelujen toimintaa ilman erillistä lisämäärärahaa.
Walkers – toiminta on Aseman Lapset ry:n valtakunnallinen nuorisotyön toteuttamis- ja kehittämishanke, joka kehittää liikkuvaa nuorisotyötä ja
tarjoaa paikalliselle nuorisotyölle uusia keinoja työn tekemiseen) jalkautui Varkauteen syksyllä 2020 korvaamaan mm. Könönpellon suljetun
nuorisotilan toimintaa. Toiminta perustuu vapaaehtoisten aikuisten antamaan aikaan ja läsnäoloon ammattilaisten rinnalla. Vapaaehtoisia
mukaan saatiin 10 henkilöä. Walkers on Wheels 2 Nuorten kohtaamistilana toimi Walkers-matkailuauto eli Wauto oli Varkaudessa 14.1.11.4.2021. Wauto liikkui nuorten kutsusta sinne, missä nuoret viettivät aikaansa. Toiminnasta vastasi paikallisesti Varkauden kaupungin
nuorisopalvelut yhteistyössä Aseman lapset ry:n kanssa, paikallisina yhteistyötahoina olivat Varkauden seurakunta ja Päihdeklinikka. Walkers
vapaaehtoisia koulutettiin yhteensä 10. Liikkuvaa nuorisotyötä jatketaan yhteistoimintasopimuksella Aseman Lapset ry:n kanssa syksyllä 2021.
Warpaset eli Varkauden Lasten Parlamentti, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Se tuo koulussa tapahtuvan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
edistävän toiminnan vuorovaikutukseen kunnan tasolle. Varkauden nuorisovaltuusto Wanuva on 13–22-vuotiaista varkautelaisista nuorista
koostuva kaupunginhallituksen alainen nuoria koskevien asioiden asiantuntija- ja yhteistyöelin. Nuorisovaltuusto Wanuva on uskonnollisesti ja
poliittisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä. Nuorten Warjovaltuusto on 13–29-vuotiaiden varkautelaisten tai Varkaudessa opiskelevien
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nuorten avoin kuulemis- ja vaikuttamisfoorumi, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Covid19-pandemia on tuonut rajoitusten ajaksi
etäkokoukset myös lasten ja nuorten vaikuttamiskanaviin.
Nuorisopalveluilla käynnistyi Koulunuorisotyön hanke. Hankerahoituksella palkattiin sekä Waltterin yläkoululla että Nuorten Talolla
työskentelevä työntekijä ajalle 1/2021 - 6/2022. Työllä pyritään kehittämään ja vahvistamaan kouluissa tehtävää nuorisotyötä.
Vanhusneuvosto, johon kuuluu 5 jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen, tehtävä on seurata ja vaikuttaa päätöksiin, jotka koskevat
vanhusväestöä sekä edistää viranomaisten ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa. Jäsenten toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksen
toimikausi.
Vammaisneuvosto, johon kuuluu 7 jäsentä ja 5 varajäsentä, tehtävänä on edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen
yhteistoimintaa kaupungissa.. Jäsenten toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksen toimikausi.
Liikuntapalvelut
Liikuntapalveluiden kävijä määriä seurataan muun muassa uimahallilla, liikuntatalolla ja Kämärillä.
2020
-

uimahalli 69 967
liikuntatalo 69 719
Kämäri 55 413

2019
-

uimahalli 111 732
liikuntatalo 102 905
Kämäri 73 446

2018
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uimahalli 112 796
liikuntatalo 96 249

-

Kämäri 69 996

Liikunta- ja vapaa-aikatoimi on myöntänyt vuosittain erityisryhmien liikunta-avustukset. 2020 avustuksia haki ja sai 15 yhdistystä, osanottajia
toiminnassa ollut 18 377 kpl, tilaisuuksia 3 105 kpl. Vuonna 2018 avustuksia haki ja sai 18 yhdistystä, osanottajia toiminnassa ollut 26 244 kpl,
tilaisuuksia 2 226 kpl (ohjattuja). Kaikki eivät ole olleet ohjattuja tapahtumia koronan vuoksi, vaan Varkauden Eläkeläiset haastoivat liikkumaan
ja merkkaamaan esim. päiväkävelyt, kauppa-asioinnit yms., joten tulokset eivät ole verrannollisia edellisiin vuosiin.
Liikkuva Warkaus hanke käynnistyi syksyllä 2019, mutta jäi kesken koronan vuoksi. Mukaan lähti 12 seuraa (tämän lisäksi Warkautelaiset ry
merkittävässä roolissa), jotka ehtivät pitämään 11 lajiesittelyä, järjestivät 23 erillistä liikuntatapahtumaa (677 käyntikertaa, eli n. 30
kävijää/tapahtuma).
Matalankynnyksen liikuntaneuvontaa yhteistyössä kouluterveydenhoidon ja liikuntaneuvonnan kanssa on järjestetty vuodesta 2018 kutsuntoihin
meneville nuorille. Vuoden 2019 alusta neuvolan tiloissa on tarjottu odottaville äideille liikuntaohjauspalveluista elintapaohjausta.
Työikäisille on tarjottu toimintakykyä tukeva toimintaa esimerkiksi matalankynnyksen kuntosaliohjausta uimahalli Ilopisaran kuntosalissa,
avoimet ohjatut allasjumpat, tarvittaessa erilaiset räätälöidyt matalankynnyksen liikuntaryhmät ja Tyky toiminta. Lisäksi liikuntaneuvonnan
tiimoilta on jalkauduttu erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, jossa on työikäisiä. Myös Hyvinvointi Ankkuri tarjoaa matalan kynnyksen neuvontaa,
ja fysioterapeutti on tavattavissa sovittuina aikoina.
Liikunta- ja kulttuuritoiminnassa huomioidut ryhmät;
 Warkauskortti sosioekonomisesti heikoimmassa asemassa olevien työikäisten tukeminen liikunta ja kulttuuriosallisuuteen. (n. 250 korttia /v.)
 Senioirikortti yli 65v. käyttämät kuntosali ja uimahallikäynnit 30138 v. 2019. Vuonna 2020 korona pudotti määrään vajaaseen 20 000 käyntiin.
 ERLI kortti (pysyvä sairaus tai vamma, 18 - 64v.) – 2688 kuntosali ja uimahallikäyntiä v. 2019. Vuonna 2020 korona puolittivat käyntimäärät.
Kulttuuripalvelut
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta astui voimaan 1.3.2019 (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190166)

26

Kirjastopalvelut ovat osa ehkäiseviä palveluja, joilla tuetaan kuntalaisten hyvinvointia. Kirjaston kävijämäärät ovat vähentyneet vuosittain, mutta
verkko palveluissa (mm. e-aineisto) on vastaavasti nähty selkeä nousu. Vuonna 2019; Lainaajat 5618. Kävijät: fyysiset kävijät 155 823
(kattoremontin myötä tilojen käyttöä ja tapahtumia rajoitettiin, ja muutenkin remontti vähensi asiakasmäärää), verkkokäynnit 60 655 (lisäystä
edellisestä vuodesta 22.88 %). Tapahtumien ja ja käyttäjäkoulutusten kautta on saatu lisää fyysisiä kävijöitä kirjastoon. (Tapahtumat yhteensä
151 kpl/ 2041 osallistujaa v. 2019). Valtakunnallisesti ongelmana on nuorten kirjastonkäytön väheneminen. Koulujen kanssa tehdään
yhteistyötä lukuharrastuksen lisäämiseksi.
Kansalaisopiston opetus-/harrastustoiminta tapahtumineen edistää kansalaisten hyvinvointia ja näkyy muun muassa sosiaalisen osallistumisen,
osaamisen, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin sekä elämän tarkoituksellisuuden lisääntymisenä. Soisalo-opisto järjestää taiteen perusopetusta ja
vapaan sivistystyön opetusta sekä koulutuspalveluja.
Kansalaisopiston tarjonta on lisääntynyt siitä huolimatta, että kurssilaisten määrä vähän vähentynyt. Vuonna 2020 kansalaisopiston toteutuneita
tunteja oli 7548 ja kurssilaisia 3956. Koronalla on ollut suuri vaikutus v:n 2020 osallistumisen vähentymiseen ihan kaikessa toiminnassa, siinä
mielessä vuodet 2017 ja 2020 eivät ole verrannollisia.
Taiteen perusopetukseen osallistui 1451 ja osallistujat olivat pääasiassa lapsia ja nuoria.
Kansalaisopiston suurin kohderyhmä on ikäihmiset. Huomioitavaa on, että ikäihmisten osallistuminen on reilusti vähentynyt vuodesta 2017.
Koronalla on tähänkin ollut vaikutusta.
Työttömät saavat alennusta kurssimaksuunsa, mutta alennuksen käyttäjien määrä on valitettavan pieni. Työttömien osallistaminen on
ehdottomasti kehitettävä asia. Warkaus-kortin omaava saa osallistua yhdelle kurssille maksutta. V. 2020 tätä mahdollisuutta käytettiin 35 kertaa,
kun luku v. 2017 oli 72. Stora Ensolta n. 10 vuotta sitten irtisanotuille perustettiin tuolloin Tarinatupa ja ryhmä on edelleen elinvoimainen ja
saanut myös uusia jäseniä.
Maahanmuuttajille on jo vuosia järjestetty suomen kielen opetusta (osallistujia v. 2017 49 ja v. 2020 66). Uutena koulutuksena v. 2020 aloitettiin
luku- ja kirjoitustaidon opetus kotoutumisen piirissä oleville maahanmuuttajille, osallistujia yhteensä 20.
Hankkeella Taide tulee luokse on viety taidetuokioita ikäihmisten päivätoimintaan. Osallistujia on ollut yhteensä 444. Samainen hanke välitti
Kulttuurikeskuksen itsenäisyyspäivän konsertin palvelutaloille, katsojia oli yli 200.
Kaupungin työntekijöille järjestetyt koulutukset ovat kasvaneet vuosi vuodelta.
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Lastenkulttuurikeskus Verso – Kulttuurihyvinvointia valtuustokaudella 2017 – 2021
Lastenkulttuurikeskus Verso on savolaiskuntien muodostama verkosto, joka toimii Varkauden kaupungin alaisuudessa. Verso toteuttaa
ympärivuotista lastenkulttuuritoimintaa mm. kouluissa, varhaiskasvatuksessa, kerhoissa ja kirjastoissa. Toimintamuotoja ovat mm.
Kulttuuriketju-kulttuurikasvatussuunnitelman koordinointi ja sisällöt kohdennetuille luokka-asteille ja varhaiskasvatukseen sekä monitaiteinen
satutuokiotoiminta.
Vuodesta 2018 alkaen Verso on kehittänyt Taideneuvola-toimintaa, jossa kulttuuripalveluja tuotetaan neuvolan yhteyteen tai neuvolan
terveydenhoitajia on mukana toiminnassa, jota toteutetaan muissa tiloissa. Taideneuvola-toiminnassa on myös koulutettu sote-henkilöstöä
erilaisiin taiteen menetelmiin.
Vuodesta 2019 alkaen tietyissä Verson jäsenkunnissa on ollut käytössä Versossa kehitetty LAKU-lähete, lasten ja nuorten kulttuurilähete. LAKUlähete on palveluohjauksen työkalu, jolla sote-ammattilaiset voivat ohjata lapsen, nuoren tai perheen kulttuuripalvelujen pariin
hyvinvointiperustein. Varkaudessa lähete on käytössä lastenneuvolassa.
Varkauden lastenneuvola osallistui Verson kanssa yhteistyössä vuonna 2019 edelläkävijänä Taiken #100minuuttiataidetta –kampanjaan.
Edelläkävijöiksi kutsuttiin 11 sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota ympäri Suomea.
Vuonna 2020 Lastenkulttuurikeskus Verso toteutti Taiken tukeman Neuvolataiteilija-hankkeen, jossa tuotettiin taiteen ammattilaisten kanssa
neuvoloiden tiloihin taidetta eri muodoissa, mm. kuvitettuja seinätarinoita, lorukortteja terveydenhoitajien ja perhetyöntekijöiden käyttöön sekä
pelikortit odottavien perheiden tai perhevalmennuksen käyttöön.
Lisätietoja: www.versoverkko.fi
1.6.3 Asumisturvallisuus (yleinen asumisturvallisuus ja -viihtyvyys, rikokset ja päihteet)
Vahvuudet
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Varkaudessa asunnottomuus ei näy tilastoissa vuoden 2019.









**Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleiden osuus / 1000 asukasta on pysynyt vertailualueiden matalimmalla tasolla (0.8 / 1000 v. 2019)
ja päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat osuus / 1 000 asukasta on laskenut vuodesta 2016
(2.7 v.2019 / Sotkanet). Molempien tulosten osalta Varkaus on vertailualueiden matalimmalla tasolla.
Loukkaantumiseen ja kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet ovat vähentyneet 2017 -2019. (esiintyy taajamissa ja < 50 km/h
tieosuuksilla eniten)
Rattijuopumukset ovat vähentyneet vuosien 2017 – 2019 aikana (3.6 / 1000 asukasta kohden v. 2019 ja 5.7 / 1000 v. 2018 ). Määrä on
Pohjois – Savon tasoa.
Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidettujen potilaiden osuus / 10 000 asukasta kohden on vähentynyt välillä 2017 - 2019
(106.1 v. 2019 ja 141.7 v. 2017)
Tyytyväisyys asuinalueen rakennettuun ympäristöön (rakennukset, kadut, puistot) on parantunut (72 % v. 2020 ja 60 % v. 2019).
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät hoitojaksot / 10 000 asukasta kohden ovat 189,6 vuonna 2017. Määrä on pienempi kuin PohjoisSavossa (194,2), mutta suurempi kuin koko maassa 169,7 v.2017. Naisilla sattuu enemmän (209,0 v.2017) tapaturmia kuin miehillä
(v.2017 169.7) ja Varkaudessa vielä suhteellisesti enemmän. (Ei uudempaa tilastotietoa saatavilla)

Kehitettävää


Poliisin tietoon tulleiden henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten osuus / 1000 asukasta määrä on noussut vuodesta 2017 (9).
Vuonna 2019 luku on 11 % / 1000 asukasta kohden. Osuus on korkeampi kuin Pohjois – Savossa (7.1) tai koko maassa.



Poliisin tietoon tulleiden omaisuusrikosten osuus / 1 000 asukasta kohden on noussut. (45.7 % / 1000 v. 2019 ja 35.8 % / 1000 v. 2017).
Määrä on korkeampi kuin Pohjois – Savossa.



Alkoholijuomien myynti asukasta kohden 100 %:n alkoholina on Varkaudessa 9.7 litraa asukasta kohden. Luku on toiseksi korkein Imatran
jälkeen ja korkeampi kuin Pohjois – Savossa.
Päihdehuollon avopalveluiden asiakasmäärä on noussut vuodesta 2014 lähtien (25.8 / 1000 asukasta kohden v. 2019 / sotkanet). Määrä
on vertailualueiden korkein. **
Poliisin tietoon tulleet liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset (osuus / 1000 asukasta) ovat lisääntyneet ja ovat
vertailun korkeimmalla tasolla (149.2 / 1000 asukasta vuonna 2018).
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Poliisin tietoon tulleet kaikki huumausainerikosten osuus / 1000 asukasta kohden vuonna 2019 on 5.3 (3.4 / 1000 v. 2017). Luku on
kääntynyt jyrkkään nousuun 2016. Taso on muita vertailukaupunkeja korkeampi, mutta matalampi kuin koko maan tai Pohjois-Savon
taso. (Myös törkeät huumausainerikokset nousussa 2017 -)



Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot/ 10 000 asukasta kohden ovat 153,9 vuonna 2017. (Nousua aiemmilta vuosilta). Määrä
on ylittänyt Pohjois-Savon 148,1 ja on suurempi kuin koko maassa (107.8 v.2017). Naiset (182,1 %) kaatuvat ja putoavat useammin kuin
miehet (125.2 %). Miesten ja naisten ero on samansuuntainen valtakunnallisestikin. (Viimeisin tulos vuodelta 2017)

Palvelut /toiminnat
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Ankkuritiimin toiminta käynnistyi Varkaudessa syksyllä 2019. Moniammatillisessa tiimissä yhteistyötä tekevät asiantuntijat poliisi,
sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimesta. Ankkuritiimin toiminnan tarkoituksena on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä seuraavin
toimenpitein: Varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan kokonaisvaltaisen elämäntilanteen ja
avun tarpeen selvittäminen sekä tarkoituksenmukaisen avun/tuen piiriin ohjaaminen. Lisäksi ankkuritiimien tehtäviin kuuluu sisäisen
turvallisuuden lisääminen moniammatillisella yhteistyöllä (muun muassa uhkatoiminto, radikalisoituminen ja ekstremismi) ja
jalkautumalla nuorten pariin. Paikallisesti ankkurit voivat toimia myös lähisuhde- ja perheväkivaltatehtävissä. Ankkuritiimi on pystynyt
vastaamaan nuorten maailmassa nousseisiin ongelmatilanteisiin, kuten mm. haasteellisimpiin kiusaamistapauksiin, silloin kun koulun
keinot eivät enää riitä.



Varkauden lähisuhdeväkivaltatyöryhmä (Varkaus, Joroinen) seuraa perhe- ja lähisuhdeväkivallan tilannetta ja tekee sen pohjalta
ehdotuksia sekä päivittää toimintamalleja v:sta 2009. Työryhmä koostuu kaupungin eri toimialojen henkilöstöstä ja mukana on myös
edustaja Joroisista, poliisista ja Rikosuhripäivystyksestä (RIKU). Työryhmä on keskittynyt vuosittain eri teemoihin huomioiden eri
ikäryhmät, muun muassa MARAK- työskentelymallin (moniammatillinen riskinarviointi) suunnittelu ja käyttöönotto v. 2014 - 2015.
Lähisuhdeväkivaltatyöryhmä on päivittänyt ohjeistukset avun hakemiseen Varkauden kaupungin internet-sivulle niin lähisuhdeväkivallan
uhrille kuin tekijälle ja myös paperiesitteitä olemassa esim. "Lyömätön juttu", "Ikäihmiseen kohdistuva lähisuhdeväkivalta - opas
lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen ja puuttumiseen Varkaudessa".



Varkauden liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontuu 2 kertaa vuodessa. Kokouksissa käsitellään mm. onnettomuustilastoja, joissa on
Varkaudessa ollut laskeva trendi. Keski-Savon kuntien liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui vuonna 2018 ja kaupunki toteuttanut
suunnitelmassa esiin nousseita liikenneturvallisuuskohteita. Esteettömyyttä on parannettu Taulumäen alueella ja kevyenliikenteenväyliä
on kunnostettu ja osallistuttu yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisiin kampanjoihin. Liikenneturvallisuustyö on jatkuvaa ja mukana ovat
eri hallintokunnat.



Syksyllä 2018 järjestettiin toisen asteen opiskelijoille suunnattu Punainen Liitu-liikenneturvallisuuskampanja, joka pyrkii vaikuttamaan
nuorten liikennekäyttäytymiseen. Esityksessä vuorottelevat todelliseen nuorten onnettomuuteen pohjautuva videotarina sekä
omakohtaiset kertomukset nuorten liikenneonnettomuuksista pelastuslaitoksen, ensihoitajan, poliisin ja onnettomuuteen joutuneen
näkökulmasta. Liikenneturvan yhteistyökumppanina on toiminut nuorisopalvelut. Covid19 pandemia on peruuttanut tapahtuman
keväällä 2020 ja 2021.



Suomen NMKY:n Camera Obscura on kokemusoppimiseen perustuva toimintamalli, joka tarjoaa nuorelle tulevaisuuden taitoja, joiden
avulla hän voi rakentaa ihmissuhteita sekä hyvää ja terveellistä arkea. Toimintamalli tarjoaa nuorelle tukea oman elämänsä pohtimiseen,
merkityksellisyyden kokemukseen, itsetuntemukseen ja -arvostukseen. Camera obscura soveltuu mielen hyvinvoinnin edistämiseen,
ehkäisevään päihdetyöhön ja sosiaaliseen vahvistamiseen ja se on järjestetty vuosittain Varkaudessa on 6. luokkalaisille yhteistyössä
peruskoulun, ev. lut. seurakunnan ja nuorisopalvelujen kanssa. Mukana ovat olleet koulut Varkaudesta ja Joroisista.

Päihdekysely 2019

Taustatiedot
Kyselyyn vastasi 164 henkilöä. Vastaajista suurin osa oli naisia (80 %) ja iältään 31 - 45 vuotiaita (48 %). 46 - 60 vuotiaita oli vastaajista 33 %.
Vastaajista oli työntekijöitä 61 % ja alempia toimihenkilöitä 10 %. Koululaisia/ opiskelijoita (alle 18v) oli vain 3 %. Nuorten vähäiseen määrään
vaikutti mahdollisesti ajankohta keväällä.
Ongelmien varhainen tunnistaminen ja tuki
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Vastausten mukaan läheisen alkoholin käytöstä on ollut huolissa 65 % vastaajista. Ongelmien varhaisessa tunnistamisessa vaikuttava keino on
puheeksi ottaminen ja neuvonta. Alkoholinkäyttö on otettu puheeksi 35 % ja tupakointi 51 % vastaajista. Tupakoinnin lopettamisen palveluista
tietää kolmannes. Pelaamisesta ja lääkkeiden väärinkäytöstä tai huumeiden käytöstä on kysytty vielä harvemmalta. Tupakointikieltoja sen sijaan
noudatetaan paremmin.
Havaintoja alkoholinkäytön lisääntymisestä tuli esille, tosin epävarmojen osuus on suuri. Ikäihmisten alkoholin käytöstä ei osata sanoa.
Työpaikoilla alkoholihaittoihin tai ongelmiin ei puututa riittävästi.
Haittojen ehkäisy ja vähentäminen
Vastaajista 2/3 osan mielestä Varkaudessa käytetään liikaa alkoholia. Alkoholinkäytön rajoittamista tietyillä alueilla esim. puistot, uimarannat,
leikkipuistot, liikuntapaikat kannattavat reilu 40 % vastaajista.
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Varkauden nuorista 88.8 % saa alkoholia alaikäisten välittämisen kautta. Pohjois – Savossa (87,3 % / kouluterveyskysely 2019).
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Alaikäisten välittämisen kautta hankkima
alkoholi, %, 8. ja 9.lk, 2019

Päihteiden välittäminen, % Pohjois-Savo
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Alaikäisten alkoholin Alaikäisten välittämisen Alaikäisten perhepiiristä
ostot vähittäismyynnistä, kautta hankkima alkoholi, hankkima alkoholi, %
%
%
Perusopetus 8. ja 9. lk

97,2
91,7 92,1 96,8
85,2 87,3 87,5 88,6 88,8
83,6
83,3
82,7
79,3

Lukio 1. ja 2. vuosi

0,0

Ammatillinen oppilaitos

Varkaudessa ja Joroisissa yläkouluikäisten tupakointi on lisääntynyt viime vuosina.
Varkaudessa tytöt tupakoivat poikia useammin (tytöt 16.1 %, pojat 7.6 % / v. -19).
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1.6.4 Kokemuksellinen hyvinvointi

Kokemuksellinen hyvinvointikysely on tehty kaikkiin Pohjois – Savolaisiin kuntiin. Varkaudesta tuli vuonna 2020 (2019) vastauksia 146 (275) kpl.
Naisia vastaajista oli 87 % (84 %) ja miehiä 13 % (16 %). Suurin osa vastaajista kuului ikäryhmiin 35 – 74 v. Vastaajista 46 % kuului työssäkäyviin,
26 % eläkeläisiin, 10 % opiskelijoihin, työttömät 8 %, yrittäjät 4 5 ja muut 2 %.
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Varkautelaisista 87 % on elämäntilanteensa kokonaisuudessa tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen. Tilanne on lähes ennallaan suhteessa
vuoteen 2019 (86 %). Varkautelaisten osalta kokemuksellisen hyvinvoinnin tulokset ovat yhteneväisiä Pohjois – Savon muiden kuntien kanssa.
Elämäntilannetta tarkasteltaessa perhe, päivittäinen pärjääminen ja asumisolot saivat korkeimmat arviot. Yhä useampi piti myös tärkeänä, että
pääsee nauttimaan luonnosta asuinalueellaan paljon tai erittäin paljon (91 % v. 2020). Viherympäristö ja vesistö nähtiin yhä tärkeämpinä
onnellisuuden ja hyvinvoinnin kannalta. Vaikutusmahdollisuuksissa itseään koskevaan päätöksentekoon ja luottamuksessa poliittisiin
päätöksentekijöihin on parantamisen varaa. Tuloksissa myös näkyy, että kulttuuripalveluiden käyttö jakaantuu. 48 % Varkautelaisista käy
kirjastossa, konserteissa tai vastaavissa paikoissa paljon tai erittäin paljon ja 25 % ei käy lainkaan tai hyvin harvoin.

Hyvinvointia vahvistanut
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Terveydentilaansa tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä on 72 % Varkautelaisista. Luku on hieman noussut edelliseen vuoteen verrattuna (v.
2020 ka 7.22 ja v. 2017 ka 7.18).






72 % Varkautelaisista on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä taloudelliseen tilanteeseensa vuonna 2020. Tilanne on parantunut edellisestä
vuodesta (68 %).
90 % (ka 8,26) on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä päivittäiseen pärjäämiseen. (v. 2019 82 % ka 7,98)
Liikunta, työ, perhe ja harrastusmahdollisuudet nousevat vahvasti esille kysyttäessä, mikä on vahvistanut jokapäiväistä hyvinvointiasi.
(2020)
Asumisoloihin erittäin tyytyväisten määrä on lisääntynyt edellisestä vuodesta (v. 2020 lähes 70 % ja v. 2019 57 %)

Hyvinvointia heikentänyt







Hieman harvempi Varkautelainen 71 % (73 % v. 2019)on tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen luotettavien ystävien määrään. 8 % on
tyytymätön tai erittäin tyytymätön. Vastaava tulos nähtävissä, kuinka paljon aikaa voi viettää mieluisten ihmisten parissa (paljon ja erittäin
paljon 69 % v. 2020 ja 79 % v. 2019)
Vain 29 % kokee, että voi vaikuttaa itseään koskeviin asioihin asuinkunnassaan paljon tai erittäin paljon (34 % v. 2019). 22 % kokee, ettei
pääse vaikuttamaan lainkaan tai vain vähän.
35 % luottaa asuinkunnan poliittisiin päätöksentekijöihin paljon tai erittäin paljon. Tilanne on hieman parantunut vuodesta 2019 (29
%).
Asuinalueen turvallisuuteen tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä on harvempi kuin edellisenä vuonna (82 % v. 2020 ja 87 % v. 2019).
Vuoden 2020 vastauksissa nousevat esille
o Koronan aiheuttama ahdistus, huoli, pelko ja eristäytyminen sekä yksinäisyyden tunne
o Työttömyys ja toisaalta työn henkisen kuorma lisääntyminen työssä olevilla
o terveyshuolet
o liikunnan saavutettavuus
o julkinen liikenne koetaan toimimatomaksi
o terveyspalveluiden saatavuus

1.7 Varkauden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenteet ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa
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1.7.1 Hyvinvointityön rakenne
Varkaudessa toimii kaupunginhallituksen päätöksellä nimetty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä (Hyte). Eri toimialat käsittävää
ryhmää on päivitetty kymmenen toimintavuoden aikana useamman kerran ja kokoonpanoon on lisätty muun muassa järjestöjen edustus.
Puheenjohtajana on sivistysjohtaja, sihteerinä hyvinvointikoordinaattori. Lisäksi hyvinvoinnin tukena toimivat ehkäisevän päihdetyön tiimi,
voimaa vanhuuteen työryhmä sekä toimialojen työryhmät esim. Joroisten ja Varkauden oppilashuollon ohjausryhmä ja tarpeen mukaan
kutsuttavat työryhmät esim. eri ikäryhmien mukaiset ryhmät.
Hytetyön yhteys kunnan kehittämistoimintaan on vahvistunut ja tavoitteet nousevat esille laajemmin kehittämiskohteina. Myös toimialat vievät
tavoitteita omiin talousarvioihinsa. Hyvinvointikoordinaattorin (56 %) tehtävä sijoittuu sosiaali- ja terveystoimen alle, mutta työalueena on koko
kaupunki.
Hyvinvointikertomusta tukevia muita suunnitelmia on laadittu seuraavasti;
 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2020 – 2023
 Ikäohjelma valmisteilla
 Uusi avustusohjesääntö 1.1.2021
:

1.7.2 yhteistyö eri toimijoiden kanssa
Oman osansa hyvinvoinnin edistämiseen antavat myös järjestöt, jotka tekevät hyvin moninaista ja laajaa hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyötä
(HYTE) myös Pohjois-Savon alueella. Varkaudessa on 396 rekisteröityä yhdistystä. Kokonaismäärä on pysynyt lähes samana tarkastelujaksolla
2017–2020. https://yhdistysrekisteri.prh.fi/advancedSearch Paikallisten yhdistysten lisäksi Varkaudessa toimii useita valtakunnallisia ja
alueellisia yhdistyksiä. Yhdistysten(/seurojen/järjestöjen/liittojen) toiminta lisää merkittävästi kuntalaisten mahdollisuuksia mielekkäisiin
harrastuksiin ja muuhun vapaa-ajan viettoon, osallisuuden kokemiseen sekä vertaistuen ja ammatillisen tuen ja ohjauksen saamiseen erilaisissa
elämäntilanteissa.
Paikallisia yhdistysten toimintaa kokoavia toimijoita ovat mm. 2019 perustettu asukasyhdistys Warkautelaiset ry, Warkauden seudun sosiaali- ja
terveysjärjestöt ry (ent. Vammel ry), Varkauden Urheiluseurat ry sekä Varkauden Perheentalo*. Aiempi sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä
valmistelu sekä tällä hetkellä käynnissä oleva Tulevaisuuden sote-keskus -valmistelu ovat vauhdittaneet yhteistyön kehittämistä eri sektoreiden
sisällä että niiden välillä. Tukena kehittämistyössä olivat tarkastelujakson aikana maakunnalliset Sakke- ja Pohjois-Savon Vertaistuen Keskus 38

hankkeet. Varkauden kaupunki on tukenut järjestötoimintaa toiminta- ja kohdeavustuksilla vuosittain. Kaupungin avustusohjesääntö päivitettiin
vuonna 2020 ja se astui voimaan vuoden 2021 alussa.
Kansalaisareenan ylläpitämä Valikkoryhmä eli vapaaehtoistoimijoiden (kaupunki, seurakunta ja järjestöt) yhteistyöelin toimii myös
Varkaudessa. Ryhmän kautta on koordinoitu osallistavaa toimintaa Varkautelaisille mm. ”villasukkia ja joulukortteja yksinäisille ikäihmisille”
*Varkauden Perheentalo (https://ensijaturvakotienliitto.fi/lapsenkengissa/perheentalo/) on Lapsen Kengissä ry:n hallinnoima avoin
kohtaamispaikka, jonka kohderyhmänä ovat Varkauden alueen lapset, nuoret, lapsiperheet, kuntatoimijat, seurakuntatoimijat ja lapsiperheiden
kanssa toimivat järjestötoimijat. Perheentalon käyntikertoja on kokonaisena toimintavuonna noin 10 000 vuosittain eli noin 840 kuukausittain.
Perheentalon suurin kävijäryhmä ovat alle kouluikäiset lapset äiteineen. Asiantuntijatilaisuuksilla tavoitetaan myös vanhempien
(peruskouluikäisten) lasten vanhempia.
Matalan kynnyksen avoimen toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä myös vanhemmuutta tukien sekä tarjota vertaistuen
mahdollisuus, mallioppimista, neuvoja ja ohjeita arkeen liittyvistä asioista sekä tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Lapsille talo tarjoaa
mahdollisuuden toisten lasten kanssa olemiseen, leikkiin, lauluun, pelaamiseen, askarteluun yms. Lisäksi lapsille järjestetään erilaisia kehittäviä
tuokioita esim. liikunta-leikkituokiot ja lapset saavat tietoa mm. terveyteen liittyvistä asioista leikin avulla (Nalleneuvola)
1.7.3 Hyvinvointitavoitteiden jalkauttamisesta
Hyvinvointiraha Kaupunki haluaa vahvistaa hyvinvointia tukevaa toimintaa hyvinvointirahalla. Uusia ideoita odotetaan vuositteisen
hyvinvointiraportin mukaisiin teemoihin.
Hyvinvointitavoitteita jalkautettiin vuonna 2019 muun muassa osallistuvan budjetoinnin avulla. Osallistuvan budjetoinnin kohteena oli
hyvinvointiraha 30 000 €, johon ideoita haettiin kuntalaisilta muun muassa lehti-ilmoituksella. Hyvinvointirahan teemat olivat
hyvinvointikertomuksen mukaiset: aktiivisuutta päiviin, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen sekä iloa ympäristöstä. Uusia ideoita kaivattiin
toimeliaisuuden ja liikunnan lisäämiseen, yhdessä tekemiseen sekä siihen, miten ympäröivä luonto ja myös kaupunkikulttuuri voivat lisätä
hyvinvointia. Toiminnan tuli olla kaikille avointa ja maksutonta. Hyvinvointiryhmä käsitteli hakemukset ja teki esityksen kaupunginhallitukselle,
joka teki päätöksen rahan myöntämisestä.
Hyvinvointirahaa vuonna 2019 sai kymmenen hanketta ja lisäksi yksinäisten joulujuhlan järjestäminen kustannettiin ko. rahalla. Rahalla saatiin
kaupunginosan hyvinvointitapahtuma kerran viikossa kesän ajaksi, harrastepesistä lähikentillä, leikkivälineitä puistokerhoon, bongailtiin norppia,
kokkailtiin lasten kanssa sekä katumaalausta ja hyvinvointiteemainen luentosarja. Hyvinvointiluentosarja toteutuu syksyllä ja
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roskabongausvälineitä saa lainattavaksi. Liikkuva Warkaus ohjelman ensimmäinen vuosi kustannettiin hyvinvointirahalla. Raporttien mukaan
toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaan ja jatkoa toivotaan.
Vuonna 2020 hyvinvointirahaa oli jaossa 20 000e. Covid19 – epidemiasta johtuen vain muutama tapahtuma katsottiin sellaiseksi, että se voitiin
järjestää turvallisesti tautitilanne huomioiden. Mm. Talvipäivän seisaus järjestettiin virtuaalisesti ja virkistys – yhteislaulu ja musiikkiesityksiä
järjestettiin pääkirjastolla sekä käpyrinteen ja Louhirinteen palvelukeskuksissa. Osa hyvinvointirahan hakijoista perui itse hakemuksen epidemian
takia.

2 Painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi
Varkauden kaupungin tehtävänä on edistää kaikkien kuntalaisten hyvinvointia. Tämä nousee esille myös kaupungin strategiassa.
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Strategiset kärkitavoitteet / https://www.varkaus.fi/varkauden-kaupunki/kaupunkistrategiat/strategiatyö
1.
2.
3.
4.

62000 asukkaan Warkaus muodostaa vetovoimaisen ja elinvoimaisen talousalueen Itä-Suomessa
Warkaudessa asuu hyvinvoivia ihmisiä
Warkaus koostuu elinvoimaisista kaupunginosista
Warkauden vahva talous turvaa elinvoiman

Kärkitavoite 2:n tuloskortti käsittelee hyvinvointia ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä. Visiona on onnellinen, terve ja tasapainoinen
varkautelainen. Pyrimme siihen vaikuttamalla sekä yksilöön että ympäristöön ja vahvistamalla osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Hyvinvoinnin
edistäminen on kaikkien vastuulla.
Kärkitavoitteen strategisena tehtävänä on hyvinvoinnin ja terveyden erojen kaventuminen sekä voimavarojen oikea kohdentaminen. Keinoina
ovat asiakaslähtöiset palvelut huomioiden ns. heikommat ryhmät. Vaikka hyvinvointi on omana kärkitavoitteena, se sisältyy läpileikkaavana myös
elinvoimaa, ympäristöä ja taloutta koskeviin kärkitavoitteisiin, jotka ovat merkityksellisiä hyvinvoinnin kannalta.

2.1 Laajan hyvinvointikertomuksen 2017 - 2020 ja 2021 tavoitteet ja niiden toteutuminen
Tavoitteiden toteutumista seurataan muun muassa TEA viisarin avulla. Tea viisari on valtakunnallinen verkossa oleva vertailutietokanta, joka
kuvaa kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/index
Varkauden, Pohjois-Savon ja koko maan tulokset vuonna 2018 - 2020
.
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Terveydenedistämisaktiivisuus Varkaudessa vuonna 2020 on laskenut vuoden 2018 (71) tasosta, mutta vastaavasti noussut vuoden 2017 tasosta
(64). Toiminta on hyvää kuntajohdossa ja perusterveydenhuollossa. Vertailu aiempiin vuosiin osoittaa, että ryhmän lähteminen mukaan TEA
vertailutietokantaan on parantanut vuosi vuodelta toiminnan tuloksia.
Kunnan toiminnassa seuranta ja tarveanalyysi sekä johtaminen toteutuvat hyvin. Varkaudessa on laadittu hyvinvointikertomus säännöllisesti
viime vuosina. Kehitettävää on päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin suhteen, joka on vasta otettu käyttöön lapsiin kohdistuvien päätösten
osalta. Kuntalaisten osallistamiseen on panostettu Varkaudessa viime vuosina, ja se näkyy hyvänä tuloksena ja on huomioitu myös valtakunnan
tasolla. Voimavarat, jotka sisältävät mm. yhteisöille jaettavat avustukset, vaativat kehittämistä. Avustusohjesääntö on uudistettu viime vuonna
ja uusi ohjesääntö on astunut voimaan vuoden 2021 alussa.
TEA perusopetus 2019 pistemäärä on 68. Se on laskenut viime vuosina, mutta on vertailukuntia ja koko maata parempi taso. Parhaiten on
onnistuttu yhteisten käytäntöjen osalta (häirinnän ja väkivallan ehkäisy, kiusaamistapausten käsittely ja poissaolot). Parannettavaa on eniten
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sitoutumisessa,

erityisesti

huoltajien

vaikutusmahdollisuuksissa

ja

sitoutumisen

osalta

kouluruokailun

toteuttamisessa.

Tea viisari perusterveydenhuollon pistemäärä on 78 (2018). Osallisuuden, voimavarojen, johtamisen ja seuranta ja tarveanalyysin osalta tulokset
ovat hyviä. Sitoutumisen, yhteisten käytäntöjen ja muiden ydintoimintojen osalta on parannettavaa. Muun muassa yhteisten käytäntöjen osalta
kehitettävää on erityisryhmien neuvonta ja ohjaus, tupakoinnin selvittäminen sekä alkoholikäytön varhainen tunnistaminen. Muiden
ydintoimintojen osalta omahoitoa tukeva yksilöohjaus ja ryhmät toteutuvat painon hallinnan, liikunnan, ravitsemusneuvonnan, yleisen
elintapaneuvonnan, suunhoidon ja mielenterveyden osalta hyvin. Kehitettävää on tupakka, alkoholi, uniohjauksen, kaatumisen ehkäisyn,
rahapeliongelmien vähentämisen ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn osalta.
Tea viisari liikunnan pistemäärä on laskenut edellisestä mittauksesta, ollen 69 v. 2020 (88 v. 2018). Osallisuuden osalta taso on pysynyt samassa,
mutta muilta osin laskenut. Voimavarojen ja sitoutumisen osalta on parannettavaa. Muun muassa henkilöstön ja lasten ja nuorten
harjoitusvuoromaksuissa on parannettavaa. Seuranta ja tarveanalyysin osalta tulos on huono. Johtamisen ja muiden ydintoimintojen osalta
tulokset ovat hyviä.
Tea viisari lukion tulokset ovat vuodelta 2018. Tulokset ovat hyviä voimavarojen osalta, mutta muilta osin parannettavia. Muun muassa
osallisuuden osalta tulee kehittää vanhempien ja oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia.
Tea viisari kulttuuri (2019) pistemäärässä 37 (koko maa 59) näkyy resurssien puute kulttuuriin. Kehitettävää on muun muassa sitoutumisen,
johtamisen, voimavarojen ja muiden ydintoimintojen osalta. Huono tulos on sitoutumisen ja seurannan ja tarveanalyysin suhteen. Tilat eivät
esimerkiksi ole käytettävissä kansalaistoimintaan tai maksuttomasti eri yhdistysten tai järjestöjen käyttöön.

Varkauden laajan hyvinvointikertomuksen 2018–2021 painopisteiden arviointi;
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PAINOPISTE 1. Terveet elämäntavat ja kansansairauksien ehkäisy
Tavoite 1.
Päihteiden käytön ja
riippuvuuksien
aiheuttamien
haittojen
väheneminen (EPT)
Lapset ja lapsiperheet

Toimenpiteet
Voimavaroja vahvistava työ riippuvuuksien ehkäisemiseksi
riskiryhmässä oleville
Ennaltaehkäisevä ja varhaisen tuen perhetyö
Ehkäisevän päihdetyön toimielin ja koordinaattori

Arviointi
Kohtaamispaikat
Panostus lapsiperhepalveluihin lisääntynyt.
Perhekeskusmalli otettu käyttöön.
Ei ole nimetty.

Toteuma
Toteutuu
Toteutuu

Päihdeohjelman mukainen toiminta kunnassa (esim. kouluissa
päihdesuunnitelmat tai päihdeaiheiset vanhempainillat)

Varhaiskasvatuksen puolella ei ole käytössä
päihdeaiheisia vanhempieniltoja tai oteta puheeksi
vanhempien päihteiden ottoa

Toteutuu osit.

Pro-koulutukset on käyty ja pro -tiimit jatkavat
yksiköissä pro -työtä.

Toteutuu

Ennakoivat mallit otettu käyttöön:
*ProKoulu-toimintamallin tavoitteena on vaikuttaa hyvään käytökseen
positiivisuuden kautta
ProVaka (positiivinen ryhmässä oppiminen varhaiskasvatuksessa)
toimii kaikilla tasoilla.
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Ei toteudu

Lapset puheeksi toimintamalli

Vasta muutama henk. koulutettu (sote). Toiminta ei
ole vielä vakiintunut. Siv. ei koulutuksen käyneitä.

Toteutuu osit.

Perhekumppani – malli lapsiperheiden tueksi
Pilotti 2018 > 1 työntekijä 2019-. Vaikuttavaa.
Matalankynnyksen kohtaamispaikka perheentalo

Toteutuu
840 käyntiä kuukausittain (n. 10 000 / v.)
Asiakastyytyväisyys 4.5 / 5 v. 2018

Nuoret ja nuoret
aikuiset

*ProKoulu-toimintamallin tavoitteena vaikuttaa hyvään käytökseen
positiivisuuden kautta

Tupakoivien oppilaiden
osuus vähenee 5 %:iin
valtuustokauden
päättyessä

Pakka (alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaitat) toimintamalli
koordinaatio

Poliisin tietoon tulleet
huumausainekäyttörikokset
vähenevät

Savuton kunta on käytössä.
28 päivää ilman toimintamalli (koulutettu, muttei vielä käytössä)

On satunnaisesti osassa palveluja käytössä

ADSUME, (alle 16v) päihdemittari

Huumausainerikosten määrä noussut edelleen.

Ei toteudu

Kouluyhteistyö YAD:n ja muiden päihdevalistusjärjestöjen kanssa.

Säännöllistä toimintaa ja nostoja kouluilla 5-9 lk.

Nuuska-agentti

Toiminta aktiivista 5-7 luokille isom. opp. pitäminä.

Toteutuu
Toteutuu

Toiminta aloitettu syksyllä 2020 yhteistyössä
Joroisten ja Leppävirran kanssa
Päivittäin tupakoivien nuorten (8. Ja 9 lk) osuus
kasvanut

Toteutuu
Totetuu osit.

Toteutuu osit.

Toteutuu osit.

Kannabiksen käytön kartoitustesti CUDIT
Huumeiden käytön riskit DUDIT –testi

Panostaminen kouluilla varhaiseen puuttumiseen (riittävä ja laadukas
oppilashuolto, kasvatusohjaajat, koulupsyykkari, EMO-luokka)

11 hlö käynyt koulutuksen

matalan kynnyksen palvelut kouluterv.huollossa (pysyvä henkilökunta)
Päihteet;
Nettiriippuvuus

Selvästi entistä
harvempi nuori
syrjäytyy
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IPC koulutukset alkamassa kunnassa
Vanhempainillat (Vaikutetaan nuorten ja heidän huoltajien
päihdeasenteisiin)
Liikkuvakoulu hanke
Ohjattujen ja omaehtoisten harrastusmahdollisuuksien edistäminen
eri toimijoiden yhteistyönä
Erillinen suunnitelma (LEAN)

Tot. osittain
Jatkuvaa toimintaa koulukerhoissa
Unelmista totta – hankkeen kautta rahallinen tuki
nuorten harrastustoimintaan
LEAN ei käytössä

Toteutuu
Toteutuu

Syrjäytymisriskissä olevat nuoret nuorten määrä

Toteutuu

Ei toteudu

laskussa 28.6 % 18 – 24v
Syrjäytymisriskissä
olevat nuoret (Ei
työssä, koulutuksessa
ja asepalveluksessa)

Ankkuritoiminta (syrjäytymisuhassa olevien nuorten huomiointi
moniammatillisesti)
Seurataan nuorten tilaa ja yhteen sovitetaan palvelut
(OHJAAMO tiimi nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn)

Työikäiset
Päihteiden käytön
mini-intervention
toteutuminen niillä
terveydenhuollon
asiakkailla, joilla
AUDIT-testin
pistemäärä on >6
pistettä naisilla ja > 8
miehillä
kalenterivuonna.
Tavoitteena, että kaikki
käyttävät miniinterventiota!
Ikäihmiset

Koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien tukeminen; yhteiset ehkäisyja puuttumiskäytännöt koulu- ja oppilaitosyhteistyön kautta
(erityisesti ammatilliset oppilaitokset, yhteistyö nuorisotyön kanssa)
Päihteiden käytön puheeksi - otto kattavasti asiakaskohtaamisissa
AUDIT (yli 16-v.)
Väkivaltaseula/Marak alkoi vuonna 2017.
Ennaltaehkäisevä väkivaltatyöryhmä

Toteutuu

Nuorten palveluverkosto v. 2018 -.
Asiakaspalaute 9.4 / 10 (v. 2020)

Toteutuu

Etsivä nuorisotyö jalkautuu oppilaitoksiin.
Koulunuorisotyön hanke käynnistyi, 1 työntekijä
palkattu ajalle 1/2021 - 6/2022

Toteutuu

Ei tilastoja Varkauden osalta, tuorein v. 2013

Toteutuu osit.

Väkivaltaseulan kautta asiakkaaksi ohjautuvien
määrä noussut vuosittain (22 v. 2020).

Toteutuu

Ryhmä kokoontuu 4 – 5 x v.
Varhaisen puuttumisen malli; Mini-interventio
PAKKA-toimintamalli

Käytössä sote vastaanotoilla vaihtelevasti

Toteutuu osit.
Toteutuu osit.

Toiminta aloitettu v. 2020 yhteistyössä Joroisten ja
Leppävirran kanssa

Ikääntyneiden päihdemittari käyttöön

Tästä ei tietoa

Varhaisen puuttumisen malli; Mini-interventio

Käytössä vaihtelevasti. Kysytään esim.
palvelutarvearvion yhteydessä.
Käytössä kotihoidossa

Toteutuu osit.

Kotihoito (yli 80 v. ei koskaan tai kerran kk alkoholia
käyttävien osuus hieman noussut/Hehko raportti)
Alkoholi- ja humalahakuisesti käyttäytyvien osuus
75-v. täyttäneistä määrä laskusuuntainen.
Jalkautuvassa päihdetyössä 3 asiakasta v. 2020

Toteutuu

Puheeksiotto käyttöön

Jalkautuva päihdetyö ikääntyville
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Toiminta käynnistyi syksyllä 2019

Toteutuu osit.

Toteutuu

Tavoite 2
Hyvä toiminta ja
työkyky / Kaikki
ikäryhmät
Arvioi työkykynsä
heikentyneeksi (lasku
26 %:iin valtuustok.
aikana)
Toimeentulotukea
pitkäaikaisesti saavien
ja työkyv.eläkettä
saavien 25-64v määrät
ei kasva vk. aikana

Lapset ja lapsiperheet

Nuoret ja nuoret
aikuiset
Nuorten työllisyyden
lisääntyminen

Elinikäinen oppiminen
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Toimenpiteet
Digi-mahdollisuuksien käyttöönotto (Terveyskyla.fi) oma- ja
itsehoidon tueksi

Aktiivisen arjen tukeminen: lihasvoimin työhön, kouluun,
harrastuksiin. Jokaiselle jokin harrastus joka lisää arvokuuden
kokemusta -> kokee itsensä terveemmäksi,

Työttömien aktivointi;
 TYP (työll. edistävä monialainen yhteispalvelu) – prosessina
tavoitteena tukea kohti työtä tai koulutusta
 työkyvyn selvittäminen
 yhteistyö Sakkyn kanssa, mm.
osaamistodistus/opinnollistaminen
 ohjautuminen kuntoutukseen, kuntouttavaan työtoimintaan
(myös eläkkeelle)
 kaupungin palkkatukityöllistäminen
 startti-palvelu (sosiaalityö, ei lakisääteinen)
 kuntouttava työtoiminta (sosiaalityö)
 Tukevan Seppä-hanke (työharj. aidoissa työympäristöissä)
Pienituloisten yksinhuoltajaperheiden tuki; jokaiselle lapselle
vähintään yksi harrastus
LAKU - lähete lasten- ja nuorten kulttuurilähete
Työpajatoiminta, starttipaja, työkokeilut
Verkostoyhteistyön tiivistäminen mm. TE-toimiston palveluiden
kanssa
Nuorten työpolku – hanke (edeltävänä Woltti –hanke)
Ohjaamo-toiminta ja edelleen toiminnan kehittäminen
(psykososiaaliset palvelut sekä työhön ja koulutukseen suuntaava
ohjaus ja neuvonta mm. OHO! ja NONSTOP)
Varmistetaan toisen asteen koulutukseen pääsy ja tutkintojen
valmistuminen.

Arviointi
Eri sovelluksia otettu käyttöön; Klinik – 24,
kansalaisen terveyspalvelu, apua – nappi. Onks tää
normaalia? – huolitesti. Ikäihmisten
digitaalisenhoivan palveluja lisätty.

Toteuma
Toteutuu osit.

Arvioi työkykynsä heikentyneeksi P-Savo 29.9 % v.
2018

Ei toteudu

Pitkäaik. toimeent. tukea saavien määrä vähentynyt

Toteutuu

Työkyvyttömyyseläkettä saavien määrä on hieman
laskenut.
Ryhmätoimintaan on osallistunut vakiintunut määrä
pitkäaikaistyöttömiä.
Pitkäaikaistyöttömiä on saatu aktivoitua enemmän
yhteistyössä työllisyysyksikön kanssa.

Toteutuu osit.

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuoden 2019
aikana 353 henkilöä (vuonna 2018 341).
Starttipalveluissa oli vuoden aikana 129 henkilöä.

Unelmista totta harrastustukia on myönnetty 126
(41 v. 2020)
Käytössä vain neuvolassa (sote)
Nuorisotyöttömyys on pysynyt korkealla tasolla
toimenpiteistä huolimatta (HYTE-kerroin)

Toteutuu

Toiminnan kautta saatu tarjottua nuorille

Toteutuu osit

Toteutuu osit.
Ei toteudu

varhainen tuki, oikea-aikaisten palvelujen
saatavuus ja jatkuvuus.
Opintonsa keskeyttäneet (tieto vielä puuttuu)
-187 / 188 oppilasta sijoittui jatko-opintoihin
perusopetuksen jälkeen

Toteutuu osit.

Työikäiset

Itsehoidon suositus työ- ja toimintakyvyn ylläpidosta;
Varhaisen tuen mallit (suunnitelma tth:n kanssa)

Käytettään työterveydessä

Työttömien terveystarkastukset

n. 3 vuoden välein ja tarvittaessa (sisältää mm.
laajan elintapaohjauksen)

Elinikäinen oppiminen

Muunto - ja täydennyskoulutuksesta huolehtiminen. Kortti yms
koulutukset. Paikallisen sivistystarpeen määrittäminen ja siihen
vastaaminen (Soisalo - opisto)

Työpaikkaselvityksillä (väh. viiden vuoden välein tai
työympäristön tai toiminnan muuttuessa).
Työsuojelutoimikunnan kokoukset (sisäilma-asioissa)
säännöllisesti n.1xkk.
Työttömille Warkauskortilla (oikeus 1 maksuttomaan
kurssiin Soisalo – opistossa / v.)
TYP palvelujen kautta toteutuu

Ikääntyvät
Toimintakyvyn
ylläpitäminen

Ikääntyvien liikkumisen suositus (yli 65 – v.)

On käytössä

Iäkkäiden terveysliikunta (Voimaa Vanhuuteen, arkiliikunta, voima-,

Lonkkamurtumien 65
vuotta täyttäneillä
määrä ei lisäänny

tasapainoharjoittelu- ja liikkuvuusharjoittelu, liikuntaneuvonta

Hyvinvointi ankkurin ja voimaa vanhuuteen
työryhmän kautta on toteutettu toimintaa
ikäihmisille.
Kotihoidon kautta kotona asuville
Kunnan liikuntaneuvonnan kautta eri ryhmät.
Kaatumisseula (fys.ter. toteuttavat vaihtelevasti )

Työpaikkojen turvallisuus (rakennukset ym.)

Kaatumisin ja
putoamisiin liittyvät
hoitojaksot 65 vuotta
täyttäneillä/ 10 000
vastaavan ikäistä
vähenee 350:een.
(hytekerroin)

sisältäen ravitsemusohjaus, ulkoilu ja liikuntaraadit)

Kaatumisen ehkäisy; kaatumisseulan liikuntaohje käyttöön

sis.os ja kotihoito tekevät vaihtelevasti

Kaatumisen arviot FROP ja FRAP käyttöön

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot ovat
vähentyneet.

Toteutuu
Toteutuu

Toteutuu

Tot. osittain

Toteutuu osit.
Toteutuu (myös
korona aikana
osittain)

Toteutuu osit.

Lonkkamurtumien määrä on pysynyt samalla tasolla.

Arjen tuki

Ohjaus järjestötoimijoiden/srk tukipalvelujen piiriin

Palveluohjausta kehitetään

Toteutuu osit

Asumisen
monimuotoisuus

Yhteisöllisyyttä lisäävien senioriasumisen mahdollisuuksien lisääminen
esim. Elämänkaaritalot palvelukeskuksineen & yhteisölliset
asumusratkaisut

Tarve tunnistettu (yhä huonokuntoisempia

Ei toteudu

Elintavat ja
normaalipainoisuus
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Riskien varhainen tunnistaminen ja interventioiden käyttöönotto;

ikäihmisiä asuu kotona ja asuntojen hissittömyys
ongelma).




Lapset ja lapsiperheet
Lasten ja nuorten
ylipainoisuus vähenee
16 %:iin seuraavaan
maakunnan
valtuustokauden
alkuun mennessä

Nuoret ja nuoret
aikuiset
Mahdollisuus ennen
kutsuntojen alkua
saavuttaa parempi
kunto/ normaalipaino

Ylipainokehityksen pysäyttäminen
Elintapaneuvonnan toteutuminen / liikuntasuositukset
laajasti käyttöön

Terveyttä ja iloa ruuasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset
2018 käyttöön
Ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa ja kouluissa
Maistuva koulu.
Kouluruoka on suositusten mukaista.

Henkilökohtaisesta elintapaneuvonnasta on saatu
hyviä kokemuksia eri ryhmissä, työikäiset
väliinputoajia.
Ruokakasvatuksen ja ruokailusuositukset toteutuvat
osittain
(https://nykytila.fi/?maakunta&kunta=varkaus&yksikko&v
uosi=2020) + Teaviisari tulokset

Yhä harvempi nuori syö koululounaan päivittäin.

Ravitsemus suositukset käyttöön: Terveyttä ruoasta! Suomalaiset

Yhä harvempi harrastaa hengästyttävää liikuntaa.
Yhä useampi 8.-9. lk kokee terveydentilansa
keskinkertaiseksi tai huonoksi (Hyte kerroin)
5.lk:n fyys. toimintakyky huonontunut ja 8 lk fyysisen
toimintakyky parantunut. (Move! )
On käytössä.

ravitsemussuositukset (2014)

Ylipaino on lisääntynyt nuorilla

Ilo kasvaa liikkuen mukainen toiminta (varhaiskasvatus)
Liikkuva koulu

Kutsuntojen yhteydessä liikuntaneuvontaa, kuntosalikortti,
ravitsemusneuvontaa

Waltterin ja Könönpellon koulujen piha-alueet
(Kisapuiston kenttä)

Työikäiset

Liikuntapiirakka, työikäiset

Ikääntyvät

Vajaaravitsemuksen tunnistaminen, ehkäisy ja hoito

Työfysioterapeutit käyttävät ohjauksen tukena sekä
hyvinvointi Ankkuri ja liikuntaneuvoja(koronan
aikana vähemmän ollut aikaa)
Työikäisten arkiliikunnan lisäämiseen huomio !
MNA-/NRS2002-testit käytössä vaihtelevasti
(hoitopolku tarpeen)

Vireyttä seniorivuosiin-ikääntyneiden ruokasuositus (2020)

Tavoite 3. Hyvä mielenterveys

50

Ei toteudu

Ei toteudu

Ei toteudu
Toteutuu.

Liikuntaneuvontaa on järjestetty vuodesta 2018
kutsuntoihin meneville nuorille

Koulujen pihojen kehittäminen liikunta aktivoiviksi

Vajaaravitsemuksen
ehkäisy

Toteutuu osit.

Toimenpiteet

Toteutuu

Toteutuu osit.

Toteutuu osit.

Otettu käyttöön

Arviointi

Toteuma

Hyvä mieli ja voimavarat

Mielenterveyden ensiapukurssit
(MTA1, MTA2, NMTA)

Mielenterveyshäiriöiden vuoksi
työkyvyttömyyseläkettä
saavien määrä 18 - 34 v., %
vastaavan ikäisestä väestöstä
vähenee.
Kouluterveyskysely:
Kohtalainen tai vaikea
ahdistuneisuus

5 henkilöä soten puolelta käynyt koulutuksen >
tiedon levittäminen muihin toimipisteisiin
Mielenterveyshäiriöiden vuoksi
työkyvyttömyyseläkettä saavien määrä 18 - 34 v.,
määrä on noussut (4.3 % v. 2019 ja 3.4 % v. 2017)

Hyväksi havaitut nuorten tukemisen mallit levitykseen!
Lapset puheeksi
Perheneuvolatoiminta
Nuorten tukihenkilöt (Zsemppari)
Elämänhallinnan ryhmät nuorille (ohjaamon kautta)
Nuorisokumppani
Perhekumppani perheissä

Toteutuu osit.

Ei toteudu

Koulu-uupumus lisääntynyt lukiolaisilla, muilla
pysynyt samalla tasolla
Toteutuu osit.
Vasta 4 koulutettu (sote). Toiminta ei vielä
vakiintunut.
Toteutuu
Toiminta vakiintunut (n. 7 – 10 tukisuhdetta / v.)

Toteutuu
Toteutuu

Seurakuntien ja järjestöjen tuki

Nuorisokumppani saatu jälkihuollon tukeen
Toiminta vakiintunut ja vaikuttavaa
Toteutuu
Mm. Mielitupa (käyntimäärät 4668 v. 2019).
-mm. liikuntaryhmiä nuorille
Diakoniatyö

Painopiste 2. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistuminen
Tavoite 1. Yksinäisyyden
vähentyminen

Toimenpiteet

Arviointi

Yksinäisyys ei lisäänny.

Matalan kynnyksen palvelut (srk-toiminta, Arkeen voimaa,
vapaaehtoistoiminta, liikuntapalvelut; myös eri sukupolvia
yhdistävää harrastustoimintaa)

Arkeen voimaa – ei ole otettu käyttöön

Ei yhtään läheistä ystävää
(kouluterveyskysely).
Tuntee itsensä usein
yksinäiseksi (muutos
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vertaisohjaajat käytössä ikäihmisten liikunnassa

Toteuma

Toteutuu osit.

Vapaaehtoistyön koord. vaatii kehittämistä
Koulutetut vapaaehtoisohjaajat järjestöjen kautta

Toteutuu osit.

parempaan)
(kouluterveyskysely)

Covid 19 – epidemia lisäsi yksinäisyyttä varsinkin
ikäihmisten osalta.
Peruskoulun 8. ja 9. lk.n oppilailla läheinen ystävä on
yhä useammalla, mutta lukiolaisten amm. oppil.
opisk. kohdalla tilanne on huonontunut.
Myös 4 ja 5. lk opp. yhä useampi kokee itsensä
yksinäiseksi.

Tavoite 2.
osallistumisaktiivisuuden
lisääntyminen

Toimenpiteet

Aktiivisesti osallistuvien
aikuisten määrä lisääntyy

Arviointi

Asukkaiden varkaus – kansalaistoiminnan ohjelma v.
2018
Osallistuvan budjetoinnin mallin käyttöönotto

Nuorisopalvelut ja hyteraha

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi käyttöön.
Ennakkovaikutusten arvioinnit (EVA) määrä lisääntyy puolella
seuraavaan valtuustokauteen mennessä.

Ei käytössä. Käytössä vain joiltain osin
lapsivaikutusten arvioinnissa.

Ei toteudu

Järjestöjen toiminnan, tuen ja laatukriteerien koordinaation
kehittäminen (yhdistysohjelma, järjestötietopalvelu ja
vertaistuen saatavuus)

Osallisuuskoordinaattori yhdessä järjestöjen kanssa

Toteutuu osit.

Paikalliset osallisuusrakenteet kunnissa: kumppanuuspöydät,
asiakasraadit, osallistuva budjetointi, pitäjäraadit ja
lähidemokratiajaosto

Kumppanuuksien kehittäminen
Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen
Digiyhteisöt

Otettu käyttöön ja käytetään vaihtelevasti (eRaati
toimii neuvolassa, Perheraati järjestettiin
yhteistyössä Lapsen Kengissä ry / Varkauden
Perheentalon, Sos-lapsikylän ja Varkauden
kaupungin kanssa joulukuussa 2020, TaskuWarkaus
äppi (Tapahtumakalenteri).
Perheentalo, Mielitupa, Wastery ja Warkautelaiset
Käytössä mm. Päihdepuolella
Digivierihanke (Pohjois – Savon liittov. 2019 -)
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Toteutuu osit.

Toteutuu osit.

Toteutuu osit.
kehitteillä
Kehitettävä

Nuorten osallisuuden
lisääminen
Osallistunut koulun asioiden
suunnitteluun lisääntyy 10 %
kaikilla koulutasoilla.

Ohjaamo toiminnan vakiinnuttaminen

Lasten ja nuorten osallisuuden väylät: lastenparlamentti
Warpaset (2x/v), nuorisovaltuusto Wanuva (n.9krt/v) ja
Warjovaltuusto (2x/v)

Nuorten osallistuva Budjetointi

OHO-hanke
NONSTOP-hanke
Nuorten Työpolku-hanke
Osallistuva kuntalainen (OK-kammari) – hanke (päättynyt
2020).
Walkers – toimintaillat.

Ohjaamo käynnistetty 2018, toiminta laajentunut ja
kehittyy edelleen
Yhä harvempi 4- ja 5 lk oppilas on osallistunut koulun
asioiden suunnitteluun (46 % v. 2019 ja 57.6 % v.
2017)
V. 2020 Covid19-pandemian vuoksi siirrytty
etäkokouksiin, nuorisovaltuusto kokoontunut
säännöllisesti, lastenparlamentti ja Warjovaltuusto
peruttu keväällä 2020
Pilotointi nuorisopalveluilla 2018, on otettu käyttöön
ilman erillistä lisämääräraha osaksi
nuorisopalvelujen perusbudjetointia
OHO ja NONSTOP hankkeen kautta kehitettyjen
toimintojen avulla pystyttiin hillitsemään raskaiden
palvelujen ja ostopalveluna hankittavien
asumispalvelujen tarvetta ja sitä kautta
kustannusten nousua pitkällä tähtäimellä. Jatkuu
pajakouluina ja ryhmätoimintana.

Toteutuu
Ei toteudu
Toteutuu

Toteutuu

Toteutuu

Toteutuu.

Toimintailtoja oli toimintajakson aikana yhteensä 41,
niissä kohdattiin686 nuorta ja vapaaehtoistyön
tunteja toteutui 194. Jatkuu syksyllä 2021. (Nuorten
kohtaamistilana toimi Walkers-matkailuauto eli
Wauto) Nuoret arvioivat toiminnan ja saadun avun
yli 4 asteikolla 1-5.

Painoalue 3. Hyvää elämää tukeva ympäristö
Tavoite 1. Kiusaamista ei
esiinny
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Toimenpiteet

Arviointi

Toteuma

Tavoitetut asiakkaat, mihin
ohjattu, uhka-arviot

Ankkuri-toimintamalli: kohderyhmänä alaikäiset rikoksen
tekijät, perheväkivalta ja uhka-arviot (poliisi, sosiaali-, terveysja nuorisotoimi)

Poliisin konsultointi kiusaamistapauksissa toimii
hyvin. Myös Ankkuritiimin vierailut kouluilla koettu
hyviksi.

KiVa - Koulu toimintamalli käytössä
Pro koululu ja Pro vaka

Koulukiusattuna vähintään 1 x vko on vähentynyt
kaikilla muilla kouluasteilla, mutta amm oppil.
Puolella on pientä nousua (Kouluterveyskysely):
Perusopetuksen koulukiusaamistapaukset ovat
viime vuosina vähentyneet seuraavasti: (v. 2020
kirjattuja koulukiusaamistapauksia oli 19,
vähennystä edelliseen vuoteen 13, eli 40,6 % ja
v.2018 kirjattuja koulukiusaamistapauksia oli 45).

Koulukiusattuna väh 1 x vk
vähenee

Toteutuu

Toteutuu

Toteutuu

Camera Obscura (arvo- ja asennekasvatus)
Vuosittainen asenne- ja arvokasvatustapahtuma

toteutuu v. 21, peruuntui v.20. Toiminta
vakiintunut (srk + nuorisopalvelut)
Rikosten määrä vähenee
Väkivallan määrä vähenee

Toteutuu

Poliisin tietoon tul. Henkeen ja terveyteen
kohdistuneet väkivaltarikokset lisääntyneet

Ei toteudu

Tavoite 2. Ympäristö on
turvallinen ja viihtyisä.

Toimenpiteet

Arviointi

Toteuma

Liikenneturvallisuus:

jalankulku- ja polkupyöräonnettomuudet, moponuoret ja 1821v ajokortin saaneet.

Liikenneonnettomuuksien määrä 17 v.2020
(noussut yhdellä vuodesta 2019)

Toteutuu

Poliisin tietoon tulleet eräät liikennerikokset / 1
000 asukasta laskeneet vuodesta 2018.
Poliisin tietoon tulleet rattijuopumukset / 1 000
asukasta laskeneet vuodesta 2018.

Poliisin tietoon tulleet liikenneturvallisuuden
vaarantamiset ja liikennerikkomukset / 1 000
asukasta kohden lähteneet nousuun ja ovat
vertailualueiden korkeimmalla tasolla
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Toteutuu

Toteutuu

Ei toteudu

Lähiympäristöt tukevat
asukkaiden hyvinvointia ja
aktiivista, turvallista elämää

Kokemuksellinen hyvinvointitieto luonnon
hyvinvointivaikutuksista

Luonnon hyvinvointivaikutusten huomiointi yhdyskuntarakentamisessa

Kokemuksellisen hyvinvointikyselyn tuloksissa
asumisympäristön turvallisuus, viihtyisyys ja
luonnon läheisyys ovat tärkeitä asioita asukkaille
Viihtyisyys:
- Raivausryhmien toimesta on paljon raivattu
taajametsiä ja puistoja
- Uudet katujärjestelyt esim. Joutenlahdessa
- Uudet linja-autokatokset
- Joka kesäiset kukkaistutukset toreilla, aukioilla ja
Kauppakadun valaisimissa
Graffitit > vähentäneet töhrimistä

Toteutuu

Virkistysreitit- ja -palvelut
Luontomatkailun kehittäminen

Keski-Savon kuntien
liikenneturvallisuussuunnitelma v. 2018

Viherrakentaminen
Lähiliikuntapaikat

3 Johtopäätökset ja toimenpide – ehdotukset
Käytettävissä olevan tiedon mukaan Varkaudessa on paljon hyvinvointia, jota kannattaa vahvistaa. Pääosin Varkautelaiset ovat tyytyväisiä
elämäänsä. Lapsiperhepalveluihin panostaminen ja varhaisen tuen malli on tuottanut tulosta ja näkyy lisääntyneenä lapsiperheiden hyvinvoinnin
kokemuksena, vaikka covid19 epidemian koetaan kuitenkin kuormittaneen jonkin verran hyvinvointia. Ikääntyvien toimintakykyä on saatu
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parannettua erilaisten toimintamallien avulla pitkällä aikavälillä. Covid19 – epidemia on kuitenkin vaikuttanut toimintojen järjestämiseen ja
lisännyt yksinäisyyttä ja vähentänyt osallisuutta. Nuorten mielenterveyteen ja osallisuuteen on panostettu erilaisten hankkeiden kautta ja tämä
näkyy yleisenä hyvinvointina. Varkaudessa viihdytään ja varsinkin alueen viherympäristöllä ja vesistöllä on tärkeä merkitys asukkaiden
hyvinvointiin ja onnellisuuden kokemiseen.
Edellisessä suunnitelmassa asetettujen painopisteiden osalta on päästy alkuun monien tavoitteiden osalta. Tavoitteisiin pääsemiseksi on tehty
erilaisia toimenpiteitä tai tehty hanketyönä, joista osa vaatii vielä vahvistamista tai juurruttamista sekä selkeitä toimintamalleja. Jotta hyvinvointi
kaupungissa lisääntyy ja asukkaat ovat tyytyväisiä elämäänsä ja olosuhteisiinsa, vaatii seuraavat asiat kehittämistä.

Kehittämiskohteet / haasteet ja toimenpide - ehdotukset

56



Päihde- ja mielenterveysongelmat nousevat esille kaikkien ikäryhmien osalta
o Ehkäisevän päihdetyön ja mielenterveyden koordinaatio ja työryhmä
o Oppilashuollon kehittäminen
o Kouluterveyshuollon saatavuus
o Kasvatus – ja valistustyön jatkaminen
o Olemassa olevien toimintojen kehittäminen esim. PAKKA - malli
o Maakunnallisen yhteistyön vahvistaminen



Työllisyys mm. nuorten työttömyys on korkealla tasolla
o Koulupudokkaat / opintonsa keskeyttäneet
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Elintavat; ylipaino ja liikkumattomuus lisääntynyt varsinkin lapsilla ja nuorilla
o Elintapaohjaus kaikille ikäryhmille
o Kouluruokailun houkuttelevuuden lisääminen
o Panostus tavallisiin työikäisiin liikkujiin
o Lasten ja nuorten harraste/ “puulaaki” liikunta (Harrastamisen Suomen malli tulossa syksyllä 2021)



Yksinäisyys / ystävättömyys nousee esille varsinkin lasten, nuorten ja ikäihmisten osalta



Vaikka kiusaamisen suhteen on menty parempaan suuntaan, tulee ilmiö edelleen huomioida.
o Varsinkin sosiaalisessa mediassa tapahtuva kiusaaminen vaatii vielä toimia, jotta se nähdään ja siihen voidaan puuttua.
o Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen



Monimuotoinen ja yhteisöllinen asuminen mm. ikäihmisille
o Tavoitteena jo edellisessä kertomuksessa



Asunnottomuus
o Miten huomioidaan asunnottomuus, joka ei nouse tilastoissa esille, mutta sitä tiedetään olevan jossain määrin.



Järjestötoiminnan selkeyttäminen yhteistyössä kaupungin palveluiden kanssa. Matalankynnyksen paikkojen toiminnan kehittäminen.

Kehittämisessä tulee huomioida hyvinvoinnin - ja terveyden edistäminen kautta linjan ts. tavoitteet tulee olla siirrettävissä arkeen. Ennalta –
ehkäisyyn tulee panostaa ja yhteistyötä kehittävä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Huomioitava myös koronaepidemian vaikutukset,
kun mietitään tavoitteita.

Vuoden 2020 koronaepidemia toi muutoksia valtakunnallisesti kaikkien kansalaisten arkeen. Psyykkinen jaksaminen on ollut koetuksella, joka on
osaltaan myös heikentänyt monien toimintakykyä ja fyysistä kuntoa. Sosiaalisten kontaktien katkeaminen on lisännyt yksinäisyyttä ja
syrjäytymistä. Eri elämäntilanteessa olevien ihmisten tarpeet vaihtelevat ja hyvinvointi merkitsevät erilaisia asioita elämänkaaren eri vaiheissa
oleville ihmisille. Tavoitteena on ehkäistään palvelutarpeen lisääntyminen, vähennetään covid19 kriisin haittoja ennalta sekä helpotetaan paluuta
arkeen poikkeusolojen jälkeen. Lapsiperheet, nuoret, työikäiset ja ikääntyneet tarvitsevat erilaisia asioita arjen tueksi ja edellä mainitut asiat tulisi
huomioida tukimuotoja mietittäessä
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