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OSA I: VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS
VALTUUSTOKAUDELLA 2013–2016
Terveydenhuoltolain (1326/2010)12§:n mukaan ”Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä
toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran
valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.” Tämä hyvinvointisuunnitelma on lain
tarkoittama valtuustokauden kattava asiakirja. Vuosittainen raportointi tapahtuu osana kaupungin
tilinpäätöstä.
Talous ja väestö
Outokummun kaupungin ja kaupunkikonsernin taloudellinen tilanne on kehittynyt tarkastelujaksolla
parempaan suuntaan sekä edellisvuosien tilanteeseen että seudulliseen kehitykseen nähden.
Talousarviovuosittaiset ylijäämät ja kumuloitunut ylijäämä on parantanut kaupunkitalouden tilaa
huomattavasti hyvinvointikertomuskauden 2013–16 loppua kohden.
Outokummussa asui vuoden 2016 lopussa yhteensä 7091 asukasta. Kuntien välisen nettomuuton suunta on
kääntynyt merkittävästä vuosittaisesta muuttotappiosta lähelle nollatasoa, mutta luonnollinen
väestönmuutos (ikääntyminen) on näkynyt edelleen väestömäärän vähenemisenä sekä demografisen
huoltosuhteen heikkenemisenä tarkastelujaksolla. Väestöennusteen mukaan Outokummun asukasluku
vuonna 2030 olisi 6300 henkilöä.
Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet (0–17-v.)
Vuoden 2016 väestötietojen mukaan 0–6-vuotiaiden osuus väestöstä oli 6,7 % (n=478) ja 7–15-vuotiaiden
osuus 8,6 % (n=610). Lapsiperheiden osuus perheistä on ollut vuonna 2016 yhteensä 32 %. Seurantavuosien
aikana lapsiperheiden määrässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia, mutta yksinhuoltajaperheiden määrä
ja suhteellinen osuus on kasvanut vuosittain: vuonna 2016 yksinhuoltajaperheitä oli lähes joka neljäs (23 %)
outokumpulaisista lapsiperheistä.
Varhaiskasvatukseen osallistui 66 % (2016) 3–5-vuotiaista, eli joka kolmas lapsi ei ole ollut
varhaiskasvatuksen piirissä. Lasten neuvolakäyntien (0–7-v.) määrät ovat hieman kasvaneet viime vuosina,
ja kouluterveydenhuollon käynnit (7–18-v.) ovat olleet vertailukuntien korkeimmalla tasolla vuonna 2016.
Outokumpulaisten lasten ja nuorten hyvinvointia ja elintapoja voidaan arvioida 8. ja 9. luokan oppilaiden
kouluterveyskyselyn (2017) perusteella seuraavasti: yläkoululaisista 18 % kokee terveytensä
keskimääräiseksi tai huonoksi, ylipainoiseksi (BMI) itsensä ilmoittaa 17 % oppilaista, ja päivittäisen
koululounaan jättää syömättä joka neljäs (25 %) kyselyyn vastanneista. Hengästyttävän liikunnan
harrastaminen on hieman kasvanut, sillä yli 72 % oppilaista ilmoittaa harrastavansa yli tunnin
hengästyttävää liikuntaa viikossa, ja lähes 40 % kyselyyn vastanneista harrastaa omaehtoista liikuntaa
päivittäin.
Oppilaiden humalahakuinen juominen (10 %) ja tupakointi (16 %) ovat kyselyn vastausten perusteella
vähentyneet, mutta nuuskan käyttö vastaavasti lisääntynyt. Huumausaineiden käyttö on Outokummussa
koululaisten keskuudessa verrokkikuntiin ja maakunnan keskitasoon nähden yleistä, sillä yli 12 %
peruskoulun viimeisten luokkien oppilaista ilmoittaa kokeilleensa laittomia huumeita. Huumekokeilujen
suhteellinen määrä on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2010 (6,5 % -> 12,1 %).
Koulukiusatuksi vähintään kerran viikossa kokee tulevansa noin joka kymmenes (9,5 %) nuori.
Kiusaamiskokemusten suhteellinen määrä on laskenut hiukan edellisessä kyselystä (2013), mutta on
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edelleen kolme prosenttiyksikköä yli Pohjois-Karjalan keskiarvon. Arkisin alle kahdeksan tuntia yössä
nukkuvia nuoria on lähes 40 % kyselyyn vastanneista. Perusopetuksen terveydenedistämisenaktiivisuus
(TEA) on tasaisesti parantunut seurantavuosien aikana: vuonna 2015 pisteet olivat 78, mikä oli
vertailukuntien paras noteeraus.
Lastensuojeluilmoitusten määrä on laskenut edelleen, ja on enää 0,2 % yli Pohjois-Karjalan keskiarvon.
Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien (0–17v) piirissä oli 4,9 % lapsista. Osuus on laskenut kahdessa
vuodessa lähes puoleen ja on enää 0,7 % yli Pohjois-Karjalan keskiarvon. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen
lasten määrä on vähentynyt, mutta heitä on edelleen 2,5 % 0–20 vuotiaista. Osuus on 0,9 % yli PohjoisKarjalan keskiarvon.
Nuoret ja nuoret aikuiset (16–24-v.)
Vuoden 2016 väestötietojen mukaan 16–24-vuotiaiden osuus väestöstä on 8,7 % (n=616). Nuorten aikuisten
väestöosuus on pienentynyt tasaisesti koko 2000-luvun ajan. Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osuus on
laskenut seurantavuosien aikana: vuonna 2015 koulutuksen ulkopuolelle jäi 56 henkilöä (9,7 % vastaavan
ikäisistä). Nuorisotyöttömyys on puolestaan jatkanut kasvuaan; vuonna 2016 nuorisotyöttömiä
työvoimasta oli 22,9 % (53 henkilöä). Korkea nuorisotyöttömyys näkyy myös toimeentulotukea
pitkäaikaisesti saaneiden 18–24-vuotiaiden henkilöjen osuudessa (6,4 %) suhteessa koko ikäryhmään.
Outokumpulaisten nuorten aikuisten hyvinvointia ja elintapoja voidaan arvioida 2. asteen opiskelijoiden
kouluterveyskyselyn (2017) perusteella seuraavasti: terveydentilan keskimääräiseksi tai huonoksi
kokemisessa on eroja lukiolaisten (16,3 %) ja ammattiopiston opiskelijoiden (25,5 %) välillä.
Humalahakuisen juomisen käyttäytymiserot ovat kuitenkin tasaantuneet (Lukio 17 % / Ammattiopisto 25
%) selvästi, ja tupakoinnissa on samansuuntainen ilmiö (16 % / 17 %), Hengästyttävän liikunnan
harrastaminen ja päivittäinen vapaa-ajan liikunta on yleisempää lukiolaisilla. Ylipaino (BMI) on
oppilaitoksesta riippumatta verrattain yhtä yleistä 2. asteen opiskelijoilla; noin kolmannes ilmoittaa itsensä
ylipainoiseksi.
Työikäiset (25–64-v.)
Vuoden 2016 väestötietojen mukaan 25–64-vuotiaiden osuus kaupungin väestöstä oli 47,8 % (n=3389).
Työllisten osuus työvoimasta on laskenut tasaisesti: vuonna 2015 työllisiä oli 31,2 % väestöstä. Työttömien
osuus työikäisestä työvoimasta on 18,1 % (511 henkilöä, 2016) ja vaikeasti työllistyvien osuus
(rakennetyöttömyys) oli 7,7 % (313 henkilöä). Pitkäaikaistyöttömien osuus on kasvanut seurantavuosien
aikana; vuonna 2016 pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä oli 28,8 % (147 henkilöä). Kunnan
osarahoittama työmarkkinatuki on kasvanut seurantavuosien aikana; vuonna 2014 tukea maksettiin 250
454 euroa, mutta vuonna 2017 maksuosuus oli 391 135 euroa.
Työkyvyttömyyseläkettä saavien 25–64-vuotiaiden henkilöjen määrä on laskenut seurantavuosien aikana:
vuonna 2015 työkyvyttömyyseläkkeellä oli 13,7 % työikäisistä (25–64-v.). Kehitystä tukee myös
sairauspäivärahaa saaneiden osuuden lasku, joka on laskenut vuodesta 2014 lähtien. Suurin
työkyvyttömyyden aiheuttaja ovat edelleen mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöt (5,1 %). Seuraavaksi
yleisimmät työkyvyttömyyden syyt ovat tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä sidekudos- (0,8 %) ja
verenkiertoelinsairaudet (3,8 %). Outokumpulaisten keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on 60 vuotta.
Työikäisten elintapoihin liittyvää kuntakohtaista indikaattoritietoa ei ole saatavissa Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen Sotkanet-tietopalvelusta. Elintapoja voidaan kuitenkin arvioida Pohjois-Karjalan
ATH-tutkimuksen (20–64-vuotiaiden väestötiedot) tiedoilla. Tulosten mukaan terveytensä keskitasoiseksi
tai sitä huonommaksi kokee yli kolmannes työikäisistä (34,2 %). Päivittäin tupakoivien osuus on 19 %, ja
alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C-analyysi; Alcohol Use Disorders Identification Test, C-versio) on
tutkimuksen mukaan neljännes (26 %) outokumpulaisista työikäisistä. Työikäisistä lihavia (BMI > 30) on 19
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%, ja vapaa-ajanliikuntaa harrastamattomien osuus on 20 %. Työkykynsä heikentyneeksi arvioi jopa
neljännes työntekijöistä.
Työikäisten perusterveydenhuollon lääkärikäynnit ovat laskeneet vuodesta 2011 lähtien, ja ne ovat
hyvinvointikertomuksen laadinta-aikaan vertailukuntien matalimmat. Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja
terveyskeskusten vuodeosastolla hoidettujen määrä on ollut laskussa, kun taas päihdehuollon laitoksissa
hoidossa olleiden määrä on kasvanut (11 henkilöä vuonna 2015), mikä on vertailukuntien korkein
henkilömäärä.
Ikääntyneet (65 vuotta täyttäneet)
Vuoden 2016 väestötietojen mukaan 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä on 28,2 % (n=1998).
Väestöennusteen mukaan vuonna 2025 väestöstä 65 vuotta täyttäneiden osuus on yli kolmannes (34,2 %).
Elämänlaatua osoittavia kuntakohtaisia indikaattoreita ei ole saatavissa Sotkanet-tietopalvelusta, joten
havainnot pohjautuvat Pohjois-Karjalan ATH-tutkimuksen tuloksiin 65 ja 75 vuotta täyttäneiden osalta.
Terveytensä keskitasoiseksi tai heikommaksi kokee lähes kaksi kolmasosaa (59 %) 65 vuotta täyttäneistä
henkilöistä, ja kokemus terveydentilasta heikentyy ikääntyessä. Neljäsosa (25 %) 75 vuotta täyttäneistä
henkilöistä kokee suuria vaikeuksia arkiaskareissa. Yksinäisyyden kokeminen lisääntyy ikääntyessä, sillä
noin viidesosa 75 vuotta täyttäneistä on yksinäinen. Päivittäin tupakoivien osuus on matala 65 vuotta
täyttäneillä (7 %). Alkoholia liikaa käyttävien osuus (11 %) on hieman nousussa 65 vuotta täyttäneillä. Vapaaajan liikuntaa harrastamattomia on noin viidennes 65 vuotta täyttäneistä, ja lihavuuskin on yhtä yleistä (24
%).
Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta Outokummun palvelujärjestelmä täyttää STM:n laatusuositukset 75
vuotta täyttäneiden osalta seuraavasti: kotona asuvien osuus on 88,6 % (alle suositusten) koko ikäluokasta;
säännöllisen kotihoidon piirissä on 13,6 %; omaishoidon tuen piirissä 3,9 % (suositusta hieman matalampi);
tehostetun palveluasumisen piirissä 6,3 %, ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 4,8 % (suositusta hieman
korkeampi). Terveydenedistämisen aktiivisuus (TEA) ikääntyneiden palveluissa vuonna 2014 on ollut
noteeraukseltaan 77 pistettä.
Kaikki ikäryhmät
Väestön sairastavuutta kuvaava Kansaneläkelaitoksen sairastumisindeksi on 127 (maan keskiarvo 100), ja se
on pysytellyt jo vuosia samalla, verrattain korkealla tasolla. Sairauspäivärahaa saaneiden osuus, mikä
ilmaisee pitkittynyttä työkyvyn alenemista, on lähtenyt laskuun vuodesta 2014 lähtien. Asianomainen
indikaattori toimii kohtalaisen hyvin myös tulevan työkyvyttömyyden ennakointimuuttujana;
työkyvyttömyyseläkkeitä saavien osuus on laskussa, ja vuonna 2015 työkyvyttömyyseläkkeellä oli yhteensä
13,7 % kaikista 25–64-vuotiaista.
Koko väestön hyvinvointia voidaan arvioida THL:n toteuttamalla alueellisen terveys- ja
hyvinvointitutkimuksen (ATH) tuloksilla maakuntatasolla seuraavasti: terveytensä keskimääräiseksi tai
huonoksi kokee 41 % tutkimukseen osallistuneista; päivittäin tupakoivia on 15 %; liikaa alkoholia käyttäviä
(AUDIT-C-analyysitieto) 22 %; vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomia 21 %; itsensä lihavaksi ilmoittavia
(BMI > 30) 20 %, ja yksinäisyyttä kokevia 10 %.
Alkoholijuomien myynti asukasta kohden on laskenut seurantavuosina; vuonna 2015 määrä oli 8 litraa
puhdasta alkoholia (til-%. 100) asukasta kohden.
Perusterveydenhuollon kaikki lääkärikäynnit ovat vähentyneet vuodesta 2011 lähtien, ja niiden
kokonaislukumäärä on nyt vertailualueiden matalin. Toisaalta perusterveydenhuollon muiden
avohoitokäyntien (muu ammattilainen terveydenhuollon henkilökuntaan kuuluva kuin lääkäri) määrä on
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kasvanut. Erikoissairaanhoidon avokäynnit ovat olleet pienoisessa laskussa. Sosiaali- ja terveystoimen
nettokustannukset ovat olleet laskussa vuodesta 2013 lähtien ja ovat nyt vertailualueen keskimääräiset
(3817 euroa/asukas). Erikoissairaanhoidon nettokustannukset ovat puolestaan olleet vertailukuntien
korkeimmat (1406 euroa / asukas). Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot ovat kasvaneet jonkin
verran seurantavuosien aikana.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää kaksi kertaa vuodessa tietoja suoraan kunnan eri toimialojen
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä. Terveyden edistämisen kuntatasoista aktiivisuutta (vuosilta
2015–16) voidaan arvioida TEA-viisarin tuloksilla (arvo 0-100 pistettä) seuraavasti: kunnan strategisen
johtamisen terveyden edistämisen aktiivisuus on 62, terveyden edistämisen aktiivisuus liikunnan
edistämisessä 68, terveyden edistämisen aktiivisuus perusterveydenhuollossa 59, terveyden
edistämisaktiivisuus (TEA) ammatillisessa koulutuksessa 68 pistettä. Hyvinvointi- ja terveyseroja
kaventavia toimenpiteitä kunnan talous- ja toimintasuunnitelmassa ei ole arvioitu vuonna 2015.

1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi
1.1 TALOUS JA ELINVOIMA
Tulot
%

Suunta

Verotulot, euroa / asukas

Vuosikate, euroa / asukas

Vertailu

6

Menot
%

Suunta

Vertailu

Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas

Perusterveydenhuollon (mukaanlukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas

Väestö
%

Suunta

Vertailu

Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta

Lapsiperheet, % perheistä

7

Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä

Koulutustasomittain

0 - 6-vuotiaat, % väestöstä

7 - 15-vuotiaat, % väestöstä

16 - 24-vuotiaat, % väestöstä

8

25 - 64-vuotiaat, % väestöstä

65 - 74-vuotiaat, % väestöstä

75 - 84-vuotiaat, % väestöstä

85 vuotta täyttäneet, % väestöstä

Elatussuhde

9

Elinvoima
%

Suunta

Vertailu

Kunnan yleinen pienituloisuusaste

Työttömät, % työvoimasta

Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä

Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15 - 64-vuotiaista

Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista
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TALOUS JA ELINVOIMA – Yhteenveto
Outokummun kaupungin ja kaupunkikonsernin taloudellinen tilanne on kehittynyt tarkastelujaksolla
parempaan suuntaan sekä edellisvuosien tilanteeseen että seudulliseen kehitykseen nähden. Mm.
vuosikate on kehittynyt selvästi parempaan suuntaan, ja suhteellinen velkaantuneisuus on vähentynyt
merkittävästi.
Väestön ikärakenteessa 0-15 -vuotiaiden osuus on hyvin lähellä Pohjois-Karjalan maakunnan keskiarvoa,
nuorten ja työikäisten (16–64 -vuotiaat) osuus jää alle keskiarvon, ja yli 64 -vuotiaiden osuus ylittää
keskiarvon. Yli 20-vuotiaan väestön keskimääräinen koulutustaso jää alle maakunnan keskiarvon.
Kuntien välisen nettomuuton suunta on kääntynyt vuosina 2015–16 merkittävästä muuttotappiosta lähelle
nollatasoa. Luonnollinen väestönmuutos (ikääntyminen) näkyy väestömäärän vähenemisenä sekä
demografisen huoltosuhteen heikkenemisenä tarkastelujaksolla sekä tulevina vuosina.
Vaikea työllisyystilanne - erityisesti rakennetyöttömyys - aiheuttaa edelleen merkittäviä haasteita
kaupungin sekä alueellisen ja maakunnallisen hyvinvointi- ja elinvoimakehityksen kannalta.
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1.2 LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET
Elämänlaatu ja osallisuus
%

Suunta

Vertailu

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Nuuskaa päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista
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Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Opiskelu, työ ja toimeentulo
%

Suunta

Vertailu

Toimeentulotukea saaneet 18 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä

Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
%

Suunta

Vertailu

Läheisen alkoholin käyttö aiheuttanut ongelmia, % 8. ja 9. luokan oppilaista
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Rikoksista syyllisiksi epäillyt 0 - 14-vuotiaat / 1 000 vastaavan ikäistä

Päivähoito
%

Suunta

Vertailu

Lasten päivähoidossa olleet 3 - 5-vuotiaat % vastaavan ikäisestä väestöstä

Koulu
%

Suunta

Vertailu

Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista
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Sosiaali- ja terveydenhuolto
%

Suunta

Vertailu

Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0 - 17-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavan ikäisestä
väestöstä (THL)

0 - 17-vuotiaat lapset, joista on tehty lastensuojeluilmoitus, % vastaavan ikäisestä väestöstä (THL)

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 20-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä (THL)

Vapaa-aika
%

Suunta

Vertailu

Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)
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Viettää aikaa harrastuksen parissa vähintään kerran viikossa, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)

Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)

Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
(2017-)

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET - Yhteenveto
Vuoden 2016 väestötietojen mukaan 0–6-vuotiaiden osuus väestöstä oli 6,7 % (n=478) ja 7–15-vuotiaiden
osuus 8,6 % (n=610). Lapsiperheiden osuus perheistä on 32 % (2016). Seurantavuosien aikana
lapsiperheiden määrässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia mutta yksinhuoltajaperheiden määrä on
kasvanut seurantavuosien aikana: vuonna 2016 yksinhuoltajaperheitä oli lähes joka neljäs eli 23 %
lapsiperheistä, mikä on syytä huomioida myös osana demografista analyysiä.
Varhaiskasvatukseen osallistui vuonna 2016 3–5-vuotiaista yhteensä 66 %, eli joka kolmas lapsi ei ole ollut
varhaiskasvatuksen piirissä. 3–5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatus hyödyttää tutkimusten mukaan
erityisesti niitä lapsia, jotka eivät saa kotoaan tasapainoista kasvun ja kehityksen tukea.
Outokumpulaisten lasten ja varhaisnuorten hyvinvoinnissa ja elintavoissa positiivista asioita ovat kyselyiden
ja tilastojen perusteella
 terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi kokevien määrä (8-9 lk)
 ylipainoisten määrä (8-9 lk)
 koululounas maistuu (8-9 lk)
 koulukiusaamisen vähentyminen (8-9 lk)
Huolestuttavia ja erityistä huomiota tarvitsevia asioita ovat
 tupakkaa, nuuskaa ja laittomia huumeita käyttävien tai kokeilleiden nuorten lukumäärä (8-9 lk)
 läheisten alkoholinkäytön aiheuttamat ongelmat (8-9 lk)
 tehtyjen rikosten määrä (0–14-vuotiaat)
 kiusaamista edelleen 3 % yli maakunnan keskiarvon (8-9 lk)
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Lastensuojeluilmoitusten määrä on laskenut edelleen, ja on enää 0,2 % yli Pohjois-Karjalan keskiarvon.
Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien (0–17-v.) piirissä oli 4,9 % lapsista. Osuus on laskenut kahdessa
vuodessa lähes puoleen ollen enää 0,7 % yli Pohjois-Karjalan keskiarvon. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen
lasten määrä on pienentynyt mutta heitä on edelleen 2,5 % 0–20-vuotiaista. Osuus on 0,9 % yli PohjoisKarjalan keskiarvon. On kuitenkin huomioitava, että avohuollon tukitoimien ja kodin ulkopuolelle
sijoitettujen lasten ikäryhmien koot ovat tarkastelutasolla erilaiset.
Toimeentulotukea saavien lapsiperheiden suhteellinen osuus on Outokummussa 13,7 %, mikä on noin 40 %
suurempi kuin maakunnassa keskimäärin (9,9 %).

1.3 NUORET JA NUORET AIKUISET
Elämänlaatu ja osallisuus
%

Suunta

Vertailu

Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Ylipaino, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
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Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista

Tupakoi päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Nuuskaa päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista

18
Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % ammatillisen oppilaitoksen 1.
ja 2. vuoden opiskelijoista

Tupakoi päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Nuuskaa päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Opiskelu, työ ja toimeentulo
%

Suunta

Vertailu

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-vuotiaat, %
vastaavanikäisestä väestöstä
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Toimeentulotukea saaneet 18 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
%

Suunta

Vertailu

Läheisen alkoholin käyttö aiheuttanut ongelmia, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Läheisen alkoholin käyttö aiheuttanut ongelmia, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista
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NUORET JA NUORET AIKUISET - Yhteenveto
Vuoden 2016 väestötietojen mukaan 16–24-vuotiaiden osuus väestöstä on 8,7 % (n=616). Nuorten aikuisten
väestöosuus on pienentynyt tasaisesti koko 2000-luvun. Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osuus on
laskenut seurantavuosien aikana: vuonna 2015 koulutuksen ulkopuolelle jäi 56 henkilöä, mikä on 9,7 %
vastaavan ikäisistä. Nuorisotyöttömyys on puolestaan jatkanut kasvuaan; vuonna 2016 nuorisotyöttömiä
työvoimasta oli 22.9 % (53 henkilöä). Korkea nuorisotyöttömyys näkyy myös toimeentulotukea
pitkäaikaisesti saaneiden (18–24v) osuudessa, joka on ollut 26,7 %.
Outokumpulaisten nuorten hyvinvoinnissa ja elintavoissa positiivista asioita ovat kyselyiden ja tilastojen
perusteella
 mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien pieni
määrä (16–24-vuotiaat)
 terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi kokevien määrä (Riveria Outokummun yksikkö 1.
ja 2. vuoden opiskelijat)
 tupakkaa tai nuuskaa käyttävien määrä (Riveria Outokummun yksikkö 1. ja 2. vuoden opiskelijat)
 hengästyttävää liikuntaa harrastavien määrä (lukio 1. ja 2. vuoden opiskelijat)
Huolestuttavia ja erityistä huomiota tarvitsevia asioita ovat
 terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi kokevien määrä (lukio 1. ja 2. vuoden opiskelijat)
 ylipainoisten määrä (lukio 1. ja 2. vuoden opiskelijat)
 tupakkaa ja nuuskaa käyttävien määrä (lukio 1. ja 2. vuoden opiskelijat)
 laittomia huumeita kokeilleiden määrä (lukio ja Riveria Outokummun yksikkö 1. ja 2. vuoden
opiskelijat)
 läheisten alkoholinkäytön aiheuttamat ongelmat (lukio ja Riveria Outokummun yksikkö 1. ja 2.
vuoden opiskelijat)
1.4 TYÖIKÄISET
Elämänlaatu ja osallisuus
%

Suunta

Vertailu

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä

Sosiaali- ja terveydenhuolto
%

Suunta

Vertailu

Perusterveydenhuollon avohoidon (pl. suun terveydenhoito) nettokäyttökustannukset, euroa / asukas
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Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas

TYÖIKÄISET - Yhteenveto
Vuoden 2016 väestötietojen mukaan työikäisten (25–64-vuotiaat) osuus väestöstä oli 47,8 % (n=3389).
Työllisten osuus työvoimasta on laskenut tasaisesti; vuonna 2015 työllisiä oli 31,2 % väestöstä. Työttömien
osuus kokonaistyövoimasta on 18,1 % (511 henkilöä, 2016) ja vaikeasti työllistyvien osuus
(rakennetyöttömyys) oli 7,7 % (313 henkilöä). Pitkäaikaistyöttömien osuus on kasvanut seurantavuosien
aikana; vuonna 2016 pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä oli 28,8 % (147 henkilöä). Kunnan
osarahoittaman työmarkkinatuen määrä on kasvanut seurantavuosien aikana; vuonna 2014 tukea
maksettiin 250 454 euroa, ja vuonna 2017 maksuosuus oli 391 135 euroa.
Työkyvyttömyyseläkettä saavien 25–64-vuotiaiden määrä on vähentynyt seurantavuosien aikana: vuonna
2015 työkyvyttömyyseläkkeellä oli 13,7 % työikäisistä. Kehitystä tukee myös muutos sairauspäivärahaa
saaneiden väestöosuudessa, joka on laskenut vuodesta 2014 lähtien. Suurin työkyvyttömyyden aiheuttaja
ovat edelleen mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöt (5,1 %). Seuraavaksi yleisimmät syyt
työkyvyttömyydelle ovat tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä sidekudos- (0,8 %) ja
verenkiertoelinsairaudet (3,8 %). Outokumpulaisten keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on 60 vuotta.
Työikäisten elintapoihin liittyvää kuntakohtaista indikaattoritietoa ei ole saatavissa Sotkanettietopalvelusta. Elintapoja voidaan kuitenkin arvioida Pohjois-Karjalan ATH-tutkimuksen (aikuisten
terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus, ikäryhmät 20–64-v.) tiedoilla. Tulosten mukaan terveytensä
keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokee kolmannes työikäisistä (34,2 %). Päivittäin tupakoivien osuus
on 19 %, ja alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C-analyysi) työikäisistä on 26 %. Työikäisistä lihavia
(BMI > 30) on 19 %, ja vapaa-ajanliikuntaa harrastamattomien osuus on 20 %. Työkykynsä heikentyneeksi
arvioi jopa neljäsosa kaikista työssäkäyvistä.
Työikäisten perusterveydenhuollon lääkärikäyntien määrä on laskenut vuodesta 2011 lähtien, ja lukema on
ollut hyvinvointikertomusjakson päättyessä vertailukuntien matalin sekä alle maakunnan keskitason.
Esimerkiksi työterveyshuollon tilastot eivät kuitenkaan näy em. tiedoissa, joten suoria päätelmiä
väestöterveyden tilasta ei ole luontevaa tämän perusteella tehdä. Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja
terveyskeskusten vuodeosastolla hoidettujen määrä on ollut laskussa, kun taas päihdehuollon laitoksissa
hoidossa olleiden määrä on kasvanut (11 henkilöä vuonna 2015), mikä on vertailukuntien korkein
henkilöluku.
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1.5 IKÄIHMISET
Sosiaali- ja terveydenhuolto
%

Suunta

Vertailu

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä
(vuosittainen noteeraus 30.11.)

Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaavan ikäisestä väestöstä

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

Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet 31.12.,
% vastaavan ikäisestä väestöstä
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IKÄIHMISET - Yhteenveto
Vuoden 2016 väestötietojen mukaan 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä on 28,2 % (n=1998), ja
väestöennusteen mukaan ikäryhmän osuus kaikista outokumpulaisista on jo yli kolmannes (34,2 %) vuonna
2025.
Elämänlaatua osoittavia kuntakohtaisia indikaattoreita ei ole saatavissa Sotkanet-tietopalvelusta, joten
seuraavassa esitetyt havainnot pohjautuvat Pohjois-Karjalan ATH-tutkimuksen tuloksiin 65 ja 75 vuotta
täyttäneillä henkilöillä. Terveytensä keskitasoiseksi tai heikommaksi kokee 59 % kaikista 65 vuotta
täyttäneistä, ja yleisesti terveydentilan kokeminen heikentyy ikääntyessä. Kaikista 75 vuotta täyttäneistä
neljännes (25 %) kokee suuria vaikeuksia arkiaskareissa. Yksinäisyyden kokeminen lisääntyy ikääntyessä,
sillä noin viidennes 75 vuotta täyttäneistä on kokemuksensa mukaan yksinäinen. Päivittäin tupakoivien
osuus 65 vuotta täyttäneiden väestöosassa on verrattain matala (7 %), mutta alkoholia liikaa käyttävien
määrä (11 %) on vastaavasti korkeahko ja hieman nousussa kyseisessä ikäryhmässä. Vapaa-ajan liikuntaa
harrastamattomia on noin viidennes kaikista 65 vuotta täyttäneistä, ja lihavuuskin on ao. ikäryhmässä yhtä
yleistä (24 %). Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvien hoitojaksojen määrä 65 vuotta täyttäneillä on kasvanut
vuodesta 2010 lähtien, ja luku on nyt vertailukuntia korkeammalla tasolla.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta Outokummun palvelujärjestelmä täyttää STM:n laatusuositukset 75
vuotta täyttäneiden osalta seuraavasti: kotona asuvien osuus on 88,6 % koko ikäryhmästä (alle suositusten);
säännöllisen kotihoidon piirissä on ollut 11,9 %; omaishoidon tuen piirissä 3,9 % (suositusta hieman
matalampi); tehostetun palveluasumisen piirissä 6,3 %, ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 4,8 % (suositusta
hieman korkeampi) koko ikäryhmästä.

1.6 KAIKKI IKÄRYHMÄT
Elämänlaatu ja osallisuus
%

Suunta

Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu

Vertailu
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Mielenterveysindeksi, ikävakioitu

Tuki- ja liikuntaelinsairausindeksi, ikävakioitu

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
%
Suunta
Vertailu
Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta

Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa

Pitkäaikaistyöttömät, % työvoimasta
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Sosiaali- ja terveydenhuolto
%
Suunta

Vertailu

Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta

Perusterveydenhuollon muut avohoitokäynnit (muu ammattiryhmä kuin lääkäri) / 1 000 asukasta

Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kunnan strategisessa johtamisessa, pistemäärä

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit / 1 000 asukasta

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, euroa / asukas
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Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas

Vapaa-aika
%

Suunta

Vertailu

Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) liikunnan edistämisessä, pistemäärä

Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa, pistemäärä

Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) lukiokoulutuksessa, pistemäärä
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Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) ikääntyneiden palveluissa, pistemäärä

KAIKKI IKÄRYHMÄT - Yhteenveto
Outokummussa on vuoden 2016 lopussa ollut 7091 asukasta. Väestöennusteen mukaan kaupungin
asukasluku olisi vuonna 2030 yhteensä 6300 henkilöä. Väestön sairastavuutta kuvaava
Kansaneläkelaitoksen sairastumisindeksi on ollut vuonna 2016 luvussa 127 (maan keskiarvo 100), ja tilanne
on pysytellyt jo vuosia samalla tasolla. Sairauspäivärahaa saaneiden osuus, joka ilmaisee pitkittynyttä
työkyvyn alenemista, on ollut laskusuunnassa vuodesta 2014 lähtien. Kyseinen indikaattoritieto toimii
kohtalaisen hyvin myös tulevan työkyvyttömyyden ennakointimuuttujana; työkyvyttömyyseläkettä
saavien osuus on niin ikään vähentynyt: vuonna 2015 työkyvyttömyyseläkkeellä oli 13,7 % kaikista 25–64vuotiaista.
Koko väestön hyvinvointia voidaan arvioida THL:n toteuttamalla alueellisen terveys- ja
hyvinvointitutkimuksen (ATH) tuloksilla maakuntatasolla seuraavasti: terveytensä keskimääräiseksi tai
huonoksi kokee 41 % tutkimukseen osallistuneista; päivittäin tupakoivia on 15 %; liikaa alkoholia käyttäviä
(AUDIT-C) 22 %; vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomia 21 %; itsensä lihavaksi ilmoittavia (BMI > 30) 20 %,
ja yksinäisyyttä kokevia 10 % tutkituista.
Alkoholijuomien myynti asukasta kohden on laskenut Outokummussa seurantavuosina, vuonna 2015 määrä
oli kahdeksan litraa asukasta kohden (100 % alkoholina). Huomionarvoista on, että indikaattoritieto
ilmaisee puhtaan alkoholin absoluuttiset myyntiluvut.
Perusterveydenhuollon kaikkien lääkärikäyntien määrä on laskenut vuodesta 2011 lähtien, ja luku on
seurantajakson päättyessä ollut vertailualueiden matalin. Toisaalta perusterveydenhuollon muut
avohoitokäynnit (muu ammattilainen kuin lääkäri) ovat lisääntyneet. Myös erikoissairaanhoidon avokäynnit
ovat olleet pienoisessa laskussa. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset ovat laskussa vuodesta 2013
lähtien ja ovat nyt vertailualueen keskitasolla (3817 euroa/asukas). Erikoissairaanhoidon nettokustannukset
ovat vertailukuntien korkeimmat (1406 euroa/asukas). Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvien hoitojaksojen
määrä on kasvanut seurantajaksolla jonkin verran.
Terveyden edistämisen kuntatasoista aktiivisuutta (vuosilta 2015–2016) voidaan arvioida TEA-viisari
tuloksilla (0–100 pistettä) seuraavasti: kunnan strategisen johtamisen terveyden edistämisen aktiivisuus on
62; terveyden edistämisen aktiivisuus liikunnan edistämisessä 68; terveyden edistämisen aktiivisuus
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perusterveydenhuollossa 59, ja terveyden edistämisen aktiivisuus (TEA) ammatillisessa koulutuksessa 68
pistettä. Hyvinvointi- ja terveyseroja kaventavia toimenpiteitä kunnan talous- ja toimintasuunnitelmassa ei
ole arvioitu vuonna 2015.

2 Painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi
Edellisen kauden hyvinvointisuunnitelman (2013-2016) painopisteeksi oli asetettu seuraavat kolme:
1) Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen
2) Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen
3) Iäkkäiden hoidon ja hoivan kehittäminen
1) Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi oli asetettu seuraavat tavoitteet:
- syrjäytymisen ehkäiseminen
- kuntalaisten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin turvaaminen
- raskaamman tuen palvelutarpeen vähentäminen ja ehkäiseminen
- turvallinen kasvuympäristö
Kun asetettujen tavoitteiden tuloksia tarkastellaan asetetuilla arviointimittareilla, voidaan todeta
seuraavaa:
Syrjäytymisen arviointia on tehty koulupudokkaiden ja nuorisotyöttömyyden tunnusluvuilla. Koulutuksen
ulkopuolelle jääneiden osuus on laskenut seurantavuosien aikana, vuonna 2015 koulutuksen ulkopuolelle jäi
56 henkilöä eli 9,7 % 17–24-vuotiaista, mikä on hieman Pohjois-Karjalan keskiarvoa suurempi luku.
Nuorisotyöttömyys on puolestaan jatkanut kasvuaan, ja vuonna 2016 nuorisotyöttömiä työvoimasta oli liki
neljännes 22.9 % (53 henkilöä). Korkea nuorisotyöttömyys näkyy myös toimeentulotukea pitkäaikaisesti
saaneiden osuudessa, joka on ollut 6,4 % vuonna 2016. Etsivä nuorisotyö on tavoittanut vuosittain noin 50 80 nuorta. Ajanjaksolla 1.9.2016–31.8.2017 tavoitettiin 17 naista ja 43 miestä.
Vapaa-aikapalveluiden käyttäjämäärät ovat – niiltä osin kuin niitä pystytään luotettavasti mittaamaan –
pysyneet lähes samalla tasolla väkimäärään suhteutettuna jo vuosia. Suuri ongelma ovat eniten tukea
tarvitsevat perheet ja heidän lapsensa, jotka jäävät eri syistä harrastusten ja tukipalveluiden ulkopuolelle.
Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmasta ja taloussuhdanteista johtuva työttömyys sekä päihteet ovat
Outokummussakin todennäköisesti suurimmat lapsiperheiden huoltajien, ja siten koko perheen,
hyvinvointia haastavat perussyyt. Samoin yksihuoltajien suuri suhteellinen määrä on usein taloudellisesti
erityisen haastava tilanne. Erityisen huomionarvoista on, että huono-osaisuuden periytymisen
katkaisemiseen ei ole löydetty riittävän vaikuttavia keinoja. Raskaamman palvelutarpeen ennaltaehkäisy
on onnistunut kohtuullisesti päätellen lastensuojelun tilastolukujen kehityksestä.
Turvallisen kasvuympäristön arvioiminen on haasteellista. Poliisin tietoon tulleiden väkivaltarikosten eli
henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä on jopa noussut seurantavuosien aikana ja sama ilmiö
on rattijuopumustapausten kohdalla. Tämä on erityisen merkillepantavaa siksi, että poliisin resursseja on
karsittu ja kohdennettu uudelleen hyvinvointikertomusjakson aikana maakunnassa ja valtakunnallisesti,
millä on ollut vaikutuksensa myös Outokummun poliisipalveluihin sekä poliisin näkyvyyteen kaupungin
katukuvassa.
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2) Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen
- tehokas palvelutuotannon rakenne
- syrjäytymisen ehkäisy
- ennaltaehkäisevät palvelut
Mielenterveyden ja käyttäytymishäiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien määrä on laskenut
seuranta vuosien aikana (205 vs. 175 / henkilöä). Sama trendi näkyy myös mielenterveysperusteisesti
sairauspäivärahaa saaneiden määrässä, joka on laskenut. Perusterveydenhuollon mielenterveyskäynnit
ovat reilusti kasvaneet (2800 vs. 5000). Mutta niin psykiatrian (2100 vs 1000 pv) kuin päihdehuollon (1000 vs
225 pv) laitoshoidon asiakkaiden hoitopäivät ovat laskeneet merkittävästi seurantavuosien aikana.
Toisaalta päihdehuollon laitoksissa olleiden henkilöiden määrä on hieman kasvanut (5 vs.11). Etsivän
nuorisotyön toimet on arvioitu ensimmäisen tavoitteen ohessa.
Päihteiden aiheuttamat ongelmat sekä itselle että läheisille ovat edelleen suuri ongelma jonka
ratkaisemiseen tulisi löytää nykyistä tehokkaampia keinoja.
3) Iäkkäiden hoidon ja hoivan kehittäminen
- kotihoidon tehostaminen
- kustannustehokastoiminta
- pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen
- turvallinen asuinympäristö
Iäkkäiden hoidon ja hoivan palveluprosessia voidaan arvioida seuraavasti: kotona asuvat 75 vuotta
täyttäneiden osuus on 88,6 %, joka on jonkin verran alle suositusten (91–92 %). Vastaavasti säännöllisen
kotihoidon piirissä 75 vuotta täyttäneistä oli 11,9 %, joka on linjassa suosituksiin. Omaishoidon tuen piirissä
75 vuotta täyttäneistä oli 3,9 % (suositusta hieman matalampi), joka on seurantavuosien aikana noussut.
Tehostetun palveluasumisen piirissä 75 vuotta täyttäneistä oli 6,3%, joka toteutuu suositusten mukaisesti.
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien määrä on laskenut seurantavuosien aikana, ja taso on ollut viime
vuosina 4-5 % luokkaa (suositusta hieman korkeampi).
Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen ei ole toteutunut vuosina 2013–2015 ja tehostetun
palveluasumisen määrä on myös vakiintunut nykyiseen tasoon. jatkossa tulisikin kiinnittää huomiota
ennaltaehkäisevään kotikuntoutukseen, jotta voidaan tukea kotona asumista. Myös eri yhteisöasumisen
muodot tulisi tarkoin selvittää, sillä 75 vuotta täyttäneistä jopa 20 % kokee yksinäisyyttä. Turvallisen
asuinympäristön näkökulmasta on huomioitavaa, että kaatumisiin ja putoamisiin liittyvien hoitojaksojen
määrä on jonkin verran kasvanut seurantavuosien aikana (121 vs. 140).

3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Indikaattoritiedon ja muun tiedon osoittama hyvinvointitiedon perusteella on nostettavissa seuraavia
huomioita:
Kaupungin elinvoiman kehittämisen kannalta erityisen keskeistä on, että työllisyyttä edistetään
monipuolisesti ja sektorirajat ylittäen. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden
ennaltaehkäisyyn sekä uusien työpaikkojen syntymisen tukemiseen on syytä kiinnittää huomiota työllisten
määrän lisäämiseksi.
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Moniammatillinen lapsiperheiden kohdennettu tuki. Sosioemotionaalisten ongelmien ennaltaehkäisyyn
tarvitaan vahvempaa tukea perheille. Myös varhaiskasvatuksessa ja koulussa on asiassa pyrittävä
toimimaan entistä tehokkaammin, jotta väestön sosioekonomisista syistä johtuvien terveyserojen kasvua
ja syrjäytymistä kyetään ennaltaehkäisemään ja torjumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Kouluresurssien riittävyys tässä asiassa on erittäin oleellista. Varhainen tuki, eli erityisesti puutteellisessa
kasvuympäristössä kehittyvien lasten saaminen varhaiskasvatuksen, piiriin olisi niin ikään ensiarvoisen
tärkeää.
Väestön ikääntymiseen ja eläkeikäisen väestöryhmän koon kasvuun varautuminen sekä palvelutarpeen
muutokset on syytä huomioida kunnallisessa päätöksenteossa erityisen määrätietoisesti; yli 65-vuotiaan
väestönosan toimintakyvyn ylläpitämiseen ja toimintaympäristötekijöihin tulisi kiinnittää erityistä
huomiota. Yksinäisyyden ehkäisemisessä eräs mahdollisuus ovat yhteisöllisyyttä tukevat asumisratkaisut.
Elinkaariajatteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on tarpeen huomioida jatkossa vuosittain kaupungin toiminnan ja
talouden suunnittelussa (talousarvio ja käyttösuunnitelmat) sekä konsernistrategian päivityksen
yhteydessä. Kaupungin hyvinvointiryhmä seuraa aktiivisesti HYTE-kerroin indikaattoreiden kehitystä ja
huomioi tilanteen vaatimat toimenpiteet säännöllisesti.
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OSA II HYVINVOINTISUUNNITELMA
VALTUUSTOKAUDELLE 2017 - 2021

4 Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset
Outokummun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 27.11.2017 (§ 94) vuosien 2018-21 konsernistrategian.
Konsernistrategian läpileikkaavat painopisteet (toimintalinjat) ovat:
Toimintalinja 1: Kaupunki-imago
Kaupungin imago, houkuttelevuus ja vetovoima
Toimintalinja 2: Konsernitalous
Dynaaminen kaupunkikonserni ja tasapainoinen kaupunkitalous
Toimintalinja 3: Elinvoima
Paikallisen elinvoiman kehittäminen
Toimintalinja 4: Hyvinvointi
Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen

5 Hyvinvoinnin edistämisen erillisohjelmat ja -suunnitelmat
Lastensuojelulain (417/2007) sekä Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukainen lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma on osa tätä hyvinvointisuunnitelmaa. Aiempi lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma tehtiin Liperin kanssa. Sen jälkeen sote-palveluiden järjestäjä on vaihtunut
kahdesti. Siun Sote on siis jo neljäs lastensuojelusta päävastuussa ollut sote-palveluiden järjestäjä
Outokummussa kymmenen vuoden aikana. Oppilashuollon kuvaus Kummun koulun osalta löytyy
https://peda.net/outokumpu/kummun-koulu/oppilashuolto
sekä
lukion
osalta
https://peda.net/outokumpu/outokummun-lukio/o
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaa ja lastensuojelun tarvetta on kuvattu edellä.
Outokummun kaupungissa huoltajien tukena lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä toimivat
seuraavat tahot ja niiden henkilöstö annettujen resurssien puitteissa:
 Outokummun kaupunki
o Varhaiskasvatus: Päiväkodit (Pohjoisaho, Kalaton, Mustola ja Sateenkaari/vuorohoito),
perhepäivähoito, avoin kerhotoiminta
o Esi- ja perusopetus: Kummun koulu
o Lukiokoulutus: Outokummun lukio
o Nuorisotoimi: Nuorisotalo ja avoin nuorisotyö
o Kulttuuritoimi: Kulttuuritalo Marita ja muu kulttuuritoiminta
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Liikuntatoimi: Urheilutalo-Uimahalli, Matovaaran urheilualue ja muut liikuntapaikat sekä
muu liikuntatoiminta
o Kaupunkirakennepalvelut, mm. hyvinvointipalveluiden rakennusten sekä ulko- ja
sisäliikuntapaikkojen rakennuttaminen ja ylläpito
Riveria Outokummun koulutusyksikkö
Siun Sote
o Ennaltaehkäisevät lapsiperhepalvelut (sis. lapsiperheiden kotipalvelu)
o Kasvatus- ja perheneuvolapalvelut
o Oppilashuolto (kuraattori- ja psykologipalvelut Kummun koululla ja lukiossa)
o Lastensuojelu
Joensuun nuorisoverstas ry
o Nuorten työpajatoiminta, työ- ja yksilövalmentajan palvelut
Lapsiperhepalveluita tuottavat yhdistykset
o Perheidenpaikka ry
o Mannerheimin Lastensuojeluliiton Outokummun paikallisyhdistys ry
Seurakunnat
o Outokummun seurakunta (lapsi-, perhe- ja nuorisotyö)
o Taipaleen ortodoksinen seurakunta
o Helluntaiseurakunta
Urheiluseurat ja muut harrasteseurat ja -yhdistykset, mm.
o Outokummun Voimistelu ja liikunta OVELA
o Suomen Punainen Risti
o Outokummun Partio
o Oudon Kummun Sirkus
o Outokummun Kiekko
o Outokummun taitoluistelijat
o Karateseura
o Outokummun Pallo
o Outokummun orkesteriyhdistys
o Lions Club Outokumpu; Lions Club Outokumpu Kupari
Nuorisolain mukainen nuorten verkosto, joka toimii myös Ohjaamo -toiminnan sekä toimii lapsija perhepalveluiden (LAPE) paikallisena ohjausryhmänä
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6 Hyvinvointisuunnitelma
Valtuustokauden 2017–2021 toimenpiteet kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi on johdettu
konsernistrategiasta sekä edellisen valtuustokauden hyvinvointikertomuksen indikaattoritietojen
perusteella. Tavoitteita tarkistetaan tarvittaessa vuosittain osana kaupungin talousarviota. Tavoitteiden
toteutumista seurataan vuosittain osana kaupungin tilinpäätöstä.

Elinvoimainen kaupunki
Tavoite

Työllisyystilanteen
parantaminen

Työpaikkojen ja
yritysten toiminnan
turvaaminen sekä
aktiivinen
uusyrityshankinta
Toisen asteen
koulutuksen
turvaaminen
paikkakunnalla

Toimenpiteet ja vastuutaho

Resurssit / Voimavarat Arviointimittarit
Pitkäaikaistyöttömät, %
Outokummun kaupungin
työttömistä
työllisyyspalvelut tukevat
Nuorisotyöttömät, % 18 - 24työllistymistä, erityisesti nuorten
Kaupungin
vuotiaasta työvoimasta
aikuisten sekä
työllisyyspalvelut
Toimeentulotukea
pitkäaikaistyöttömien
pitkäaikaisesti saaneet 25 mahdollisuuksia löytää heille
64-vuotiaat, %
sopivin palvelu.
vastaavanikäisestä väestöstä
Etsivä nuorisotyö auttaa alle 29vuotiaita nuoria, jotka ovat
koulutuksen tai työmarkkinoiden
ulkopuolella tai jotka tarvitsevat Etsivä nuorisotyö,
Koulutuksen ulkopuolelle
tukea saavuttaakseen
moniammatilliset
jääneet 17 - 24-vuotiaat, %
tarvitsemansa palvelut. Etsivä
toimet
vastaavanikäisestä väestöstä
nuorisotyö tarjoaa nuorelle
varhaista tukea, jos nuori sitä itse
haluaa.
Työllistämislisä yrityksille ja
Outokummun kaupunki,
kolmannen sektorin toimijoille
€ / TA-vuosi
Myönnetyt työllistämislisä (järjestöt/yhdistykset) sekä
työpaikat
kaupungin ja yhteistyötoiminta- Maakunnalliset
alueiden yksiköille.
toimintamallit
Proaktiiviset toimet yritysten ja
Aloittaneiden ja toimintansa
Josek Oy
investointien saamiseksi
päättäneiden yritysten
Outokumpuun sekä nykyisten
erotus (+/-/0) sekä
Outokummun seudun
yritysten ja työpaikkojen
työpaikkojen
teollisuuskylä Oy
säilyttämiseksi paikkakunnalla
kokonaislukumäärä
Aktiivinen vuoropuhelu yritysten
ja paikkakunnalla ammatillista
Toisen asteen
Outokummun lukion ja
koulutusta järjestävän tahon
oppilaitokset
Riverian Outokummun
(Riveria, ent. PKKY) kanssa.
koulutusyksikön
Yritykset
opiskelijamäärät
Lukion toimintaresurssien ja
toiminnan laadun turvaaminen.
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Hyvinvoivat kuntalaiset
Tavoite

Toimenpiteet ja
Resurssit / Voimavarat
vastuutaho
Kuntalaisten
hyvinvoinnin ja
terveydentilan aktiivinen
seuranta ja raportointi.

Arviointimittarit

Hyvinvointiryhmän
nimeäminen KH:ssa.
Strategisen EVAprosessin
vakiinnuttaminen osaksi
Johtoryhmä toimii
kaupungin
hyvinvointiryhmänä
päätöksentekoa
ja johtaa kaupungin
terveyden
Hyvinvointisuunnittelun
edistämistä
kytkeminen
elementilliseksi osaksi
kaupungin vuotuista
toiminnan ja talouden
suunnittelua

Kaupungin johtoryhmä

Terveydenedistämisaktiivisuus
(TEA) kunnan strategisessa
johtamisessa, pistemäärä

Hyvinvointipalvelut

Päätöksenteon
ennakkovaikutusarviointi on
Hyvinvointikoordinaattori
aktiivisessa käytössä
Kunta-HYTE–hankkeet

Talousarvio ja tilinpäätös
vuosittain

Ennaltaehkäisevien
palvelujen
systemaattinen
johtaminen ja
kehittäminen

Lasten terveyden ja
hyvinvoinnin
kokonaisvaltainen
edistäminen

Lasten ja nuorten
elintapojen ja
hyvinvoinnin
kehittämistoimet Hyvinvointikampuksen
sekä syrjäytymisen kehittäminen
ennaltaehkäisy

Päivittäisen toiminnan
(kuten varhaiskasvatus,
esiopetus, perusopetus)
resurssit sekä
hankerahoitus

Kouluterveyskysely 4-5 lk ja 8Hyvinvointikampuksen
9 lk tulokset
toimijat ja resurssit (mm.
(erityisseurannassa mm.
liikunta- ja
terveydentila, ravitsemus,
kulttuuripalvelut)
päihteidenkäyttö sekä
kiusaamiskokemusten määrä /
Järjestöt ja yhdistykset
vuosimuutos)
(kumppanuudet)
Koulun ruokapalvelut
(ravitsemusasiat)

Voimaperheet,
vanhempainohjaus
4–vuotiaille sekä

Terveydenedistämisaktiivisuus
(TEA) perusopetuksessa,
pistemäärä

Siun sote, kaupungin ja
muiden toimijoiden

Kouluruokakyselyt ym. vast.
Voimaperhe
indikaattorit/toiminnan kuvaus
ja kattavuus
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ahdistuneisuusohjelma
5–6-luokkalaisille

moniammatillinen
yhteistyö
Lapset puheeksi -menetelmän
kuvaus ja kattavuus

Lapset puheeksi menetelmän
käyttöönotto
UNICEF:in
lapsiystävällinen kunta toimintamallin
toimenpiteiden
toteuttaminen koko
kaupungin
organisaatiossa sekä
yhteistyötahojen kanssa

Normaalit resurssit,
toiminnan aktiivinen
Lapsiystävällisen kunnan
kehittäminen ja
tunnustuksen saaminen
uudistaminen tarvittavilta Unicefiltä vuonna 2020
osin

Lapsilähtöisyyden
edistäminen

Monipuolinen kulttuurija liikuntamahdollisuuksien
järjestäminen ja
tukeminen (esim.
kohdennettu
liikuntaneuvonta)

Työikäisten
työkyvyn ylläpito

Hyvinvointipalvelut
Terveysliikunnan
(erityisesti kulttuuri- ja
edistämishankkeet (mm.
liikuntapalvelut)
Terveydenedistämisaktiivisuus
lähiliikuntapaikkojen
(TEA) liikunnan edistämisessä,
rakentamisen
Hyvinvointikoordinaattori pistemäärä
selvittäminen)
Infraratkaisut sekä
esteettömyyden ja
elämänkaariajattelun
huomiointi

Järjestöt ja yhdistykset
(kumppanuudet)

Työkyvyttömyyseläkettä
saavat 25–64-vuotiaat, %
vastaavan ikäisestä väestöstä

Kaupunkirakennepalvelut

Ennaltaehkäisevien
palvelujen riittävä ja
palvelutarpeen
mukainen resursointi
(esim. ehkäisevä
päihdetyö)
Ikäihmisten
toimintakyvyn
ylläpito ja
liikuntavammojen
ehkäisy

Seniorikortti-toiminta: Liikuntapalvelut
korttiin ovat oikeutettuja
kaikki 68-vuotiaat
Kulttuuripalvelut
outokumpulaiset; kortin

Myönnettyjen korttien määrä,
muutos vuositasolla
Erityisesti ikäihmisille
järjestettyjen ja kaikille
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hintatason ja
mahdollisen
maksuttomuuden
selvittäminen

avoimien tapahtumien määrä /
vuosi

Seniorien
kulttuuripalvelut

Ikääntyvien asiakkaiden
palveluohjaus
Kotikuntoutuksen
toteutus
Siun Sote, Avot-hanke
Kotihoidon välittömän
asiakastyön
kehittäminen
Kaatumisen ehkäisy,
esteettömyyden
edistäminen
Kaupunkilaisten
hyvinvoinnin,
osallisuuden ja
elämänlaadun
edistäminen sekä
sairauksien
ennaltaehkäisy

Kaikkien
väestöryhmien
monipuolinen
terveysliikunnan
edistäminen

Hyvinvointikampuskokonaisuuden
kehittäminen
Terveyserojen
kaventumisen
edistäminen: kaupungin
erittäin monipuoliset
liikuntapaikat ja
-palvelut ovat kaikkien
kaupunkilaisten
käytettävissä. Toimintaa
kohdennetaan erityisesti
mm. työttömiin.
Paikallisen elinvoiman
kehittäminen

Kotona asuvat 75 vuotta
täyttäneet, % vastaavan
ikäisestä väestöstä
Säännöllinen kotihoidon
asiakkuus 13 % (tavoitetaso)

AKE-ryhmä, Kys-Erva verkosto

Kaatumisiin ja putoamisiin
liittyvät hoitojaksot 65 vuotta
täyttäneillä / 10 000 vastaavan
Kaupunkirakennepalvelut ikäistä

Liikuntapalvelut
Osallisuus- ja
yhteisötoimikunta

TEA-viisarin indikaattoritieto
liikunnan edistämiseen
Hyvinvointikoordinaattori sitoutumisesta ja seurannasta
Kummun koulu
Toisen asteen
oppilaitokset
Hyvinvointikampuksen
toiminnot
OkuJane
Järjestöt ja yhdistykset
(kumppanuudet)

Terveysliikuntaa ja
-harrastustoimintaa koskevien
kumppanuussopimusten
lukumäärä
Terveysliikuntahankkeet ja
-projektit (tavoite väh. 1/v;
mm. lähiliikuntapaikkojen
rakentamisen selvittäminen)

37

Kaupunki-imago ja kuntalaisosallisuus
Tavoite

Toimenpiteet ja
vastuutaho

Resurssit / Voimavarat

Arviointimittarit

Taajama-alueen
yleisilmeen ja viihtyisyyden
parantaminen.
Kummun kadun infran
uusiminen ja
esteettömyyden
huomiointi

Positiivisen
kaupunkikuvan
kehittäminen

Hyvinvointikampuksen
kehittäminen

Kaupunkirakennepalvelut
Kummunkadun
peruskorjauksen budjetti
on 2,450 milj. eur.,
Toteutuneet toimenpiteet
nettokulut 1,643 milj. eur.

Viheralueiden ja puistojen
kehittäminen (esim.
Viihtyvyyttä kehitetään
Perhepuisto(t),
käyttötalousbudjetin
kuntolaitteet ym.)
sallimissa rajoissa.
Palvelujen saatavuuden ja
saavutettavuuden
edistäminen (mm.
digitaalisuus, monipuoliset
liikkumispalvelut,
sähköiset palvelut)
Liikenneturvallisuuden
kehittäminen ja
esteettömän liikkumisen
huomiointi katujen
peruskorjauksien
yhteydessä

Kaupunkirakennepalvelut

Talousarvion sallimissa
rajoissa (esim. vuonna
2018: katujen
Liikenneturvallisuuden
peruskorjaus
Katuvalaistuksen
parantaminen
150 000 €, katuvalaistus
parantaminen ja tieverkon
100 000 €)
kunnon ylläpito

Kaupunkilaisten
osallisuuden ja
yhteisöllisyyden
edistäminen

Liikenneturvallisuuskampanjoiden
toteuttaminen
säännöllisesti
Tieto-osallisuus:
kuntalaisten oikeus
tiedonsaantiin
kuulemiseen ja kyselyihin
vastaamiseen.

Toteutuneet toimenpiteet

Kummun koulu
Liikenneturva
Osallisuus- ja
yhteisötoimikunta

Kuntalaiskyselyjen määrä
(kpl/vuosi)

Hyvinvointikoordinaattori Järjestöyhteistyön ohjeen
valmistuminen,
OkuJane
käyttöönotto ja seuranta
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Järjestöyhteistyön ohjeen
laadinta ja päivitys
Järjestöt ja yhdistykset
Sähköiset palvelukanavat
ja palauteväylät,
kuntalaistapaamiset,
asukaskyselyt
Osallisuus- ja
yhteisötoimikunnan
kokousten määrä / vuosi
Suunnitteluosallisuus:
Osallisuus- ja
turvaa kuntalaisille
yhteisötoimikunta
oikeuden saada tietoa
ajankohtaisista hankkeista
OkuJane
ja osallistua kunnallisiin
suunnitteluprosesseihin
Hyvinvointikoordinaattori
Hyvinvointisuunnitteluun
ja -arviointiin
osallistuminen

Info- ja
keskustelutilaisuudet

Järjestöjen (OkuJane),
yritysten ja kaupungin
yhdessä järjestämien
tapahtumien määrä /
vuosi
Kuntalaiskeskustelutilaisuuksien
määrä (kertaa/vuosi)
Sähköisille ym. alustoille
kommentoitavaksi
avattujen asioiden määrä
(kpl/vuosi)

Päätösosallisuus:
palveluiden käyttäjien
Osallisuus- ja
osallistumismahdollisuudet yhteisötoimikunta
palveluiden tuottamista ja
kehittämistä koskeviin
OkuJane
päätöksiin
Hyvinvointikoordinaattori
Osallisuus- ja
yhteisötoimikunnan
Järjestöt ja yhdistykset
vaikuttaminen
Toimintaosallisuus:
Osallisuus- ja
liitetään kuntalaisten
yhteisötoimikunta
omaan toimintaan
elinympäristössään.
Hyvinvointikoordinaattori
Järjestöavustusten ja
kumppanuussopimusten
uudistaminen ja
monipuolinen käyttö

Kuntalaisaloitteiden
määrä / vuosi
Osallisuus- ja
yhteisötoimikunnan
KH:lle tekemien
ehdotusten määrä / vuosi

Avustettujen tahojen
lukumäärä / vuosi

Solmittujen
Järjestöt ja yhdistykset
kumppanuussopimuksien
(avustukset ja
lukumäärä / vuosi
kumppanuussopimukset)
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OSA III KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN
7 Suunnitelman laatijat
Kaupunginjohtajan johtoryhmä / kaupungin hyvinvointiryhmä:
 Pekka Hyvönen, kaupunginjohtaja
 Päivi Lintumäki, hallinto- ja talousjohtaja
 Jarkko Karvonen, kaupunkirakennejohtaja
 Jukka Orenius, hyvinvointijohtaja
 Jukka-Pekka Lätti, kehitysjohtaja, hyvinvointikoordinaattori
Kari Hyvärinen, projektipäällikkö, Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus
Siun soten hyte-yhteyshenkilöt palvelujohtaja Mervi Paddar ja ylihoitaja Katja Ahonen
Hyvinvointisuunnitelma on ollut käsittelyssä lausuntojen ja muokkausehdotusten antamista varten:











Nuorten monialainen verkosto 12.2.2018
Hyvinvointilautakunta 12.2.2018
Seniorineuvosto 14.2.2018
Kaupunkirakennelautakunta 27.2.2018
Osallisuus- ja yhteisötoimikunta 28.2.2018
OkuJane 1.3.2018
Siun sote -neuvottelukunta 7.3.2018
Kuntalaiskommentit: 28.2.2018 – 11.3.2018
Järjestökommentit 28.2.2018 – 12.3.2018
Kaupunginhallitus 19.3.2018

8 Suunnitelman hyväksyminen
Hyvinvointisuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.3.2018 (§ 19)

