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PARIKKALAN KUNNAN HYVINVOINTIRAPORTTI VUODELTA 2020 

 

Hyvinvointityö – hyvinvointijohtamisen työväline 

Kunnan hyvinvointijohtamisella tarkoitetaan kuntalaisen hyvinvoinnin näkökulmasta tehtävää 
strategista johtamista ja valittujen strategioiden toimeenpanoa. Hyvinvointijohtamiselle on 
tyypillistä se, että hyvinvoinnin haasteita pidetään yhtä tärkeinä kuin taloushaasteitakin ja että 
kaikki kunnassa toimivat tahot kantavat vastuuta hyvinvoinnista.  

Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvointijohtamisen työväline ja poliittisen päätöksenteon tuki, 
joka toimii kunnan strategiatyön sekä toiminnan ja talouden suunnittelun yhtenä perustana. 
Käytännössä hyvinvointikertomus on asiakirja, joka valmistellaan kunnan eri hallinnonalojen 
asiantuntijoiden yhteistyönä. Hyvinvointikertomuksen valmistelee kunnan hyvinvointityöryhmä. 
 
Hyvinvointiraportti tehdään vuosittain ja se sisältää 

• katsauksen kuntalaisten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin 
• arvioinnin kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä 
• arvioinnin toteutuneesta hyvinvoinnin edistämistoiminnasta ja 

kunnan hyvinvointipolitiikasta 

Valtuustokausittain laaditaan ns. laaja hyvinvointikertomus (2017-2020), jonka tavoitteiden 
toteutumista arvioidaan päättyvän valtuustokauden jälkeen. Samalla valmistuu seuraavan 
valtuustokauden mittainen hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021-2025.   

Tämä hyvinvointiraportti 2020 tarkastelee asetettujen tavoitteiden kehittymistä. 

 

Parikkalan kunnan hyvinvointityöryhmä 2020: 

• hallintojohtaja Juha Vuorela, puheenjohtaja  
• Simpelejärven opiston rehtori Timo Toivonen 
• kuntatekniikan päällikkö Mikko Kupiainen 
• varhaiskasvatuspäällikkö Heli Räsänen 
• rehtori Sarri Aalto, 1.8.2020 alkaen rehtori Janne Hirvonen. 
• liikunnanohjaaja Jari Venhovaara 

 

 

 

 

 

 

  

 



1. HYVINVOINTITIEDON JA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI  

Yhteenveto ja johtopäätökset havainnoista ja arvioinneista. 
 
Mikäli vuoden 2020 tilastotiedot puuttuvat, on vertailukohtana käytetty viimeksi julkaistuja 
tietoja. Mm. edellinen kouluterveyskysely on toteutettu v. 2019. 

 
1.1. KUNNAN RAKENTEET, TALOUS JA ELINVOIMA: 

• Parikkalan kunnan väkimäärän väheneminen on jatkunut. Kunnan asukasluku oli 
31.12.2020 oli 4655 asukasta. Väestömuutosta on tullut vuoteen 2019 verrattuna on – 1,7 
%. Väestöennusteen mukaan kunnan väkiluku olisi vuonna 2030 enää 3727 asukasta.  

• Väestöllisellä huoltosuhteella mitataan kuinka monta ei‐työikäistä eli huollettavaa on yhtä 
työikäistä kohden. Parikkalan huoltosuhde on ollut koko ajan kasvava ja vuoden 2020 
lopussa se oli noussut jo 103,8 prosenttiin (vuodesta 2019 muutos + 4,7 %).  

• Työssäkäyvien määrä on vakiintunut 34 % tasolle.   
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1.2. LAPSET, NUORET JA LAPSIPERHEET: 

• Kunnassa asuvien lapsiperheiden osuus on viime vuosien vähentynyt. Lapsiperheiden 

osuus perheistä oli vuoden 2020 lopussa noin 22.5 %. Lapsiperheiksi luokitellaan perheet, 

joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Koko maassa lapsiperheitä on 38 %. 

• Lapsiperheistä 6 % saa toimeentulotukea. Muutos vuoteen 2018 verraten – 2,3 %. 

• Varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuuteen vaikuttaa vanhempien työllisyystilanne. 
Vuonna 2019 varhaiskasvatuksessa oli 76,3 % kaikista kunnan 3-5 vuotiaista. 
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten suhteellinen osuus on vuosittain kasvanut. 

• Syntyvyyden aleneminen tulee jatkumaan. Vuonna 2025 arvioidaan syntyvän 20 lasta, ja 
vuonna 2030 enää 18 lasta. 

• Lastensuojelun avohuollon palveluita käytti 7,6 % 0 – 17 vuotiaista. 
Lastensuojeluilmoituksia tehdään vuosittain noin 70-80 kpl. Yhdestä lapsesta on saatettu 
tehdä useampi ilmoitus, lukumäärissä on mukana kaikki tehdyt ilmoitukset. 
 
 

1.3.   NUORET JA NUORET AIKUISET: 

• Vuonna 2019 koulutuksen ulkopuolelle jäävien 17–24-vuotiaiden nuorten osuus oli 8,8 %  
(v. 2017 -2018 noin 7,3 %).  Etelä-Karjalassa keskimäärin 6,3 % ja koko maassa 8 %.  

• Nuorisotyöttömien (17 - 24 v) määrä on lähtenyt lievään nousuun. Vuoden 2020 lopussa 
nuorisotyöttömiä oli ikäluokasta 14,4. %. Luku on kuitenkin maan keskiarvoa parempi. 

• Lastensuojelun avohuollon (18 - 20 v) palveluja vuonna 2019 käytti 7,3 % vastaavasta 
ikäluokasta. Vuoden 2017 määrä oli 6,4 %. 

• 16 -24 -vuotiaiden osuus kunnan väkiluvusta on vähentynyt 4,4 prosenttiin. Maan 
keskiarvo on 9,9 %. 
 

1.4. TYÖIKÄISET: 

• Työttömien osuus seutukunnalla on yleisesti korkea. Vuoden 2020 lopussa työttömien 
työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,8 %, kun se vuosi aikaisemmin oli 10,1% 

• Työttömyys vaikeasti työllistyvien (rakennetyöttömyys) 15–64 -vuotiaiden osalta on 
laskenut lähemmäksi samankokoisten kuntien keskiarvoa. Vuoden 2020 lopussa vaikeasti 
työllistyviä oli 5,6 %.  

• Pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut. Työvoimasta noin 3 % on pitkäaikaistyöttömiä. 

• Työkyvyttömyyseläkettä saavien 25–64 v määrä vastaavan ikäisestä väestöstä on 9,6 % joka 
edustaa vastaavan kokoisten kuntien keskiarvoa. Koko maan keskiarvo on 6,5 %.  

• Työikäisten henkinen pahoinvointi on pysynyt alle valtakunnan keskiarvon. Tarkastelun 
perusteen on ollut mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden 25–64 
vuotiaiden määrää. Sairauspäivärahaa on vuoden aikana saanut noin 19,5 hlöä/ 1000 
henkilöä kohden. 

• Mielenterveysperusteisesti työkyvyttömyyseläkettä v. 2020 sai 4,3 % 25-65 -vuotiaista. 

• Toimeentulotukea saavien määrä on vakiintunut viime vuosina noin 6 % tasolle, mikä 
vastaa vastaavan kokoisten kuntien keskiarvoa. Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavien 
osuus on noin 2 %.  

• Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäyntien määrä on 15–49-vuotiaiden osalta 
laskenut 15 %, mutta 50–64-vuotiaiden osalta noussut 6 %. Molemmissa ikäryhmissä 
lääkärikäyntien määrä on 30 % koko maan keskiarvoa suurempi.  
 



1.5. IKÄIHMISET: 

• Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien osuus 75 vuotta täyttäneistä on suhteellisen korkea 
(15,0 %). Luku on jonkin verran naapurikuntia ja Suomen keskiarvoa (11 %) suurempi. 

• 75 vuotta täyttäneitä tehostetun palveluasumisen asiakkaita oli vuoden 2019 lopussa 1,4 % 
vastaavan ikäisestä väestöstä. Luku on huomattavasti koko maan keskiarvoa alempi (7,3%). 

• 75 vuotta täyttäneistä oli vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa 3,9  % 
vastaavan ikäisestä väestöstä. Määrä on suhteellisen korkea verrattuna koko maahan ja 
samankokoisiin naapurikuntiin.  

• Perhehoidon piirissä olevien määrä on lisääntynyt.  
• 75 vuotta täyttäneistä 94,1 % asuu vielä kotona. Heistä 49 % asuu yksin. 
• Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit ovat jonkin verran vähentyneet. 

Parikkalassa kirjataan keskimäärin 2045 käyntiä / 1000 ikäryhmään kuuluvaa kohti. Määrä 
on kuitenkin naapurikuntia ja koko maan keskiarvoa 15 % suurempi. 
 

TURVALLISUUS 

• Poliisin tietoon tulleiden henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä on noussut   
36 %. Parikkalassa tehtiin 3,4 rikosta / 1000 asukasta kohden. Määrä on kuitenkin 
huomattavasti valtakunnan keskiarvoa ja naapurikuntia pienempi. 

• Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikosten määrä on vähentynyt edellisestä tilastosta 43 %.  
Omaisuusrikoksia tilastoidaan 13,5 kpl / 1000 asukasta kohti. Maan keskiarvo on 39,1 kpl.  

• Alkoholijuomien myynti on noin 11 L / asukas (100 % alkoholina). Lukuun vaikuttaa Alkon 
vähittäismyymälän sijaitseminen paikkakunnalla. Määrä on noussut 12 % vuodesta 2019.  

• Huumausaineiden käyttörikosten määrä on vähentynyt 11 % vuodesta 2018. 
Huumausainerikoksia kirjataan noin 1,5 kpl / 1000 asukasta kohden. Maan keskiarvo on 5,8 
huumausainerikosta / 1000 asukasta.  

 
2.  YLEISTÄ 

Parikkalassa on monipuoliset palvelut sekä edellytyksiä osallistumiseen ja hyvinvointiin on luotu 
yhteistyössä Eksoten ja muiden toimijoiden kanssa. Palveluja ja hyvinvointia edistetään valtuuston 
hyväksymän kuntastrategian mukaisesti.  

Kunnanvaltuuston laatima kuntastrategia, tämä hyvinvointiraportti ja siinä mainitut analyysit sekä 
johtopäätökset ja haasteet tulevat olemaan kuntalaisten hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja terveyden 
edistämisessä pohjana seuraavan valtuustokauden hyvinvointisuunnitelmalle. Resurssit annetaan 
vuosittaisissa talousarvioissa.  
 
 
 
 
 

 

 
 



 
3. KUNTASTRATEGIAN PAINOPISTEET JA LINJAUKSET 

Kunnan kehitysvisio 2025 

3.1. Parikkala – Yhdessä hyvä 
 
Parikkalan kunnan vetovoima perustuu monipuoliseen yritystoimintaan ja kattavaan 
palvelutarjontaan, jossa kuntalainen on asuinpaikasta riippumatta keskiössä. Kunnan vahvuuksia 
ovat sen luonto, sijainti, talous ja turvallisuus. 

3.2. Toiminta-ajatus 
 
Parikkalan vireyttä ja vetovoimaa vahvistetaan yritysmyönteisellä ja yrittäjyyteen kannustavalla 
toiminnalla niin koulutuksen, maankäytön kuin kunnan palveluiden osalta. 
Kuntalaisten hyvinvointi turvataan laadukkailla ja monipuolisilla palveluilla yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa. Ympäristöstä huolehditaan ja kuntalaisia kannustetaan oman terveytensä 
kokonaisvaltaiseen edistämiseen. 

3.3. Strategiset kuntalaisten hyvinvointia koskevat tavoitteet (poiminnat kuntastrategiasta 
2017-2021) 

Tavoite Toimenpiteet Toteuttaminen (ohjelma) 

Kuntalaisten hyvinvoinnin 

edistäminen 

Laadukas varhaiskasvatus ja 

koulutoimi, oma lukio 

Kansalaisopiston toiminnan 

varmistaminen ja kehittäminen 

 

 

Ympäristöstä huolehtiminen 

 

Vammais- ja vanhusväestöstä 

huolehtiminen 

 

Esteettömän ja yhteisöllisen 

asumisen edistäminen 

 

Paikalliset opetussuunnitelmat.  

Kirjolan koulu 2020 –hanke 

Parikkalan ja Rautjärven 

kansalaisopistojen yhteistyö ja 

yhdistäminen (Simpelejärven 

opisto aloittanut 2019) 

Uusi jätevedenpuhdistamo 

käyttöön 2019 

Toimenpideohjelma osana 

hyvinvointisuunnitelmaa 2020 

 

Erillisten selvitysten pohjalta ja 

osana kiinteistö- ja asunto-

ohjelmaa.  

Kuntalaisten osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksien 

edistäminen 

Aktiivinen tiedottaminen 

Teemoitetut kuntalaiskyselyt 

 

 

Nuorten toimikunnan ja vanhus- 

ja vammaisneuvoston esityksien 

huomioiminen 

Viestintäohjeen päivittäminen  

 

Palaute kuntalaiskyselyistä ja 

muista vastaavista annetaan 

suunnitellusti     

Vaikuttamistoimielimien 

esitysten käsittely kunnallisissa 

toimielimissä 



4. HYVINVOINNIN EDISTÄMISTÄ TUKEVAT OHJELMAT JA SUUNNITELMAT   

 
- Etelä-Karjalan alueellinen lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019-2022  

Varhaiskasvatus: 
- Parikkalan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 
- esiopetuksen opetussuunnitelma 
- varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 
- varhaiskasvatuksen kriisisuunnitelma 
- suomi toisena kielenä (S2) varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen 
  

Perusopetus ja lukio:  
- koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 
- Parikkalan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 
- Parikkalan lukion opetussuunnitelma 
- tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 
- kriisi- ja pelastussuunnitelmat 
  

 Vapaa sivistystyö: 
- kansalaisopiston opetussuunnitelma 
- Kulttuuripolku –kulttuurikasvatussuunnitelma integroituna perusopetuksen  
   opetussuunnitelmassa 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. PARIKKALAN KUNNAN HYVINVOINTITYÖN PAINOPISTEALUEET JA 
TOIMENPITEET 2017 – 2021 

 

Pääteemat: 

1. Terveelliset elämäntavat 
2. Mielen hyvinvointi 
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
4. Osallisuus ja yhteisöllisyys 
5. Viestintä, tiedon tavoitettavuus ja kiinnostavuus 
6. Työ, taloudellinen hyvinvointi ja yrittäjyys 

 

Koko maakuntaa koskevat pääteemat on sovittu maakunnallisessa 
hyvinvointityöryhmässä.  
 

5.1. TERVEELLISET ELÄMÄNTAVAT 

 Lapset ja lapsiperheet, nuoret 

• Varhaiskasvatuksessa on käytössä lapsenkasvua tukevat ruokasuositukset 

• Ravitsemusasiat ovat osana neuvola- ja kouluterveystarkastuksia. Tarvittaessa 
asiakas ohjataan ravitsemusterapeutille 

• Riittävä unen ja levon määrästä keskustellaan kouluterveystarkastuksissa ja 
varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluissa 

• Liikkuva varhaiskasvatusmalli otettu käyttöön syksyllä 

• Joustavat ja liikunnalliset koulupäivät. Liikkuva koulu mallin toteuttaminen  

• Lasten ja nuorten liikunnan sekä harrastustoimintaa tuetaan yhdistysavustuksin 
sekä alle 18-vuotiaiden ohjatun liikunnan ilmaisilla salivuoroilla. 

• Parikkalan lukio on tarjonnut oppilailleen ilmaisen kuntosalikortin 

• Päihdekasvatustuntien ja tarvittaessa päihdekeskustelujen järjestäminen (Eksote) 

Työikäiset 

• Liikuntatoimen ja Simpelejärven opisto ovat tarjonneet laajan mahdollisuuden 
ohjattuihin liikuntaryhmiin (28 ryhmää) 

• Liikunta- ja elintapaneuvontaa järjestetty yhteistyössä Eksote / liikuntapalvelut 

• Eksoten hyvinvointivalmentajan vastaanotto hyvinvointikeskuksessa 

• Työikäisten harrastustoimintaa tuetaan seura- ja yhdistysavustuksin 

• Omaehtoiseen ja aktiiviseen liikuntaan kannustaminen; mm. pyöräilyn 
kilometrikisa, retkeily- ja maastopyöräreittien kehittäminen ja suunnittelu 
 
Ikääntyneet 

• Syksyllä järjestettiin ravitsemusluennot Saarella ja Uukuniemellä 

• 65 + liikuntakortin suosio säilynyt. Kortti on mahdollistanut kuntosalien ja 
uimahallin vuosikäytön 80 eurolla. 

• Eksoten järjestämä henkilökohtainen sekä sähköinen ravitsemusneuvonta 
 
 



• Eksoten Maa-hankkeen hyvinvointivalmentajien tarjoamat elintapaneuvonta 
palvelut koko kunnan alueella. -uni-, ravinto- ja liikunta-asioiden puheeksi otto 
henkilökohtaisilla kotikäynneillä. 

• Liikuntatoimen ja Simpelejärven opiston ohjatut liikuntaryhmät ja -tapahtumat. 

• Liikuntatoimi on järjestänyt maksutonta liikuntaneuvontaa terveytensä kannalta 
liian vähän liikkuville. 
 

5.2. MIELEN HYVINVOINTI 

 Lapset, lapsiperheet ja nuoret 
 
 Tavoite: Yksinäisyyden ehkäisy 

• Toimenpideohjeet kiusaamisen ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa 

• Koulukummitoiminta 

• KiVa -koulu toiminta 

• Luokka- ja kaveritunnit 

• Tukioppilastoiminta 

• Kuraattoripalvelut ja oppilashuollon toimenpiteet 

• Etsivä nuorisotyön palvelut järjestetty yhteistyössä Rautjärven kanssa 

• Nuorisotyötä siirrettiin keväällä verkkoon Covid-19 pandemian takia 

 Tavoite: Mielekäs vapaa-aika 

• Simpelejärven opiston järjestämä taiteenperusopetus 150 h 

• Virta-opistolta ostettu musiikinopetus 

• Koulujen kerhotoiminta 

• Yhdistysten järjestämän harrastustoiminnan tukeminen 

• Nuorisotoimen järjestämä nuorisotilatoiminta ja -tapahtumat kolmella 
nuorisotilalla 

• Kirjastojen satutunnit ja lukuvinkkauksen 

 
Työikäiset 
Tavoite: Arjen aktivointi 

• Simpelejärven opiston järjestämät harrastepiirit (noin 60) 

• Liikuntatoimen liikuntaryhmät ja yksittäiset tapahtumat 

• Yhdistysten järjestämän harrastustoiminnan tukeminen 

• Kirjastopalveluiden tarjoaminen koko kunnan alueella 
 

Ikääntyneet 
Tavoite: Yksinäisyyden ehkäisy 

• Arjen olohuone -toiminnan suunnittelu ja toiminnan aloittaminen 2021 

• Eksoten MAA-hankkeen toiminta yhteistyössä kunnan kanssa. Hankkeen 
tavoitteena on aktivoida ikäihmisiä ja antaa tukea heidän hyvinvointiinsa. 

• Korona-ajan tiedotusta tehostettiin ja organisoitiin kauppakassipalvelun 
järjestämistä 



5.3. TERVEELLINEN JA TURVALLINEN ELINYMPÄRISTÖ 

• Painotettiin turvallisen koulupäivän ja koulumatkan merkitystä. Kirjolan alueen 
liikenteen uudelleen järjestelyt 

• Turvallisuusinfot 8 -luokkalaisille (covid-19 takia videoyhteydellä) 

• Covid-19 määräysten huomioiminen kaikissa toiminnoissa, mm. ryhmäkoot, eri 
ikäryhmien kuntosalivuorot 

• Kunnan liikenneturvallisuustyöryhmän toiminta pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden 
liikenneturvallisuuden parantamiseksi (yhteistyössä Liikenneturva, Ramboll, 
poliisi, pelastuslaitos ja Eksote) 

• Liikenteen riskipaikkojen tiedostaminen ja resurssien mukaiset muutostyöt 
(kunnan liikenneturvallisuustyöryhmä / tekninen toimi) 

• Imatran seudun liikenneturvallisuussuunnitelma / Parikkalan 
liikenneturvallisuussuunnitelma 2019 

• Tarvittavat kodinmuutostyöt / Eksote 
 

5.4. OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS 

• Useiden toimijoiden välinen yhteistyö syksyn nuorisotapahtumien järjestämisessä 

• Nuorten toimikunnan ja tukioppilaiden aktiivinen rooli nuorisotapahtuminen 
suunnittelussa 

• Seura- ja järjestöyhteistyön kehittäminen mm. seurafoorumeiden kautta 

• Vanhus- ja vammaisneuvoston kuuleminen asioiden valmistelussa 

• Kylätoiminnan tukeminen avustuksin 
 

5.5. VIESTINTÄ, TIEDON TAVOITETTAVUUS JA KIINNOSTAVUUS 

• Kunta on tehnyt v. 2020 vahvaa koronaviestintää yhteistyössä Eksoten kanssa.  
Tietoa on jaettu kunnan nettisivuilla, Eksoten sivuilla sekä kaupoissa jaossa 
olleiden paperisten tiedotteiden muodossa. 

• Kunta on hyödyntänyt viestinnässä some-kanavien tarjoamia mahdollisuuksia. – 
Lähes jokaisella toimialueella on omat facebook- tai instagram-sivustot. 

• Covid-19 pandemian takia on monia tapahtumia ja tilaisuuksia järjestetty kunnan 
youTube-kanavalla esitettyjen live-striimausten avulla. Näistä esimerkkeinä 
kunnanvaltuuston kokoukset, nettijumpat, veteraani- sekä itsenäisyyspäivän 
juhlallisuudet. Tätä mahdollisuutta ovat käyttäneet myös muut kunnan alueella 
toimivat organisaatiot. 

• Kaiken ikäisille suunnattu sähköisen asioinnin opastus kirjastoissa (digi-pajat) 
 

5.6. TYÖ, TALOUDELLINEN HYVINVOINTI JA YRITTÄJYYS 

• Nuorisotyöttömyyttä on pyritty vähentämään etsivän nuorisotyön ja Ohjaamo-
toiminnan avulla.  

• Työllisyyttä on edistetty mahdollistamalla kunnan tarjoamaa kuntouttavaa 
työtoimintaa ja mahdollisuutta palkkatukityöllistymiseen. 

• Työ- ja toimintakykyyn liittyvien työllistymisen esteiden huomiointi 
 



6  JOHTOPÄÄTÖKSET 

 Lapset 

• Lasten ja nuorten yksinäisyys ja koulukiusaaminen on toimenpiteistä huolimatta 
lisääntynyt (kouluterveyskysely 2019) 

• Lasten liikkuminen on lisääntynyt 

Nuoret 

• Säännöllinen ruokarytmi puuttuu 

• Riittämättömästi unta ja lepoa saaneiden määrä on nousussa 

• Lisääntyneen istumisen negatiivinen vaikutus nuorten yleiskuntoon 

• Nuorisotyöttömyyden määrä on lähtenyt lievään nousuun 

• Koronan vaikutuksen näkyminen nuorten henkisessä hyvinvoinnissa 

Työikäiset 

• Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu 

• Päihde- ja mielenterveysongelmien lisääntynyt määrä 

• Yksinäisyyden lisääntyminen 

• Toimeentuloon liittyvät muutokset (korona) 

• Palkkatukityöllistymisen mahdollisuudet pitkälti käyttämättä 

Ikääntyneet 

• Yksinäisyys 

• Pienituloisuus 

• Aktiivisuuden väheneminen koronapandemian takia 
 

Vuosi 2020 oli Covid-19 pandemiasta ja rajoitustoimenpiteistä johtuen hyvin 
poikkeuksellinen. Koronarajoitusten takia monet ryhmätoiminnot kiellettiin, moni 
kulttuuritoiminta pysähtyi sekä ravintoloita ja yrityksiä suljettiin. Rajoitukset näkyivät 
vuoden 2020 aikana monessa toiminnassa ja niiden vaikutus on jatkunut myös 
vuodelle 2021. 

Hyvinvoinnin edistämistä jatketaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Seuraava 
maakunnallinen hyvinvointisuunnitelma 2021-2025 on työn alla. Suunnitelman 
painopistealueet tulee olemaan; terveelliset elintavat, mielen hyvinvointi ja 
työllisyyden edistäminen. 
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