
Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,
luottamushenkilöt, työryhmät):
Äänekosken kaupungin johtoryhmä 22.2.2017 ja 15.3.2017

Äänekosken preventiotyöryhmä (edustettuna kaikki kaupungin hallintokunnat) 10.3.2017

Perusturvan johtoryhmä 10.1.2017 ja 7.2.2017

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yhdyshenkilö Anna-Kaisa Hyvönen (sihteeri), varahenkilö Anne Hakkarainen

OSA I PÄÄTTYVÄN VALTUUSTOKAUDEN ARVIOINTI

Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi, yhteenveto ja
johtopäätökset valtuustokaudella 2013-2016

Hyvinvointi-indikaattorit osoittavat monitahoista ja vakavaa hyvinvoinnin vajetta ja väestörakenteen
haasteellisuutta, mikä näkyi mm. runsaana sosiaali- ja perusturvan palvelujen käyttönä. Eläkkeelle siirtymisikä
on verrokkeihin nähden keskivaiheilla ja sairastavuus verrokkien toiseksi korkein. Huoltosuhde on selvästi
korkeampi kuin Keski-Suomessa ja/tai Suomessa keskimäärin (verrokeista toiseksi korkein), ja väestöennuste
huomioiden se tulee edelleen nousemaan. Väestömäärä on hieman laskenut, mutta ennusteen mukaan se
kääntyy pieneen nousuun. Äänekoski on kääntynyt  muuttotappiolliseksi, mikä osaltaan selittää väestömäärän
laskua. Suhteellinen velkaantuneisuus ja lainakanta/asukas nousivat päättyneellä  valtuustokaudella. Sen
sijaan verotulot/asukas ovat kohonneet merkittävästi. Osin se selittyy veroprosentin nousulla, mutta kertoo
 myös työllisyyden paranemisesta ja sitä myötä tulotason noususta.

Väestön koulutustaso on kohonnut hieman päättyneellä valtuustokaudella, mutta on edelleen aineiston
toiseksi alhaisin. Koulutustason ja työttömyyden yhteys väkivaltaan riippuu väkivallan vakavuudesta. Mitä
vakavampi väkivalta on kyseessä, sitä enemmän väkivallan tekijät poikkeavat keskivertoväestöstä. Erityisesti
törkeistä pahoinpitelyistä tai henkirikoksen yrityksistä epäillyt nuoret aikuiset, sekä miehet että naiset, ovat
usein ainoastaan peruskoulun käyneitä ja pitkään työttömänä olleita (Aaltonen 2010, Rikollisuustilanne 2015,
koko Suomi). Myös muilla sosioekonomisilla tekijöillä on vaikutusta rikollisuuteen.

Vakava rikollisuus on hieman laskenut, ollen valtuustokauden loppupuolella verrokeista toiseksi korkein.
Päihteiden vaikutuksen alaisena tehtyjen väkivaltarikosten osuus on edelleen suuri, vaikka laskua on hieman
tapahtunutkin. Poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten ja rattijuopumusten määrä on laskenut. Vaikka
rikoksista syyllisiksi epäiltyjen 15-20-vuotiaiden määrä on valtuustokauden aikana laskenut, määrä on
huomattavan suuri koko maan ja/tai Keski-Suomen tasoon nähden. Kaikissa ikäryhmissä rikollisuuden määrä
Äänekoskella on huomattavan korkea. Rikoskohtaisesti tarkastellen 67 prosentissa viime vuosina Suomessa
tehdyistä aikuisten välisistä henkirikoksista kaikki osapuolet ovat olleet rikoshetkellä humalassa. Rikoksia,
joissa kumpikin osapuoli on ollut selvin päin, on ollut ainoastaan 15 prosenttia kaikista. Muita päihteitä esiintyy
rikosten yhteydessä yleensä yhdessä alkoholin kanssa käytettynä (Rikollisuustilanne 2015, koko Suomi).
Vaikuttamalla päihteiden käyttöön, pystymme vaikuttamaan oleellisesti myös rikollisuuden alenemiseen.  

Lasten ja nuorten osalta koettu hyvinvointi näyttää olevan kohtuullisella tasolla. Kuitenkin esim.
lapsiperheköyhyys ja lastensuojelun asiakkaiden suuri määrä kertoo ongelmista, jotka konkretisoituvat
nuoruusiässä erittäin korkeana koulutuksen keskeyttämisenä, nuorisotyöttömyytenä ja nuorten
toimeentulotukiasiakkaiden määränä. Tarkastelujakson aikana yhä useampi 8.-9. luokan oppilas ilmoitti, ettei
hänellä ole yhtään läheistä ystävää. Sen sijaan terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi kokeneiden
määrä aleni ja aiempaa harvempi ilmoitti kokeneensa vanhemmuuden puutetta. Myös humalahakuisuus ja
päivittäinen tupakointi on vähentynyt selvästi. Lastensuojelutarve on edelleen merkittävä. Kodin ulkopuolelle
sijoitettujen lasten määrä on hieman lisääntynyt, mutta heistä yhä harvempi on sijoitettu laitokseen. Kasvatus-
ja perheneuvonnan asiakkaiden määrä on lisääntynyt ja on selvästi korkeampi kuin keskimäärin Keski-
Suomessa ja koko maassa.

Lukion ja ammattikoulun 1.-2.-luokkalaisista yhä useampi ilmaisi kokeneensa fyysistä uhkaa vuoden aikana.
Lukiolaiset ilmoittivat lisäksi kokeneensa puutteita koulun fyysisissä työolosuhteissa sekä läheisten ystävien
puuttumista aiempaa enemmän. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä

Äänekoski - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2017 - 2020

Keskeneräinen 1/12

Kaupunginhallitus 27.3.2017 liite nro 15 (1/38) 
Kaupunginvaltuusto 3.4.2017 liite nro 6 (1/38)



saavien 16 -24-vuotiaiden määrä on lisääntynyt. Erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian avohoitokäynnit ovat
lisääntyneet, mutta mielenterveyshäiriöiden vuoksi sairaalahoitoa saaneiden määrä on pienentynyt
merkittävästi. Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskuksen vuodeosastoilla hoidettujen nuorten määrä
on laskenut, mutta vastaavasti päihdehuollon laitoksissa hoidettujen nuorten määrä on lisääntynyt.
Nuorisotyöttömyys on edelleen nousussa ollen verrokeista kaikkein korkein. Positiivisena kehityksenä voidaan
nähdä ammattikoululaisten humalahakuisuuden ja päivittäisen tupakoinnin vähentyminen. Myös yhä harvempi
nuori on jäänyt koulutuksen ulkopuolelle.

Työikäisen väestön sairastavuus on korkea, ja mm. työkyvyttömyyseläkkeellä ja työttömänä on lähes kaikkia
verrokkeja suurempi osa väestöstä. Palvelujen käyttö kokonaisuudessaan on runsasta (lisääntynyt
entisestään). Vaikeasti työllistyvien ja pitkäaikaistyöttömien määrä työvoimasta on edelleen lisääntynyt.
Erityiskorvattavien lääkkeiden saajia on verrokkien suhteen toiseksi eniten, mikä peilaa korkeaan
sairastavuuteen. Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleiden määrä on lisääntynyt ja on verrokkeihin nähden
huomattavan korkea, samoin päihdehuollon avopalveluiden ja asumispalveluiden asiakasmäärä. Sen sijaan
päihteiden ja vammojen tai myrkytysten vuoksi sairaaloissa ja terveyskeskuksissa hoidettujen määrä on
laskenut. Mielenterveysperusteisesti sairaspäivärahaa saavien määrä sekä psykiatrian erikoisalojen
avohoitokäynnit ovat vähentyneet jonkin verran. Myös vaikeavammaisten palveluasumisen piirissä olevien
asiakkaiden määrä on alentunut. Perusterveydenhuollon keskimääräinen hoitoaika on alentunut entisestään
ollen puolet lyhyempi kuin koko maassa keskimäärin. Verrokkikunnista vain Laukaassa ja Forssassa on
hoitoaika alhaisempi. 

Ikäihmisten palvelujärjestelmä on sikäli onnistunut, että kotona asuvien ikäihmisten osuus on lähes
suosituksen tasolla. 75-v täyttäneiden säännöllisen kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden määrä on laskenut,
mutta vastaavasti tehostetun palveluasumisen piirissä olevien asiakkaiden määrä on hieman noussut. Sen
sijaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien 75-v täyttäneiden määrä on laskenut. Määrä oli valtuustokauden
puolivälissä keskisuomalaista keskitasoa ja lähes valtakunnallisella tasolla, mutta tilanne hieman huononi
valtuustokauden loppupuoliskolla. Täyttä kansaneläkettä saavien määrä laski tarkastelujaksolla saavuttaen
keskimääräisen tason Keski-Suomessa ja on jo alhaisempi kuin koko maassa keskimäärin. Dementiaindeksi on
erittäin korkea ja se on noussut aiemmasta tasosta merkittävästi. Tilanteeseen on reagoitu siten, että
valtuusto on hyväksynyt osa-aikaisen muistikoordinaattorin palkkaamisen vuodesta 2017 alkaen.

Tulevan valtuustokauden suunnittelun alussa on kuvattu Äänekosken väestön hyvinvoinnin ja
palvelujärjestelmän vahvuudet ja kehittämiskohteet edellisen valtuustokauden päättyessä.

1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi

Indikaattoreiden valossa Äänekosken haasteet hyvinvoinnin osalta ovat samoja, mitä edellisellä valtuustokaudella,
vaikka jonkin verran myönteistä kehitystä on tapahtunutkin. Hyvinvointi jakaantuu kuntalaisten kesken
epätasaisesti.

Äänekoskella on haasteena mm. väestömäärän lasku, muuttotappio, alhainen koulutustaso, suhteellinen
velkaantuneisuus, korkea huoltosuhde, nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys, rikollisuus, runsas päihteiden käyttö ja
tupakointi sekä niiden aiheuttamat sairaudet ja muut lieveilmiöt, lasten liikalihavuus, korkea sairastavuus ja
terveyspalveluiden runsas käyttö, lastensuojelun runsas tarve sekä korkea dementiaindeksi. Lasten syntyvyys on
alentunut ja ikääntyneiden määrä vastaavasti lisääntynyt. Muutokset väestön ikäjakaumassa edellyttävät reagointia
kunnan palvelujen suunnittelussa.

OSA II TULEVAN VALTUUSTOKAUDEN SUUNNITTELU
Väestön hyvinvoinnin ja palvelujärjestelmän vahvuudet 

Äänekoskella on keskeinen sijainti ja saavutettavuus elinvoimaisuuden edistäjinä. Kehittyvä biotalous ja vahva
perusteollisuus toimivat yrittämisen vetureina. Asuminen ja viihtyminen Keiteleen rannalla luovat hyvät puitteet
(Äänekosken kaupunkistrategia 2016-2021).

Moniammatillista yhteistyötä on kehitetty eri palveluissa. Äänekoskella on monipuolisesti eri ikäisille
hyvinvointitarpeisiin suunnattuja palveluja tarjolla. Äänekoskella on mahdollisuudet monipuoliseen harrastus- ja
vapaa-ajan toimintaan. Kaupunki tekee yhteistyötä alueen kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Äänekoski - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2017 - 2020

Keskeneräinen 2/12

Kaupunginhallitus 27.3.2017 liite nro 15 (2/38) 
Kaupunginvaltuusto 3.4.2017 liite nro 6 (2/38)



Äänekosken kaupunki on aktiivisesti mukana erilaisissa kehittämishankkeissa, joiden tavoitteena on palvelujen
kehittäminen ja kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen.

Lasten, lapsiperheiden ja nuorten palvelut on yhdistetty yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. Seutukunnalla on useita
projekteja lasten hyvinvointiin liittyen (esim. Kepa, LAPE). Perheneuvola yhteistyötahoineen on toiminut vuosia
aktiivisesti perheväkivallan ehkäisyssä. Kaupunki aloitti kotipalvelun järjestämisen lapsiperheille (soveltuvien
kriteereiden mukaisesti) jo ennen sen muuttumista lakisääteiseksi. Äänekoski on ollut myös aktiivinen
perhekeskuksen käynnistämisessä. Äänekoskella on tarjolla laadukkaita ja monipuolisia varhaiskasvatuspalveluita.

Nuorisotoimi järjestää säännöllistä tilatoimintaa kaikissa taajamissa. Etsivä nuorisotyö toimii syrjäytymisvaarassa
olevien nuorten hyväksi. Vapaa-aikatoimi järjestää yhteistyössä perusturvan ja kolmannen sektorin toimijoiden (mm.
vertaisohjaajat) kanssa liikuntatoimintaa ikääntyville ja erityisryhmille. 

Kesällä 2014 otettiin käyttöön uusi terveysasema, jonka on jo todettu parantaneen työolosuhteita merkittävästi ja
lisänneen työpaikan vetovoimaisuutta. Päättyneellä valtuustokaudella terveyspalveluita on kehitetty aktiivisesti.
Sekä terveysasema rakennuksena, että valitut toimintamallit ovat herättäneet kiinnostusta valtakunnallisesti. Hoitoa
ohjaavana pääperiaatteena sekä avo- että laitoshoidossa on omatoimisuuden tukeminen ja toimintakyvyn
ylläpitäminen. Äänekosken kaupunki on mahdollistanut perusturvan henkilöstölle tätä periaatetta tukevan
monipuolisen, paikallisia tarpeita vastaavan koulutuksen yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa (JAMK, Poke).
Koulutus jatkuu myös tulevalla valtuustokaudella.

Äänekosken kaupunki on tehnyt päätökset huonokuntoisten koulujen uudisrakentamisesta. Vuoden 2019
loppuun mennessä lukion, Asemakadun koulun, Koiviston koulun ja Koulunmäen yhtenäiskoulun
uudisrakennukset ovat käytössä. Moderneilla, toimivilla ja sisäilmaltaan terveillä tiloilla on merkitystä oppilaiden ja
henkilöstön viihtyvyyden, terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä. 

Kaupungin vanhuspalveluiden saatavuus on hyvä ja palveluvalikoima monipuolinen. Seniorineuvoloiden toiminta on
käynnistetty kaikissa taajamissa. Omaishoitojärjestelyt toimivat Äänekoskella keskimääräistä paremmin.
Äänekoskella toimii yhdistetty kotihoito (kotisairaanhoito ja kotipalvelu). Palvelujärjestelmää kehittämällä on kyetty
vaikuttamaan laitospainotteisuuden vähenemiseen ja mahdollistettu terveyskeskussairaalan paikkamäärän
vähentäminen. Äänekoski on aktiivisesti mukana ikäihmisten palveluiden kehittämiseen liittyvissä hankkeissa, mm.
Kukoistava kotihoito ja Ikäihmisen palvelujen kehittäminen sekä useat Sote-uudistukseen liittyvät hankkeet. 

Väestön hyvinvoinnin ja palvelujärjestelmän kehittämiskohteet

Hyvinvointiin liittyvien valtakunnallisten suositusten sekä paikallisten suunnitelmien, teemojen ja mittareiden
käsittelyä eri toimielimissä on tehostetettava. Hyvinvointikertomusten laatimisesta ja allokoinnista on jatkossa
koordinointivastuu kaupungin johtoryhmällä. Valtuustokauden ensimmäisenä vuotena kaupunginjohtaja nimeää
preventiotyöryhmän kokoonpanon ja määrittelee tehtävät (kaupunginvaltuusto hyväksyy). 

Alkavalla valtuustokaudella on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota kaikkien toimialojen merkitykseen
kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Myös päätöksenteossa on otettava käyttöön ennakkovaikutusten arviointi
nykyistä kattavammin. Kuntalaisten osallisuutta pyritään parantamaan erilaisia asiakasfoorumeita kehittämällä, myös
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhteistyötä on tiivistettävä. Kaupunkiin on perustettu vuonna 2016
kyläparlamentti, jonka avulla saatua palautetta haja-asutusalueiden asukkaiden toiveista tulee hyödyntää
vuosittaisessa suunnittelussa. Tavoitteena on kasvattaa määrärahaa vuosittain osallistavaan budjetointiin. 

Kuntalaisten käyttöön on saatava monipuoliset vaikutus- ja palautekanavat (mm. sähköisten kanavien käytön
lisääminen) huomioiden eri ikäryhmien tarpeet ja luontevat viestintätavat. Samalla on varmistettava, että
kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät suunnitelmat (mm. hyvinvointikertomus) on kunnan verkkosivuilla tarkasteltavissa
ja helposti löydettävissä.

Vuonna 2017 on käynnistymässä asumisoikeusasuntojen rakentaminen, mikä tuo paikkakunnalle
hallintamuodoltaan uuden asumismuodon (soveltuu eri-ikäisten asumiseen).

Lastensuojelun kasvanut palvelutarve edellyttää lasten ja perheiden palvelujärjestelmän kehittämistä.
Lapsiperheitten tulee saada riittävästi ja riittävän varhain tukea ja apua kaikissa peruspalveluissa. Edellisellä
valtuustokaudella aloitettua perhekeskuksen kehittämistyötä on jatkettava edelleen.

Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys on korkea. Myös muita viitteitä nuorten syrjäytymisriskistä on näkyvissä.
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Koulutustason nostaminen edelleen tulee olla tavoitteena. Tätä tavoitetta on tukemassa mm. kaupungin
alaisuuteen perustettu elinvoimayksikkö. Yhteistyötä sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun kanssa on lisättävä
ja tavoitteena on saada korkeakoulutasoista koulutusta myös omalle paikkakunnalle.

Sairastavuus ja hyvinvoinnin vaje on Äänekoskella keskimääräistä korkeampaa, mitä Keski-Suomen
sairaanhoitopiirin alueella keskimäärin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen maakunnan vastuulle lisää painetta
kunnan ennaltaehkäisevälle työlle. 

Ikäihmisten määrän arvioidaan nousevan tulevina vuosina. Myös muistisairaiden asiakkaiden määrä lisääntyy
edelleen. Tarvetta on erityisesti välimuotoisen palveluasumisen kehittämiseen seutukunnalla.
Tarkoituksenmukaisten ja sujuvien hoitoketjujen toimivuutta tulee edelleen kehittää. Haasteena on toimivien
yhteistyömuotojen kehittämien eri toimijoiden kesken. Ikäihmisten asumisessa on kiinnitettävä huomiota
turvallisuuteen siten, että itsenäinen asuminen ja omatoimisuus pyritään turvaamaan (esim. asunnon muutostyöt ja
tarvittavat apuvälineet). Myös ikäihimisten ravitsemuksen riittävyyttä on seurattava. 

Tulevan valtuustokauden aikana on käynnistymässä maakunnallinen SOTE. Valtuustokauden alkupuolella
Äänekosken tulee olla aktiivisesti mukana kehittämässä palveluja maakunnallisesti siten, että pyritään
varmistamaan vähintään nykyinen palvelutaso. 

Hyvinvointisuunnitelma
Äänekosken kaupunkistrategia vuosille 2016-2021

Edellisen valtuustokauden viimeisenä vuonna vahvistettiin uusi kaupunkistrategia. Kaupunkistrategia ohjaa kaikkia
kaupungin toimintoja ja toimijoita. 

Strategian missiona on, että Äänekosken kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia ja mahdollistaa monipuolisen
elinkeinoelämän.

Visiona on, että Äänekoski on pohjoisen Keski-Suomen vetovoimaisin asuin- ja työssäkäyntikeskus, jossa on
monipuolista yritystoimintaa ja toimivat palvelut.

Keskeisinä toimintaa ohjaavina arvoina ovat 1) innovatiivisuus ja uudistumiskyky, 2) tasa-arvoisuus, 3)
oikeudenmukaisuus ja 4) kestävä kehitys.

Strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät:

Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski

*Hyvät ja toimivat peruspalvelut

*Monipuoliset kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

*Viihtyisä ja vetovoimainen asuin- ja elinympäristö

*Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen

*Kilpailukykyinen elinkeinoympäristö ja laadukkaat elinkeinopalvelut

*Hyvien liikenneyhteyksien vahvistaminen

*Työllisyyden edistäminen

*Ympäristöystävällinen, energiatehokas ja uuisutuviin energialähteiiin tukeutuva kaupunki - Suomen Biolaakso

Tasapainoinen ja kasvua tukeva talous

*Kehittämisen mahdollistava taloustilanne

*Strategisten investointien hallinta

*Toimiva kuntakonserni ja johdonmukainen omistajapolitiikka

Laadukkaat ja kustannustehokkaat palveluprosessit

*Kustannustehokkaat ja laadukkaat prosessit
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*Uuden teknologian hyödyntäminen

*Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyön ja vuorovaikutuksen syventäminen

Osaava ja hyvivoiva henkilöstö

*Oikein mitoitettu, motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

*Toimiva johto ja esimiestyö

Valtuustokauden tason tavoitteita tukevia työohjelmia ovat mm. Läsnä - lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2016-
2019, jossa kehittämistavoitteet on myös kytketty uuden kaupunkistrategian kriittisiin menestystekijöihin ja liittyvät
suoraan hyvinvointikertomuksen tavoitteisiin (lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman sivu 9, sekä tavoitetaulukko).
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä, hyvinvointikertomuksen laajoja tavoitteita
tukevia ohjelmia ja niihin sisältyviä toimenpiteitä on myös varhaiskasvatussuunnitelmassa, neuvola-, koulu- ja
opiskeluterveydenhuollon sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon vuosittain päivitettävissä yksiköiden
toimintaohjelmissa (yksi laajempi toimintasuunnitelma päivitetään valtuustokausittain), kaupungin mielenterveys- ja
päihdeohjelmassa ja lastensuojelusuunnitelmassa. Perhekeskustoiminnan tavoitteet ja toimintakäytännöt tukevat
myös hyvinvointikertomuksen tavoitteita.

Aiemmin valmistuneista työohjelmista on kattava listaus vuosittaisessa raportissa.Tulevan valtuustokauden
painopistealueisiin oleellisesti liittyy Äänekosken kaupungin työllisyysohjelma 2016-2019 sekä Äänekosken
kaupungin elinkeino- ja kilpailukykyohjelma 2017-2021. Lisäksi valmisteilla on mm. palveluohjelma,
maankäyttöohjelma, viestintä- ja markkinointiohjelma, henkilöstöohjelma, investointiohjelma, kiinteistöohjelma,
ympäristöohjelma, matkailuohjelma sekä omistajapolitiikan laatiminen. Kaikissa näissä ohjelmissa huomioidaan
kaupungin strategiset päämäärät, joista tähän suunnitelmaan oleellisesti liittyy erityisesti "Vetovoimainen, uudistuva
ja kehittyvä Äänekoski" ja sen alla olevat kriittiset menestystekijät.

SOTE -palvelut siirtyvät vuoden 2019 alusta maakunnalle. Vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisestä säilyy kunnalla. Hyvinvointi ja terveys ovat yhteydessä opetus-, liikunta-, nuoriso-, vapaa-aika- ja
ruokahuoltopalveluihin, kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin sekä moniin muihin kunnan hoitamiin tehtäviin.
Hyvinvointikertomuksen laatiminen on ollut aiemmin pääasiassa perusturvan vastuulla. Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen tehtäviä tulee organisoida uudelleen siten, että kunnan hyvinvointityötä koordinoidaan kunnan
keskushallinnosta käsin.               

Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet
1)

Sairastavuuden ja terveyspalveluiden tarpeen väheneminen kehittämällä palveluja yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa ja ottamalla huomioon vaihtoehtoiset tavat palveluiden tuottamiselle sekä
toimintaympäristön muutokset. Ennaltaehkäisevän työn merkitystä korostetaan ja kaikissa
hallintokunnissa otetaan huomioon suunniteltavana olevissa toimenpiteissä vaikutukset
kuntalaisten hyvinvointiin.

Tavoite Toimenpiteet ja
vastuutaho

Resurssit Arviointimittarit

Kuntalaisten
omaehtoinen
terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen
lisääntyy. 

Hyvinvoinnin
osatekijöitä ovat
mm. ruokailu- ja
liikuntatottumukset,
riittävä lepo,

Parannetaan kuntalaisten
mahdollisuuksia
omaehtoiseen terveyden ja
hyvinvoinnin edistämiseen
lisäämällä tietoisuutta ja eri
toimijoiden välistä yhteistyötä
sekä ottamalla asiakkaat
mukaan omien
hoitosuunnitelmiensa
laatimiseen.

Tavoitteeseen pyritään
nykyisillä resursseilla.
Valtuustokauden aikana
arvioidaan resurssien
riittävyyttä ja
kohdentamista.

Kouluterveyskyselyiden
tulokset ja tilastot (mm. Kelan
ja THL:n sairastavuusindeksit,
perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon
käyntimäärät)

Laaditut hoitosuunnitelmat
(asiakkaan oma osuus
terveyden edistämisessä)

Tupakkatuotteiden ja Valvontakäynnit tekee Tehtyjen valvontakäyntien
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päihteettömyys,
tupakoimattomuus
sekä sosiaalinen
kanssakäyminen. 

päihteiden saatavuuden
rajoittaminen / tarjonnan
vähentäminen sekä
tupakoimattomuden
valvominen vain sallituilla
tupakointipaikoilla
yleisötapahtumissa. Erityinen
painopiste on vähentää alle
18-vuotiaiden altistumista
ympäristön tupakansavulle
sekä estää alaikäisten
mahdollisuuksia hankkia
tupakkaa.

ympäristöterveysvalvonta.
Toiminnan resursoinnista
vastaa Laukaa
isäntäkuntana.

Yleisötapahtumien
järjestäjät velvoitetaan
valvomaan ja
ohjeistamaan tupakointia.

määrä/vuosi.

Vuosittain tavattujen
väärinkäytösten raportoiminen
myös Äänekosken kaupungin
ympäristötoimelle.

Koulujen ja oppilaitosten
tupakointikiellon tehostettu
valvonta ja toimintatavoista
sopiminen. Kiellon rikkomisen
seurauksista tiedotus
kirjallisesti.

Koulujen- ja oppilaitosten
terveydellisten olojen
tarkastukset.

Koulujen/oppilaitosten
henkilökunta.

Moniammatillinen
työryhmä.

Tupakoinnin väheneminen
(koulu- ja
opiskeluterveyskysely).

Tarkastus tehty kolmen
vuoden välein tai tarvittaessa
olosuhteiden oleellisesti
muuttuessa.

Liikuntaryhmien suunnittelu
(+käynnistäminen)
urheiluseura-toiminnan
ulkopuolella oleville lapsille ja
nuorille. 5. ja 8. vuosiluokkien
oppilaille tehdään fyysisen
toimintakyvyn tiedonkeruu
Move! seuranta-järjestelmän
avulla. Tiedonkeruun avulla
löydetään ne lapset ja nuoret,
joille liikuntaryhmiä
suunnataan.

Lähiliikuntapaikkasuunnitelman
laatiminen (liittyy myös
viihtyisyyden lisäämiseen).

Vapaa-aika, liikunta-,
nuoriso- ja koulutoimi
yhteistyössä. Koulujen
liikunnanopettajat
vastaavat Move! -
seurannan
toteuttamisesta.

Arvio urheiluseuratoiminnan
ulkopuolelle jäävistä lapsista ja
nuorista tehty (Move!). Heille
suunnattujen liikuntaryhmien
määrä.

Maksetut harrastajalisenssit.

Selvitys lähiliikuntapaikoista
tehty

Päihteettömyyden tukeminen
mm. valistuksella ja varhaisella
puuttumisella (mini-interventio)
ja ongelman tunnistamisella.

Kaikki hallintokunnat
soveltuvasti, yhteistyö
poliisin kanssa.

Mini-interventioiden määrä.

Päihteettömyyteen liittyvien
"tempausten" määrä

Ruokalista- ja
reseptiikkasuunnittelulla sekä
elintarvikehankinnoilla
panostetaan kuntalaisten
hyvinvointiin ja ravitsemukseen

Ruokapalveluiden
henkilöstö 

Mm. koulu- ja
opiskeluterveydenhuollon
kyselyt.

Asiakaspalaute.
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kaupungin ruokapalveluissa
(vaikutukset mm: päivähoito,
koulut, oppilaitokset, sairaala ja
vanhuspalvelut).

Ruokapalveluiden asiakkaita
ohjataan
ravitsemussuositusten
mukaisiin valintoihin
ruokatuotanto-ohjelmalla, josta
selviää aterioiden sisältämä
ravitsemus ja kalorikertymä.

Lisätään
sydänmerkkiaterioiden osuutta
ruokatuotannossa.

Päivittäisen aterioinnin
tärkeydestä tiedottaminen ja
näkyväksi tuominen eri
tiedotuskanavien kautta.

Ravitsemussuosituksista
tiedottaminen
yhteistyössä mm.
koulujen,
terveydenhuollon ja arjen
tuen toimijoiden kanssa

MNA-mittari
(vanhuspalveluissa)

Sosiaalisen kanssakäymisen
mahdollistaminen soveltuvasti.
Esim. liikennesuunnittelussa
huomioidaan Äänekosken
taajaman ulkopuolella asuvien
mahdollisuus välttämättömän
asioinnin lisäksi myös muuhun
liikkumiseen (esim.
tapahtumat).

Selvitetään
vapaaehtoistoimijoiden kanssa
yhteistyömahdollisuudet.
Ystävä- ja tukihenkilötoiminta.

Kysytään kuntalaisilta
mielipiteitä siitä, mitä palveluja
he tarvitsisivat/haluaisivat
sosiaalisen kanssakäymisen
mahdollistamiseksi.

Tekninen ja
ympäristötoimiala

Terveys- ja sosiaalitoimi
yhteistyössä selvittää
yhteistyömahdollisuudet.

Kuntalaiskysely
yhteistyössä kunnan eri
toimijoiden kanssa.

Asiakaspalaute ja
asukaskyselyn tulokset

Ravitsemusterapeutin
palveluiden lisääminen,
kriteereiden päivittäminen.

Terveyden edistäminen Ravitsemusterapeutin käynnit.

Ylipainoisten lasten määrä
(pienenee).

Kaikissa kunnan
toiminnoissa
pyritään
kuntalaisten
hyvinvoinnin
edistämiseen.

Ennakkovaikutusten arviointia
(EVA) edellytetään
päätöksentekoa edeltävästi. 

Kaikki hallintokunnat Tehdyt EVA:t/ tehdyt
päätökset

Vahvistetaan eri
hallintokuntien välistä
yhteistyötä ja rakenteita
hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kaupungin henkilöstö.

Kaupunginvaltuusto
nimeää
preventiotyöryhmän.

Preventiotyöryhmän
kokousten määrä/vuosi.
Osallistujien määrä/kokous.

Hyvinvointiin liittyvien
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Tehdään kirjallinen päätös
preventiotyöryhmän
kokoonpanosta ja
kokoontumistiheydestä.
Määritellään
preventiotyöryhmän tehtävät.
Sovitaan myös, missä
tilanteissa preventioryhmä
kutsutaan koolle tarvittaessa.

suositusten ja ohjelmien
käsittely kunnan toimielimissä

Yhteistyön
lisääminen kunnan
ulkopuolisten
toimijoiden kanssa
hyvinvoinnin
lisäämiseksi. 

Kuntalaisten
osallisuuden
lisääminen.

Vertaisryhmien perustaminen Kaikki hallintokunnat
soveltuvasti

Vertaisryhmien määrä ja
kokoonpano. Osallistujamäärä
ryhmissä.

Asiakas-/asukasfoorumien
lisääminen eri hallintokunnissa.

Liikuntafoorumi

Kyläparlamentti

Kaikki hallintokunnat

Vapaa-aikatoimi

Elivoimayksikkö, vapaa-
aikatoimi ja muut
hallintokunnat

Pidettyjen asiakasraatien ja -
foorumien määrä/vuosi.
Osallistujien määrä k.o.
foorumeissa.

Liikuntafoorumi järjestetty 1-
2x/vuosi

Kyläparlamentin
kokoontumiskerrat (tavoite 4-
6x/vuosi)

2)

Kuntalaisten turvallisuuden edistäminen pyrkimyksenä vaikuttaa rikollisuuden vähenemiseen,
liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä ympäristöolosuhteisiin.

Tavoite Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit

Kuntalaisten
turvallisuuden
tunne
lisääntyy

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy. Työryhmä (vetovastuu
perheneuvolan
psykologilla)

Rikosilmoitusten määrä ja
rikosten laatu (poliisien
tilastot)

Liikenneturvallisuuden edistäminen.
Teiden ja katujen valaistuksen,
hiekoituksen ja aurauksen riittävyyden
arviointi. Katujen kunnon parantaminen.
Suojateiden turvallisuuden
parantaminen. Asukaskyselyt
suunnatusti.

Yhdyskuntatekniset
palvelut

Liukastumistapaturmien
määrä,
liikenneonnettomuuksien
määrä. Onnettomuuksien
määrä suojateillä.

Ympäristönsuojelulliset toimenpiteet

Luonnonvesistöjen puhtaus,
pohjavesien suojeleminen ja
juomaveden laatu

-ilmanlaatu

Öljylämmitteisten kiinteistöjen
muuttaminen kaukolämpöön tai muihin
uusiutuvia energialähteitä käyttäviin

Ympäristövalvonta ja
ypäristöterveydenhuolto.

Tekninen toimiala ja
rakennusvalvonta

Vesistövesinäytteet,
velvoitetarkkailun
tulosten seuranta.
Pohjavesialueiden
suojelusuunnitelma
valmistuu 2017. Uusi
Syvälahden
pohjavedenottamo,
valmistunut 2016
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järjestelmiin. Uudisrakennuskohteissa
uusiutuvien energialähteiden
käyttöönotto: maalämpö, matalaenergia
ja aurinkolämpö.

Uusien pientalojen laskennallinen
kokonaisenergiakulutuksen (E-luku)
kWhE/m2vuosi alentaminen

Ilmanlaadun seuranta
(vuorokausien lkm, jolloin
ilmanlaatuindeksin
mukainen ilmanlaatu
huono tai erittäin huono).

Kaupungin omistamien
öljylämmitteisten
kiinteistöjen määrä.
Uuden teknologian
hyödyntäminen
kaupungin kiinteistöissä
(lkm).

Pientalojen E-luku

Rakennuslupavalvonnan
yhteydessä.

Rikosten analysointi yhteistyössä
poliisin kanssa --> pohditaan keinoja
rikollisuuden vähentämiseksi.

Ympäristörikosten vähentäminen

Poliisi, oikeusministeriö

Ympäristötoimi

Rikosilmoitusten määrä ja
rikosten laatu (poliisien
tilastot).

Yhteistyöprojekti
koulutuksen ja yhteistyön
lisäämiseksi 2017 - 2018.

Yritysalueiden turvallisuuden
kehittäminen ja parantaminen.
Turvalliset tiejärjestelyt lisääntynyt
maantie- ja rautatieliikenne huomioiden.
Kaupungin varautumis- ja
valmiussuunnittelman päivittäminen
olosuhteiden muuttuessa.
Yksityiskohtainen toimenpiteiden
määrittely elinkeino- ja
kilpailukykyohjelmassa.

Elinvoimayksikkö Tehtyjen
liikennejärjestelyjen
toteutuminen.

Kaupungin hallinnoimien tilojen piha- ja
pysäköintialueiden valaistuksen
riittävyyden arviointi ja tarvittaessa
parantaminen.

Tekninen toimi ja
kiinteistönhoito

Lumenarvojen
(valomäärän) mittaus ja
esim. led-tekniikan
hyödyntäminen.

3)

Syrjäytymisen ennaltaehkäisy

Tavoite Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit

Nuoriso- ja
pitkäaikaistyöttömyden
alentuminen

Kuntouttavan työtoiminnan
monipuolistaminen ja
kehittäminen (esim. ICT,
musiikki, media).

Elinvoimayksikkö
päävastuussa,
velvoitteet eri
hallintokunnilla

Kuntouttavan työtoiminnan
määrä ja eteenpäin ohjaus. 

Työpajatoiminnassa olleiden
määrä/vuosi.
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Kaupungin
tukityöllistettävien
määrä/vuosi

TYP-toiminta. Yksilöllisten
ratkaisujen lisääminen.

Elinvoimayksikkö TYP-asiakkaiden määrä,
työkykyselvitysten määrä ja
ohjaus
tarkoituksenmukaisiin
toimenpiteisiin

Työllisyysohjelman
toimeenpano. 

Ohjauksellinen tuki yrityksille ja
kuntalisäjärjestelmän
kehittäminen. Aktiivinen
osallistuminen
välityömarkkinoiden
kehittämiseen. Laaditaan ja
kokeillaan sosiaalisia
hankintakriteereitä. Ks.
tarkemmin työllisyysohjelma.

Elinvoimayksikkö Työttömyys-% . Pitkäaikais-
ja nuorisotyöttömien määrä.
Työmarkkinatuen
kuntaosuus. Aktivointiaste.

Kaupungin tarjoamien
kesätyöpaikkojen määrä.

Elinvoimaohjelman
toimeenpano. 

Elinvoimayksikkö
yhteistyössä
muiden
toimijoiden
kanssa

Elinvoimaohjelman
toteutuminen.

Koulutustason lisääminen Arvioidaan nuorten
kesätyöpaikkojen soveltuvuus
kannustimena koulutukseen
hakeutumiseen. Tarjotaan
mielekäs kesätyöpaikka kaikille
9. luokan päättäville.

Kaikki
hallintokunnat
vastuullisia
yhteistyössä
elinvoimayksikön
kanssa.

Palaute kesätyöntekijöiltä

Lisätään koulutustarjontaa
ammattikorkeakoulun, avoimen
yliopiston ja yliopiston kanssa
omalla paikkakunnalla

Elinvoimayksikkö Tarjolla olevien
koulutusvaihtoehtojen
määrä

Parannetaan
koulutusmahdollisuuksia ja -
tarjontaa vastaamaan
paremmin alueen
yritystoimintaa ja tarpeita.
Vuoropuhelun lisääminen
yritysten ja oppilaitosten
kanssa.

Elinvoimayksikkö
+ muut
hallintokunnat

Koulutuspaikkojen määrä. 

Kuntalaisten
osallisuusmahdollisuuksien
turvaaminen

Tuetaan asumista riittävillä
palveluilla ja asumisen tuella. 

Arjen tuki ja
perusturva
päävastuussa,

Sotka -indikaattorit,
kaatumisiin ja putoamisiin
liittyvät hoitojaksot 65

Äänekoski - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2017 - 2020

Keskeneräinen 10/12

Kaupunginhallitus 27.3.2017 liite nro 15 (10/38) 
Kaupunginvaltuusto 3.4.2017 liite nro 6 (10/38)



Ennaltaehkäisevät kotikäynnit. soveltuvasti muut
hallintokunnat.

vuotta täyttäneillä.

Asuntojen korjaustyöt.

Tarjotaan kansalaisille
vaikuttamisen mahdollisuuksia
lisäämällä tiedon saantia itseä
koskevista asioista.
Huomioidaan, että kaikki eivät
käytä samoja tiedonsaannin
kanavia

Kaikki
hallintokunnat

Kuntalaisaloitteiden määrä

Lasten toimijuuden ja
osallisuuden edistäminen
kuulemalla heidän
näkemyksiään päätöksenteon
mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa. 

Kaikki
hallintokunnat

Lasten näkemysten
huomiointi
päätöksenteossa
(kirjattuna).

Edistetään maahanmuuttajien
osallistumismahdollisuuksia ja
tuetaan yhteiskuntaan
integroitumista, kehitetään
maahanmuuttajien
opiskelumahdollisuuksia.

Sosiaalityö,
opetuspalvelut,
vapaa-
aikapalvelut ja
järjestöt

Opintoihin osallistuvien
määrä. Uusien
opintokokonaisuuksien
määrä. Osallisuutta lisäävien
toimien määrä.

Työ- ja toimintakyvystä
huolehtiminen, työttömien
terveystarkastusten
tarjoaminen aktiivisesti.

Työterveyshuolto,
Elinvoimayksikkö,
Terveyspalvelut

Työttömien
terveystarkastusten määrä
(lisäys %:na)

Palvelujen oikea-aikainen ja
tehokas kohdentuminen 

Etsivä nuorisotyö,
kohderyhmänä 16-28-vuotiaat
nuoret

Nuorisopalvelut,
Työllisyysyksikkö,
Sosiaalityö
yhteistyössä
muiden
verkostojen
kanssa

Etsivän nuorisotyön avulla
"löydetyt ja autetut" nuoret.

Matalan kynnyksen palvelut
mm. mielenterveys- ja
päihdepalveluissa 

Mielenterveys- ja
päihdepalvelut

Yhteydenottojen määrä
ilman lähetettä

Monialaisen työtavan
vahvistaminen kaikilla
vastuualueilla

Kaikki
hallintokunnat

Monitoimijaisten
asiakasyhteistyöverkostojen
osallistujatahot,
kokoontumisten aihe/määrä

4)
Äänekosken vetovoimaisuuden lisääminen asuinkuntana

Tavoite Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit
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Lähtömuuton
alentaminen
ja tulomuuton
lisääminen

Suunnitellaan soveltuva kysely Äänekoskelta
muuttaneille (miksi muutti, mikä olisi saanut
pysymään Äänekoskella jne.) 

Elinvoimayksikkö Lähtömuuttajien
määrä.

Työ-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksien
tarjonta näkyväksi.

Elinvoimayksikkö, vapaa-
aikatoimi, kaikki
hallintokunnat

Saatu palaute, eri
viestintäkanavien
käyttöä tehostettu.

Nuoret aikuiset pyritään pitämään
äänekoskelaisina opiskeluajan. Etsitään
soveltuvia keinoja motivointiin: Stipendi?
Työharjoittelu- ja kesätyömahdollisuuksien
tarjoaminen koulutusta vastaavalla alalla.

Kysely koulunsa ja/tai lukio-opintonsa
päättäville

Keskushallinto,
elinvoimayksikkö
(tarjotaan opinnäytetyöksi
tai työllistämistyöksi)

Muualla
opiskelevien lkm,
joilla kotikunta
Äänekoski. Kyselyn
tulokset. koulunsa
ja/tai lukio-
opintonsa
päättäville.

Kaupunkibrändin kirkastaminen ja
kehittäminen.

Elinvoimayksikkö Tulomuuttajien
määrä.

Asuinalueiden
viihtyisyys

Kunnan omistamien alueiden ja
rakennusten kunnossapito. Puistoalueet.

Puutarhaosasto. Katujen
kunnossapito.
Kiinteistönhoito.
Elinvoimayksikkö
(työllistämismahdollisuus?)

Harrastusmahdollisuuksien esittely
(messut). Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden
monipuolinen tarjonta.

Vapaa-aikatoimi. Yleisötapahtumien
määrä, niiden
osallistujamäärä.

Yleiskaavan päivittäminen. Huomioidaan
alueiden välinen siirtymismahdollisuus,
kevyen liikenteen väylät.

Kaavoitus Yleiskaava valmis.

Varmistetaan monipuolinen, vetovoimainen
ja edullinen tonttitarjonta (yhteydessä myös
tulo- ja lähtömuuttoon)

Elinvoimayksikkö. Tontti- ja
kaavoituspalvelut.

Tonttitarjonta,
hintataso.

Lähiliikuntapaikkasuunnitelman laatiminen. Liikuntapalvelut. Suunnitelma tehty.

OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY
Kaupunginhallituksessa 27.3.2017, valtuustokäsittely 3.4.2017
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Kaupunginvaltuusto 3.4.2017 liite nro 6 (21/38)



Kaupunginhallitus 27.3.2017 liite nro 15 (22/38) 
Kaupunginvaltuusto 3.4.2017 liite nro 6 (22/38)



Kaupunginhallitus 27.3.2017 liite nro 15 (23/38) 
Kaupunginvaltuusto 3.4.2017 liite nro 6 (23/38)



Kaupunginhallitus 27.3.2017 liite nro 15 (24/38) 
Kaupunginvaltuusto 3.4.2017 liite nro 6 (24/38)



Kaupunginhallitus 27.3.2017 liite nro 15 (25/38) 
Kaupunginvaltuusto 3.4.2017 liite nro 6 (25/38)



Kaupunginhallitus 27.3.2017 liite nro 15 (26/38) 
Kaupunginvaltuusto 3.4.2017 liite nro 6 (26/38)



Kaupunginhallitus 27.3.2017 liite nro 15 (27/38) 
Kaupunginvaltuusto 3.4.2017 liite nro 6 (27/38)



Kaupunginhallitus 27.3.2017 liite nro 15 (28/38) 
Kaupunginvaltuusto 3.4.2017 liite nro 6 (28/38)



Kaupunginhallitus 27.3.2017 liite nro 15 (29/38) 
Kaupunginvaltuusto 3.4.2017 liite nro 6 (29/38)



Kaupunginhallitus 27.3.2017 liite nro 15 (30/38) 
Kaupunginvaltuusto 3.4.2017 liite nro 6 (30/38)



Kaupunginhallitus 27.3.2017 liite nro 15 (31/38) 
Kaupunginvaltuusto 3.4.2017 liite nro 6 (31/38)



Kaupunginhallitus 27.3.2017 liite nro 15 (32/38) 
Kaupunginvaltuusto 3.4.2017 liite nro 6 (32/38)



Kaupunginhallitus 27.3.2017 liite nro 15 (33/38) 
Kaupunginvaltuusto 3.4.2017 liite nro 6 (33/38)



Kaupunginhallitus 27.3.2017 liite nro 15 (34/38) 
Kaupunginvaltuusto 3.4.2017 liite nro 6 (34/38)



Kaupunginhallitus 27.3.2017 liite nro 15 (35/38) 
Kaupunginvaltuusto 3.4.2017 liite nro 6 (35/38)



Kaupunginhallitus 27.3.2017 liite nro 15 (36/38) 
Kaupunginvaltuusto 3.4.2017 liite nro 6 (36/38)



Kaupunginhallitus 27.3.2017 liite nro 15 (37/38) 
Kaupunginvaltuusto 3.4.2017 liite nro 6 (37/38)



Kaupunginhallitus 27.3.2017 liite nro 15 (38/38) 
Kaupunginvaltuusto 3.4.2017 liite nro 6 (38/38)




