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MISTÄ ON KYSE?

“Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan,
arvioinnin ja raportoinnin työväline”. (THL)
Elämänlaadun määritelmän mukaan hyvinvointiin kuuluvat neljä ulottuvuutta; fyysinen, psyykkinen
ja sosiaalinen hyvinvointi sekä ympäristön tuottaman hyvinvointi. Kunnissa hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen voidaan määritellä olevan tietoista voimavarojen kohdentamista, jonka tavoitteena on
kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn sekä osallisuuden edistäminen.
Hyvinvointi on läheisesti yhteydessä myös kunnan elinvoimaan, talouteen ja kasvuun sekä kytketty
kuntastrategiaan. Hyvinvointia edistämällä parannetaan muun muassa kuntalaisten elämänlaatua, lisätään
työllisyyttä ja tuottavuutta sekä hillitään sosiaalisia ongelmia kuten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä sekä
eriarvoisuuden kasvua. Näiden tavoitteiden edistäminen kuuluu poikkihallinnollisesti kaikille kunnan
palvelualueille.
Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntalain (410/2015, 1 §) mukaan kunnan
keskeisimpiä tehtäviä. Pielavedellä kuntalaisia halutaan kannustaa aktiivisuuteen, omatoimisuuteen ja
huolehtimaan sekä itsestään, läheisistään kuin lähiympäristöstäkin. Kuntalaisten aktiivisuutta tuetaan
erilaisilla palveluilla, mutta myös huolehtimalla siitä, että luonto- ja retkeilyreitit, laajat metsäalueet, eri
liikuntapaikat ja järvialueet tarjoavat mahdollisuuksia virkistäytymiseen.
Tämä julkaisu on lain edellyttämä laaja hyvinvointikertomus, johon on koostettu keskeisimmät
tiedot kuntalaisten hyvinvoinnintilasta ja hyvinvoinnin painopisteet, toimenpiteet sekä tavoitteet
seuraavalle valtuustokaudelle 2021–2024. Valtuustokauden aikana tullaan valtuustolle raportoimaan
hyvinvointisuunnitelman etenemisestä, tavoitteiden toteutumisesta sekä hyvinvointitilan suunnan
kehityksestä.
THL:n mukaan hyvinvointikertomuksessa tarkastellaan erityisesti kunnan rakenteita, kuntalaisten terveyttä
ja toimintakykyä, turvallisuutta, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta, asumista ja ympäristöä, toimeentuloa,
kuntalaisten palveluita sekä eri ikäryhmien hyvinvointia. Pielaveden laajan hyvinvointikertomuksen
valmistelu aloitettiin joulukuussa 2020. Laajan hyvinvointikertomuksen on valmistellut poikkihallinnollinen
ja laaja-alainen kunnan hyvinvointityöryhmä, johtoryhmä sekä perusterveydenhuollon esimiehet
hyvinvointikoordinaattorin johdolla.
Pielaveden hyvinvointityön visiona on aktiivinen ja osallistuva, omaa hyvinvointiansa ja terveyttänsä
edistävä kuntalainen. Kuntana edistämme hyvinvointia ja terveyttä yhdessä toimien.

”Edistämme
hyvinvointia ja
terveyttä yhdessä
toimien.”

Pielaveden kuntalainen on aktiivinen
ja osallistuva oman hyvinvointinsa ja
terveytensä edistäjä.
Pielaveden kunnan hyvinvointityön visio
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HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN
EDISTÄMINEN PIELAVEDELLÄ

Kunta edistää asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia erilaisilla toimenpiteillä yhdessä eri tahojen kanssa.
Kunta on osallisena useissa eri hankkeissa ja projekteissa, joista monet ovat poikkihallinnollisia hyvinvointia
edistäviä hankkeita. Lisäksi kunnan sisäiset ohjeistukset on laadittu huomioiden myös kuntalaisten
hyvinvoinnin edistäminen.
Vuosina 2017–2020 kunnassa tehty hanketyö keskittyi digitalisaatioon, liikuntaan ja kansainvälisyyteen.
Hankkeissa tehtiin yhteistyötä poikkihallinnollisesti ja yli paikkakuntarajojen.
Kunta on mukana Savogrown hallinnoimassa Kohti eKuntaa -hankkeessa, joka tarjoaa työkaluja ja tietoa
digitalisaation lisäämiseen kunnan toiminnassa. Hankkeen kautta kunnassa vuonna 2019 aloitettiin mm.
videovälitteisen kotihoidon kokeilu.
Kunta osallistui Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi-kärkihankkeeseen 2017–2018, jossa
kehitettiin paikallisesti ikäihmisten terveysliikuntaa. Hankkeesta saatiin vakiinnutettua mm. vapaaehtoisten
ulkoiluystävätoiminta ja kirkonkylälle penkkilenkki.

Yksi vuonna 2019 käynnissä ollut liikunta-aiheinen hanke oli Rotevat-liikuntaneuvontahanke, joka
toteutettiin yhteistyössä Keiteleen kunnan kanssa. Hankkeen kohderyhmä oli terveytensä kannalta liian
vähän liikkuvat ja ylipainoiset 18–64-vuotiaat kuntalaiset.
Hankkeen tavoitteena oli saada pysyviä muutoksia alkuja loppukartoitusten välillä, jokaisen henkilökohtaiset Hyvinvointia edistävät suunnitelmat:
tavoitteet huomioon ottaen sekä juurruttaa terveellinen • Järjestöyhteistyön ohje
elämäntapa loppuelämän ajaksi. Tavoitteena oli myös
• Liikenneturvallisuussuunnitelma
lisätä poikkihallinnollista yhteistyötä terveydenhuollon
ja hyvinvointipalveluiden sekä muiden toimijoiden välillä • Liikuntastrategia
ja lisätä kuntien välistä yhteistyötä. Hankkeen myötä • Palveluopas Pielaveden ikäihmisille
kunnassa aloitettiin maksuton liikuntaneuvontapalvelu • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma
kuntalaisille. Myös kouluissa liikuntaa haluttiin lisätä mm. • Tehostetun nuorisotyön valmiussuunnitelma
Opiskelijasta liikkuvaksi opiskelijaksi- ja Liikkuva koulu
• Ylä-Savon kuntien yhteinen maahanmuuttajien
-hankkeiden avulla.
kotouttamisohjelma
Perusopetuksessa ja lukiossa osallistuttiin vuoden • Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma
2019 aikana kansainvälisyyshankkeisiin mm. Erasmus ja
Exploring Europe -hankkeiden myötä.

PERUSTERVEYDENHUOLTO HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ

Kertomusvuosien aikana viranomaiset löysivät paremmin psykososiaalisen tuen työryhmän ja
yhteydenottoja tuli heiltä enemmän. Nilakan psykososiaalisen tuen ryhmän tunnettavuutta on lisätty
pitämällä erilaisia infotilaisuuksia. Kriisityön alueellinen koulutus yhteistyössä Savogrown kanssa
peruuntui koronatilanteen vuoksi. Mielenterveysneuvolan työntekijät kävivät Lapset puheeksi –
menetelmäkoulutuksen ja menetelmä otettiin käyttöön. VideoVisit:n käyttöönotto mahdollisti
etäyhteydellä hoitosuhdekeskustelut, joka helpotti toimintaa ja pystyttiin paremmin huomioimaan
koronan tuomat rajoitukset. Sähköisiä palveluita lisättiin myös aloittamalla yhteistyö Medifiedin kanssa
mobiilisovelluksen hyödyntämisessä mielialan seurantaan. Mielenterveysneuvolasta osallistuttiin
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyön ja rahapelihaitat (EPT-ryhmä) ryhmään sekä oltiin mukana
suunnittelemassa ehkäiseviä toimenpiteitä ja strategiaa. Ehkäisevän päihdetyön kampanjaviikolla
työntekijä osallistui yläkoululaisille kohdennettuun ehkäisevän päihdetyön tuntien pitämiseen.
Lasten ja nuorten moniammatillinen asiantuntijaryhmä kokoontui säännöllisesti kerran kuukaudessa
ja siinä oli edustus mielenterveysneuvolasta. Pielaveden nuorten ohjaus- ja palveluverkosto (NOP) toimi
aktiivisesti kertomusaikana. Vuoden 2020 koronatilanne esti päihdeleirin järjestämisen. Psykiatrian
erikoislääkärin palvelut ovat pysyneet ennallaan (1 x vko) ja nuorisopsykiatrian konsultaatio/työnohjaus on
toiminut koko vuoden. Psykologipalvelut on hankittu ostopalveluna. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien
asumispalvelupolun suunnittelu saatiin alkuun samoin kuin ryhmätoimintojen suunnittelu yhdessä kunnan
muiden toimijoiden kanssa.
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Suun terveydenhuolto on saanut viimeisen vuoden aikana tarvittaessa apua perusterveydenhuollon
puolelta. Yhteistyö on myös tulevaisuudessa kehitettävä asia. Haasteet ovat olleet henkilöstöön liittyviä
ja nämä haasteet ovat heijastuneet kustannusten kasvuun sekä henkilökunnan kokemaan henkiseen
paineeseen. Vuoden 2020 aikana korona vaikutti suun terveydenhuollon puolella siten, että toimintaa
jouduttiin mukauttamaan. Kuitenkin onnistuttiin estämään jonot. Suun terveydenhuollon tavoitteena on
lisätä ennaltaehkäisevää tietoa suun ja hampaiston terveyden merkityksestä. Palveluiden saatavuuden
toteutus tapahtuu lainsäädännön mukaisesti, huomioiden väestön tarpeet. Tavoitteena on hyödyntää
yhtä paremmin sähköisiä palveluita.
Vuonna 2019 käynnistyi moniammatillinen perheneuvolatyöryhmä, joka on kokoontunut kuukausittain.
Pielaveden sosiaalitoimisto kouluttautuu lastensuojelun systeemisen mallin käytössä vuoden 2021 aikana.
Jalkautuvan lastenneurologin konsultaatiopäiviä ollut 4–5 kertaa vuodessa, jolloin päivän kulkuun on
osallistunut myös perheneuvolan psykologi. Lastenneuvolatiimi on kokoontunut noin 1,5 kk välein lasten
tutkimus- ja hoitosuunnitelmien suunnittelua ja kokoamista varten. Ryhmä on tavannut myös kerran
vuodessa yksityisen lasten fysioterapiaa järjestävän toimijan yhteistyöstä sopimisen vuoksi. Tavoitteena
on perhekeskustoiminnan kehittäminen sekä vieminen käytännön tasolle.
Aluehoitajien- ja lääkärien yhteistyötä mielenterveysneuvolan kanssa terveysasemalla on pyritty
tiivistämään ja parantamaan. Terveyskeskuksessa hoitaja-lääkäri -työparimallin kautta on edelleen
kehitetty potilaiden kokonaisvaltaista hoitoa, jossa keskeistä on potilaan omat tavoitteet ja voimavarat.
VideoVisit otettiin käyttöön koronatilanteen vuonna 2020 aktivoiduttua ja se on mahdollistanut sekä
hoitajien että lääkäreiden etävastaanottoja. Fysioterapian suoravastaanottotoiminta on ollut käytössä ja
sitä pyritään jatkossa edelleen tehostamaan. Korona vaikutti keväällä 2020 vastaanottojen toimintaan ja
vastaanottoja jouduttiin joko perumaan tai siirtämään etävastaanotoiksi.
Osastohoidossa painopiste on ollut kuntoutumista edistävässä hoitotyössä. Sen avulla pyritään
löytämään potilaan omat voimavarat ja tukemaan sekä kannustamaan potilasta päivittäisten toimintojen
toteuttamisessa.

EHKÄISEVÄLLÄ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖLLÄ KOHTI HYVINVOINTIA JA
TERVEYTTÄ

Mielenterveys- ja päihdetyössä on vuosien 2017–2020 panostettu ehkäiseviin toimintatapoihin ja
toimenpiteisiin. Ehkäisevän päihdetyön monialainen työryhmä perustettiin vuonna 2019. Korjaavaa
mielenterveys- ja päihdetyötä kunnassa on tehty Nilakan alueen (Vesanto, Tervo, Keitele, Pielavesi)
yhteisen sosiaaliohjaajan tekemänä vuodesta 2015 lähtien. Kunta on järjestänyt päihdekuntoutujille myös
sosiaalista kuntoutusta ryhmä- ja leiritoimintana.
Ehkäisevää päihdetyötä on tehty kouluissa pitämällä kouluissa ehkäisevän päihdetyön tunteja sekä
vanhempainiltoja, joissa on nostettu esiin huolestuttavia päihdeilmiöitä.
Päihde- ja mielenterveystyötä on tehty erilaisten kampanjoiden ja tapahtumien kautta, muun muassa
Asennetta -bussi ja erilaiset päihteettömyyteen kannustavat kampanjat sekä nuorisotoimen nolladiskot
ja -konsertit. Yhteistyötä on tehty kampanjoinnissa Ehyt ry:n kanssa, ehkäisevän mielenterveys- ja
päihdetyön järjestämisessä Pohjois-Savon liiton kanssa ja paikallisessa ehkäisevässä mielenterveys- ja
päihdetyössä vapaaehtoisten kanssa esimerkiksi katupartiotoiminnassa.
Pielaveden mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma hyväksyttiin perusturvalautakunnassa vuonna
2020. Se määrittää paikallisen mielenterveys- ja päihdetyön suuntaviivat vuosille 2021–2025.
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KOETTU TERVEYS, ELÄMÄNLAATU
JA ONNELLISUUS
Kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa voidaan arvioida erilaisilla indikaattoreilla, joihin saadaan tietoja kyselyistä.
Pielaveden kunnan yleinen pienituloisuusaste on kasvanut vuosien 2017–2019 aikana. Pienituloisuusaste
vuonna 2017 oli 18,0 ja vuonna 2019 se oli 19,4. Pienituloisuusaste on kasvanut koko Pohjois-Savossa.
Toimeentulotukea saaneiden henkilöiden määrä on lisääntynyt hieman. Vuonna 2017 toimeentulotukea
saaneissa kotitalouksissa asuvia henkilöitä oli 6,5 % kunnan asukkaista, kun vuonna 2019 vastaava
tilastotieto oli 6,6 %. Toimeentulotukea maksettiin vuonna 2017 keskimäärin 73,2 euroa asukasta kohti ja
vuonna 2019 maksetun toimeentulotuen määrä oli keskimäärin 77,2 euroa asukasta kohti.
Huoltosuhde, eli kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65 vuotta täyttänyttä on sataa työikäistä
(15–64-vuotiasta) kohti, on kasvanut. Vuonna 2017 demografinen huoltosuhde oli 94,0 ja vuonna 2020
se oli 104,5. Huoltosuhteen kasvaminen johtuu kunnan väestön ikärakenteesta.
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Menneinä vuosina huolta on herättänyt kuntalaisten mielenterveyden haasteet. Aikuisten mielenterveyden
avohoitokäyntien määrä on kokonaisuudessaan laskenut vuosien 2017–2019 aikana 600,6 käynnistä
tuhatta 18 vuotta täyttänyttä kohti 527,2 käyntiin, mutta verrattuna vuoteen 2018 käyntimäärä on
nousussa. Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian avohoitokäynnit ovat lisääntyneet Pielavedellä ja koko
Pohjois-Savossa vuosien 2017–2019 aikana. Etenkin nuorisopsykiatrian käynneissä on tapahtunut suuri
kasvu vuoden 2017 634,0 käynnistä vuoden 2019 tilastoituun 838,1 käyntiin tuhatta 13–17-vuotiasta kohti.
Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17–24-vuotiaiden määrä on lisääntynyt vuosien 2017–2019 aikana.
Vuonna 2017 koulutuksen ulkopuolelle jäi Pielavedellä 5,7 % 17–24- vuotiaista ja vuonna 2019 koulutuksen
ulkopuolelle jäi 8,4 %. Kuitenkin Pielaveden koulutustasomittain on noussut vuosien 2017–2019 aikana
260,8:sta 265,5:een.
Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut vuosien 2017–2020 aikana. Vuonna 2017 pitkäaikaistyöttömiä
työvoimasta oli 3,1 % ja työttömistä 29,5 %. Vuonna 2020 työvoimasta 2,6 % ja työttömistä 23,1 % oli
pitkäaikaistyöttömiä. Työttömien osuus työvoimasta väheni vuosien 2017–2019 aikana, mutta vuonna
2020 työttömien määrä lisääntyi. Vuonna 2017 työttömiä oli 10,5 % työvoimasta ja vuonna 2019 työttömiä
oli 8,9 % työvoimasta. Vuoden 2020 koronapandemian vaikutukset heijastuivat työmarkkinoihin ja vuonna
2020 työttömiä oli 11,4 % työvoimasta.
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YLEISIÄ INDIKAATTOREITA

Kunnan elinvoimaindikaattori kuvaa kunnan elinvoiman muutosta kahden viimeisen tilastoista saatavan
ajankohdan välisenä aikana. Elinvoiman muutosta kuvataan indikaattorilla, jonka keskiarvo on =0. Jos
indikaattori saa positiivia arvoja se on ko. kunnassa kehittynyt paremmin kuin omassa maakunnassa
keskimäärin. Jos indikaattori saa negatiivia arvoja on ko. kunnassa kehittynyt huonommin.
Indikaattori on yhdistetty muuttujia kunnan elinvoiman kannalta keskeisistä ulottuvuuksista: väestömuutos,
työpaikkamuutos, verotulojen muutos, taloudellisen huoltosuhteen muutos ja koulutustason muutos.
Ulottuvuudet vaikuttavat elinvoimaindikaattorin arvoon yhtäläisellä painolla.
Elinvoimaindikaattorin tulos on heikentynyt vuosien 2017–2019 aikana, mutta vuoden 2019
elinvoimaindikaattorin tulos on parempi kuin vuonna 2018, jolloin Pielaveden elinvoimaindikaattorin
tulos oli Pohjois-Savon matalin. Vuoden 2019 elinvoimaindikaattorissa Pielavesi on Pohjois-Savon
maakunnan kolmanneksi heikoiten kehittynyt kunta. Pielaveden tulokseen vaikuttaa merkittävästi kasvava
taloudellinen huoltosuhde.
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TEAviisari näyttää kunnan terveydenedistämistyön suunnan. TEAviisarin kokonaispistemäärä on noussut
vuosien 2017–2020 aikana 59 pisteestä 63 pisteeseen. TEAviisarin pisteet määrittyvät seitsemän kunnan
toimialueen kautta. Jokaisella toimialueella pisteytetään seitsemän eri näkökulmaa.
Vuoden 2020 TEAviisarin tuloksen perusteella kehitettävää on kulttuurissa, perusterveydenhuollossa ja
perusopetuksessa.
Kulttuurin osalta kehitettävää on kaikissa eri TEAviisarin tulokseen vaikuttavissa osa-alueissa.

Perusterveydenhuollossa huomiota on kiinnitettävä erityisesti seurantaan ja tarveanalyysiin sekä yhteisiin
käytäntöihin. Lisäksi parannettavaa on johtamisessa, osallisuudessa ja muissa ydintoiminnoissa.
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KOKEMUKSELLINEN HYVINVOINTIKYSELY

Pohjois-Savon HYTE-tiimi keräsi Pohjois-Savon maakunnan asukkailta kokemuksia heidän jokapäiväisestä
hyvinvoinnistaan kokemuksellisen hyvinvointikyselyn avulla. Pohjois-Savon kokemuksellinen hyvinvointikysely
toteutettiin joulukuu 2018 - helmikuu 2019 (N=3043, Pielavesi N=34) ja joulukuu 2020-helmikuussa 2021
(N=2494, Pielavesi N=43).
Molempina kyselykertoina Pielaveden vastaajia oli noin 90 % naisia ja hieman alle 10 % miehiä ja kaikenikäisiä.
Suurin osa vastaajista oli palkkatyössä ja useimmiten vastaajat asuivat avo- tai avopuolison kanssa kahdestaan
tai lapsen tai lapsien kanssa.
Pielaveden asukkaat ovat onnellisia (skaala 1–10) arvosanalla 8,29. Onnelliseksi itsensä kokeneiden määrä on
lisääntynyt edellisestä kyselykerrasta (v.2019 8.14). Viherympäristön merkitys onnellisuuteen ja hyvinvointiin
on vähentynyt hieman edellisestä kyselykerrasta ollen nyt 8.94 (v.2019 8,95) (skaalalla 1–10).
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Kysyttäessä tyytyväisyyttä eri asioihin (skaala 1-10), eniten tyytyväisiä oltiin perheseen (läheisiin) ja toiseksi
eniten asumisoloihin. Vastaajat olivat vähiten tyytyväisiä taloudelliseen tilanteeseensa. Kysyttäessä
tyytyväisyyttä asuinalueen ympäristöön, palveluihin ja turvallisuuteen, tyytyväisimpiä oltiin oman asuinalueen
turvallisuuteen. Kyselyiden välillä vastaajien tyytyväisyys oli laskenut hieman.
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KOULUTERVEYSKYSELY

Kouluterveyskyselyssä kartoitetaan perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaiden ja lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoiden terveystottumuksia joka toinen vuosi. Vuoden 2019 kouluterveyskyselyssä Pielavedellä asuvien
nuorten osalta erityistä huolta herättivät nuorten perhepiiristä hankkiman alkoholin yleisyys sekä nuorten
kokema koulu-uupumus ja huoli omasta mielialasta. Nuorten päihteidenkäyttö on myös lisääntynyt ja asenteet
muuttuneet aiempaa sallivimmaksi.
Ylipainoisten nuorten määrä on Pielavedellä laskenut vuosien 2017–2019 aikana. Vuonna 2019 kyselyyn
vastanneista 8. ja 9. luokan oppilaista ylipainoisia oli Pielavedellä 17,4 % (2017 19,7 %) ja lukiolaisista kyselyyn
vastanneista ylipainoisia oli 18,9 % (2017 25,0 %). Pielavedellä ylipainoisten määrä on koko maan keskivertoa
vähäisempi.
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Vuoden 2019 kyselyyn vastanneista Pielaveden 8. ja 9. luokan oppilaista tupakoi päivittäin 16,7 %, kun koko
maassa päivittäin tupakoivien samanikäisten tupakoinnin osuus oli 5,6 %. Nuuskaa päivittäin Pielaveden 8.
ja 9. luokan oppilaista kertoi käyttävänsä 7,2 % koko maan vertailuarvon ollessa 4,9 %.
Tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön ehkäisyllä on merkittävä rooli terveyshaittojen
vähentämisessä ja minimoimisessa. Ympäristön vaikutus tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön
aloittamisessa ja jatkamisessa on merkittävä varsinkin nuorilla.
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Pielavesi
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Tutkimusten mukaan erityisesti joukkueurheilua harrastavilla nuorilla on muita suurempi riski kokeilla tai
käyttää nuuskaa. Urheiluseurojen ja lajiliittojen on siksi tärkeää luoda selkeät tupakka- ja nikotiinituotteiden
käytön kieltävät säännöt sekä puuttua havaittuun käyttöön ja nuuskan välittämiseen. Valmentajien
tietoisuutta heidän oman esimerkkinsä vaikutuksesta sekä nuuskan haitoista on lisättävä. Vanhempien voi
olla vaikeaa havaita nuuskaamista ja kodin, koulun sekä seurojen yhteistyö nuuskaamisen vähentämisessä
on tärkeää. Nuoria tulee kannustaa tupakoinnin lopettamiseen ja tukea lopettamisprosessissa, esimerkiksi
opiskeluterveydenhuollossa.
Mielenterveyttä kuvaavat tilastot viestivät ahdistuneisuudesta. Mielenterveysindeksi, ikävakioitu (2016)
Pielavedellä 190,9 (P-S 150,6 %). Uupuneita ja mielialastaan huolissaan olevia on Pielavedellä erityisesti
lukioikäisissä, joilla on ollut Pohjois-Savon keskiarvoa enemmän koulu-uupumusta ja ahdistuneisuutta.
Kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta kouluterveydenhuoltokyselyyn vuonna 2019 vastanneista 8. ja 9.
luokan oppilaista oli Pielavedellä kokenut 13,8 % ja koulu-uupumusta 23,2 %. Koko maan vertailuluvut olivat
ahdistuneisuuden osalla 12,9 % ja koulu-uupumuksen osalla 15,8 %. Terveydentilansa keskinkertaiseksi tai
huonoksi kertoi vuonna 2019 kokevansa 24,7 % vastanneista 8. ja 9. luokan oppilaista, kun vastaava tulos
vuonna 2017 oli 12,7 %.
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa kyselyyn vastanneista 8. ja 9. luokan oppilaista on
kertonut olevansa Pielavedellä 11,5 % koko maan keskiarvon ollessa 9,6 %. Raittiita 8. ja 9. luokan
oppilaista Pielavedellä on ilmoittanut olevansa 41,2 %. Koko maan keskiarvo raittiiden 8. ja 9 luokkalaisten
keskuudessa on 60,7 %. Yleisesti alueella on pienen laskun jälkeen lukiolaisten humalajuominen
lisääntynyt. Myös Pielavedellä lukiolaisten humalajuominen on lisääntynyt. Vuonna 2017 lukiolaisista tosi
humalassa vähintään kerran kuukaudessa on ollut 20,5 % vastaajista, kun vastaava luku vuonna 2019 on
30,6 %.
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LIIKUNTA- JA VAPAA-AIKAKYSELY

Kuntalaisille toteutettiin liikunta- ja vapaa-aikakysely vuosina 2018 ja 2020. Vastausten perusteella
satunnaisesti tai ei ollenkaan liikkuvien määrä on vähentynyt ja kerran viikossa tai useammin liikuntaa
harrastavien määrä on lisääntynyt. Myös vastaajien oma arviointi arki- ja kuntoiluliikunnan määrästä viestii
liikunnan lisäämisestä. Vuonna 2018 nykyisen liikuntamääränsä riittäväksi arvioi 16,4 % vastaajista. Vuonna
2020 riittävästi liikkuvansa koki 28,8 % vastaajista.
Liikunta- ja vapaa-aikakyselyn vastausten perusteella kunnassa on mahdollista liikkua monipuolisesti ja
liikuntapaikat on pidetty hyvässä kunnossa. Kysyttäessä, mikä rajoittaa oman liikkumisen määrää eniten,
molempina vuosina eniten vastauksia keräsi vastausvaihtoehto “Liikunnalle ei löydy aikaa”.
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MUU HYVINVOINTITIETO

Seuraavassa kuvataan Pielaveden tulokset v. 2020 ruokakasvatuksen nykytilasta. Pielavedellä kouluissa
ja varhaiskasvatuksessa tarjotaan monipuolisia ja riittäviä aterioita. Kehitettävää on ruokakasvatuksen
viemisessä osaksi kasvatusta ja opetusta, ruokakasvatuksen tuessa ja jatkuvuudessa, ruokakasvatusta
edistävässä yhteistyössä sekä ruokailun järjestämisessä ja kehittämisessä. Pielaveden kunta on sitoutunut
noudattamaan kansallisia ravitsemussuosituksia.

Etsivä Nuorisotyö kävi tekemässä Pielaveden lukiolaisille hyvinvointikyselyn keväällä 2017 (opiskelijat v. 2013–
2016, vastaajia yht. 47). Sen tuloksina nousi esille kiusaamistapaus, jota on käsitelty lukion opiskelijahuollossa.
Lukiossa järjestetään pääosin opiskelijoille mieluisia tapahtumia useasti vuodessa. Kyselyn tulosten perusteella
suurin osa opiskelijoista on jollain tasolla huolissaan omasta jaksamisestaan, mutta kokee kuitenkin saavansa
hyvin tai jokseenkin hyvin tukea opiskeluissa ja yksityiselämässä. Vastanneista 32 on kokeillut alkoholia, 19
tupakkaa, 7 nuuskaa ja 23 sähkösavuketta. Vastauksista kävi ilmi myös kannabiksen kokeiluja. Vastaajista 14
vastaajista ei ole kokeillut mitään päihteitä. Päihteiden jatkuva käyttö on vähäistä lukiolaisten keskuudessa.
Lukiolaiset kokevat suurilta osin, että heille suunnattuja palveluita on tarjolla riittävästi ja ne ovat helposti
saatavilla.
Oppilashuollon resurssi koulupsykologityön osalta on ollut 0,6 htv. Tämä resurssi on kohdistunut perus- ja lukioopetuksen oppilaisiin. Perusopetuksen oppilaista tarkasteluajankohtana 17,2 % oli psykologin asiakkuudessa.
Asiakkuuden pääasiallisina syinä olivat masennus- ja/tai ahdistusoireet (30 %), oppimisvaikeudet (38,6 %)
tai sosioemotionaaliset vaikeudet (31,4 %). Lukioikäisistä koulupsykologipalveluja käytti 8,7 %. Asiakkuuden
syinä olivat masennus ja/tai ahdistusoireet (83 %) ja oppimisvaikeudet (1,7 %).
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HYVINVOINTITYÖ VUOSINA 2017-2020
Kunta on ottanut käyttöön yhdistyksille tarkoitetun välirahoitusmallin, jolla pyritään turvaamaan
yhdistysten mahdollisuus hakea hankerahoitusta palvelujen monipuolistamiseen. Välirahoitusmallin avulla
yhdistykset pystyvät sujuvammin käynnistämään hankkeita.
Kelan Pielaveden palvelupiste lakkautui maaliskuussa 2019. Palvelujen saatavuuden varmistamiseksi
avattiin kunnan asiointipiste kirjastolle, jossa asiakkaat voivat hoitaa Kela-asioitaan. Asiakkaat ovat hyvin
löytäneet digitaalisen asiointipisteen.
Osallisuutta on edistetty mm. Robottipuhelukokeilun avulla, joka toteutettiin yhteistyössä Savogrown
kanssa osana Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran Kansanvallan peruskorjaus -hanketta.
Robottipuhelukokeilun 1. soittokierros toteutettiin vuoden 2020 aikana ja siinä kysyttiin kuntalaisilta,
millaisiin asioihin Pielaveden kunnan tulisi satsata ja mistä asioista kuntalaiset ovat Pielavedellä ylpeitä.
Kokeilun tuloksia hyödynnetään mm. kuntastrategian laatimisessa. Robottipuhelukokeilun 2. soittokierros
toteutettiin alkuvuodesta 2021.
Oppilaita osallistetaan toimintaan ja suunnitteluun koulujen oppilaskuntien avulla. Lapsiparlamentti, johon
kuuluu jokaiselta koululta kaksi oppilasta, aloitti toimintansa 2020.
Vuosien 2017–2020 aikana kunta on panostanut työllisyydenhoitoon laatimalla työllisyydenhoidon
kokonaissuunnitelman sekä laajentamalla kunnan työllisyystiimin monitoimijaiseksi yhteistyöverkostoksi.
Suunnitelma tukee siirtymistä vahvemmin kuntavetoiseen työllisyydenhoidon malliin vaikuttavasti
ja kustannustehokkaasti. Kunnan työllisyydenhoidon linjaukset muodostuvat kolmesta lupauksesta:
kunnan työllisyyspalveluilla vastataan työnantajayritysten työvoima- ja osaamistarpeisiin, työnhakijaasiakkaille on tarjottu monipuolisia palvelumahdollisuuksia työllistymisen tueksi sekä ohjaus- ja
palveluprosessit ovat laaja-alaiset, riippumattomat ja keskitetyt. Ohjaus on asiakaslähtöistä, aktiivista
ja omaehtoisuutta korostavaa. Palvelut järjestetään kuntavetoisesti yhteistyössä avainkumppaneiden
kanssa. Työllisyydenhoidon kokonaissuunnitelman toimenpanoon haettiin hankerahoitusta ja Uusi Suunta
-hanke aloitti toimintansa loppuvuodesta 2020.
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Kunnanjohtajan kyläkahvit toteutettiin vuosittain vuotta 2020 lukuun ottamatta, jolloin tilaisuuksia
ei koronaepidemian vuoksi voitu järjestää. Kunnanjohtajan kahvit yrittäjille järjestettiin 2–3 kertaa
vuodessa. Yhteistyön tehostamiseksi eri liikuntatoimijoiden välillä on järjestetty myös seurafoorumeita.
Elinvoimatyötä on edistetty muun muassa tiivistämällä elinkeinoyhtiö SavoGrown alueen kuntien
yhteistyötä muun muassa erilaisten yhteishankkeiden kautta, esim. Savon Villi länsi -brändäys. Vuonna
2020 koko alueen markkinointia varten perustettiin SavoGrown aluemarkkinointitiimi, jossa on edustus
myös Pielaveden kunnasta.
Sosiaalitoimen tavoitteena on ollut luoda toimivat ja selkeät rakenteet eri yhteistyötahojen kanssa
niin työikäisten kuin lapsi- ja perhepalveluissa. Työikäisten palveluissa yhteistyötä on tiivistetty ja
selkiinnytetty kuntouttavan työtoiminnan järjestäjien sekä te-palveluiden kanssa. Työllisyyshankkeiden,
yhteistyökumppaneiden, kunnan ja te-palvelujen kanssa tehdyn yhteistyön tavoitteena on ollut
työttömyyden vähentäminen.
Lapsi- ja perhepalveluiden osalta erityistä huomiota on kiinnitetty lapsiperhepalvelujen, sivistystoimen,
terveydenhuollon ja järjestöjen yhteistyön tiivistämiseen ja selkiinnyttämiseen. Perhekeskustoiminnan
mallintaminen on aloitettu valtakunnallisen linjauksen mukaisesti ja kehittämistyön edistämiseksi on
perustettu paikallinen lapsi- ja perhepalveluiden toimijoista koostuva työryhmä (LAPE-työryhmä). LAPEtyöryhmän kokoontumiset ovat toteutuneet säännöllisesti. Myös varhaiskasvatus osallistui paikalliseen
LAPE-työryhmään. LAPE-työryhmä on kehittänyt ja jäsentänyt toimintaansa toimintakauden aikana ja
työryhmän toimintaan kutsuttiin mukaan myös päättäjiä. LAPE-työryhmä oli myös keskeisessä roolissa
mm. monitoimijaisen verkostoyhteistyön mallintamisessa, jonka tuloksena aloitettiin lapsiperheiden
asiakaskohtaiset monitoimijaiset verkostokokoukset.
Erityispalveluissa on keskitytty arjen toimintojen ja yhteisöllisyyden tukemiseen järjestämällä
monipuolista eri asiakasryhmiä palvelevaa päivätoimintaa. Ikälään on avattu uusi päiväkeskus, joka toimii
eri asiakasryhmien ja kaikkien kuntalaisten kokoontumispaikkana. Erityispalveluissa lisättiin ja kehitettiin
avotyötoimintaa, mikä mahdollistaa yhteisöllisyyden ja merkityksen kokemuksen vahvistumista.
Varhaiskasvatuksessa erityistä tukea tarvitsevien lasten ryhmä siirtyi samaan rakennukseen päiväkoti
Tarulinnan kanssa. Siirtyminen tukee yhteistyötä muiden päiväkodin lapsiryhmien kanssa ja mahdollistaa
lasten keskinäisen vertaistuen aikaisempaa paremmin. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä eskari- ja eskariviskari-ryhmissä on toimittu jouhevassa yhteistyössä. Yhteistyötä on lisätty muidenkin yhteistyötahojen,
kunnan eri hallintokuntien sekä yhdistysten kanssa yhteisten tapahtumien ja säännöllisten palavereiden
merkeissä. Tavoitteena on ollut suunnitelmallisempi yhteistyö ja sen selkiyttäminen. Perusopetuksessa
henkilöstöä on koulutettu Opetushallituksen rahoittaman hankkeen avulla. Koulutuksella kehitetään
pedagogiikkaa ja valmistaudutaan tulevaan kouluhankkeeseen. Kouluverkkotyötä on tehty vuosien 2018–
2021 aikana.
Nuorisotoimen tavoitteena on ollut hyvä yhteistyö kolmannen sektorin ja alueen muiden toimijoiden kanssa.
Yhteistyötä tehdään alueen muiden toimijoiden välillä, joita on mm. nuorten ohjaus- ja palveluverkosto,
Puustellin koulun ohjausryhmä, Ylä-Savon ohjaajien palaverit, SavoGrow alueen nuorisotyöntekijöiden
palaverit. Nuorisovaltuusto ja kunnan nuoria on ollut mukana SavoGrown järjestämissä nuorten
foorumeissa. Ehkäisevän päihdetyön työryhmä on kokoontunut aktiivisesti ja laatinut Pielaveden kunnan
mielenterveys- ja päihdesuunnitelman. Nuorisovaltuuston toimintaa on edelleen aktiivisesti kehitetty ja
nuorisovaltuusto järjesti omaa toimintaa, kuten some-kampanjan osallisuuteen ja vaikuttamiseen liittyen.
Kirjasto lisäsi yhteistyötään koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Kouluyhteistyötä tehtiin muun muassa
lisäämällä kirjastonkäytönopetusta sekä kirjaston työpajahankkeella, jossa vietiin työpajoja kouluille.
Kirjasto aloitti satutunnit alle kouluikäisille lapsille ja ne vetivät parhaimmillaan yli kuusikymmentä
kävijää kerralla. Kirjaston varasto remontoitiin monitoimitilaksi ja etätyötilaksi. Kirjastossa järjestettiin
ensimmäinen virtuaalinen kirjailijavierailu. Hankittiin myös lainattavia liikuntavälineitä esimerkiksi
lumikenkiä sekä lainattavia kausikortteja.
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Vanhuspalveluilla vapaaehtoistyö on ollut voimavara ja ulkoiluystävätoiminta on vakiintunut. Vapaaehtoisia
ulkoiluystäviä on toiminnassa tällä hetkellä 13 henkilöä. Pyöräluotseja on koulutettu myös ja aktiivisesti
toiminnassa mukana on 13 henkilöä, jotka ulkoiluttavat ikäihmisiä riksapyörällä. Pyöräluotsitoiminta oli
tauolla vuoden 2020 koronarajoitusten vuoksi. Ennaltaehkäisevänä toimintana on testamenttivaroin
hankittu välineistöä mm. HUR-paineilmalaitteet ja riksapyörä. Kuntouttavia apuvälineitä myös hankittu
esim. kävelypöytä ja Molift-siirtolaite, jolla onnistuu jalkojen kautta siirtyminen. Lehtiartikkeleja on tehty
terveyden edistämiseen liittyen. Seniorimeininkitapahtuma on järjestetty vanhuspalveluiden ja liikuntaja vapaa-aikatoimen kanssa yhteistyössä vuosina 2017–2019. Vuonna 2020 tapahtuma peruuntui
koronaepidemian vuoksi. Sähköinen harrastekalenteri ikäihmisille koottiin yhteistyössä eri järjestöjen ja
kolmannen sektorin kanssa 2019.
Lähihoitaja-koulutus alkoi Sakkyn kanssa yhteistyössä 2020 syksyllä Pielavedellä vastaamaan hoitotyön
työntekijäpulaan. Koulutus on työpaikkapainotteista ja se toteutetaan Pielaveden kunnan eri työpisteissä.
Ikäihmisille ollut tarjolla digineuvontaa kirjastolla, jonka tavoitteena on ollut edistää ikäihmisten digitaalista
kyvykkyyttä ja siten lisätä myös tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
Vuonna 2017 UKK-seminaari kokosi syksyllä Suojalan täyteen kuulemaan nimekkäitä puhujia. Urheilun
saralla saimme juhlia Sampo Volleyn miesten liigajoukkueen SM-pronssia sekä nousevan polven eli
Sammon B-poikien SM-kultaa.

ONNISTUMISIA JA KEHITTÄMISKOHTEITA
Työllisyyspalvelujen kehittämiseksi aloitettiin Pielaveden kunnan Uusi suunta- hanke joulukuussa
2020. Tavoitteena on asiakasohjauksen selkiyttäminen, palvelutarjonnan monipuolistaminen ja uusien
asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen yhteistyössä työnantajien, yrittäjien ja kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa. Työllisyydenhoidon kokonaissuunnitelman toteuttamiseen tulee edelleen kiinnittää
huomiota ja sen vaikuttavuutta arvioida tulevan valtuustokauden aikana.
Huomiota tulee kiinnittää täysi-ikäisten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden sisällön,
kriteerien ja prosessien moniammatilliseen mallintamiseen.
Sosiaalitoimella tulevan kauden tavoitteena on vakiinnuttaa toimivat rakenteet eri yhteistyötahojen
kanssa sekä lisätä poikkihallinnollisuutta; yhteisen asiakassuunnitelman teossa ja joustavien
mallien rakentamisessa eri vastuualueiden kesken. Lapsi- ja perhepalveluiden osalta keskeistä on
perhekeskustoimintamallin käynnistäminen. Sosiaalitoimi osallistuu SavoGrow -kuntien yhteisen
sosiaalipalvelujen verkostojohtamismallipilottiin. Nuorisotyön tavoite vuodelle 2020 on ollut saada
aktiivinen osallistuva nuoriso Pielavedelle.
Nuorten tupakoinnin vähentämiseen tulee tulevina vuosina kiinnittää huomiota. Mielenterveyden
tukeminen nousee tärkeäksi terveyden edistämisen kärkihankkeeksi maakunnan tasolla Hyvällä mielellä
Pohjois-Savo-hankkeen avulla, jossa myös Pielaveden kunta on mukana. Hankkeen tavoitteena on lisätä
mielen hyvinvointia ja näin vähentää mielenterveyden ongelmia. Koronaepidemian jälkeen keskeistä on
kiinnittää huomiota eritoten ikäihmisten yksinäisyyteen ja syrjäytymisen ehkäisyyn.
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SUJUVA ARKI JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
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HYVINVOINTITYÖ VUOSINA 2017-2020
DIGITAALISET PALVELUT JA DIGITAALISEN KYVYKKYYDEN EDISTÄMINEN

Kuntalaisten digitaalisen kyvykkyyden edistämiseen satsattiin osoittamalla kuntalaisille suunnattuun
digineuvontaan henkilöresurssia. Kirjastolla alettiin antaa digineuvontaa asiakkaille. Vuosien 2017–2020
digitaalisten palvelujen käyttöönottamiseksi ja sähköisen asioinnin edistämiseksi on tehty yhteistyötä
yli kuntarajojen mm. eMaaseutu –hankkeessa sekä osallistumalla Kohti eKuntaa -hankkeen järjestämiin
tilaisuuksiin sekä kokeiluihin. Kuntalaisille suunnattuja sähköisiä palveluja kehitettiin ja otettiin käyttöön,
muun muassa vesimittarin lukeman pystyi ilmoittamaan sähköisellä lomakkeella ensimmäistä kertaa vuonna
2020. Käyttöön otettiin myös uusia ohjelmistoja, jotka tulevaisuudessa mahdollistavat sähköisen asioinnin
esimerkiksi rakennuslupaprosessissa. Kunnassamme on otettu käyttöön mm. virtuaalisali, etäkotihoito,
lääkeautomaatti, virtuaalikuntoutus (etäfysioterapiapalvelu), NeaLink-mobiilikuvantamispalvelu, emuseomobiilioppaat, Kuntarekry-portaali, WebQIS karttatietopalvelu + tonttipörssi ja Instagram-tili.
Varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön sähköinen varhaiskasvatusjärjestelmä Daisy. Sen avulla suunnitellaan,
ohjataan ja seurataan varhaiskasvatuksen toimintaa. Daisy mahdollistaa ja lisää huoltajien osallisuutta
lapsensa varhaiskasvatuksen arjessa. Varhaiskasvatuksessa on pyritty lisäämään lasten digitaalisia taitoja
sekä kehittämään digitaalisia oppimisympäristöjä. Yhdessä lasten kanssa tuotettiin erilaisia sisältöjä tieto- ja
viestintäteknologiaa apuna käyttäen.
Perusopetuksessa ja lukiossa otettiin digiloikka keväällä 2020 koulujen siirtyessä nopeasti koronaepidemian
vuoksi etäopetukseen. Kaikilla oppilailla ja opiskelijoilla perusopetuksesta lukioon on otettu käyttöön O365,
sisältäen sähköpostin ja toimisto-ohjelmat. Tiedotus huoltajille ja oppilaille on siirtynyt sähköiseksi Wilman
ja Pedanetin kautta.
Pielaveden lukiossa palvelujen tavoitettavuutta on kehitetty tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä ja
tarkoitus on olla kehityksen kärjessä tulevaisuudessa. Tähän pyritään panostamalla etälaitteisiin palveluiden
mahdollistamiseksi ajasta tai paikasta riippumattomaan käyttöön. Keskeisinä kehittämiskohteina ovat olleet
peda.net -sivut sekä kunnan nettisivut. ICT-kehitystyötä on tehty mm. verkostopalveluita ja pilvipalveluja
lisäämällä ja käyttöönottamalla. Lukiolla sähköisiä oppimisympäristöjä ja niiden käyttämiseen tarvittavia
laitteita hankittiin lisää. Ratkaisut toivat laajuutta oppisisältöihin ja monipuolisuutta pedagogiseen
toteutukseen. Näillä toimilla valmistauduttiin osaltaan myös sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin ja sen vaatimaan
osaamiseen sekä myös muuhun sähköiseen asioimiseen ja palveluiden käyttöön. Abitti-järjestelmä tuli koko
lukiossa käyttöön tarkastelujakson aikana.
Koronan aikaan nuorisotoiminnassa lisättiin perinteisten some-alustojen käyttöä; Facebook, Instagram ja
uusimpina Discord ja Snapchat. Nuorisotiloille rakennettiin paikallisin voimin virtuaalinen pakohuone, jota
ratkottiin Teamsin välityksellä. Lisätty päivittäistä tiedottamista, erilaisia kyselyjä ja kilpailuja somekanavissa,
jotta tavoitettaisiin paljon nuoria.
Nilakan kuntien yhteinen Virtuaalikirjasto –hanke saatettiin loppuun. Vetovastuu hankkeessa oli Keiteleellä
ja virtuaalikirjastoyhteistyötä tehtiin Smilee- chatin muodossa. Omatoimikirjasto tuli koko ajan tutummaksi
asiakkaille ja siihen oltiin erittäin tyytyväisiä. Nilakan virtuaalikirjasto-chat sen sijaan ei saavuttanut asiakkaita.

OSALLISTAMINEN JA OSALLISUUS

Oppilaita ja huoltajia osallistetaan vanhempainiltojen, arviointikeskustelujen ja vanhempainvarttien avulla.
Vanhempainyhdistykset toimivat yhteistyössä koulujen kanssa. Vastuutahona ovat koulujen opettajat.
Oppilaiden syrjäytymistä ehkäistään erilaisten kerhojen, kuraattorin ja vapaa-ajan toimintojen avulla.
Erityisopetusta ja kouluilla toimivien monialaisten oppilashuoltoryhmien toimintaa on lisätty. Oppilas- ja
opiskelijahuoltoa vahvistettiin palkkaamalla koulupsykologi koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon tueksi.
Kolmiportaisen tuen toimintamalli on otettu yhteisesti kaikilla kouluilla käyttöön.
Monialainen
oppilashuoltoryhmä kokoontuu joka koululla ja se keskittyy yleisiin asioihin, kouluviihtyvyyteen, toiminnan
kehittämiseen sekä myös kiusaamisen vastaiseen toimintaan. Kiusaamisen suhteen koulutoimessa on
nollatoleranssi ja siihen puututaan välittömästi. Tarvittaessa ollaan matalalla kynnyksellä yhteydessä
ankkuripoliisiin. Tavoitteena on kiusaamisen, koulutapaturmien sekä poissaolojen ehkäisy ja seuranta. Tietoa
oppilaiden voinnista saadaan seuraamalla poissaolojen määrää ja kouluterveyskyselyn vastauksia sekä muilla
kyselyillä.
Ikäihmisten liikuntaraati perustettiin syksyllä 2017. Liikuntafoorumi on kokoontunut 2–4 kertaa vuodessa.
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Nuoriso- ja vapaa-aikatyön vuosikello ja nuorisovaltuuston säännöt on laadittu. Nuorisovaltuuston
aktivoiminen oli tavoitteena näiden vuosien varrella. Se alkoi uusien sääntöjen laatimisella ja hyväksymisellä
kunnanhallituksessa. Tarkastelujakson alussa nuorisovaltuuston kokouksia oli kolme vuodessa ja loppuajasta
kokoontumisia oli 12 kertaa vuodessa – nuorisovaltuuston aktivointi on siis onnistunut. Nuorisovaltuusto
järjesti omana toimintanaan mm. diskon alakouluikäisille ja nuorisovaltuusto saatiin mukaan kunnan nuorten
ohjaus- ja palveluverkoston kokouksiin. Nuorisovaltuusto laati yläkoulun ja lukion oppilaille hyvinvointikyselyn.
Vuonna 2017 valmistui ensimmäinen paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma, jota on sen jälkeen
päivitetty varhaiskasvatuksen henkilöstön toimesta. Uusi yksityinen varhaiskasvatuksen palveluntuottaja
aloitti toimintansa Pielaveden kirkonkylällä, jonka myötä varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttäminen
kunnallisen varhaiskasvatuksen rinnalla on lisääntynyt. Yksityiset palveluntuottajat tuovat perheille valinnan
mahdollisuutta.
Varhaiskasvatuksen henkilöstö kouluttautui Lapset puheeksi- menetelmän käyttämiseen. Menetelmä
on otettu käyttöön kunnan kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä. Lapset puheeksi-koulutuksessa on ollut
perusopetuksesta opettajia kaikilta kouluilta. Varhaiskasvatuksessa on korostettu positiivisen pedagogiikan
mukaisesti lasten vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Positiivisen pedagogiikan toimintatapoja ja käytäntöjä
otettiin käyttöön vahvistamalla tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä huomioimalla mm. lasten vahvuuksia.
Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen on myös perusopetuksessa panostettu.
Koulujen yhteydessä järjestettiin aamu- ja iltapäivätoimintaa. Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuneiden
lasten määrä on pysynyt kokonaisuudessa melko lailla samansuuruisena eri vuosina poikkeuksena PohjoisPielavedellä. Siellä ei ole järjestetty iltapäivätoimintaa vuosina 2019–2020 vähäisestä tarpeesta johtuen.

LIIKUNTA-AKTIIVISUUDEN EDISTÄMINEN

Yhtenä tavoitteena koulutoimessa on ollut välituntiliikunnan lisääminen ja oppilaiden aktivointi
koulumatkaliikuntaan. Vuosittaisessa näkyvyyskampanjassa joukkoliikenteessä on jaettu heijastimia tai
pyörävaloja oppilaille. Liikkuva koulu -hankkeen avulla lisättiin välituntiliikuntaa ja tuotiin liikkuminen osaksi
myös oppitunteja. Myös opetuksessa on pyritty löytämään istumista vähentäviä ja liikkumista lisääviä
pedagogisia ratkaisuja. Lisäksi kouluissa liikuntaa haluttiin lisätä mm. ”Opiskelijasta liikkuvaksi opiskelijaksi”
-hankkeen avulla.
Pielaveden kunnan ensimmäinen liikuntastrategia vuosille 2019–2022 valmistui huhtikuussa 2019.
Liikuntastrategian päämääränä on liikkuva ja hyvinvoiva kuntalainen. Strategiset tavoitteina ja toimenpiteinä
on kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden edistäminen (eri ikäryhmät huomioiden), yhteistyön tehostaminen
eri liikuntatoimijoiden välillä ja tiedottamisen kehittäminen sekä liikuntaolosuhteiden kehittäminen eri
kohderyhmät huomioiden.
Tarkastelujakson aikana on rakennettu uusia liikuntapaikkoja aktivoimaan eri ikäisten ihmisten omaehtoista
liikkumista. Uudet rakennetut liikuntapaikat ovat parkour –rata, Ässä-monitoimikenttä ja frisbeegolfrata, virtuaalisali, penkkilenkki ja ulkokuntosali. Lisäksi Pohjois-Pielaveden kaukalo uusittiin ja Kakkomäen
hiihtoladuille tehtiin lisävalaistus.
Kuntalaisille on järjestetty monipuolisia liikunta- ja vapaa-ajan tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa;
esim. Unelmien liikuntapäivää vietetään aina toukokuussa erilaisten liikunnallisten aktiviteettien merkeissä.
Tavoitteena oli saada eri ikäiset ihmiset liikkumaan yhdessä ja innostaa kuntalaisia uusien liikuntaharrastusten
ja -mahdollisuuksien pariin. Liikuntatoimi järjestää myös liikuntakuukauden joka vuosi syyskuussa, jossa
on maksuttomia liikunnallista aktiivisuutta lisääviä tapahtumia ja liikuntakokeiluja eri yhdistysten, seurojen
ja järjestöjen kanssa eri ikäisille kuntalaisille. Lasten festarit järjestettiin vuosina 2017–2019 toukokuussa,
jossa oli tarjolla mukavaa yhteistä tekemistä tarjolla koko perheen kesken. Tavoitteena oli aktivoida perheitä
yhteisen tekemisen pariin. Ikäihmisten sosiaalista kanssakäymistä vahvistettiin vanhusten viikolla järjestetyllä
Seniorimeininkiä-tapahtumalla. Ruuskasen Repäisy tapahtuma keräsi tuhatpäisen yleisön. Hiihtoharrastusta
heräteltiin eroon Pielavesi hiihtokilpailu cup:lla, joka tehtiin yhteistyössä yhdistysten kanssa. Myös
hiihtolatujen käyttömäärää aloitettiin samana vuonna seuraamaan hiihtovihkojen avulla.
Koronapandemian vuoksi vuonna 2020 jouduttiin tapahtumia perumaan ja miettimään toimintoja uudelleen.
Erilaisilla liikuntahaasteilla ja sähköisillä etäratkaisuilla on tuotu kunnan liikuntapalveluita ja liikuntapaikkoja
esille sekä aktivoitu haasteiden kautta kuntalaisia omaehtoiseen liikkumiseen. Myös aikuisten ryhmäliikuntaa
ja erityisryhmien liikuntaa on järjestetty monipuolisesti ympäri vuoden. Liikuntatoimi tarjosi myös elokuusta
2019 lähtien maksuttoman perheliikuntavuoron perheille kerran viikossa. Perheliikuntavuorolla halutaan
aktivoida perheitä liikkumaan yhdessä sekä kasvattamaan/omaksumaan liikunnallinen elämäntapa.
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Sählyvuorolla halutaan aktivoida työikäisiä ja nuoria liikkumaan yhdessä ja kävijöitä onkin ollut runsaasti.
Jalkapalloharrastus ja seura FC Sampo saatiin luotua seuratuella. Kuntosalikävijöiden määrä on noussut
tasaisesti vuosi vuodelta. Eri ikäisten kuntalaisten harrastekalenterit luotiin.
Rotevat -liikuntaneuvontahanke oli Keiteleen kunnan kanssa yhteistyössä. Liikuntaneuvontahanke
oli suunnattu 18–64-vuotiaille terveytensä kannalta liian vähän liikkuville ja ylipainoisille kuntalaisille.
Liikuntaneuvonta jatkuu maksuttomana liikuntatoimen omana toimintana alkuvuodesta 2020. Keiteleen
kanssa järjestettiin myös yhteistyössä kolmannen kerran Pielavesi-Keitele maaottelu.
Liikunta- ja vapaa-ajanohjaajan työnkuvaan lisättiin HYTE-koordinaattorin tehtävät vuonna 2018.
HYTE-koordinaattorin vetämä hyvinvointityörukkanen aloitti toimintansa. Hyvinvointityörukkanen on
moniammatillinen työryhmä, joka tarkastelee hyvinvointityön kokonaisuutta eri raporttien ja tilastojen valossa.
Lisäksi hyvinvointityörukkanen luo hyvinvointityön painopisteet, joita sisällytetään vuosittaisiin toiminnallisiin
tavoitteisiin talousarviossa.

KANSAINVÄLISYYSTYÖ JA VAPAA SIVISTYSTYÖ

Pielaveden perusopetuksessa, että myös lukiossa kansainvälinen toiminta on ollut aktiivista ja päättyvien
hankkeiden tilalle on saatu uusia hankkeita. Viimeinen kansainvälisyysvaihto oli juuri ennen koronasulkua
keväällä 2020. Tämän jälkeen toimintaa on jatkettu etäyhteyksin.
Kansalaisopistolla on iso merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja se tarjoaa toimintaa eri
ikäisille kuntalaisille. Opetushallituksen myöntämä opintoseteliavustus ollut käytössä ja se tasa-arvoistaa
opiston palveluiden käyttöä. Avustus on jakaantunut työttömien, maahanmuuttajien, alle ja yli 63-vuotaiden
eläkeläisten kesken. Myös kansalaisopisto tekee kansainvälisyystyötä. Kansalaisopiston opettajia oli
mukana Sisä-Savon ja Järvi-Saimaan kansalaisopistojen yhteisessä Erasmus+- hankkeessa. Uusi Erasmus+
hanke vuosille 2019–2022 on saatu yhdessä Sisä-Savon, Siilinjärven, Lapinlahden, Kiuruveden ja Vieremän
kansalaisopistojen kanssa. Vuosien 2020–2022 toteutetaan Nordplus-liikkuvuushanke Art and Local
Storytelling Pielaveden ja Viljandi Konstikoolin (Viro) välillä.
Tarkastelujakson aikana kirjastossa järjestettiin paljon suosittuja kirjailijavierailuja. Nilakan kirjastojen yhteinen
hanke Lukuintoa Nilakan nuorille aloitettiin, ja vetovastuussa oli Pielavesi. Hankkeen rahoittama kirjavinkkari
kiersi vinkkaamassa kaikki Nilakan alueen koulut. Vuonna 2020 ehdittiin järjestää muutamia tapahtumia
ennen koronapandemian alkamista. Kirjaston ollessa suljettuna, kehitettiin korvaava kirjakassi –palvelu
asiakkaille. Syksyllä 2020 järjestettiin kirjastonkäytön opetusta kaikille seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisille.

NUORTEN YHTEISÖLLISYYS JA AKTIIVISUUS

Tarkastelujakson aikana nuorisotoimen tavoitteena on ollut nuorisotyön kehittäminen. Tavoitteen
saavuttamiseksi on laajennettu yökahvilatoimintaa eri ikäisille nuorille ja katupartiotoiminta aloitettu.
Monitaitosten kanssa yhteystyössä on aloitettu katusovittelu. Nuorisotoimi teki yhteistyötä Monitaitoset
ry:n kanssa järjestäen Moottoripajatoimintaa nuorille. Monitoimijaista yhteistyötä tehtiin myös yläasteen
hyvinvointipäivän järjestämisessä ehkäisevän päihdetyön viikolla. SavoGrow:n alueella nuorisotyöntekijät
pääsivät suunnittelemaan ja kehittämään yhteistä projektia alueen nuorille. Alakoululaisille järjestettiin
tarkastelujakson aikana poikaryhmä ja yläkoululaisilla pojilla oli mahdollisuus osallistua sosiaalisten taitojen
ryhmään. Nuorisotilojen aukioloaikoja, ikärajoja, toimintaa ja työntekijän työpanosta on lisätty, joka on
vaikuttanut positiivisesti kävijämäärään. Tätä kautta nuorisotyöntekijä pääsi osallistumaan ja vaikuttamaan
nuorten asioihin sekä tutustumaan paremmin kunnan nuoriin sekä toiminnan kehittämisen jatkossa.
Nuorten kesätyöllisyys on laskenut, mutta jokaiselle kesätyötä hakeneelle on järjestynyt työpaikka. Nuoria
on myös työllistynyt yrityksiin ja yhdistyksiin, joille kunta maksaa kesätyöllistämistukea. Vuoden 2019 aikana
nuorten parissa työskenteleville järjestettiin ”Miten puhua kannabiksesta”-koulutus yhdessä Ehyt ry:n kanssa.
Koulutuksella lisättiin tietoutta ja se mahdollistaa kohtaamisen käyttäjän kanssa. Kunnan nuorisotyöntekijän
työtehtäviin lisättiin vuoden 2019 aikana ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön tehtävät. Ehkäisevän
päihdetyön yhdyshenkilö tiedottaa ja koordinoi toimintaa, joka on suunnattu kaikille kunnan asukkaille.
Pielaveden lukio on kuulunut Pohjois-Savon urheiluakatemiaan, Itä-Suomen oppimisverkostoon ja Mahiskaksoistutkintoon Ylä-Savon lukioiden ja YSAOn kanssa. Lisäksi lukio teki yhteistyötä Sakkyn kanssa tarjoten
tiloja toisen asteen ammatillisten opintojen suorittamiselle. Vuoden 2020 lopulla tehtiin kokeilu myös YSAOn
kanssa etäopiskeluun liittyen. Lukion houkuttelevuutta lisättiin vuonna 2018 tarjoamalla ilmaiset oppikirjat ja
tietokone opiskelijoille. Lukion ilmaisen opiskelumateriaalin tarjoaminen tukee tasavertaista mahdollisuutta
opintojen suorittamiselle.
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IKÄIHMISTEN KOTONA ASUMISEN TUKEMINEN

Vanhuspalveluiden painopiste on siirtynyt kotona-asumisen tukemiseen. Pielakoti valmistui 2017. Tällä
hetkellä ei ole tavallista palveluasumista, vaan asiakkaat ohjautuvat kodeistaan suoraan tehostettuun
palveluasumiseen. Haasteena on se, että tehostettuun palveluasumiseen ohjautunut koko ajan henkilöitä,
jotka pärjäisivät kevyemmän hoidon yksikössä. Välimuotoisen asumisen ratkaisuja on suunniteltu.11 paikkainen
ryhmäkoti Repomäki suljettiin 2020. Pitkäaikainen laitoshoito on purettu. Tehostettua palveluasumista
on riittävä määrä tällä hetkellä kunnan asukaslukuun nähden, mutta valtakunnallisesti verraten iso määrä.
Hoitajamitoitus asumispalveluissa 0,6 ja intervalliosastolla 0,67. Suunnitellut intervallijaksot ovat toteutuneet
hyvin, mutta äkillisiin intervallitarpeisiin vastaaminen ollut ajoittain haastavaa. Intervallihoidolla on kotona
asumista pidentävä ja hyvinvointia tukeva vaikutus. Ilona-koti profiloitunut myös jatkokuntoutuspaikkana,
jossa kuntouttava työote on toteutunut. Ilona-kodissa on Memora- muistikuntoa harjoittava laite vuokralla.
Päivätoiminta käynnistyi 2019 uudelleen kuuden ryhmän voimalla. Halukkaat osallistujat koottiin kylittäin.
Kävijöitä oli 60. Kyydit järjestyivät testamenttivaroin. Samalla mahdollistui asiakkaan kaupassa käynti.
Päivätoiminnalla on yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ehkäisevä vaikutus. Päivätoiminta on avannut väylän
ennaltaehkäisevän tiedon jakamiseen ja samalla tavoitetaan huonokuntoisia kotona asuvia iäkkäitä.
Päivätoiminta myös mahdollistaa digitaitojen harjoittelun. Päivätoiminta jäi tauolle ensin tilahaasteiden
vuoksi ja vuonna 2020 koronarajoitusten vuoksi. Toiminta on jatkumassa Ikälässä erityispalveluiden toimesta
vuoden 2021 aikana.
Kotihoitoon perustettiin fysioterapeutin toimi vuonna 2018. Palvelunohjaukseen on lisätty toinen työntekijä
asiakasohjaajaksi. Erilaisia turvalaitekokeiluja on ollut. Kotihoidossa optimointi loivensi ruuhkahuippuja
lisäten hyvinvointia ja asiakaslähtöisyyttä. Arvioivat kuntoutusjaksot on aloitettu uusille kotihoidon asiakkaille
vuoden 2020 alusta. Jaksojen ansiosta käyntimäärät ja käyntiaika vähenivät. Kotihoidossa on ollut 2020
alkaen oma muistihoitaja. Sekä säännöllisen kotihoidon että tilapäisen kotihoidon asiakasmäärät ja käynnit
ovat lisääntyneet. Lisääntyvä annosjakelu on lisännyt asiakkaiden lääketurvallisuutta. Ennaltaehkäisevät
hyvinvointikotikäynnit, EHKO-treffit on järjestetty kerran ryhmämuotoisesti 75 v. täyttäneille. 2020
tietopaketti toimitettiin kirjeitse koronarajoitusten vuoksi. Vanhuspalvelut on ollut mukana PERHEKEhankkeessa, jossa on kehitetty ikäihmisten perhehoitoa.
Omaishoidettavia yli 65 v 2020 oli 58. Omaishoitajille toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely 2020. Kyselyssä
nousi esiin lyhytaikaisen avun tarve kotiin. Omaishoitajien tapaamiset ovat toteutuneet säännöllisesti kerran
kuukaudessa yhteistyössä seurakunnan ja Kuopion Omaishoitoliiton kanssa. Omaishoitajille on toteutettu
50 ergonomiakotikäyntiä. Omaishoitajien terveystarkastuksia on toteutunut yhteistyössä Kysterin kanssa,
mutta kysyntä ollut vähäistä.
Vanhuspalveluissa koulutuspainotukset ovat olleet ravitsemuksessa ja kaatumisvaaran arvioinnissa.
Liukuesteitä on jaettu 75 vuotta täyttäneille ja vuonna 2020 ikäraja laskettiin 70 vuoteen. Liukuesteet on
hankittu testamenttivaroin.

AIKUISTEN JA PERHEIDEN TUKEMINEN HAASTEELLISISSA ELÄMÄNTILANTEISSA

Sosiaalitoimen tavoitteena on ollut aikuissosiaalityön palvelujen hyvä saavutettavuus ja vaikutuksiltaan
tehokas lastensuojelutyö. Aikuissosiaalityössä koettiin murros perustoimeentulotuen siirtyessä kelan
käsiteltäväksi. Asiakasohjaus ja työllisyydenhoito nousivat yhä enemmän näkyviksi työnmuodoiksi. Resurssia
on kohdennettu työikäisten palveluihin. Asiakasohjaus on toiminut ja asiakkaiden palvelupolkujen ja
-prosessien selkiyttäminen aloitettu. Toimeentulotuen hakijoita ohjattiin perustoimeentulotuen hakemisessa
ja avustettiin virheellisten päätösten muutoksenhaussa. Kaikille kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille tehtiin
vuoden 2019 aikana tilannearvio (45 kpl) ja työllisyydenhoidon kokonaisuutta kehitettiin saman vuoden
aikana vastaamaan paremmin työnhakijoiden tarvetta. Päihdekuntoutujien vertaisryhmätapaamisia lisättiin
yhteistyössä muun muassa evankelisluterilaisen kirkon kanssa. Kotiin annettavaa sosiaaliohjausta lisättiin.
Vuonna 2020 aikuissosiaalityö on osallistunut aktiivisesti kunnan keskustassa olevan työllisyydenhoidon
matalan kynnyksen palvelupisteen käynnistämiseen. Sosiaalitoimen tavoitteena on ollut aikaisempaa
edullisemmat palvelut. Tavoitteeseen on pyritty monialaisen yhteistyöverkoston kehittämisen kautta niin,
että päästään vastaamaan nykyistä tehostetummin asiakkaiden ensisijaisiin palvelutarpeisiin.
Systeemisen lastensuojelun toimintamalliin tutustuminen aloitettiin keväällä 2020. Systeemisiä kokouksia,
joissa mukana asiakas, sosiaalitoimiston työryhmä, verkostotahoja ja perheterapeutti, on järjestetty
kuukausittain. Asiakaspalaute kokouksista on ollut pääsääntöisesti myönteinen.
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YMPÄRISTÖN JA TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN

Katujen ja vesihuoltoverkoston kuntoa parannetaan saneerauksilla vuosittain ja myös katuvalaistusta
on uusittu lähes joka vuosi joltain osin. Liikenneturvallisuutta on parannettu mm. uusien suojateiden
valmistumisella ja laatimalla liikenneturvallisuussuunnitelma vuonna 2018. Liikenneturvallisuuden
kehittämiseksi kunnassa on liikenneturvallisuustyöryhmä.

ONNISTUMISIA JA KEHITTÄMISKOHTEITA
Kuntalaisten mahdollisuutta asioida sähköisesti on lisätty ja kehitystyötä jatketaan edelleen. Esimerkiksi
varhaiskasvatuksessa sähköiseen järjestelmään siirtyminen onnistui ja sen käyttöä on edelleen kehitetty
ja lisätty. Jatkossa myös aamu- ja iltapäivätoiminnan siirtymistä sähköisiin palveluihin tulee kehittää.
Lapset puheeksi- menetelmän käyttöönottaminen osaksi varhaiskasvatuksen arkea sujui jouhevasti.
Varhaiskasvatuksen muuttuvat toimintatavat ja lain vaatimat henkilöstön kelpoisuusvaatimukset luovat
muutostarvetta varhaiskasvatuksessa. Lisäksi kehitettävää on lasten liikunnallisuuden lisäämisessä esim.
siirtymissä, odottamista vaativissa tilanteissa sekä lasten ja huoltajien osallisuuden lisäämisessä. Aamu- ja
iltapäivätoiminnan järjestäminen jokaisen koulun yhteydessä lisäisi lasten tasa-arvoisuutta sekä mahdollistaisi
turvallisen ja virikkeellisen iltapäivän pienille koululaisille.
Perusopetuksessa kaikki oppilaat ovat saaneet peruskoulun päättötodistuksen ja päässeet siirtymään toisen
asteen opintoihin. Koronan jälkeen lähiopetukseen palattua on näkynyt tarve laajemmalle yhteistyölle
moniammatillisesti. Tarve tiiviimpään yhteistyöhön sosiaalitoimen kanssa korostuu nyt erityisesti alakouluilla.
Tilanne on ollut koko Suomessa haastava. Koulujen yhteisöllisyyteen tulee panostaa koronaepidemian
jälkeen. Nykyinen eristäytyminen vähentää hyvinvointia. Osalla opiskelijoista on kasautunut ongelmia
koulumotivaation, koulunkäynnin ja jopa mielenterveyden kanssa sekä perusopetuksessa että lukiossa.
Haastetta on myös tuen vastaanottamisen halukkuudessa.
Koronavuonna 2020 uudet ylioppilaat onnistuivat kirjoituksissaan hyvin kaikista haasteista huolimatta.
Abiturienttien ja jatkavien opiskelijoiden osalta monet tapahtumat mm. syystapahtuma, penkkarit ja vanhojen
tanssit on jouduttu peruuttamaan. Oppivelvollisuusiän muuttuminen 18 vuoteen, ilmaiset opiskelumateriaalit,
ylioppilaskirjoitusten muutos ja muut merkittävät, paljon valmisteluita vaatineet muutokset tulevat
vaikuttamaan toimintaan syksystä 2021 alkaen.
Kansalaisopiston toiminta on pysynyt suurelta osin samankaltaisena, mutta uusia kursseja on pyritty
järjestämään opiskelijoiden toiveiden mukaisesti. Kurssitarjottimelle on myös lisätty verkko- ja hybridikursseja.
Nuorten aktivoiminen mukaan toimintaan tulee olla voimakkaana tavoitteena tulevaisuudessa, koska
opiskelijoiden keski-ikä on tällä hetkellä korkea. Taiteen perusopetukseen osallistuu lapsia lähinnä
kuntakeskuksen alueella.
Nuorisotilat ovat arkipäivisin avoinna joka päivä, joka mahdollistaa nuorten kohtaamisen. Yhteistyö on hyvää
muiden toimijoiden kanssa, jonka myötä saadaan tehtyä erilaisia tapahtumia ja toimintoja nuorille. Kehitettävää
on edelleen nuorten aktivoimisessa esimerkiksi osallistumisessa retkiin sekä nuorille suunnattuihin
tapahtumiin. Kehitettävää on myös digitaalisessa nuorisotyössä.Nuoret mukaan! -Nuorten osallisuuden ja
vaikuttamismahdollisuuksien kehittämishankkeessa nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia
kehitetään yhdessä kuntien nuorten ja nuorisotoimien kanssa. Kohderyhmänä ovat 12–16 ja 17–25 (29)
-vuotiaat nuoret. Hankkeessa mukana olevat kunnat ovat Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Keitele ja
Pielavesi.
Nuoria kannustetaan myös kokoamaan oma vaikuttajaryhmä, jonka avulla nuoret voivat toteuttaa
omia projekteja ja osallistua siten oman elinympäristönsä kehittämiseen. Toiminnan aikana kerätään
nuorisotoimijoiden ja nuorten yhteiseen materiaalipankkiin nuorisotyön hyviä käytänteitä. Hankkeen myötä
nuorten osallisuus lisääntyy ja mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon ja oman kotiseudun kehittämiseen
paranevat.Sosiaalinen media on maaseutunuorten kanava kohdata toisia ja tärkeää on kehittää digitaalisen
osallisuuden sekä vuorovaikutuksen mahdollisuuksia. Yhteistyötä alueen nuorten ja kuntien nuorisotoimien
välillä lisätään yhteisen tekemisen kautta esimerkiksi Nuorten Foorumien myötä.
Kirjaston henkilökunnalle annettu asiakaspalaute Kelan etäyhteyspisteen toiminnasta on ollut hyvin
positiivista. Kirjastolle hankittiin lainattavia liikuntavälineitä muun muassa lumikenkiä, retkiluistimia ja
sulkapallomailoja. Erityisesti lumikengät ovat olleet todella suosittuja. Kokeilussa olivat vuoden 2020 alussa
myös erilaiset lainattavat kausikortit. Kirjastonkäytönopetusta eri luokka-asteille on onnistuttu lisäämään.
Myös oppilaat Pohjois-Pielaveden ja Säviän kouluilta kävivät kirjastonkäytönopetuksessa. Vuonna 2020
opetusta
saivat kaikki 8. luokkalaiset.
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Kirjasto on järjestänyt lukuisia erilaisia tapahtumia vuosittain mm. kirjailijavierailuja, yhteislaulutilaisuuksia,
neulekahviloita, satutunteja, lukupiirejä. Kirjaston tapahtumat ovat tavoittaneet asiakkaita jokaisesta
ikäryhmästä. Kirjaston tapahtumia ja näyttelyitä on markkinoitu sosiaalisen median kautta yhä enemmän.
Facebook-sivun lisäksi kirjaston Instagram on lisännyt suosiotaan koko ajan. Rutakko-yhteistyö on koko ajan
ollut hyvin toimivaa. Rutakko-kirjastojen johtajat kokoontuvat kuukausittain keskustelemaan verkon yhteisistä
asioista. Rutakko-kirjastoilla on yhteinen verkkokirjasto ja asiakastietokanta, yhteiset e-aineistot ja yhteistyötä
esim. hankeasioissa. Kirjasto on hakenut lähes vuosittain hankerahoituksia Aluehallintovirastolta ja rahoitusta
on saatu esim. Nilakan alueen kirjastojen yhteinen kirjavinkkaushanke, sekä Pielaveden kirjaston työpajahanke
koululaisille.
Kunnan digineuvojan kirjastolla järjestämät digineuvontapalvelut asiakkaille ovat olleet todella suosittuja ja
kysyttyjä. Kirjaston sähköisten aineistojen tunnettavuutta asiakkaiden keskuudessa täytyisi jatkuvasti kehittää.
Haasteena on paitsi asiakkaiden ennakkoluulot, myös kaupallisten toimijoiden tarjonta esimerkiksi e-äänikirjojen
osalta. Tulevaisuudessa kehitettävää on kirjaston e-aineistojen markkinoinnin kehittäminen ja e-aineistojen
tunnettavuuden parantaminen asiakkaiden keskuudessa.
Liikuntatoimen puolella uusia liikuntapaikkoja on rakennettu aktiivisesti hankerahalla tai muulla rahoituksella
lisäämään kuntalaisten omaehtoista liikkumista. Uusia liikunta- ja vapaa-ajantapahtumia kehitetty ja erilaisten
liikuntahaasteiden kautta aktivoitu kuntalaisia liikkumaan sähköisien etäratkaisujen avulla. Sosiaalisen
median käytön avulla lisätty näkyvyyttä ja tiedottamista kehitetty kunnan liikunta- ja vapaa-aikapalveluista.
Liikuntaneuvontapalvelun tarjoaminen maksuttomasti 18–64 v kuntalaisille on saatu vakiinnuttua osaksi
liikuntatoimen palvelutarjontaa. Yhteistyötä on lisätty aktiivisesti eri yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.
Liikuntastrategian valmistuminen tuo lisää suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta liikuntatoimen toimintaan.
Kuntosalin käyttöaste on noussut vuosi vuodelta eri ikäryhmissä maksuttomuuden myötä. Tavoitteena on lisätä
perhe- ja alle kouluikäisten lasten liikuntaa. Liikuntaneuvonta- ja painonhallintaryhmille on tarvetta. Suunnitteilla
oli aloittaa uudet ryhmät, mutta koronan vuoksi ne jouduttiin perumaan. Ravitsemusneuvontaa ja maksuttomia
ravinto- ja liikuntaluentoja pyritään lisäämään seuraavaan liikuntakuukauteen.
Vapaa-ajanpalveluihin (erityislasten ja nuorten) toimivan yhteistyömallin rakentaminen eri toimijoiden
yhteistyönä on valmisteilla ja sitä myötä myös harrastusmahdollisuuksien kehittäminen. Luontoliikunnan ja
ulkoilureittien kohentaminen/kehittäminen mm. maastopyöräreitti ja kuntoportaat ovat suunnitteilla tulevina
vuosina. Nämä asiat nousivat myös kuntalaiskyselyistä. Mielenterveyskuntoutujien liikuntaryhmälle on tarvetta
ja ryhmä aloitti helmikuussa 2021. Senioreiden voima- ja tasapainoryhmät olivat suunnitteilla, mutta koronan
vuoksi ne jouduttiin perumaan. Uusi yritys ryhmien aloittamisesta siirretty syksylle 2021. Myös yli 64-vuotiaiden
liikuntaneuvontapalvelua aloitetaan suunnittelemaan vuonna 2021. Senioreille suunnatut hyvinvointiaamut
olivat myös tarkoitus aloittaa keväällä 2020, mutta koronan vuoksi ne siirtyivät syksylle 2021.
Sosiaalitoimen toimintakaudelle asetettuihin tavoitteisiin on päästy. Jatkossa tulee edelleen kehittää
vaikutuksiltaan tehokasta lastensuojelutyötä käynnistämällä systeeminen lastensuojelun toimintamalli.
Systeemisen lastensuojelun koulutukseen osallistutaan keväällä 2021. Vanhuspalveluiden haasteisiin ratkaisuna
koetaan ikääntyneiden välimuotoisten ja muiden asumisratkaisujen löytyminen ja toteutuminen. Parhaiten tämä
toteutuisi perhemuotoisesti kodinomaisella osallisuutta ja turvallisuutta lisäävällä hoitomuodolla. Tavoitteena
omaishoitajille saada kiertävä omaishoidon vapaajärjestelmä toteutettuna sähköisellä palvelusetelijärjestelmällä.
Palveluseteliyrittäjiä tarvitaan lisää. Yhtenä painopisteenä on ennaltaehkäisevä työ. Voima- ja tasapainoryhmät
jatkuvat rajoitusten purettua. Hoitotyön ergonomiaan ja kuntouttavaan työotteeseen panostetaan.
Vetovoimainen vanhustyöhanke käynnissä lisäämään vetovoimaisuutta. Haasteena on työntekijöiden saaminen
ja pysyminen. Ratkaisuna tähän on lähihoitaja-koulutusten jatkaminen. Tulevaisuuden kehittämiskohteita ovat
kotisairaala ja kotisaattohoito. Edelleen osallistutaan vanhustyötä kehittäviin hankkeisiin.
Vanhuspalveluissa korona-aika on näkynyt sosiaalisen eristäytymisen kautta yksinäisyyden kokemuksen
lisääntymisenä päivätoiminnan, harrastetoiminnan ja tapaamisten sekä hyvien arkirutiinien muututtua.
Ulkoiluystäviä tarvittaisiin lisää. Vapaaehtoistyöhön kouluttamista on pyrittävä lisäämään myös
poikkihallinnollisesti esimerkiksi lukiokurssina. Päivätoiminta tulee vakiinnuttaa kunnan omaksi toiminnaksi,
koska sillä on ennaltaehkäisevä vaikutus. Ratkaisuna voisi olla eri ikäpolvien yhdistäminen. Tärkeää on myös
ikäihmisten saattaminen jo olemassa olevien palveluiden piiriin sekä esimerkiksi koulukyydillä kylälle kulkemisen
parempi mahdollistaminen. Myös kouluruokailuun osallistumista olisi hyvä pohtia. Asiakasohjausta tulisi
tehokkaammin jalkauttaa ikäihmisten pariin esimerkiksi perustamalla palvelupiste Ikälään. Ikäihmisten päihteiden
käyttö valtakunnallisesti on lisääntynyt ja tämä ilmiö on nähtävissä myös Pielavedellä. Huoli-ilmoitusten määrät
ovat korona-aikana lisääntyneet. Ratkaisuna Audit-kysely tulisi ottaa tavaksi kotihoidossa. Geriatrista osaamista
pitää lisätä esimerkiksi hoitajien erikoistumisopinnoilla sekä geriatrin työpanoksella kotihoitoon. RAI-mittarin
käyttöönotto 2023 tuo lisäarvoa toimintakyvyn mittaamiseen.
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HYVINVOINTITYÖ VUOSINA 2017-2020
Kunnan viestintää ja tiedottamista on kehitetty vuosien 2017–2020 aikana uudistamalla kunnan
verkkosivuja. Uudistuksen myötä verkkosivuilta löytyy myös sähköinen ilmoitustaulu. Lisäksi kunta on
aktivoinut tiedottamista sosiaalisessa mediassa sometiimin avulla. Kunnan sivujen lisäksi sosiaalisessa
mediassa on myös kunnan toimipisteiden omia sosiaalisen median sivuja ja käyttäjätilejä, joissa tuodaan
esiin kyseisen toimipisteen ajankohtaisia asioita ja arkea. Osana tiedottamisen kehittämistä myös
päätöksenteon avoimuutta on lisätty kunnanhallituksen puheenjohtajan videotervehdyksillä sosiaalisessa
mediassa päätöksenteossa olleista asioista. Lisäksi kuntalaiset ovat voineet seurata valtuuston kokouksia
livelähetyksien kautta.
Kunnassa toimivien yritysten toimintaedellytyksiä on kehitetty elinkeino-ohjelman (2017) avulla ja
uudistetulla hankintaohjeella. Yrittäjille järjestetään vuosittain hankintainfo kunnan tulevan vuoden
hankinnoista.
Perusopetuksessa sekä lukiossa yhteistyötä paikallisten yritysten ja sidosryhmien kanssa on kehitetty
yrittäjyyskasvatustiimin avulla. Koulujen kansainvälinen toiminta sekä sosiaalinen media antaa piristävän
kuvan koulujen elämästä ja myös potkua opiskeluun oppilaille. Pielavedellä arvostetaan lukion
olemassaoloa paikkakunnalla ja yhteisymmärrys lukion tärkeydestä on laaja. Lukio on tehnyt yhteistyötä
Ylä-Savon lukioiden ja YSAO:n kanssa aktiivisesti. Kansainvälinen toiminta ja positiivinen somenäkyvyys
ovat tuoneet lukiosta myönteistä palautetta. Sosiaalisen median aktiivinen päivittäminen on myös luonut
positiivista kuvaa nuorisotoimen toiminnasta ja näin nuorisotoimella on ollut hyvin opiskelijoita ja muita
harjoittelijoita.
Kansalaisopisto tarjoaa monipuolista kurssitarjontaa huomioiden opiskelijoiden toiveet. Miesten osuutta
kursseilla on yritetty kasvattaa. Kirjaston somenäkyvyyttä ja somemarkkinointia on lisätty jatkuvasti,
Facebook-tilin rinnalle tehtiin kirjaston Instagram-tili, jota päivitetään aktiivisesti ja seurataan paljon.
Kirjaston tapahtumista tiedotetaan aina omissa somekanavissa. Asiakaskysely kirjaston palveluista tehtiin
vuoden 2019 loppupuolella. Kirjaston laajat omatoimiaukioloajat mahdollistavat joustavan kirjastonkäytön
asiakkaille.
Liikuntatoimi vieraili mökkiläisneuvostossa, jossa ideoitiin tulevia tapahtumia ja esimerkiksi kesäliikunnan
tarjontaa erilaisten peli-iltojen merkeissä. Liikunta- ja vapaa-aikakysely on toteutettu kuntalaisille vuosina
2018 ja 2020. Myös seurafoorumi ja kuntalaiset olivat mukana laatimassa ensimmäistä liikuntastrategiaa.
Liikuntatoimi on myös edistänyt liikuntapaikkojen ja palveluiden näkyvyyttä aktiivisesti somessa erilaisten
kampanjoiden ja haasteiden puitteissa.
Sosiaalitoimiston toimintakauden tavoitteena on ollut se, että avun hakeminen sosiaalitoimistosta
toteutuisi aiempaa helpommin. Vanhuspalveluissa tehtiin kertomusvuosien aikana kampanjoita
rekrytointiin liittyen esimerkiksi rekrytointivideo.
Kunta on ollut mukana tapahtumissa ja myös messuilla esittelemässä kuntaa, tontteja ja
työpaikkamahdollisuuksia. Myös kunnan markkinointimateriaalia on uudistettu ja myynnissä on
monenlaisia erilaisia Pielavesi-aiheisia tuotteita. Kunnan logon sekä ns. Urkki-logon rinnalle luotiin myös
pielavetinen-logo, johon myös liitettiin kampanja.
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ONNISTUMISET JA KEHITTÄMISKOHTEET
Kunta on panostanut näkyvyyden lisäämiseen sosiaalisen median kanavia hyödyntäen ja kuntatyötä on
tehty näkyväksi laajalla ja hajautetulla sosiaalisen median päivittäjäjoukolla. Yrittäjien toimintaedellytysten
määrätietoinen kehittäminen palkittiin Pohjois-Savon vuoden 2019 yrittäjäystävällisin kunta -palkinnolla.
Kunta palkittiin vuonna 2020 Yrittäjäystävällisin kunta-kilpailussa erityismaininnalla. Kunta menestyi
erittäin hyvin Suomen yrittäjien kuntabarometrissä saaden yrittäjiltä parhaimman arvosanan PohjoisSavon kunnissa. Lisäksi kunta palkittiin Vuoden 2020 palveluseteliteko-kunniamaininnalla, joka sille
myönnettiin etäkoulun aikana innovoidusta kouluruokailun palvelusetelistä.
Kunnan tunnettavuutta lisättiin osallistumalla messuille Kohoniemen asuinalueen tonttimarkkinoinnin,
kunnan tunnettavuuden ja mahdollisuuksien edistämiseksi. Lisäksi kuntaan on luotu ”tonttipörssi”.
Varhaiskasvatuksessa sosiaalisen median hyödyntäminen on kasvanut, mikä on tuonut näkyvyyttä
perheille ja kuntalaisille varhaiskasvatuksen arjesta. Positiivisen pedagogiikan käyttöönottoa ja
hyödyntämistä jatketaan laajemmin ja suunnitelmallisemmin. Sosiaalitoimenkin tehtäväaluetta tuodaan
positiivisella tavalla esiin tapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa. Perusopetuksella on sosiaalisen median
tilit Facebookissa ja Instagramissa, mikä tuo heille somenäkyvyyttä ja sen kautta avoimuutta. Lukion
sosiaalisen median tilit ovat vasta suunnitteilla, mutta lukio on pyrkinyt saamaan positiivista näkyvyyttä
mm. paikallislehden kautta. Lukio pyrkii olemaan mukana monipuolisesti kunnan eri tapahtumissa ja
kehitystyössä.
Kesätöitä on tarjottu kunnan nuorille ja kaikki halukkaat on työllistetty. Nuorisotoimi vastaa nuorten
kesätyöllistämisestä, jota kautta on saatu nuoret aktiivisesti hakemaan kesätöitä, vaikka kesätyöhakijoiden
määrä onkin pudonnut. Myös yrityksiä on tuettu kesätyöllistämisessä. Säännölliset aukioloajat
nuorisotiloilla ja toiminnan näkyväksi tuominen ovat vaikuttaneet positiivisesti. Nuorisovaltuuston
aktiivinen toiminta on koettu suureksi onnistumiseksi. Kehittämisalueina nuorisotoimella on nuorten
aktivoiminen ja osallistaminen, päihdemyönteisyyteen puuttuminen, jalkautuminen kouluille ja yhteistyö
tiivistäminen nuorten kanssa työskentelevien kanssa. Nuorten saamista mukaan kansalaisopiston
toimintaan yritetään lisätä.
Vuonna 2019 toteutetun asiakaskyselyn perusteella kirjaston palveluihin oltiin tyytyväisiä. Liikunta- ja
vapaa-aikakyselyihin vastasi 111 kuntalaista. Vastauksien perusteella liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa
ja liikuntapaikkoja tulisi kehittää. Vapaa-ajan asukkaiden saaminen aktiivisemmin mukaan esim.
kesäliikuntaan ja tapahtumiin sekä yhteistyö heidän kanssansa on aloitettu vierailemalla mökkineuvoston
kokouksessa. Sivukylille oli tarkoitus järjestää kuntalaisiltoja aiheena sivukylien liikunta- ja vapaaaikapalveluiden kehittäminen. Koronapandemian vuoksi ne on siirretty syksylle 2021.
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HYVINVOINTITYÖ VUOSINA 2017-2020
Vuosien 2017–2020 aikana kuntatalouden tilanne on ollut tiukka ja hankinnoissa sekä palvelujen
järjestämisessä on jouduttu huomioimaan taloudellinen tilanne tarkasti. Kunnan talous saatiin tasapainoon
vuonna 2020 ja kattamaton alijäämä saatiin katettua. Kunnanjohtajan johdolla on järjestetty henkilöstölle
talousarvion valmisteluun liittyvät henkilöstökierrokset, joiden avulla on lisätty työntekijöiden ja
viranhaltijoiden kustannustietoisuutta ja taloudellista ymmärrystä. Huomiota on kiinnitetty varhaisen tuen
palvelujen kehittämiseen sekä yleensäkin palveluprosessien sujuvuuteen ja työntekemisen käytänteisiin.
Toimintatapojen tarkastelu, valmius uudistaa toimintoja, kehittäminen ja sitoutuminen muutoksiin ovat
auttaneet talouden tasapainon saavuttamisessa ja auttavat myös jatkossa.
Investointien kohokohtana vuosina 2017–2020 oli vuonna 2017 Pielakodin valmistuminen, joka tarjoaa
ikäihmisille hyvän ja kodinomaisen hoivapaikan. Samalla saimme uuden keskuskeittiön, joka palvelee sekä
ikäihmisiä että kaikenikäisiä koululaisia ja myös terveysaseman asiakkaita. Uusia investointeja palvelujen
parantamiseksi on tehty muun muassa Päiväkoti Tarulinnan ryhmätilojen uudistamisella.
Suurien investointien jälkeen lähtökohtana kunnassa on talouden tiukasta tilanteesta huolimatta
ollut pienten toimenpiteiden tekeminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mahdollistamiseksi.
Tällaisina ovat mm. leikki- ja liikuntapaikoista huolehtiminen, latuvalaistuksen lisääminen tai tenniskentän
rakentamisen aloittaminen yhtä hyvin kuin katuverkosta huolehtiminen tai hyvin toimivaa vesihuoltoa.
Jokainen osasto on pyrkinyt pitämään tarkastelujakson aikana toimintansa mahdollisimman normaalina
ja suunnitelmien mukaisena. Nuorisotoimella suurimpina hankintoina on ollut biljardi- ja pingispöytä,
ja muita suurempia hankintoja on pyritty välttämättään. Kirjastolla on pohdittu lehtihankintoja ja
niiden päällekkäisyyksiä, sekä vähennetty muovitusta. Liikuntatoimella hankinnat on tehty myös
harkinnanvaraisesti ja otettu käyttöön uusia etäratkaisuja ja viestintätekniikkaa aktiivisemmin.
Toimintamallien luomisessa on huomioitu resurssit hyvin. Palveluista ei kuitenkaan vuosien aikana ole
tarvinnut tinkiä. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä on ollut yhteiskäytössä. Tietoja viestintätekniikkaa ja -laitteita on lisätty perusopetuksessa sekä lukiossa. Lukiossa sähköistettiin
liikuntasali ylioppilaskirjoituksia varten.
Sosiaalitoimi on tavoitellut entistä varhaisempaa tukea ja asiakkaan ripeää pääsyä palvelutarpeen
mukaiseen palveluun. Tarkastelujaksolla on kehitetty varhaisen tuen palveluja kehittämällä muun muassa
lapsiperheiden kotipalvelua ja palkkaamalla sosiaaliohjaaja. Pielavedelle palkattiin psykologi yhteistyössä
sivistys- ja perusturvaosaston kanssa. Psykologi tekee yhdennettyä perheneuvolan ja koulupsykologin
työtä. Psykologin tuki varhaisessa vaiheessa on osaltaan vahvistanut niin ennaltaehkäisevää kuin
varhaistakin tukea. Menetelmäosaamista on vahvistettu; sosiaaliohjaaja kävi Lapset puheeksi -koulutuksen
ja alkoi kouluttaa henkilöstöä yli hallintorajojen.
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ONNISTUMISET JA KEHITTÄMISKOHTEET
Talouden tasapainottamisessa on onnistuttu; 1,3 miljoonan kattamaton alijäämä saatiin katettua vuoden
2020 tilinpäätöksessä yhteisesti henkilöstön kanssa päätetyillä toimilla, eikä lomautuksiakaan tarvittu.
Myös valtio kompensoi koronakustannuksia kunnille ja kunta sai myös harkinnanvaraista valtionosuuden
korotusta. Henkilöstöresurssia on käytetty joustavasti ja tehokkaasti jokaisella osastolla. Tiukasta
taloudellisesta tilanteesta huolimatta tarvittavat hankinnat on tehty, palvelut on pidetty toiminnassa ja
uusia, kokonaistaloudellisia toimintoja on kehitetty ja otettu käyttöön.
Taloudellisesta varautumista tulevien vuosien odotettavissa oleviin investointeihin ja todennäköisesti
toteutuvan sote-uudistuksen mukanaan tuomaan talouden muutokseen on kuitenkin pyrittävä
edistämään ja huomioimaan kaikessa toiminnassa.
Positiivinen vire näinä vuosina on näyttäytynyt myös työllisyysasteen paranemisena, johon viime vuosi
koronan vuoksi toi poikkeuksen. Uusia yrityksiä on syntynyt ja omistajanvaihdoksia on onnistuneesti
tapahtunut, mikä takaa monipuolisen palvelutarjonnan säilymisen paikkakunnalla. Kulttuuri- ja vapaaaikatarjonnan osalta voimme olla myös ylpeitä monista hienoista tapahtumista.
Tulevien vuosien aikana haasteita on vähenevässä väestössä ja sen vaikutuksista muun muassa
pienentyviin oppilasmääriin. Tämä luo painetta mm. etsiä uusia ratkaisuja lukion aloittavien ikäluokkien
koon säilyttämiseen tarkoituksenmukaisella tasolla. Lukion yhteistyö muiden lukioiden sekä
muiden tahojen kanssa voisi mahdollistaa kustannustehokkaasti enemmän syventäviä ja soveltavia
kursseja. Yksittäisille opiskelijoille on tarjottu tarpeellisuuden vuoksi Snellman edun ja Tutorhousen
verkkokursseja.
Tarkasta ja tiukasta taloudesta huolimatta on tarvittavat hankinnat kyetty tekemään myös
kansalaisopistolla, nuorisotoimella kuin kirjastollakin. Mahdollisuuksien mukaan on myös otettu käyttöön
uusia toimintoja. Vaikka on pidetty tiukasti kiinni taloudesta, liikuntatoimellakaan ei ole jouduttu
karsimaan palveluista. Kuntosalilaitteiden uusiminen ei onnistunut talouden tasapainottamisen myötä.
Osa laitteista vaatii päivittämistä.
Sosiaalitoimen tavoitteena on edelleen kehittää kunnan monialaisen yhteistyöverkoston toimintaa
vastaamaan nykyistä tehokkaammin asiakkaan ensisijaiseen palvelutarpeeseen. Tulevan toimintakauden
tavoitteena on myös kehittää uusia matalan kynnyksen toimintamalleja, palveluja yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa ja Sote-muutosjohtamiseen osallistuminen. Sote –muutoksen on kaavailtu tulevan
voimaan vuoden 2023 alusta.
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HYVINVOINTITYÖ VUOSINA 2017-2020
Henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä on edistetty ja osaamista vahvistettu osoittamalla digineuvontaan
henkilöresurssia. Kuntatyön tunnettavuutta ja kiinnostavuutta on lisätty markkinointivideoiden avulla sekä
tuomalla kuntatyötä esiin monipuolisesti sosiaalisessa mediassa.
Aktiivisen tuen toimintamalli uudistettiin vuonna 2019. Toimintamallin tavoitteena on edistää henkilöstön
työkyvyn ylläpitämistä, työntekijän pitämistä työkykyisenä ja tarpeettomien sekä aiheettomien poissaolojen minimoiminen. Toimintamallilla tavoitellaan henkilöstön työkyvyn heikkenemiseen viittaavien merkkien
havaitsemista riittävän ajoissa, jolloin työkyvyn heikkenemiseen aiheuttaneisiin tekijöihin pystyttäisiin puuttumaan mahdollisimman varhain. Yhteisiä henkilöstö- ja suunnittelupalavereita on pidetty ja luotu yhteisiä
pelisääntöjä ja linjauksia. Henkilöstö osallistuu koulutuksiin ja tiedottamisen käytänteitä on pyritty kehittämään mm. Teamsin ja WhatsAppin välityksellä. Monenlaisilla henkilöstön yhteistyömuodoilla ja tempaisuilla
on pyritty saamaan parempaa henkeä ja jaksamista työyhteisöön. Koronavaikutukset olivat kaikkien osalta
voimia kysyviä. Korona-ajan jatkuminen ja sen lopun ennakoimattomuus vaatii kaikilta sopeutumista ja jaksamista.
Lisäksi on laadittu työyhteisön päihdeohjelma, jonka tarkoituksena on edistää työntekijöiden terveyttä ja
työkykyä sekä antaa puitteet päihdehaittojen käsittelemiseksi työpaikoilla. Kunnalla on myös käytössä häirinnän ja epäasiallisen kohtelun estämisen toimintamalli. Laajennetun johtoryhmän toimintaa on kehitetty
ja esimiestaitoja vahvistettu vuosien 2017–2020 aikana muun muassa tarjoamalla laajennetulle johtoryhmälle esimieskoulutusta. Työnantaja on tukenut työhyvinvointia osoittamalla siihen vuosittaisen määrärahan. Työyhteisöt ovat voineet käyttää rahan parhaaksi katsomallaan tavalla työyhteisön yhteiseen tekemiseen. Vuonna 2018 syksyllä järjestettiin yhteinen henkilöstöjuhla.
Kunnalla on ajantasainen koulutussuunnitelma. Pielaveden kunnan työnantajaroolin yksi vetovoimatekijöistä on henkilöstön mahdollisuus itsensä kehittämiseen. Osaamista voi hankkia omaehtoisella koulutuksella
sekä työnantaja mahdollistaa myös oppisopimusopiskelun. Lisäksi kunta on ollut aktiivisesti mukana tarjoamassa rekry-koulutusmahdollisuuksia esimerkiksi hoiva-alalle sekä ruoka- ja siivouspalveluihin. Henkilöstölle on tehty työhyvinvointikyselyjä, joiden tulosten pohjalta on tehty työyhteisökohtaisia kehittämistoimenpiteitä.
Kansalaisopistolla henkilöstö on kouluttautunut ja uusia tuntiopettajia pyritty saamaan laajentamaan kurssitarjontaa. Nuorisotoimella työnkuvien selkeytys ja nuorisotoimiston siirto nuorisotiloille on tuonut asiakkaille yhteistyökumppaneille selkeyttä, kuka hoitaa ja on vastuussa mistäkin. Nuorisotyöntekijä on ollut helposti
saatavilla. Ammattitaitoa ja osaamista on kehitetty mm. erilaisilla verkkokoulutuksilla. Kirjaston viikoittaiset
henkilöstöpalaverit ovat parantaneet tiedonkulkua työyksikössä ja kehityskeskustelut on käyty vuosittain.
Koko henkilöstö on kouluttautunut säännöllisesti.
Liikuntatoimella uusien koulutusten myötä on saatu lisättyä liikuntatarjontaa muun muassa FasciaMethod.
Johtajuuteen on haettu omaehtoisesti ja aktiivisesti lisäkoulutusta. Työhyvinvointia lisätty liikuntatoimella
omassa työyhteisössä aktiivisesti mm. liikuntakampanjan ja joulukalenterin avulla. Sosiaalitoimella tavoitteena on ollut työssäjaksamisen paraneminen ja työmäärien kohtuullistaminen. Työn houkuttelevuuteen ja
työhön sitoutumiseen panostettiin. Toimintakaudella sairauslomat hidastivat ja taannuttivat kehittämistä ja
uusien mallien käyttöönottoa. Aikaa meni akuuttiin kiiretyöhön. Tavoitteena oli myös sosiaalitoimiston työtehtävien organisoiminen huomioiden työntekijöiden erityisosaamisalueita sekä tehtävämäärien tasapuolisuus. Tehtävänkuvia ja työprosesseja on selkiytetty ja työn houkuttelevuutta on lisätty palkkausta parantamalla. Henkilöstöresurssia on lisätty ja työntekijöille tarjotaan etätyön ja uusien teknologisten ratkaisujen
käyttömahdollisuutta.
Työergonomiaa on parannettu etenkin vanhustyössä erilaisin nostoapu- ja muiden välineiden avulla. Toimistotyöhön on hankittu sähköpöytiä sekä erilaisia satula- ja muita tuoleja. Työtilojen turvallisuutta ja terveellisyyttä on käsitelty työterveyshuollon työpaikkakäynneillä. Kunnassa toimii myös tilatyöryhmä, joka tarkastelee tilojen käyttökuntoa ja tarkoituksenmukaisuutta sekä sisäilmatyöryhmä, joka on nimensä mukaisesti
sisäilmaan ja niihin kysymyksiin keskittyvä työryhmä.
Henkilöstön työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen on panostettu työtehtävien mukaisesti. Esimerkiksi kotihoidossa hankittiin työntekijöille ulkokäyttöön soveltuvat työkengät.
Käyttöönotetulla TVA-järjestelmällä on selkiytetty tehtävänkuvia sekä palkkausjärjestelmää. Työntekijöiden työ- ja perhe-elämää yhteensovittamista on tuettu työaikajärjestelyillä. Työntekijän toiveet esimerkiksi
osa-aikaisuudesta on pääsääntöisesti toteutettu. Etätyö on myös mahdollista työnluonteen mukaan.
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ONNISTUMISET JA KEHITTÄMISKOHTEET
Työterveydestä saadun palautteen mukaan Pielaveden kunnan aktiivisen tuen toimintamalli on hyvä ja
selkeä työväline poissaolojen havaitsemiseen ja työkyvyn säilymisen edistämiseen. Sairauspoissaolot
ovat pienentyneet tarkastelujakson viimeisen vuoden aikana, mutta huolenaiheena työntekijöiden
mielenterveyssyistä johtuvat sairauspoissaolot. Vuosikausia työnalla ollut TVA-järjestelmä saatiin
laadittua ja sen kehittäminen jatkuu edelleen.
Kunnassa on kokeiltu uutta ryhmäytymistapaa, joka mahdollistaa työntekijöiden poikkihallinnollisen
verkostoitumisen. Tämä tapa koettiin erittäin virkistävänä ja mielekkäänä. Varhaiskasvatusyksiköiden
välistä yhteisöllisyyttä on saatu lisättyä. Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä on kasvanut ja
henkilöstön osaamista siinä tulee ylläpitää ja kehittää. Työntekijöiden jaksamisesta tulee huolehtia
osastosta riippumatta. Haasteena on yhteisöllisyyden ylläpitäminen, jos kaikki tapahtumat ja tilaisuudet
joudutaan perumaan pitkän aikaa, voi vaikutus olla pitkäjänteinen. Liikuntatoimessa työyhteisöissä pitäisi
lisätä esimerkiksi työmatkaliikuntaa ja työhyvinvointia koko kunnan henkilöstön kesken esimerkiksi
yhteisillä tekemisillä ja kampanjoilla.
Toimintaa ja tarjontaa pyritään kehittämään kansalaisopistolla tarkoituksenmukaisesti opiskelijoiden
toiveita kuunnellen. Nuorisotoimea ja nuorisotyötä tulisi nostaa esille, jotta se pysyisi mm. vetovoimaisena
työharjoittelupaikkana ja sen avulla saataisiin nuoria kiinnittymään kotiseudulle.
Sosiaalitoimella työyhteisössä ilmapiiri koetaan hyväksi. Etätyön mahdollistaminen on auttanut
rekrytoinneissa kunnan ulkopuolelta. Sairauspoissaolot ja henkilöstövaihdokset vaikuttavat suuresti
työmääriin esim. sosiaalitoimessa. Tavoitteena on edelleen työmäärien kohtuullistaminen laajennetun
työpaikkaselvityksen suositusten täytäntöönpanon kautta.
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THL on tehnyt tutkimusta koronan vaikutuksista väestön hyvinvointiin ja palveluihin. Koronan vaikutukset
vaihtelevat selvästi alueittain. Syksyn aikana kerätyistä FinSote-kyselyn tuloksista ilmenee, että
koronaepidemian ja -rajoitusten vaikutukset väestön hyvinvointiin ja palveluihin vaihtelevat selvästi eri puolilla
Suomea. Hyvinvointialueiden välillä on havaittavissa eroja siinä, miten hoitokäyntejä on siirretty tai peruttu,
miten epidemia on heikentänyt väestön taloudellista ja sosiaalista tilannetta ja miten epidemia on vaikuttanut
elintapoihin.
Vaikutukset lääkärikäynteihin ja arkielämään korostuvat Uudenmaan alueella, jossa koronaepidemia on ollut
vakavin. Itä-Uudellamaalla, joka kolmas hoitokäynti lääkärillä tai hoitajalla ei ole toteutunut suunnitellusti
maaliskuun 2020 alun jälkeen, kun vastaava luku koko maassa on 22 prosenttia ja vastaava luku PohjoisSavossa on noin 21 %. Peruuntuneita tai siirtyneitä käyntejä raportoi myös joka neljäs 55 vuotta täyttänyt
Helsingistä, Vantaa-Keravalta ja Länsi-Uudeltamaalta. Vähiten muutoksia suunniteltuihin hoitokäynteihin
raportoitiin Pohjois-Pohjanmaalta, jossa luku on noin 15 prosenttia.
Tulosten mukaan joka viides 20–74-vuotiaista kokee, että koronaepidemia on heikentänyt taloudellista
tilannetta vähintään jonkin verran. Taloudelliset vaikutukset eivät rajaudu vain pahimmalle epidemia-alueelle
pääkaupunkiseudulle, vaan myös Varsinais-Suomessa ja Lapissa taloudellisen tilanteen heikentyminen on
hieman yleisempää kuin maassa keskimäärin. Pohjois-Savossa taloudellisen tilanteen koki heikentyneen noin
16 % kyselyyn vastanneista.
Sosiaalisen kanssakäymisen vähentyminen ja yksinäisyyden kokemuksen lisääntyminen näkyy kaikkialla
Suomessa. Eniten yksinäisyys on kuitenkin lisääntynyt Helsingissä, missä noin 44 prosenttia vastaajista kokee
yksinäisyyden lisääntyneen, mikä on selkeästi suurempi osuus kuin koko maassa (32 %). Pohjois-Savossa
yksinäisyyden tunteen lisääntymisen koronan vaikutuksen takia koki vastanneista 29 %.
Vastaavasti etätyön lisääntymisessä on suuret alue-erot: helsinkiläisistä etätyötä koronaepidemian aikana
on lisännyt keskimäärin 74 prosenttia, kun vastaava osuus koko maassa on 48 prosenttia. Pohjois-Savossa
etätyön tekeminen on lisääntynyt noin 39 % kyselyyn vastanneista.
Ikääntyneistä erityisesti yli 80-vuotiaat ovat vähentäneet päivittäistä liikuntaa koronaepidemian vuoksi. Vaikka
sosiaaliset rajoitukset koskivat myös 70–80-vuotiaita, he pystyivät todennäköisesti helpommin ulkoilemaan
tavanomaiseen tapaan. ”Havainnot huolestuttavat, sillä lyhytkin tauko liikunnassa voi alentaa toimintakykyä,
vaikeuttaa arjessa selviytymistä ja lisätä avuntarvetta. Toisaalta noin 10 prosentilla yli 80-vuotiaista liikunta oli
jopa lisääntynyt, mikä kertoo, että osalla iäkkäistä on ollut voimavaroja reagoida muuttuneeseen tilanteeseen”,
toteaa THL: erikoistutkija Katja Ilmarinen.
•
•
•

80 vuotta täyttäneistä 42 prosenttia kertoi yksinäisyyden lisääntyneen, kun 20–69-vuotiailla vastaava
osuus oli 31 prosenttia.
Joka viides yli 80-vuotias kertoi, että univaikeudet ja painajaiset ovat lisääntyneet.
Yli 70-vuotiaat raportoivat muutoksia suunniteltuihin hoitokäynteihin saman verran kuin vastaajat
keskimäärin, reilulla viidenneksellä.
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