Limingan kunnan laaja hyvinvointikertomus 2017 - 2020
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OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS
VALTUUSTOKAUDELLA 2013 - 2016
Limingan kunta pyrkii toimillaan siihen, että Liminka on viihtyisä ja turvallinen paikka asua.
Lähtökohta on, että ihmisten sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta tulisi lisätä ja
samalla vähentää eriarvoisuutta, köyhyyttä ja syrjäytymistä. Keskeistä on väestön hyvää terveyttä ja
toimintakykyä tukeva toiminta. Kyse on samaan aikaan terveellisten elintapojen vahvistamisesta ja
erityisesti sairauksien vähentämisestä ja terveyserojen kaventamisesta. Yksi avainsanoista on
ennaltaehkäisevä työ. Vain sen osaamisen kartuttamisen avulla sairaudet ja sosiaaliset ongelmat
kyetään tunnistamaan ajoissa ja tarvittavat tukitoimet käynnistetään oikea-aikaisesti, siis
mahdollisimman varhain. Jokaisen ihmisen ulottuvilla tulisi olla terveellinen ja turvallinen elin- ja
työympäristö.
Limingassa hyvinvointityön kokonaiskoordinoinnista vastaa kunnanjohtaja keskeisten johtavien
viranhaltijoiden ja asiantuntijatyöntekijöiden tukemana. Hyvinvointiryhmän puheenjohtajuutta
hoitaa perusturvajohtaja. Lähtökohtana on ymmärrys siitä, että hyvinvoinnin edistäminen on
kaikkien kuntalaisten asia ja työ on osa kuntaorganisaation työntekijöiden ja esimiesten
jokapäiväistä toimintaa. Tavoitteena on, että hyvinvoinnin edistämisen on läsnä kaikkialla ja osa
normaalia rutiiniomaista työskentelyä ja päätöksentekoa toimintojen eri tasoilla. Tällöin työtä
tehdään yhtä aikaa ja osana kaikkea muuta toimintaa.
Hyvinvointikertomuksen toteutumista on vuosittain arvioitu. Toteumassa esitetään se, miten
toiminnassa on edetty valtuustokausittaiseen hyvinvointikertomukseen kirjattujen tavoitteiden
suuntaan. Näin on varmistettu, että edetään hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.
Hyvinvointikertomuksen indikaattoritiedot ovat vuosilta 2008 – 2016 sen mukaan, miten ne ovat
päivittyneet SotkaNetin tietoihin. Näiden lisäksi on hyödynnetty muita teemoihin liittyviä
indikaattoritietoja. THL sähköisti Kouluterveyskyselyn vuonna 2015. Tiedonkeruuseen liittyneiden
teknisten ongelmien vuoksi kaikki kunnat eivät saaneet kuntakohtaisia tuloksia, Liminka oli yksi
näistä kunnista.
Kuntavisiossa liminkalaisuus perustuu yhteisöllisyyteen, vastuuseen itsestä ja ympäristöstä,
sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja yrittäjyyteen. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on
liittynyt keskeisesti Limingan strategisen johtamisen päämääriin vuosina 2013 – 2016. Ensisijainen
vastuu omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä on jokaisella ihmisellä itsellään. Kunnan
tehtävänä on tukea asukkaiden hyvinvointia edistäviä valintoja sekä vahvistaa hyvinvointiin
vaikuttavia tekijöitä. Kunnan ohjelmatyössä on painotettu lasten, nuorten ja lapsiperheiden
hyvinvointia, unohtamatta työikäisten ja ikäihmisten hyvinvointia.
Liminkalaisten korkea koulutustaso, matala pienituloisuusaste ja tuloerojen tasaisuus ovat
positiivisia lähtökohtia väestön hyvinvointiin ja talouteen. Tuloeroihin keskeisimmin vaikuttavat
tekijät ovat työllisyys ja työttömyys. Työttömyyden ja erityisesti nuorisotyöttömyyden
lisääntymisen kehityssuunta on haaste hyvinvoinnissa. Nuorisotyöttömyys on Limingassa
vertailukuntien pienin. Työllä on suuri merkitys hyvinvoinnille. Merkitys ei ole pelkästään
taloudellinen vaan myös työssä viihtyminen liittyy olennaisesti hyvinvointiin ja
syrjäytymiskehityksen estämiseen. Vuoden 2013 alusta tuli voimaan nuorisotakuu, jonka mukaisesti
alle 25-vuotiaalle työttömälle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle taataan kolmen kuukauden
kuluessa töitä, koulutusta tai muita työllistymistä auttavia tukitoimia.
Limingassa ja Tyrnävällä oli vuonna 2015 vertailukunnista vähiten koulutuksen ulkopuolelle
jääneitä 17 – 24 –vuotiaita 5,6 % (koko maa 8,3 %). Myös vuonna 2015 nuorisotyöttömyys on
vertailukuntien pienin 17,6 % (koko maa 17,3 %).
Limingassa valtionosuuslaskelman pohjana käytettävä THL sairastavuusindeksi (2014) on 101,0
ikävakioituna. Kelan sairastavuusindeksi vuodelta 2015 oli 100,7. THL:n sairastavuusindeksit

(aivoverenkiertohäiriö, sepelvaltimotauti, tukiliikuntaelin, mielenterveys, syöpä ja tapaturmat)
julkaistiin ensimmäisen kerran 2011, mutta jo nyt on nähtävissä suunta parempaan.
Vertailukunnista ainoastaan Lempäälän arvo oli matalampi. Indeksissä kunkin sairausryhmän
yleisyyttä painotetaan sen perusteella, mikä on ao. sairausryhmän merkitys väestön kuolleisuuden,
työkyvyttömyyden, elämänlaadun ja terveydenhuollon kustannusten kannalta.
Arvokkaan lisän kunnan tuottamiin palveluihin kuntalaisten elämänlaadun, osallisuuden ja
hyvinvoinnin tukemisessa ovat tuoneet kuntalaisia edustavat yhteisöjen ja järjestöjen toiminta.
Kuntalaisten omatoimisuutta ja yhteistyötä ylläpitävää toimintaa on kunta vuosittain tukenut
myöntämällä yhteisöjen ja urheiluseurojen toimintaan avustuksia.
Limingan kunnan tuottama palvelutarjonta ei toteudu ilman terveitä ja hyvinvoivia työntekijöitä.
Kunta panostaa työntekijöidensä ja työyhteisöjensä hyvinvointiin ja se on hyvä, sillä se heijastuu
välittömästi kuntalaisten saamaan palveluun. Hyvinvoivat lapset oppivat paremmin ja terveet
työntekijät viihtyvät työelämässä pidempään. Toimintakykyiset vanhukset ovat onnellisempia ja
voivat asua omissa kodeissaan. Terveys paitsi lisää ihmisten hyvinvointia, se on myös
taloudellisesti erittäin kannattavaa. Hyvinvointi- ja terveyserojen kasvut tulevat kalliiksi.
Terveyseroja kaventamalla, ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen kautta voidaan vähentää
kustannuksia ja samalla väestön työ- ja toimintakyky kohenee. Useiden tutkimusten perusteella on
todettu, että 20 prosenttia väestöstä kuluttaa 80 prosenttia palveluiden voimavaroista.
Terveyseroista johtuviin kustannuksiin voidaan vaikuttaa erityisesti sillä, että kaikkein
heikoimmassa asemassa olevien terveys kohenee.
Kunnan terveydenedistämistyö ja sen aktiivisuus tulee esiin TEA -viisarissa, joka on kunnan
terveyden edistämisaktiivisuutta kuvaava mittari. Tiedonkeruuta hoitaa Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos (THL). Terveydenedistämisaktiivisuuden (TEA) ulottuvuudet kuvaavat toimintaa eri
näkökulmista. Perusajatuksena on, että toimiakseen laadukkaasti ja tehokkaasti kunnan on
huomioitava nämä näkökulmat.
Terveyden edistämisen aktiivisuutta kuvataan muun muassa sitoutumisen, johtamisen,
terveysseurannan ja tarveanalyysin, voimavarojen, yhteisten käytäntöjen ja osallisuuden kautta.
Terveydenedistämisaktiivisuutta seurataan eri toimialoilla: kunnan johto (kunnan strateginen
johtaminen), perusopetus, lukiokoulutus, liikunta, perusterveydenhuolto ja ikääntyneiden palvelut.
Valtuustokauden aikaisissa vuosittaisissa hyvinvointikatsauksissa on tarkasteltu ja arvioitu
edellisvuoden toteumaa. Toteumassa on esitetty se, miten vuosittaisessa toiminnassa on edetty
valtuustokausittaiseen hyvinvointikertomukseen kirjattujen tavoitteiden suuntaan. Limingan kunnan
strategiassa 2013 – 2016 sekä vuosittaisissa talousarviossa ja taloussuunnitelmissa on kaikille
tulosalueille asetettu sitovia hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä tavoitteita, joiden toteutumista
seurataan sekä osavuosikatsauksien että tilinpäätöksen yhteydessä.
Limingan kunta järjestää laadukkaat ja asukaslähtöiset lakisääteiset peruspalvelut. Muita
asukkaiden hyvinvointia edistäviä palveluja järjestetään eri väestöryhmien tarpeiden ja kunnan
rahoitusmahdollisuuksien puitteissa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen huomioidaan kaikissa
toiminnoissa. Tulevaisuuden haasteisiin vastataan siirtämällä painopistettä korjaavista palveluista
ennaltaehkäiseviin peruspalveluihin ja laitosmaisesta asumisesta kotona asumiseen. Palveluverkkoa
kehitetään järjestämällä kuntalaisille nykyaikaiset palvelut taloudellisesti kestävällä tavalla.
Palvelujen järjestämistä ohjataan erikseen laadittavilla palvelujen järjestämissuunnitelmilla.
Asukkaiden hyvinvointi turvataan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuotannolla.
Vuoden 2017 ajan painopisteet säilyvät samoina kuin valtuustokaudella 2013 – 2016.
Valtuustokauden 2017 – 2020 hyvinvointikertomus/- suunnitelma laaditaan 31.1.2018 mennessä.
Valmistelutyöhön osallistuvat uudet valtuutetut. Hyvinvointikertomus on integroitu kuntastrategian
ja talousarvion kanssa. Kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman yhteisissä tavoitteissa on
hyvinvointikertomuksen tavoitteet ja toteumaa seurataan neljännesvuosittain.
Valtuustokauden 2013 – 2016 aikana Limingassa on erityisesti kiinnitetty huomioita kuntalaisten
aktiivisuuden lisäämiseen. Kouluissa on ollut Liikkuva Liminka –hanke. Vuonna 2015 aloitettu

liikuntaresepti ja liikuntaneuvonta – hankkeessa puolestaan kohderyhmä ovat olleet aikuiset.
Kehittämistyö saatiin hyvään alkuun vuoden 2015 aikana. Vuoden loppuun 2016 loppuun mennessä
oli kirjoitettu 187 liikuntareseptiä 179 asiakkaalle ja liikuntaneuvontaa annettu 278 kertaa 149
asiakkaalle. Keväällä 2016 ryhdyttiin kirjaamaan myös puheeksi otto, yhteensä 2 615 kirjausta 1
915 asiakkaalle. Hanke selvästi aktivoi myös kunnan sekä seurojen ja yhdistysten välistä
yhteistyötä. Hanke jatkuu edelleen vuonna 2017. Limingassa on tehty syksyllä 2016
peruskoululaisille fyysisen toimintakyvyn mittaukset Move-seurantajärjestelmän mukaisesti.
Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn
valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa muun muassa tietoa
yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin.
Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä
huolehtimiseen. Keskimääräisesti liminkalaisten tulokset olivat paremmat kuin valtakunnalliset
keskiarvot. Kuitenkin Limingassa huonoimpaan kolmannekseen tytöistä kuului 14 – 42 % ja pojista
9 – 44 %. 8. luokalla ei tehty kehonliikkuvuusmittauksia. Viidesluokkalaisista enimmillään jossain
kehonliikkuvuusosiossa ongelmia oli 25 prosentilla. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta
tuleekin erityisesti kiinnittää huomiota koululaisten liikkumiseen.

1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi

TALOUS JA ELINVOIMA
Tulot
%
Suunta
Vertailu
Valtionosuudet yhteensä euroa / asukas

Valtionosuudet, % nettokustannuksista

Verotulot, euroa / asukas

Vuosikate, euroa / asukas

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

Vuosikate, % poistoista

Lainakanta, euroa / asukas

Väestö
%
Suunta
Väestö 31.12.

Vertailu

Huoltosuhde, demografinen

Väestöennuste 2030

Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta

Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1 000 asukasta

Lapsiperheet, % perheistä

Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä

Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista

Koulutustasomittain

Elatussuhde

0 - 6-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030

7 - 15-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030

16 - 24-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030

25 - 64-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030

65 - 74-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030

75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030

85 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030

Tulomuuttajat, lkm

Lähtömuuttajat, lkm

Elinvoima
%
Suunta
Työlliset, % väestöstä

Vertailu

Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot

Kunnan yleinen pienituloisuusaste

Lasten pienituloisuusaste

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

Työttömät, % työvoimasta

Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä

Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta

Maatalous, metsätalous ja kalatalous, % työllisistä

Teollisuus, % työllisistä

Kaivostoiminta ja louhinta, Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, Vesihuolto,
viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito, % työllisistä

Rakentaminen, % työllisistä

Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemistoiminta, % työllisistä

Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus, Koulutus, Terveys- ja
sosiaalipalvelut, % työllisistä

Yleistä asumistukea saaneet yhteensä, % asuntokunnista

Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä

TALOUS JA ELINVOIMA - Yhteenveto

15 - 64 vuotiaiden osuus väestöstä oli 56,3 %. Demografinen (tai väestöllinen) huoltosuhde
ilmaisee, kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65-vuotta täyttänyttä on sataa 15 - 64-vuotiasta
(työikäistä) kohti. Mitä enemmän on lapsia ja/tai eläkeikäisiä, sitä korkeampi huoltosuhteen arvo
on. Vuonna 2017 huoltosuhde oli 77,7 ja se heijastaa kunnan nuorta ikärakennetta. Vertailukunnista
Tyrnävällä huoltosuhde on samaa tasoa.

2012

2013

2014

2015

2016

Koko maa

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Kempele
Lempäälä
Liminka
Oulu
Raisio
Tyrnävä

100,0
90,2
109,8
107,6
92,5
113,6

100,5
90,8
104,8
108,4
94,2
114,0

101,4
91,3
103,6
108,5
95,4
108,5

102,4
91,3
100,7
107,9
98,6
107,9

102,8
90,9
103,4
107,9
100,9
111,5

Sairastavuusindeksi on laskenut tasaisesti vuodesta 2012 vuoteen 2015 ollen 100,7. Vuoden 2016
aikana indeksi on puolestaan noussut ja on nyt 103,4.
Terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen on pitkäkestoista työtä. Vaikka vaikuttavuuden arviointi
on vaikeaa, on kunta satsannut terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen usein eri tavoin ja luonut
puitteita hyvinvoinnin edistämistyöhön laajasti.
Vertailukunnista Oulussa ja Tyrnävällä indeksi on korkeampi.

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET
Elämänlaatu ja osallisuus
%
Suunta
Vertailu
Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista

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

Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista

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

Perhe ei syö yhteistä ateriaa iltapäivällä tai illalla, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % 8. ja 9. luokan
oppilaista

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Nuuskaa päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista

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

Ei tiedä miten voi vaikuttaa koulun asioihin, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Opettajat eivät rohkaise mielipiteen ilmaisuun oppitunnilla, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Oppilaiden mielipiteitä ei huomioida koulutyön kehittämisessä, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
%
Suunta
Vertailu
Vanhemmuuden puutetta, % 8. ja 9.luokan oppilaista

Koulun työilmapiirissä ongelmia, % 8. ja 9. luokan oppilaista

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

Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleet 0 - 17-vuotiaat viimeisimmän sijoitustiedon mukaan, %
vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

Kokenut seksuaalista väkivaltaa joskus tai toistuvasti, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Rikoksista syyllisiksi epäillyt 0 - 14-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista

Päivähoito
%
Suunta
Vertailu
Esiopetuksen piirissä lapsia 20.9. yhteensä, lkm

Lasten päivähoidossa olleet 3 - 5-vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä

Koulu
%
Suunta
Vertailu
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä

Sosiaali- ja terveydenhuolto
%
Suunta
Vertailu
Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit yhteensä / 1 000 0 - 7-vuotiasta

Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon käynnit / 1 000 7 - 18-vuotiasta

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, lastenpsykiatria / 1 000 0 - 12-vuotiasta

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, nuorisopsykiatria / 1 000 13 - 17-vuotiasta

Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät 0 - 16-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä

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

Muut palvelut
%
Suunta Vertailu

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET - Yhteenveto
LAPSET, NUORET JA LAPSIPERHEET
Väestön ikärakenne on lapsi- ja nuorisopainotteinen, joka mahdollistaa palveluiden kehittämisen ja
uudistamisen vastaamaan tätä päivää ja tulevaisuutta. 0-6 vuotiaita väestöstä on 17,5 % ja 0-18
vuotiaiden osuus väestöstä on 40,9 %. Vertailukunnista vain Tyrnävä on lähes samoissa luvuissa.
Kouluterveyskyselyn mukaan 8. ja 9. luokkalaisista 80,9% syö päivittäin koululounaan. Aamupalan
syö 71,5 %. Perheissä reilu 50 % syö päivällisen yhdessä.
Kyselyn vastanneista 8. ja 9. luokkalaisista yli neljä tuntia viikossa liikuntaa harrastaa 56,7%.
Valtakunnallisesti raittiusaste on korkea, jopa 95 % nuorista ilmoittaa päihteettömyydestään.
Yksinäisyyden kokemisessa on tapahtunut muutoksia viime vuosina ja pyrimme löytämään keinoja
yksinäisyyden vähentämiseksi esimerkiksi vapaa-aikapalveluiden kautta. Kyselyn mukaan 9,5 %
nuorista kokee, ettei heillä ole yhtään läheistä.

NUORET JA NUORET AIKUISET
Elämänlaatu ja osallisuus
%
Suunta
Vertailu
Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-

vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

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

Ei syö koululounasta päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

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

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

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

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

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

Ei tiedä miten voi vaikuttaa koulun asioihin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Opettajat eivät rohkaise mielipiteen ilmaisuun oppitunnilla, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Opiskelijoiden mielipiteitä ei huomioida koulutyön kehittämisessä, % lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista

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

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
%
Suunta
Vertailu
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 18 - 20-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Vanhemmuuden puutetta, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Kokenut seksuaalista väkivaltaa joskus tai toistuvasti, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Rikoksista syyllisiksi epäillyt 15 - 17-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

Rikoksista syyllisiksi epäillyt 18 - 20-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

Koulun fyysisissä työoloissa puutteita, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Koulun työilmapiirissä ongelmia, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Sosiaali- ja terveydenhuolto
%
Suunta
Vertailu
Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 18 - 20-vuotiaita vuoden aikana, %
vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

Muut palvelut
%
Suunta Vertailu

NUORET JA NUORET AIKUISET - Yhteenveto
Limingassa oli vuonna 2012 kutsuttujai yhteensä 73, joista 18 % sai C- tai E- luokituksen.
Koululounas maistuu reilulle 67 % lukion 1 ja 2 luokan oppilaista. Peruskoululaisista yli 80 % syö
lounaan koulussa.
Tämä haastaakin meitä löytämään keinoja lisämään kouluruokailijoiden määrää erityisesti
lukioikäisissä nuorissa. Vaikka lukiolaiset kokevat oman terveydentilansa pääsääntöisesti hyväksi,
tulee kouluruokailuun panostaa, jotta yhä useampi söisi sen päivittäin.

TYÖIKÄISET
Elämänlaatu ja osallisuus
%
Suunta
Vertailu
Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

Tuki- ja liikuntaelinten- sekä sidekudosten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16
- 64-vuotiaista

Opiskelu, työ ja toimeentulo
%
Suunta
Vertailu
Työkykynsä heikentyneeksi arvioivien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat

Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksa työskennellä vanhuuseläkeikään
saakka (%), 20 - 64-vuotiaat

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
%
Suunta Vertailu
Sosiaali- ja terveydenhuolto
%
Suunta
Vertailu
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15 - 49-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50 - 64-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä

Muut palvelut
%
Suunta Vertailu

TYÖIKÄISET - Yhteenveto
TYÖIKÄISET
Liikuntamahdollisuuksiin kunta on satasannut viime vuosien aikana ja etsinyt uudenlaisia tapoja
innostaa kuntalaisia oman itsensä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, kuten vuokrattavat
välineet ja laitteet, jotka ovat mahdollistaneet kokeilla eri liikuntamuotoja.
Monipuoliset liikuntamahdollisuudet, joiden käyttäminen likuntareseptin myötä on voinut olla
vaikuttamassa terveyttä edistävästi työikäiseen väestöön. Indikaattoreissa on nähtävissä tuki- ja
liikuntaelin oireisten määrän vähentyminen. Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä on noussut
reilut 2 vuotta ollen nyt 58 vuotta.
Liikuntareseptin myötä on uutena toimintana kehitetty matalan kynnyksen liikuntaryhmä, joka on
ollut tärkeässä roolissa omatoimisen liikuntaharrastuksen löytymisessä. Kunnassa ollaankin
kehittämässä uudenlaista toimintamallia, jossa tavoitteena on laajentaa liikuntamahdollisuuksia
vielä entisestään useiden eri kumppanien kautta.
Kunnassa on tavoiteltu korkeaa työllisyyttä. Yhdessä tekeminen eri hallintokuntien välillä on
äärimmäisen tärkeää ja sitä työtä on vahvistettu. Konkreettisena esimerkkinä voidaan mainita
palkkatukityöpaikkojen löytyminen kaikista hallintokunnista. Erilaisten hankkeiden kautta etsitään
ja kokeillaan erilaisia toimintamalleja edelleen työllistymisen polun tukemiseksi.

IKÄIHMISET
Elämänlaatu ja osallisuus
%
Suunta
Vertailu
Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet

Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), matala koulutus

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, %
vastaavanikäisestä väestöstä

Dementiaindeksi, ikävakioitu

Opiskelu, työ ja toimeentulo
%
Suunta
Vertailu
Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
%
Suunta Vertailu
Sosiaali- ja terveydenhuolto

%
Suunta
Vertailu
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä
väestöstä

Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä

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

Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet
31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä

Muut palvelut
%
Suunta Vertailu

IKÄIHMISET - Yhteenveto
Limingassa ikäihmisiä on verrattain vähän; noin 4,0% kuntalaisista on yli 75-vuotiaita. Määrä
kasvaa hitaasti tulevaisuudessa, kaksinkertaistuen vasta vuoteen 2030 mennessä.
Valtakunnallisena tavoitteena on tukea iäkkäiden kotona asumista ja vähentää laitoshoitoa
(Ikääntyneiden palveluiden laatusuositukset 2017-2019, STM).
Iäkkäiden ihmisten pitkäaikainen huolenpito toteutetaan nykyisin pääosin kotona tai
kodinomaisessa asuinympäristössä kotihoidon, tukipalveluiden ja omaisten avun turvin Limingassa

kotona asuvia yli 75-vuotiaita on 88,3%, mikä on alle valtakunnallisten tavoitteiden. Säännöllisen
kotihoidon piirissä on 18,4% yli 75-vuotiaista, kun valtakunnallinen tavoite on 13-14%. Määrä on
kääntynyt kasvuun vuonna 2016.
Liminkaan valmistui kesällä 2016 uusi vanhuspalvelukeskus. Keskustassa sijaitsevasta
palvelukeskuksesta löytyvät kaikki vanhuspalvelut saman katon alta; ikääntyneiden kuntouttava
päivätoiminta, seniorineuvola, kotihoito ja tehostetun palveluasumisen yksikkö, Joutsenkoti.
Ala-Temmeksen vanhainkodin asukkaat pääsivät muuttamaan uuteen yksikköön 1.6.2016. Uuden
asumisyksikön myötä pitkäaikaisen laitoshoidon paikat lakkautettiin. Tarkoitus on, että
pitkäaikaista laitoshoitoa tarjotaan ainoastaan sairaalahoitoa tarvitseville.
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet iäkkäiden ihmisten palvelujen
kehittämistä koskevan laatusuosituksen, Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja
palvelujen parantamiseksi 2017–2019 (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:6).
Laatusuosituksen mukaan kunnissa tulee tukea ikääntyneen väestön terveyttä ja toimintakykyä
toimenpiteillä, joilla vahvistetaan
a) iäkkäiden omaehtoista toimintaa,
b) eri toimijoiden (järjestöt, yritykset, seurakunnat, vanhusneuvostot, kansalais-, asiakas/omaishoitajaraadit) yhteistä tekemistä sekä
c) kunnan eri toimialojen yhteistyötä hyvinvoinnin edistämiseksi
 kunnassa on vahvistettava lähiliikuntapaikkojen ja toimintatilojen saatavuutta ja
saavutettavuutta sekä matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa
 kunnassa on vahvistettava terveyttä edistävää ja osallisuutta lisäävää ryhmämuotoista
toimintaa.
Kunnissa sekä jatkossa myös maakunnissa tulee lisätä vaikuttavaksi todettujen interventioiden,
kuten liikunta, ravitsemusneuvonta, kaatumisten ehkäisy, rokotuskattavuuden parantaminen,
toteuttamista ikääntyneen väestön terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi.
Kuntastrategian painopisteillä ja annetulla laatusuosituksella on sama päämäärä; kuntalaisten
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä osallisuus.
Digitalisaation myötä palvelut muuttuvat yhä enemmän sähköisiksi. Tämä mahdollistaa palvelujen
käytön ajasta ja paikasta riippumatta. Tavoitteena on helpottaa asiointia ja tehdä asioita nykyistä
paremmin. Digi haltuun! -hankkeen tavoitteena on kuntalaisten digisyrjäytymisen estäminen ja
hankkeessa vastataan eri ikäryhmien kohtaamiin digihaasteisiin. Sähköiseen asiointiin tarvitaan
tukea ja apua, ja erilaisten palvelujen käyttöön kohdennettua neuvontaa. On kuitenkin muistettava,
että vaikka digitalisaatio helpottaa monen arkea, on monissa palveluissa säilytettävä mahdollisuus
kasvokkaiseen asiointiin henkilöille, jotka syystä tai toisesta sitä tarvitsevat.
Lokakuussa vietettävällä vanhustenviikolla järjestetään SeniorSurf-päivä. Päivän tavoitteena on
madaltaa ikääntyneiden ihmisten kynnystä tutustua verkkoon. Päivän aikana lukiolaiset opastavat
ikääntyneitä käyttämään erilaisia laitteita, kuten kannettavia, tabletteja ja älypuhelimia tai erilaisia
ohjelmia ja sovelluksia.

KAIKKI IKÄRYHMÄT
Elämänlaatu ja osallisuus

%
Suunta
Vertailu
Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, %

Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu

Menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 0 - 80 vuotta / 100 000 asukasta

Tuki- ja liikuntaelinsairausindeksi, ikävakioitu

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

Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa

Poliisin tietoon tulleet kaikki huumausainerikokset / 1 000 asukasta

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot / 10 000 asukasta

Pitkäaikaistyöttömät, % työvoimasta

Asunnottomat yksinäiset / 1 000 asukasta

Sosiaali- ja terveydenhuolto
%
Suunta
Vertailu
Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta

Yksityislääkärikäynneistä korvausta saaneet, % väestöstä

Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kunnan strategisessa johtamisessa, pistemäärä

Toimeentulotuki, euroa / asukas

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, euroa / asukas

Sosiaalitoimen nettokustannukset, euroa / asukas

Terveystoimen nettokustannukset, euroa / asukas

Perusterveydenhuollon (mukaanlukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas

Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas

Vapaa-aika
%
Suunta
Vertailu
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) liikunnan edistämisessä, pistemäärä

Muut palvelut
%
Suunta Vertailu
Sosiaali- ja terveydenhuolto
%
Suunta
Vertailu
THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu

KAIKKI IKÄRYHMÄT - Yhteenveto
Kaikilla tulee olla vähintään yksi läheinen ystävä. 8. ja 9. luokkalaisista kokee 9,5 %, ettei heillä ole
yhtään läheistä ystävää. Liikunta ja liikkuminen ryhmissä voisi tuoda tähän ratkaisun.
THL:n sairastavuusindeksi; Kunta luo puitteita ja mahdollisuuksia kuntalaisille liikkua ja pitää näin
huolta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Lisäksi on tajolla liikuntaneuvontaa. Liikuntareseptin ja
liikuntaneuvonnan tavoitteena on saada vähän liikkuvat liikkeelle.
Väestö 31.12.
Koko maa : 5513130.0
Oulu : 201810.0
Raisio : 24234.0
Lempäälä : 22829.0
Kempele : 17535.0
Liminka : 10133.0
Tyrnävä : 6730.0

Huoltosuhde, demografinen
Tyrnävä : 78.7
Liminka : 76.0
Kempele : 65.0
Lempäälä : 64.7
Koko maa : 60.1
Raisio : 59.9
Oulu : 51.7

Lapsiperheet, % perheistä
Liminka : 62.9
Tyrnävä : 53.3
Kempele : 49.8
Lempäälä : 49.2
Oulu : 42.8
Raisio : 38.6
Koko maa : 38.5

Koulutustasomittain
Oulu : 428.0
Lempäälä : 423.0
Liminka : 422.0
Kempele : 419.0
Koko maa : 369.0
Raisio : 350.0
Tyrnävä : 343.0

Tulomuuttajat, lkm
Koko maa : 287839.0
Oulu : 9329.0
Raisio : 1603.0
Kempele : 1388.0

Lempäälä : 1332.0
Liminka : 576.0
Tyrnävä : 323.0

Lähtömuuttajat, lkm
Koko maa : 287839.0
Oulu : 8995.0
Raisio : 1729.0
Lempäälä : 1329.0
Kempele : 1280.0
Liminka : 557.0
Tyrnävä : 405.0

Työlliset, % väestöstä
Raisio : 43.9
Lempäälä : 43.6
Kempele : 42.7
Koko maa : 42.2
Oulu : 41.7
Liminka : 39.3
Tyrnävä : 37.5

Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot
Koko maa : 27.7
Oulu : 27.5
Lempäälä : 25.1
Raisio : 24.8
Kempele : 24.0
Liminka : 22.9
Tyrnävä : 21.8

Työttömät, % työvoimasta
Oulu : 14.9
Koko maa : 11.5
Kempele : 10.7
Tyrnävä : 10.5
Raisio : 9.9
Lempäälä : 8.9
Liminka : 8.5

Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä
Lempäälä : 35.8
Koko maa : 34.5
Oulu : 34.4
Raisio : 30.8
Kempele : 28.3
Tyrnävä : 27.8
Liminka : 23.4

Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä
Koko maa : 59.9
Raisio : 59.8
Lempäälä : 59.5
Tyrnävä : 58.3
Liminka : 57.9
Oulu : 57.6
Kempele : 56.2

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
Raisio : 8.6
Koko maa : 8.1
Kempele : 7.2
Lempäälä : 6.5
Oulu : 6.3
Liminka : 5.3
Tyrnävä : 4.2

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta
Kempele : 21.3
Oulu : 21.0
Liminka : 18.1
Raisio : 16.2
Tyrnävä : 15.6
Koko maa : 14.4
Lempäälä : 13.9

Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Liminka : 9.5
Oulu : 9.2
Koko maa : 8.5
Raisio : 7.7
Lempäälä : 7.7
Kempele : 6.7
Tyrnävä : 6.1

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Oulu : 19.0
Koko maa : 18.8
Raisio : 16.3
Lempäälä : 15.4
Tyrnävä : 15.2
Liminka : 14.0
Kempele : 12.4

Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Raisio : 20.1
Koko maa : 18.9
Kempele : 16.8
Oulu : 16.0
Lempäälä : 15.9
Liminka : 14.3
Tyrnävä : 7.8

Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Lempäälä : 33.5
Koko maa : 29.8
Oulu : 28.6
Tyrnävä : 22.4
Kempele : 22.3
Liminka : 19.1
Raisio : 18.0

Perhe ei syö yhteistä ateriaa iltapäivällä tai illalla, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Oulu : 57.8
Raisio : 56.7
Lempäälä : 56.0
Koko maa : 54.2
Kempele : 53.9
Tyrnävä : 53.5
Liminka : 52.6

Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % 8. ja 9. luokan
oppilaista
Raisio : 24.1
Koko maa : 23.7
Lempäälä : 22.3
Tyrnävä : 19.8
Oulu : 19.7
Liminka : 18.2
Kempele : 17.8

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Lempäälä : 7.1
Koko maa : 5.8
Liminka : 5.2
Kempele : 5.0
Oulu : 4.3
Tyrnävä : 4.2
Raisio : 4.1

Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä
Kempele : 71.0
Raisio : 69.0
Lempäälä : 68.0
Koko maa : 67.0
Oulu : 66.0
Liminka : 63.0
Tyrnävä : 61.0

Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
Kempele : 8.4
Koko maa : 7.2
Raisio : 6.8
Liminka : 6.5
Oulu : 6.3
Lempäälä : 4.8

Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
Oulu : 15.9
Raisio : 15.7
Koko maa : 15.6
Kempele : 14.2
Lempäälä : 13.5
Liminka : 11.9

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
Oulu : 22.0
Koko maa : 19.7
Liminka : 17.9
Kempele : 16.9
Lempäälä : 16.1
Raisio : 14.8

Ei syö koululounasta päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
Liminka : 32.5
Lempäälä : 29.1
Koko maa : 23.1
Oulu : 22.9
Raisio : 22.1
Kempele : 11.8

Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % lukion 1. ja 2.
vuoden opiskelijoista
Liminka : 31.7
Lempäälä : 25.3
Oulu : 24.4
Koko maa : 22.5
Kempele : 14.0
Raisio : 14.0

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
Raisio : 3.0
Lempäälä : 1.2
Kempele : 1.1
Koko maa : 1.1
Oulu : 1.0
Liminka : 0.8

2 Painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi
Painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi nivotaan osaksi kunnan ja sen eri palvelu- ja
vastuualueiden toiminnan arviointia. Hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteutumista arvioidaan
osana kunnan talousarvion toteutumista. Hyvinvointikertomuksen tavoitteet nivoutuvat sekä
perusturvan että sivistys- ja hyvinvointipalveluiden ja myös elinvoiman tavoitteisiin.
Osa tavoitteista nivoutuu vastuualueidein, kuten varhaiskasvatus ja opetus, tavoitteisiin. Näiden
tavoitteiden toteutumista arvioidaan osana lukuvuosisuunnitelman toteutumista ja esi-,
varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien tavoitteiden toteutumista.
Hyvinvointikertomusta arvioidaan myös jatkuvana arviointina kertomukseen valittujen
indikaattoreiden päivittyessä, esimerkiksi THL:n kouluterveyskyselyn osana ja TEA-viisarin
päivitysten yhteydessä.

3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

OSA II HYVINVOINTISUUNNITELMA
VALTUUSTOKAUDELLE 2017 - 2020
Väestön hyvinvoinnin ja palvelujärjestelmän vahvuudet ja voimavarat
Liminka on kehittyvä ja väestöltään Suomen nopeimmin kasvava kunta. Vuoden 2017 lopussa
saavutettiin 10 098 asukkaan määrä. Kunnan ikärakenne on nuori, mikä kuvastaa kasvattajakunnan
roolia suomalaisessa yhteiskunnassa. Lähellä kaupunkia sijaitseva maaseutumainen/kauniin
luonnon omaava asuinympäristö koetaan turvalliseksi. Kaavoituksessa otetaan hyvin huomioon eriikäisten tarpeet ja yhteisöllisyyden tukeminen. Limingalla on myös erinomainen sijainti valtateiden
varressa.
Kunnan elinvoimaisuuden turvaamiseksi kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on
tärkeää, lakisääteistä työtä. Se on kiinteä osa kuntastrategiaa sekä talouden ja toiminnan
suunnittelua. Sote-uudistuksen jälkeen kunnat eivät vastaa enää sosiaali- ja terveyspalveluista.
Niistä vastaavat maakunnat. Sen sijaan kunnat vastaavat kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisestä myös jatkossa. Hyvinvoinnin perustan luovat terveys ja toimintakyky, turvallisuus,
työ ja toimeentulo, koulutus sekä toimiva asuinympäristö. Ensisijainen vastuu omasta ja läheisten
hyvinvoinnista ja terveydestä on jokaisella ihmisellä itsellään. Kunnan tehtävänä on tukea
asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja sekä vahvistaa hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia
tekijöitä. Kunta luo toiminnallaan mahdollisuuksia kuntalaisille huolehtia omasta terveydestään ja
hyvinvoinnistaan.
Ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavat varhaiskasvatus ja koulutus, liikunta-, ruoka- ja
kulttuuripalvelut, kaavoitus, liikennejärjestelyt sekä monet muut kuntien hoitamat tehtävät. Siten
kuntien toiminta vaikuttaa merkittävästi kuntalaisten elämänlaatuun, osallisuuteen, työllisyyteen ja
tuottavuuteen. Suunnitelmallinen ja aktiivinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen hillitsee
myös sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua.
Limingan kunnan hyvinvointikertomus on toiminut pohjana vuonna 2015 alkaneen OMIN VOIMIN
– Limingan liikuntaresepti ja liikuntaneuvonta -hankkeen tavoitteiden ja suuntaviivojen
suunnittelulle. Hyvinvointikertomukseen on kirjattu kunnan strategiat terveyden edistämistyössä
huomioiden paikkakunnan ikärakenne sekä sairaustilastot.
Pitkän tähtäimen tavoitteina ovat kuntalaisten hyvinvointia tukevan toimintamallin luominen sekä
kansantautien ilmaantuvuuden ja sairastavuusindeksin laskeminen vähintään valtakunnan
keskitasolle. Näihin tavoitteisiin pyritään toimintakulttuuria kehittämällä niin, että liikuntareseptistä
ja liikuntaneuvonnasta tulee kunnan pysyvää toimintaa, joka edistää monipuolisesti kuntalaisten
terveyttä ja hyvinvointia.
Liikkumisen ohjaushanke, Omin voimin, joka toteutettiin vuoden 2017 aikana, on yksi
innovatiivista ja ennakkoluulottomista tavoista nostaa esille arkiliikunnan merkitystä. Hankkeessa
vaikutettiin muun muassa kulkutapavalintoihin kaiken ikäisten kuntalaisten keskuudessa. Hankkeen
tavoitteena on yksityisautoilun vähentäminen ja joukkoliikenteen käytön lisääminen, mutta ennen
kaikkea kevyen liikenteen suosion kasvattaminen. Liikkumisen ohjauksella kannustetaan kestäviin
terveyttä edistäviin liikkumistottumuksiin. Tavoitteena on kannustaa henkilöstöä (joista noin puolet
ovat kuntalaisia) työmatkapyöräilyyn niin työmatkojen kuin työpäivän aikana tapahtuviin siirtymiin
lähialueen toimipisteiden välillä. Pienimuotoiset kokeilut ja pilotit, esim. pyöränkorjauspisteet
kuntalaisille, ns. korjausparkit, pyöräilyn lisääntymisen mittaaminen, työpaikka/työsuhdepyöräkokeilu, vapaa-ajan vuokramallisen pyöräilyn pilotointi voivat olla niitä pieniä,
mutta merkittäviä asioita arkiliikunnan lisäämisessä. Hankkeen myötä on järjestetty tapahtumia
mm. koululaisille koulupyöräilyn lisäämiseksi.
Jokainen voi vaikuttaa omilla elintavoillaan merkittävästi terveyteen ja hyvinvointiin. Vastuu
hyvinvointia ja terveyttä tukevista valinnoista on jokaisella kuntalaisella itsellään. Hyvinvoinnin ja

terveyden edistäminen on otettu nykypäivän kuntajohtamisen ytimeen. Kunnan kaikki toiminta,
päätöksenteko ja johtaminen tähtäävät lopulta ihmisten hyvinvoinnin edellytysten ja kokemusten
vahvistamiseen.
Tämän tunnistaminen, tunnustaminen ja saattaminen käytäntöön vaativat edelleen niin ajattelutavan
kuin toimintatapojenkin uudistamista. Limingan kunta pyrkii omalta osaltaan järjestämään
asukkaiden hyvinvointia edistäviä palveluita eri väestöryhmien tarpeiden mukaan kunnan talouden
kantokyvyn rajoissa. Kunta ottaa huomioon hyvinvoinnin ja terveydenedistäminen toiminnassaan ja
päätöksissään.
OSALLISUUS
Yksi merkittävimmistä hyvinvointiin vaikuttavista tekijöitä on osallisuuden kokeminen. Yleensä
osallisuus ymmärretään tunteena, joka syntyy kun ihminen on osallisena jossakin yhteisössä
esimerkiksi opiskelun, työn, harrastus- tai järjestötoiminnan kautta. Yhteisöissä osallisuus ilmenee
jäsenten arvostuksena, tasavertaisuutena ja luottamuksena, sekä mahdollisuutena vaikuttaa omassa
yhteisössä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määritelmä.) Osallisuus voidaan määritellä
kolmella ulottuvuudella tai edellytyksellä; riittävä toimeentulo ja hyvinvointi, toiminnallinen
osallisuus ja yhteisöihin kuuluminen ja jäsenyys. (Raivio &amp; Karjalainen 2013).
Limingan kunnassa osallisuudella tarkoitetaan kaikkia kolmea ulottuvuutta; toimeentuloa ja
hyvinvointia, toimintaan osallistumista ja yhteisöihin kuulumista. Osallisuus voidaan vahvistaa eri
tavoin eri-ikäisten kuntalaisten hyväksi. Kasvua ja oppimista ohjaavat suunnitelmat (vasu ja OPSit)
on laadittu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija, joka asettaa tavoitteita
ja ratkaisee ongelmia itsenäisesti sekä yhdessä muiden kanssa. Oppiminen tapahtuu
vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten kanssa. Yhdessä tekeminen ja
oppiminen on myös liminkalaisten kasvu- ja oppimisympäristöjen avaintekijöitä. On tärkeää, että
lapset ja nuoret saavat osallisuuden kokemuksia oppimistilanteissa. Kasvattajat ja opettajat ovat
avainasemassa osallisuuden vahvistamisessa päivittäisessä koulutyössä. Avain pienten lasten
osallisuutta voidaan vahvistaa antamalla lasten osallistua heitä koskevista asioista päätettäessä ja
antamalla lapsille luottamusta lisääviä pieniä tehtäviä. Limingan opetussuunnitelmissa on tuotu
keskiöön yritteliäisyys, joka on omiaan vahvistamaan uskoa omiin kykyihin ja mahdollisuuteen
vaikuttaa yhteisöissä. Lasten ja nuorten osallisuutta vahvistetaan kaikille avoimella harrastus- ja
urheilutoiminnalla. Koulujen maksuton kerhotoiminta, Liikkuva koulu -kehittämishanke ja
urheiluseuratoiminta vahvistavat osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia.
Päiväkodit ja koulut ovat koko perheen yhteisöjä. Tavoitteena on vahvistaa kodin, koulun ja
päiväkodin yhteistyötä ja vahvistaa näin myös huoltajien osallisuutta sekä lasten ja nuorten
koulutussa että kouluissa yhteisönä. Tavoitteena on, että kaikki huoltajat osallistuvat lapsen
vasukeskusteluun ja peruskoululaisten kasvun ja oppimisen keskustelut sekä Lapset puheeksi keskustelut ovat tärkeitä kohtaamisia yhteisöllisyyden edistämisessä. Lapset puheeksi -keskusteluita
käydään neuvolassa, päiväkodissa ja kouluissa. Keskusteluiden toteutumista seurataan talousarvion
osana, ja keskusteluiden toteutumista vahvistetaan kouluttamalla lisää LP-menetelmän hallitsevaa
henkilöstöä. Vanhempien osallisuutta vahvistetaan myös perustamalla koti-koulu-toimikunnat
kaikkiin kouluihin ja kouluttamalla lapsia ja nuoria oppilaskuntatyöhön, ja kehittämällä
oppilaskunnan ohjaavia opettajien pari- ja tiimimallia. Yhteistyö nuorisopuolen toimijoiden kanssa
vahvistaa osallisuustyötä kouluissa. Uusissa kouluissa nuorisotyö pyritään tuomaan osaksi koulun
arkea. Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistamalla vähennetään myös yksinäisyyden kokemuksia.
Limingan 8. ja 9. luokkalaista yli 17 % kokee, ettei heillä ole yhtään ystävää.
Kunnassa on paljon lapsiperheitä, joiden arjen pyörittäminen voi viedä vanhemmilta voimavaroja,
jotka olisivat tarpeen lasten kasvun, kehityksen sekä harrastustoiminnan tukemiseen. On tärkeää
tarjota vanhemmille tilaisuuksia irrottautua arjen askareista omanikäisessä seurassa vertaisten
kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita perheiden tukemisessa ja hyvinvoinnin vahvistamisessa ovat
seurakunnat, Rauhanyhdistys ja muu yhdistys- ja seuratoiminta sekä kansalaisopiston. Limingan

kunnassa on käytössä Limingan Kaiku -mobiilityökalu, jota hyödynnetään kuntalaisten
osallistamiseksi kurssi-, kerho- ja yhdistystoiminnan suunnitteluun.
Osallisuudella tarkoitetaan myös riittävää toimeentuloa ja hyvinvointia. Limingan kunnassa
edistetään nuorten ammatinvalintaa ja uraohjausta. Muun muassa lukion muuttaminen
kolmisarjaiseksi lisää liminkalaisten nuorten opiskelu- ja työelämä valmiuksia. Hanketoimintaa
hyödynnetään myös työllisyyden edistämiseen. Kevään 2018 aikana alkavassa Mukana-hankeessa
haetaan erilaisia toimintamalleja tukea pitkää poissa työelämästä olleiden työelämävalmiuksia.
HUBI-hankkeessa tavoitteena on työllistää työttömiä kuntalaisia.
Vakassa vahvistetaan lasten osallisuutta toiminnan suunnitteluun. Varhaiskasvatuspuolen
Lastenkokouksissa lapset tuovat esille arhen toimintaan liittyviä toiveitaan ja odotuksiaan ja
opettelevat samalla yhteistä päätöksentekoa, toisten kuulemista ja yhteisen näkemyksen löytämistä.
Ryhmissä lapset pääsevät vaikuttamaan toimintaan äänestämällä eri vaihtoehdoista. Toimiminen
erilaisissa pienryhmissä tukee myös osallisuutta. Tuposvillan aikuisten kehitysvammaisten
asumisyksikkö, varhaiskasvatus ja perusopetus tekevät yhteistyötä erilaisten tapahtumien
järjestämisessä.. Kirkonkylällä kehitetään ODL:n kanssa yhteistyötä vanhusten kanssa tuomalla
arjen osallisuutta.
Kotiäitien mahdollisuuksia päästä kodin ulkopuolelle ja tapaamaan vertaisiaan vahvistetaan
järjestämällä avoimen varhaiskasvatuksen ryhmiä ja perhekerhoja. Eri ikäisten kuntalaisten
kohtaamista ja osallisuutta edistetään tapahtumilla, kuten rusettiluistelu, pienimuotoiset konsertit ja
luennot. Yhteistyössä MLL:n kanssa totetutetaan Kylävaari- ja -mummotoimintaa, jolla kurotaan
sukupolvien välistä kuilua umpeen. Joustava perusopetus sekä yhteis- ja pariopettajuus ovat keinoja
vahvistaa osallisuutta opettajien työssä.
Nuorisopuolella nuorten osallisuusryhmät ja veto-nuoret eli vertaistoiminta lisää osallisuutta.
Samoin kerho-ohjaajat osallistuvat kerhotoiminnan suunnitteluu. Etsivän nuorisotyön ryhmät ja
pienryhmätloiminta on omiaan vahvistamaan osallisuutta.
Kuntalaisten osallisuuttaa päätöksenteon valmisteluun lisätään kuntalaisfoorumeiden kautta.
Tärkeissä kehittämishankkeissa kuntalaiset saavat äänensä kuuluviin yhteistoiminnallisesti
toteutetuissa kuntalaisfoorumeissa. Kuntalaisfoorumeita on pidetty muun muassa kuntalaisten
hyvinvoinnin edistämisestä ja Vanhan Limingan kehittämisestä. Lisäksi on pidetty
yhdistystapaaminen. Kuntalaisfoorumeista saadun hyvän palautteen pohjalta foorumtoimintaa
jatketaan eri teemoista. Vapaa-ajantoiminnassa pyritään kehittämään osallistavia toimintamalleja ja
aktivoimaan yhdistyksiä ja yrityksiä osallistumaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen.
Ikäihmisiä osallistetaan kulttuuri- ja liikuntatoiminnan kautta järjestämällä, esimerkiksi
tuolijumppaa, tanssia ja taidenäyttelyitä. Yhteistyötä kehitetään seurojen, nuorisopalveluiden ja
opetuspuolen, esimerkiksi lukiolaisten vapaaehtoistyön kurssin kautta.

LIIKUNTA
Lasten ja nuorten liikunnallisuutta on vahvistttu kansallisessa Liikkuva koulu -hankkeessa.
Hankkeessa kehitetyt parhaat toimintamallit nivotaan osaksi omaa muun muassa kirjaamalla ne
opetussuunnitelmiin. Myös toisella asteella hakeudutaan Liikkuva lukio -hankkeeseen. Lukion
Sporttilinja vahvistaa liikunnan harjoittamista osana koulupäivää.
Toiminnallisena tavoitteena on, että jokaisella olisi sekä yksi kaveri että harrastus. Syksyn 2018
aikana tullaan luomaan tähän tavoitteeseen mittari.
Yhdistystoiminnan resurssin käyttöä kehitetään liikuntayhteistyön vahvistamiseksi mm.
kylätoimikuntien kanssa. Pyritään saamaan aikaan myös vapaaehtoistoimintaa järjestämällä
tapaamisia vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. Vahvistetaan 4H-yhdisyksen roolia kylissä.
Kylien yhteistoimintaa vahvistetaan erilaisten tempausten ja kilpailujen avulla. Kansalaisopiston
kursseja viedään kyliin.

Kehityskeskusteluihin tuodaan hyvinvointiosa, jossa kartoitetaan työntekijän liikunta-, ruokailu- ja
elintapoja hänen itsensä kertomana. Päiväkoteihin, kouluihin, kirjastoon jne. koulutetaan
hyvinvointivalmentajia, jotka antavat vertaistukea hyvinvointiasioissa. Liikunnallisesti vahvojen
työntekijöiden roolia vahvistetaan ja kannustetaan niin henkilöstöä kuin asiakkaitakin liikkumaan.
Otetaan käyttöön hyvinvointikalenteri, johon on kirjattu kymmeniä hyvinvointitempauksia
toteutettaviksi opettajanhuoneessa, kahvihuoneessa jne. Henkilöstön työpaikkaliikuntaa
vahvistetaan "porkkanaa ja keppiä" antamalla. Keppi viittaa jumppakeppiin. Liikuntaresepti- ja ohjaustoimintaa kehitetään kunnan omana toimintana hankkeen päättymisen jälkeen.
Sivistyspalveluissa on nimetty lukuvuosi 2018-19 hyvinvoinnin teemavuodeksi. Jokaiselle
kuukaudelle on nimetty hyvinvointiteema, joka toteutuu lapsille ja oppilaille sekä työntekijöille.
RAVINTO
Ravinnolla on merkittävä vaikutus kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin. Hyvällä ravitsemuksella
vaikutetaan kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin, elinvoimaan ja talouteen, kulttuuriin,
ympäristöön sekä sosiaalisuuteen ja yhteisöllisyyteen.
Varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön ruokailusuositukset, ja kouluruokasuosituksia on
jalkautettu käytäntöön. Ruokailusuosituksissa tavoite on antaa pohja terveyttä edistävälle
ruokavaliolle. Limingassa tavoitteena on, että ruokakasvatus terveellisestä ja turvallisesta ruuasta
kantaa pitkälle tulevaisuuteen ja että lapset jakavat kotona terveyttä edistävän ruuan ilosanomaa.
Kouluruokailua kehitetään miellyttäväksi oppimistapahtumaksi. Oppilaat otetaan mukaan
kehittämään kouluruokailuprosesseja ja kouluruokailun merkitystä tehdään näkyväksi. Valvovat
opettajat syövät oppilaiden kanssa. Ruokapalveluiden edustajat käyvät pitämässä pieniä infoja
esimerkiksi lukiolaisille, joista yli 30 prosenttia ei syö päivittäin kouluateriaa. Nuorisotoimessa on
pantu merkille, että nuoret ovat nälkäisiä. Nuorten kanssa tehdään ruokaan ja opetellaan keittiön ja
kodin hoitoa.
THL:n antamia ikäihmisten ruokailusuosituksia noudatetaan Limingan vanhuspalveluissa.
Ravintotietoutta jaetaan ikäihmisille myös kunnan liikuntapalveluissa, Seniorikahvilassa ja muissa
ikäihmisten tapahtumissa ja kohtaamisissa. Hyviä viiteryhmiä ovat muun muassa Limingan vanhusja vammaisneuvosto, Limingan eläkejärjestöt ja yhdistykset, joissa on runsaasti ikäihmisiä.
Ikäihmisten ravintotietämyksen lisäämiseksi hyödynnetään myös kunnassa toimivia Marttajärjestöjä ja Limingan kotitalousnaisten osaamista. Tiedotustilaisuuksissa annetaan ikäihmisille
vinkkejä ja ideoita helppojen, ravitsevien ruokien ja välipalojen valmistamiseen.
Näiden kaikkien toimenpiteiden kautta pyritään lisäämään kuntalaisten kokemaa hyvinvointia ja
terveyttä ja siten vähentämään terveyseroja. Vuodelle 2019 tehtävään talous- ja
toimintasuunnitelmaan kirjataan tavoitteita ja mittareita hallintokunnittain, jotta päästään
konkreettisesti todentamaan eri palveluiden kautta tehtyä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi
tehtyä työtä.

4 Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset
Osallisuus ja yhteisöllisyys
Vahvistamme kuntalaisvaikuttamista ja -osallistamista. Laadimme kuntalaisvaikuttamiseen pysyvän
toimintamallin, jota toteutetaan ennakoiden ja oikea-aikaisesti usealla eri menetelmällä.
Vahvistamme yhteisöllisyyttä luomalla mahdollisuuksia kohtaamiseen ja vuoropuheluun sekä
tukemalla eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja vapaaehtoisjärjestöjen aktiivista toimintaa.
Hyvinvoivat kuntalaiset
• Hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteuttaminen

• Osallistumista ja yhteisöllisyyttä tukevat toimintamallit on otettu käyttöön
• Liminka tunnetaan monipuolisena kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumakuntana

5 Hyvinvoinnin edistämisen erillisohjelmat ja -suunnitelmat

6 Hyvinvointisuunnitelma
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