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OSAI VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS
VALTUUSTOKAUDELLA 1 .6.2017 .3I.5.202I

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä
Kuntaiaisterterveyden ja hyvinvoinnin edistiiminen on yksi kunnan tärkeimpiä tehtäviä.

Terveydenhuoltolaki (82612010, $ 12) velvoittaa kunnat ottamaan terveyden ja hyvinvoinnin

huomioon kunnan kaikissa toiminnoissa ja påiätöksenteossa. Lis?iksi lain 12 $:n mukaan kunnan on

seurattava asukkaidensa tervelttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin

sekä kunnassa asetettuja tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten

hyvinvointitarpeisiin. Valtuustokausittain laadittavan laaJan hyvinvointikertomuksen lis?iksi

vältuustolle on raportoitava vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä tehdyistä

toimenpiteistä.
Kaikkeä laajassa hyvinvointikertomuksessa julkaistua tietoa ei ole saatavilla ajantasaisena. Monen

indikaattori- ja tilastotiedon kohdalla tuoreimmat tiedot ovat vuodelta2019.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestiimisvastuun siirryttyä vuoden 2017 alusta Etelä-Savon

sosiaali- jå terveyspalvelujen kuntayhtymälle kuntaan jäi kuitenkin monia Essoten kanssa

rajapinnalla olevia tehtäviä. Tällaisiä ovat mm. lapsi- ja perhetyö, päihde- ja mielenterveystyö,

tyitiiryyt- ja kuntoutusasiat, toimiminen seudullisissa LAPE-työryhmässä sekä Hyvinvoinnin ja

tåtrr"yäetr edisttimisen työryhmässä ja osallistuminen erilaisiin liikunta- ja hyvinvointia edistäviin

hankkeisiin. Kunnassa ei näiden tehtävien vuoksi ollut mahdollista lisätä henkilöresurssejavaan

tehtäviä jaettiin sivistystoimen ja vapaa-aikatoimen viranhaltijoille ja työntekijöille. Kunnassa

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaisuuteen.

Ennen Essoteån siirtymistä johtavalla hoitajalla oli merkittävä rooli hyvinvointikertomuksen ja

hyvinvointisuunnitelman laatimisessa. Hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman

laatiminen yhdessä hyvinvointityöryhmiin kanssa siirtyi v.2017 kunnassa hallinto- ja

palkkasihteerille.

Yhteisöllisyys ia osallisuus
pertunmaan kunnan järjestö- ja vapaaehtoistoiminta on valtuustokauden aikana ollut aktiivista ja

yhteisollinen toiminia on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Tosin Covid-19-viruksen aiheuttama

maailman laajuinen koronapandemia alkoi vaikuttaa Suomessa ja Pertunmaallamaaliskuussa 2020

ja jatkuu edelieen 2021 vuoden alussa. Korona kokoontumisrajoituksineen lamaannutti yhteisöllistä

ioimintaa monella taholla. Suuren suosion muutaman viime vuoden aikana saavuttanut Pertun Tori

lauantaisin kuitenkin järjestettiin kesällä 2020 pienimuotoisena ja ilman teemallista ohjelmaa.

Kunta on panostanut tn"tkittarrasti Pertun Torin toiminnan kehittämiseen kuntalaisten ja vapaa-ajan

asukkaiden yhteiscilliseksi tapahtumaksi. Toiminnan järjestämiseen on palkattu puoleksi vuodeksi

kokoaikainen työntekijä ja markkinointipalvelut on ostettu King&amp;Kong Advertising/Sammy

Virtaselta. Myyntipaikat ovat olleet kaikille myyj ille maksuttomia.

Kunta on tukenut osallisuuden ja yhteis<illisyyden toteutumista omilla kehittamishankkeilla,

tukemalla jiirjestöjen toimintaa järjestöavustuksilla ja tarjoamalla liikunta- ja harrastustoimintaan

tiloja maksuttu -.rr. Itä-Hiimeen kansalaisopiston kurssitoimintaan. Vuonna 2018 kunta myönsi

yhdistyksille yleis- ja kohdeavustuksia 14.900 euroa (8'70 euroa/asukas).

Kuntaan on perustettu nuorisoneuvosto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto, jonka ikäihmisten ja

vammaisten hyvinvointiin ja edunvalvontaaan liittyvien tehtävien lisäksi yhtenä tavoitteena on

sukupolvien välinen yhteisty<i.
pertunmaan kunta on kehittämässä Jokituvasta kuntalaisten kohtaamispaikkaa yhteistyössä

kuntalaisten, paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa. Syksyllä 2020käynrtistyi Jokitupa-hanke,

j oka kestää huhtikuun 2022 loppwxt.
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Valtuustokauden aikana syntyi monen kolmannen sektorin jiirjestön toimesta vakiintunutta
toimintaa mm. SPR:n Helmikin kammari kunnantalolla, MLL:n perhekahvila Kansantalolla,

Eläkeliiton digikinkerit ja miesten Äi3aVirtaa-ryhmä. Vapaan sivistystyön osalta ltä-Hämeen

kansalaisopisto on säilyttäny asemansa merkittävänä kuntalaisten harrastus- ja virkistystoiminnan
järjestäjänä. Kansalaisopiston S4:llätyökaudella 2020-2021Pertunmaalla järjestettiin 33 erilaista
kurssia, painottuen liikuntaan ja tanssiin, musiikkiin sekä kädentaitoihin. Pertunmaan Nuorisoseura
ja Koirakiven Nuorisoseura ovat vakiinnuttaneet ohjelmistoonsa joka kesäiset näytelmäesitykset.

Ko irakiven kesäteatteri toimii yli kuntaraj oj en.

Vapaa-aikatoimi on j ärj e stänyt vuo sittain Hyvinvointipäivän.
Jokaisessa maakunnassa toimii Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama

valtakunnallinen Järjestö 2.0 -hanke. Järjestö 2.0 Etelä-Savo kokoaa sosiaali-, terveys- ja
hyvinvovointialan yhdistykset yhteen ja pyrkii tekemään yhdistysten toimintaa näkyväksi.

Hankkeessa toimitaan yhdistysten tukena ja eri toimijoiden kumppaneina sosiaali- ja
terveyspalvelujen toimintamallea valmisteltaessa. Varsinainen toiminta käynnistyi maaliskuussa

2018 järjestöstrategian valmistelulla maakunnan eri kunnissa toimivien yhdistysten kanssa.

Hanketta hallinnoi SOSTE ry 2017-2018 ja ESTERY 2019-. Etelä-Savoon on perustettu

yhdistysten yhteystieto- ja palvelualusta, joka julkaistiin maaliskuussa 2021.

Kunnan talous
Valtuustokauden kolme viimeisintä vuotta kunnan talous heikkeni vuosittain. Tilikauden ylijäämä

oliv.2017 169.426 euroajaalijäämäv.2018 -1.349.686 euroaja2019 -1.201.982 euroasekä-
458.651,20 euroa (2020). Taseessa oli v. 2019 kattamatonta kumulatiivista alijiiämää 1.597.401

euroa. Alijiiämåiä oli2020 2.056.052,74 euroa. Lainakanta kasvoi 3.848 eurosta 4.880

euroon/asukas. Konsernin lainakanta oli v. 2019 6.407 euroa/asukas ja2020 7 .053 euroa./asukas.

Suhteellinen velkaantuneisuus lisääntyi 57,6 prosentista69,25 prosenttiin. Valtionosuuksilla
katettiin nettokustannuksia v . 2017 5l ,7 yo ja v . 2019 ja 2020 45 ,3 o . Verotulojen osalta tapahtui

valtuustokauden aikana hienoista kasvua. Verotulot asukasta kohti olivat v. 2017 3.324 euroa ja v.

2019 3.488 euroa sekä v. 2020 3.759,18 euroa./as. Lisäystä tapahtui tuloveron ja yhteisöveron

osalta.

Väestö, huoltosuhde ja elatussuhde
Pertunmaan våikiluku oli laskeva. Vuonna 2017 väkiluku oli 1.729 jav.2019 1.690,v.2020 1.654

vähennystä oli 75 henkeä. Asuntokuntia oli v. 2019 9I3 eli 10 viihemmiin kuin2017.
Asuntokunnista oli yhden hengen asuntokuntia 51,5 % (v. 2017 50,2 yo). Lapsiperheiden ja
yksinhuoltaj aperheiden o salta ei tapahtunut merkittävää muuto sta'

Demokrafinen eli väestöllinen huoltosuhde on vaihdellut välillä 88,4-90,7. Luku ilmaisee, kuinka

monta alle 15-vuotiasta ja 65-vuotta täyttänyttäon sataa 15 - 64-vuotiasta kohti. Mitä enemmän on

lapsia jaltai eläkeikäisiä, sitä korkeampi huoltosuhteen arvo on.

Elatussuhde oli v. 2017 192,3 ja2019 I81,2. Taloudellinen huoltosuhde eli elatussuhde ilmaisee

kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on sataa työllistä kohti.

Elinvoiman kehitys
Kunnan yleinen pienituloisuusaste (20,3) ja lasten pienituloisuusaste (16,2) ovat pysyneet

valtuustokauden ajan samoissa luvuissa ja ovat merkittävästi korkeammat kuin Etelä-Savossa

keskimäärin (15,5 ja 13,0). Sen sijaan toimeentulotukea pertunmaalaisista 25-64-vuotiaista sai vain

0,9 Vo. Etelä-Savossa keskimåiärin luku oli2,3 Yo.

Gini-kenoin, käyettävissä olevat tulot, indikaattori ilmaisee tarkasteltavan alueen asuntokuntien

käytettävissä olevien rahatulojen jakautumista. Gini-kerroin saa arvon 0, jos kaikki saavat saman

veffan tuloja ja aryon 100, jos yksi tulonsaaja saa kaikki tulot.
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Mitä suurempi Gini-kerroin on, sitä suuremmat ovat tuloerot. Pertunmaan Gini-kerroin oli20l7
(26,6),2018 (26,8) ja20l9 (28,6) eli Etelä-Savon kunnista korkein'

iyöttömiä oli 11,5 % (2017),9,5 oÄ (2013) ia9,9 % (2019) sekä 10,6 % (2020).
pittiiaitatistyöttömyyi vaheni. Työttömistä oli pitkäaikaistyöttömiä40,5 % (2017),36,8 (2018) ja

30,g yo (201g).NuoiisotyOttömyys väheni myös. Työttömiä oli l8-24-vuotiaista 26,8 oÄ (2017),

22'4yo (2018) iar0'9%(2019)' 
re oqellisrrrm aannail :nlaisiinhankkeisiinPertunmaan kunta on osallistunut ja tulee osallistumaan paikallislähtöisiin, uudt

ja tapoihin työllistymisen edistämisessä.

Pertunmaan kunta on osallistunut Pienten kuntien työkkäri -hankkeese en | .8.2017 -31 .7 '2019 .

Hankkeen tarkoituksena oli testata ja kehittaa uudenlaisia, keveitä keinoja työttömyyden

våihentiimiseen ja edistää työllisyyttä erityisesti alle 3O-vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden

pitkäaikaistyötåmien osalta. Pertunmaalta hankkeen toimenpiteiden piirissä oli 19 alle 30-vuotiasta

ja 9 yli 54-vuotiasta pitkiiaikaistyötöntä.
pl.trt"tr kuntien elinvoimaa -hankkeess a 1.2.2020-31.12.2021rakennetaan uudenlaisia tapoja

työllisyyden hoitoon ja työvoiman saatavuuteen vahvistamalla kuntien välistä yhteistytita. Kolmen

maakunnan reuna-alueilia sijaitsevien Hartolan, Joutsan, Pertunmaan ja Sysmiin yhteistyö tukee

luonnollista pienten reunakuntien muodostamaatyössiikäyntialuetta. Hankkeen tavoitteita ja

toimenpiteitä:
. Tycivåiman saatavuuteen rakennetaan ylimaakunnallinen koulutusyhteistyö alueen oppilaitosten,

TE -hallinnon, yritysten ja työnantajien kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa paikallisesti toteutetaan

lähihoitaj a-koulutus.
. yrittäjyyttä, kevytyrittäjyyttä sekä sukupolvenvaihdoksia edistetään koulutuksen ja neuvonnan

avulla.
Hankkeella on Nelinvoimaa.fi -palvelu, jossa työnantajat voivat ilmoittaa avoimista työpaikoistaan.
pertunmaan kunta osallistuu Työllisyyden kuntakokeiluun 1.3.2021-30.6.2023. Osa TE-toimistojen

asiakkaista siirtyy kunnan asiakkaiksi (alle 3O-vuotiaat työttömät ja ne työttömiit, joilla ei ole

oikeutta ansiopåiviirahaan sekä maahanmuuttajat). Kunnan osalta palvelut hoitaa hallinto-

talousosaston palvelusihteeri, jonka työajasta puolet on varattu kuntakokeiluun.

Kuntaliitto btäufii Kuntapäättäjäkyselyn 2020. Sähköisen kyselyn kohdejoukkona ovat

kunnanvaltuutetut, hallituksen jäsenet, lautakuntien puheenjohtajat sekä johtavat viranhaltijat 42

tutkimuskunnassa mm. Hirvensalmi ja Mikkeli.
Kysymykseen mitä päättäjätvoivat tehdä kunnan elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi

japarantamiseksi, alle 5 000 asukkaan kuntien kuntapäiittäjät vastasivat:

kaavoitus ja maankäyttö (82%), Kunnan markkinointi (81 %), Yhteistyö paikallisten yritysten

kanssa (7i%), Syrjäytymisen ehkäisy (75 %)ja Yhteistyö naapurikuntien kanssa (78 %).

Sosiaali- ja terveydenhuolto
pertunmaan osalta on monta indikaattoria, joiden arvot ovat huomattavasti Etelä-Savon muita

kuntia korkeampi ja suunta huonompaan on kasvanut etenkin 2017 jälkeen. Tällaisia ovat

erikoissairaanhoiaott avohoitokäynnit ikäluokissa 0-12-vuotiaat ja 13-17-vuotiaat. Psykiatrian

laitoshoidon hoitopäivät ovat 0-16-vuotiailla Etelä-Savon kolmanneksi korkeimmat. Pertunmaalla

oli suhteellisesti eniten kodin ulkopuolelle sijoitettuja 0-17-vuotiaita. Lastensuojeluilmoitusten

lukumäärä on ollut nouseva. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi

työkyvyttömyyseliikettä saavien osuus l6-24-vuotiaista oli Etelä-Savon korkein, lähes

uiirint å.tuinån koko maan arvoon verrattuna. Mielenterveysperusteisesti sairauspäiviirahaa

saaneiden 25-64-vuotiaiden osuus oli Pertunmaalla myös Etelä-Savon korkein. Päihteiden vuoksi

sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettuja potilaita oli 2019 Pertunmaalla

7,717.000 asukasta, 6,4 (2018)ja 5,8 (2017).
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Pertunmaalla oli suhteellisesti vähiten lastenneuvolan (0-7-v.) käyntejä Etelä-Savossa ja

kolmanneksi vähiten perusterveydehuollon kouluter-veydenhuollon (7-18-v.) käyntejä.
perusterveydenhuollon låiäkärikäynnit 1.000:tta asukasta kohti olivat 1.035 (2017) ia La4a QU9).
perusterveydenhuollon avohoitokäynnit muilla kuin läiikäreillä olivat 323 (20T7), 505 (2018 ja 450

(201e).
Kansantautien osalta on Kelan Terveyspuntarin mukaan tapahtunut myönteistä kehitystä. Eniten on

vähentynyt selpelvaltimotauti. Lisäystä on tapahtunut diabeteksen osalta.

Sosiaaii- ja terveystoimen nettokustannukset euroa/asukas olivat Pertunmaalla 4.198 (2017),4.600

(2018) ja 4.959 (2019). Vuoden 2019 kustannus oli Etela-Savon korkein.

Koronaviruspandemian vaikutukset
Suomeenkin ulkuunoooa2020levinneen koronaviruspandemian johdosta maaliskuussa Suomeen

julistettiin poikkeusolot ja yli 70-vuotiaille asetettiin eritysrajoitus pysyä karanteeninomaisissa

bloi.ru. peiusopetus siirtyi etäopetukseen. Sekä oppilailta että opettajilta vaadittiin nopeasti

digitaalisten alustojen ja etäyhteyksin hallintaa opetuksessa. Ruokapalvelukeskus jiirjesti

kouluruokailun annospakettiratkaisuna. Koulunkäyn-nin ohjaajat hoitivat annosten jakelun kahdesta

jakelupisteestä. Kunta organisoi omista töistiiän vapautuneiden työntekijöiden avulla ikäihmisten

äsioiniipalvelun, jotta he pystyivät pysyttelemiiän kotioloissa. Pandemian aiheuttamien

kokoontumisrajoitusten jåhdosta monet harrastukset joutuivat tauolle ja yleisötapahtumat peruttiin.

Kesällä viruksen leviävyys hetkeksi pieneni, mutta syksyllä saapunut toinen aalto toi taas

rajoitustoimet, jotka jatkuvat edelleen keväällä 202I. Vielä ei tarkkaan tiedetä kuinka paljon

korona-aikana on terveydenhuoltoon syntynyt/syntyy hoitovelkaa ja missä ajassa se saadaan

purettua.

Liikuntapalvelut
Liikuntamahdollisuuksia on jiirjestetty monipuolisesti eri ikiiryhmille kunnan sekä eri toimijoiden

toimesta. Liikuntaryhmiä on jarjestetty myös vähän liikkuville. Kunnassa on hyvät mahdollisuudet

niin ulko- kuin sisäliikuntaan. Kirkonkylässä on palloilu- ja liikuntahalli Kisaranta, jossa on

skeittiramppi, lentopallolle ja tennikselle sisä- ja ulkokenttä, sähly-, sulkapallo- ja koripallokenttä,

kuntosali ja sauna. i<irurunttutr käyttö on pertunmaalaisille liikuntaseuroille maksutonta. Kuntosalin

käyttö on pertunmaalaisille yli 65-vuotiaille ja omaishoitajille maksutonta. Kunta on järjestänyt

ohj attua j u mppaa, kunto salia, kahvakuulaa j a såihlyä.

firkonkylaila on urheilukenttä, jossa on nurmipintainen keskuskenttä ja lisäksi juoksuradat ja

normaalit yleisurheilupaikat. Kuortissa ja Koira-kivessä on hiekkakentät. Kisarannan vieressä on

massapintäinen tenniskenttä. Urheilukenttin lähimaastossa on pururata. Kirkonkylässä on kaksi

uimarantaa ja Kuortissa yksi. Talviuimareille on Kisarannan uimarannassa

avantouintimahdollisuus. Kirkonkylässä on I km, 2k'n ja 5 km valaistut ladut ja Kuortissa 3 km

latu. Kirkonkylässä ja Kuortissa on jåiäkiekkokaukalot. Ulkoilu- ja retkeilyreittejä on kolme eri

pituista: Maniyharju-pertunmaan. 100 km, Pertunmaa-Kuortti l2,5ksn jaPertunmaa-Mäntymotelli

27 krn. Reiteillä on laavuja, tauko- ja tulentekopaikkoja. Muita retkeilykohteita ovat Honkaniemen,

Kuusiston, Sahinsuon, Isosuon ja Kassinmäen suojelualueet. Talvikelien salliessa on Pienvedelle

aurattu retkiluistelureitti ja tehty latu torin rannasta Pykäläsaaren laavulle.

Kuntalaisten toiveita on kuultu liikuntamahdollisuuksien kehittåimisessä ja toteutettu

määräraharesurssien puitteissa mm. frisbeegolfrata Kuorttiin (Kuortin DiscgolfPark)'

Liikunta- ja hyvinvointiohjaaja on järjestänyt maksutonta neuvontaa liikunnan aloittamisessa, uni-

ja ravitseåusåsioissa. Häneltä saa tietoa eri liikuntamahdollisuuksista. Tavoitteena on edisttiä

terveyttä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

Liikuntapaikkojen hoito kuuluu teknisen lautakunnan alaisuuteen ja kunnassa on kokoaikainen

liikuntapaikkoj en hoitaj a.
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Kunnan muut palvelut
Mikkelin taupunti järjestää Pertunmaan kirjastopalvelut yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Kirjastossa otettiin käyttöön omatoimikirjasto 2019. Kirjaston henkilökunta myös opastaa

asiakkaita digitaalisten palvelujen ja digilaitteiden käytössä.

Kulttuuripalvelujen kilpailutuksessa uudeksi toimijaksi tuli Satumatka Productions/Satu Liikkanen

vuoden 2020 alusta. Kulttuuripalveluille laadittiin vuosikello, joka sisälsi eri ikäryhmille suunnattua

monipuolista ja uudenlaista kulttuuritarjontaa. Vuosikelloa toteutettiin koronarajoitukset

huomioiden.
Kansantalo eli PNT on Pertunmaan keskustassa sijaitseva nuorisotila. Tila on avoin kaikille nuorille

kuudesluokkalaisille ja sitä vanhemmille. PNT toimii nuorten kokoontumispaikkana, jossa on

mahdollisuus osallistua erilaisiin toimintoihin tai tulla viettämään vapaa-aikaa ystävien kanssa. PNT

on avoinna torstai- ja perjantai-iltaisin ja vuoroviikon keskiviikkona ja lauantaina. Nuoriso- ja

etsivä nuorisotyöntekij ä toimii PNT :n ohiaajana.
Ruokapalvelut yhtenäiskoululle, varhaiskasvatukseen ja palveluasumisyksiköihin jåirjestää

ruokapalvelukeskus. Ruokapalvelukeskuksella on ruokatyöryhmat Rinnehovin, koulun ja

varhaiskasvatuksen kanssa. Ravitsemuksella on tärkeä osuus hyvinvoinnin ja terveyden

edistämisessä ja ruokapalvelupäällikkö on mukana kunnan hyvinvointityöryhmässä.

Perintö- ja testamenttivarat
Kunta saimittavat perintö- ja testamenttivarat, Erkki ja Tuovi Rinteen perinnön 2016 ia Hannu

Vigmanin testamentin 2015. Kunnan hakemuksesta Rinteen perintö käytetäzin Tukikotialueen

kehittamiseen ja Hannu Vigmanin testamenttivarat hänen testamentissaan määräämäänsä lapsi- ja

vanhustyöhön. Em. saadut varat ovat mahdollistaneet monia hyvinvointia ja terveyttä edistäviä

palveluja. Testamenttivaroilla on kustannettu maksuton varhaiskasvatus, kotihoidontuen kuntalisä,

maksuton Kisarannan kuntosalin käyttö yli 65-vuotiaille ja maksuton Heinolan uimahallipalvelujen

käyttö sekä maksuton 3 tunnin hissilippu Ski Tornimäessä. Perheille maksuttomat perheliput

Heinolan uimahalliin sekä tuettu alle 18-vuotiaiden laskettelumatkoja Purnuun ja palkattu

koulutsemppari yhtenäiskoululle. Testamenttivaroilla on tuettu myös eläkeläisten ja kesäasukkaiden

ruokailua torstaisin Kuortin ABC:llä. Kisarannan kuntosalin käWö on ollut maksutonta

omaishoitajille.
Merkittävin hanke on ollut osaksi Rinteen perintövaroilla toteutettu Palvelukylä-hanke. Hankkeen

toteutti Pertunmaan Tukikotiyhdistys. Tukikotialueelle valmistui 2019 Leppälä, jossa on 12fipa-
keittiö 33 m2 vuokra-asuntoa, 50 hengen kerhotila tilaiakeittiö, saunaosasto sekä tilat Essoten

kotihoidon työntekijöille. Essote toimii Leppälässä vuokralla. Leppälän kerhotilassa toimii kahtena

päivåinä viikossa Essoten järjestämänä vanhusten päivätoiminta ja kehitysvammaisten

päivätoiminta. Mielenterveyskuntoutujien ja omaishoitajien kokoontumiset järjestetiiän myös

Leppälässä. Seurakunta järjestriä tiloissa omaa toimintaa. Viikonloppuisin kerhotila on

vuokrattavissa yksityisten käytöön. Leppälässä aloitettiin marraskuussa 2020 yksityisen

pitopalvelun toimesta yhteis<illinen ruokailu perjantaisin 15 hengen kokoontumis-rajoituksella.

Ruokailijoita oli sekä tukikotialueelta että alueen ulkopuolelta. Koronarajoitusten vuoksi ruokailu

on tauolla.
Ilman saatuja perintövaroja Tukikotiyhdistyksellä ei olisi ollut taloudellisia mahdollisuuksia

toteuttaa hanketta. Pertunmaan Tukikoti ry:n toiminta-ajatus: "Yhdistyksen tarkoituksena on toimia

vanhusten ja vammaisten aseman parantamiseksi järjestämällä heille asuntoja ja auttamalla fyysisen

ja henkisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä." 2 $. Tukikotiyhdistyksellä on hallinnassaan 54 asuntoa'

Pertunmaan vanhusten asumis- ja hoivapalvelut on sijoitettu samalle alueelle. Tukikotialueen

vieressä on Essoten tehostettu palveluasumisyksikkö Rinnehovi sekä kunnan ruokapalvelukeskus.
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HYTE-kerroin
Pertunmaan HYTE-kerroin on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Indikaattori ilmaisee HYTE-

kertoimen asteikolla 0 - 100 eli keskiarvo tulosindikaattoreiden keskiarvosta ja prosessi-

indikaattoreiden keskiarvosta. HYTE-kerroin 0-100 oli46,0 (2018) ja54,0 (2019).

HYTE-kerroin 1.000 euroa oli 12,7 (201S) ja24,8 (2019) eli kunnan saama valtionosuus olisi

24.800 euroa. HYTE-kerroin euroa/asukas oli v. 2018 7,30 ja v. 2019 14,7 .

Kunnanjohtaja:
Itsearviointi hyvinvointikertomul<sen ja - suunnitelman valmisteluista ja hyödyntdmisestci

Hyvinvointikertomuksen ja - suunnitelman laadintaan ovat osallistuneet kunnan toimialat, Essote ja

orin Lup", jossa on mukana seurakunta. Pienessä kunnassa ei ole resursseja j alaatijat tekevät

työttiiin oman toimen ohessa. Kunnassa ei ole hyvinvointikoordinaattoria.
It s e arv i o int i kunnan HYT E-työn r akent e e s t a, r e s ur s s e i st a i a pr o s e s s e i s t a'

Kunnassa on hyvinvointityöryhmä, jossa on mukana kunnan toimijoiden lisäksi Essote. Resurssien

viihäisyyden vuoksi hyvinvointikertomus ja - suunnitelma on laadittu piiäosin ns. virkatyönä oman

työn ohessa. Molemmat asiakirjat on käsitelty kunnanvaltuustossa. Laadullinen itsearviointi 1

(skaala 0-4).
i t s e arv i o int i kunnan e I inv o im an e di s t dmi s e s t r)

Valtuustokaudella on vuonna 2018 hyväksytty elinkeinostrategia ja kunnan palveluksessa on

toiminut elinkeinoasiamies. Elinkeinoasiamies on pitäny aktiivisesti yhteyttä yrityksiin ja

kunnanjohtaja on osallistunut Pertunmaan yrittäjät ry:n kokouksiin. Kunta on tukenut taloudellisesti

hallien ja vastaavien rakentamista. Yritysten määrä on ollut kohtuullisen stabiili. Ongelmana on

ollut ammattitaitoisen työvoiman saanti ja puuttuvat laadukkaat asunnot. Kunta ei ole kumpaankaan

asiaan pystynyt juurikaan vaikuttamaan. Työllisyysaste on vaihdettu 7012 % välillä ja työttömyys

% g-lt o/o välillä. Päosa työttömistä on pitkaaikaisia. Kunta on yhteistyössä Essoten ja TE-

toimiston kanssa järjestänyt kuntouttavaa työtoimintaaiakäyttiinyt mahdollisuuksien mukaan

palkkatukea. Itsearvio inti 2-3 (skaala 0-4).

Asukkaiden osallistumiskeinot kuvattu kunnan verkkosivuilla. Ei ole kuvattu.

Kuntalaisilla on mahdollisuus antaa palautetta verkkosivun kautta, vuosittain on jiirjestetty avoimia

asukastilaisuuksia ja kunnan päätöksentekoa on viimeisen vuoden aikana tehty avoimemmaksi.

Kunta tarjoaamaksuttomia tiloja yhdistyksille ja yhteisöille. Kesätoritoiminta perustuu yhdistysten

ja kunnan yhteisty<ih<in. Kunnassa on vanhus- ja vammaisneuvosto sekä nuorisovaltuusto.

Turvallisuussuunnitelman perusteella on pdr)tetty toimenpiteistri luottamushenkilöjohdossa' Ei ole.

Kunta on asettanut tavoitteet ja toimenpiteet ildcintyneiden hyvinvointia ja terveyttri edistrivien

ravitsemustottumusten lisr)r)miselai. Ikääntyneiden hyvinvoinnista ja terveydestä vastaa Etelä-

Savon sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymä Essote.

P riivittriiskauppoj en s aavutettavuus, itikk)dt
Pienellä kunnalla saavutettavuus on mahdoton. Kahden keskeisen taajaman alueella on

päivittäistavarakaupat. Kirkonkylässä kaksi ja Kuortissa yksi. Iäkkäiden osalta auttavat läheiset ja
-omaiset, 

Essoten kotitroito ja vaikeimpana korona-aikana kunta on auttanut kaupassakäynnissä.

Onko kuntanne huomioinut ilairintyneiden terveys- ja hoivapalveluiden jdriestdmisessd ia
kilpailutusten laatuvaatimul<sissa ravitsemustilan arvioinnin ravitsemushoitosuosituksen

muknisesti.
Ikääntyneiden hyvinvoinnista ja terveydestä vastaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveystoimen

kuntayhtymä Essote.
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Sivistystoimenj ohtaj a-rehtori:
Its e arviointi kunnan opiskeluhuoltoryAryhmrin toiminnasta
peruskoulun puolella puhutaan oppilashuoltotyöryhmistä. Monille opettajille ryhmä ja sen toiminta

on etäistä. Oppilashuollon kokoukset jakaantuvat kahteen osaan: oppilashuoltoryhmäiin, joka seuraa

koulun oppilashuollollista tilannetta, vastaa kyselyihin ja kehittliä koulun oppilashuollollista

toimintaa. Toinen on n. case-oppilashuolto, jossa läpi käydiiän yksittäisen oppilaan tai luokan

haasteita. Tämä ryhmä kootaan moniammatillisesti kyseisen tilanteen tarpeen mukaisesti. Case-

kokous vaati oppil aan jahuoltajan toiveiden huomioimisen. Keskustelin kohdasta opettajien kanssa,

tuli toiveita ja ideoita toiminnan kehittämiseen ensi lukuvuonna.

Koulussa noudatetaan kouluruokailusuositusta koululounaan ja vdlipalojen jdrjestdmisessti

Koulun ruokalistat noudattavat kouluruokailusuositusta, kuten myös koulun iltapäivätoimintaan

osallistuvien oppilaiden välipala. Lisiiksi välipalan voi ostaa muutkin lapset (halukkaat perheet

voivat varatavlilipalan lukuvuoden alussa). Ruokapalvelukeskus ja koulun oppilasta koottu

kouluruokatyöryhmä kokoontuu muutamia kertoja lukuvuodessa keskustelemaan kouluruokailusta

ja toiveista. Lisäksi oppilaskyselyitä ruokaan ja ruokailuun liittyen.
Ehkiisevrid pdidetyötö yhteisesti kirjattujen lcciytcintöjen mukaisesti toteuttavat peruskoulut

Ehkäisevää paina"tyOtä on tehty yhteistyössä kunnan nuorisotoimen kanssa. Viimeisimmät

teematapahlumat ovat jääneet koronan jalkoihin. Ehkäisevää päihdetyötä on myös terveystiedossa

7-9luokilla.
Laajaan terveystarkastukseen sisr)ltyy opettajien kirjallinen arvio oppilaan selvitymisestdia

hyv inv o inni s t a ko ul u s s a
yhtenäiskoulun opettajat niin ala- kuin yläluokilla ovat tehneet oppilasta kirjalliset arvioinnit

laaj aan terveystarkastukseen.
Viltionosuusjrirjestelmr)n piirissä olevien pr)r)toimisesti hoidettuien nuseoiden ja teattereiden

saavutettavuus
Päätoimisesti hoidettuja museoita ja teattereita ei ole Pertunmaalla.

K()ytt(id p(iivittriin jotain tupakkatuotetta tai sdhkösavuketta % 8. ia 9. luokan oppilaista

Kouluterveyskyseiy ei anna vastausta. Opettajakunnan näkemyksen mukaan tupakoivia nuoria ei

ole paljoa. Äi*t io koulupäivän aikana tapahtuva tupakointi on viihentynyt vuosien aikana (vrt.

kiinni jåiäneet/tup akalta tuoksuvat oppilaat).

Huoltå herdttt)vä pöihteiden tai tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöd tai rahapelipelaamista ok 8.

ja 9. luokan oppilaista
Viikontoppujuämista on varmasti, päihteet kiinnostavat. Liiäkkeiden käyttökokeiluja on ollut viime

vuosien aikana.
Alalcoulujen saavutettavuus kohderyhmössci (max 2 km. kou.lulle)

1-6 luokkien oppilaista l8:lla oppilaalla on koulumatka max 2 km koululle.
psykologin ja kuraattorin yhteisölliseen opiskeluhuoltoonldyttrimri qika, o% työajasta (perusopetus)

Kuraattorin työajasta 20 To onyhteisöllistä ja psykologilla 5-10 % työajasta.

Tekninen johtaj a-rakennustarkastaj a :

Ldhiliikunt apaikat j a liikunt apui s t ot
Kunnan kokoon nähden ok.
Al akouluj en s aavut ett avuus kohderyhmäs s r)

Hyvä, toimivat koulukyydit.
Virkis tys alueiden s aavutettavuus
Hyvä.
P riiv ittöi s t av ar aknuppoi en s aavut ett avuus, i dklruidt

Heikko, ei julkista liikennettä syrj äkyliltä.
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1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi

TALOUS JA ELINVOIMA
Tulot
tÄ Suunta Vertailu

Valtionosuudet yhteensä euroa / asukas

3.59

t!440 lrto
r0lr zfll

Valtionosuu det, Yo nettokustannuksista

:IttLc
rort :

1570-0 Koko maa
216?.0 Mikkcli
?551.0 Etclå-$avon soda
3093-0 MåntyharJru

3214.0 Hlrvtn*alni
3430.0 Kångögrtitmi
3466.0 Jwa
352iln0 P:rtunrnra
377S.0 Puumala

26,2 Koko maa
33.8 t'likkeli
38.8 Etclå-Sanron soCarli
43,3 1.{åntyhadu
49.3 Pcrtunmll
45,8 Hirv*nsalmi
48,5 Kangasnitmi
50.0 Juva
50.1 Fuumrlr

a
43t
tolt

Vuosikate, euroa / asukas

51,?
tol ?

lr31
20tl

-t.r. 2

.L8?,?

4t6,O
101 ?

lx,t
r0l l

.ttz,ö
20lt 20t 

'

I
I
I
I
f
I
I

I
I
I
I

-
-

-302,0 Ftrtsnmm
-92,0 I'låntyharju
59.01'{ikkcli
96,0 Etclå-Savon ssCarll
157,0 Kangrsnirmi
169.0 Juva
316.0 Koko rnrr
325.0 Hiruansalns
f03?-0 Puumala

-74.0 Psturrrra
-28.2 I'lånVhadu
14,6 i4ikkcli
?7.1 Etclå-Savcn soe'aali

50.4 Krngamicmi
57,2 Juva
?5.5 Koko maa

Vuosikate, o/o poistoista

.641
tsl I

.7ILÖ
:0lt

8

-1?r.

IIII :104.4 Hlrvcnsalrni

IIII!255,4Puumala



tlt.?2

Lainakanta, euroa / asukas

tti3aö sto
!0tr Iott :ott

Suhteellinen velkaantuneisuus, o/o

5t,6
tol t

Verotulot, euroa / asukas

tErro xpaoaott mlg l01t

HYTE-kenoin,0 - 100

itcO
tot3

HYTE-kenoin, I 000 euroa

tlt
r0lt

-
-

I

?8,0 Hirwnralml
285.0 Fuumrla
3156.0 Måntyharlu
3342.0 Koko mra
3366.0 Jwr
4060.0 Kangrnlami
428?-0 Etelå-Savon ;oia
4291.0 Fcilrnmåt
4740.0 Miljttli

8.6 Puumrls
25,1 Hirwnsalmi
34.3 Juva
5rt,7 Måntyfradu
62.0 Koko maa

65.5 Kangarnlcmt
69.5 Pcrtunmrr
73.9 Etelå€ar,on roJaali
84.4 I'llkkcll

3140.0 Jwr
3456.0 Kangrnleml
34f,8.0 Pcrtuntrrtt
3595,0 Ftåntylnrrlu
3662.0 Hlruanralri
3733.0 ftclå€avon aodr
:t845.0 f"likkdl
4I€6.0 Koko mra
4354.0 Puu*rch

46,0 Puumrh
48.0ltungarnicml
54O Pcrtunmaa
54,0 Hirvtnrclml
SE.0 ].{åntyha{u
66.0 illkkill
67,0 Juvä

241 Fcrtrnmrr
26,9 Puumala
31.5 Hilvcnralmi
59,3 Kanga*rleml
92,? I'lånbftadu
112.2 Juva
958.9 l,llkkrll

I

-E6C å$g
illt l0ll

I

I
I

I

E

n

I

I
T

tn
I

?

TT

-

:

-

sllg
il:10

a

l.ft
lo;to

9

1{.77



HYTE-kenoin euroa / asukas

?

I
I

Vertailu

12.5 Puumala
13.0 Kanga:nlcml
147 Pcrtunmar
14.8 Hirvtnralmi
15.t t'{ånVhadu
18,0 Mikkeli
I8.3 Juva

1654.0 Prrtunmaa
21C7.0 Puumala
2156"0 Hirvcnealmi
531?"0 K.ngästleml
5675"0 Måntyhariu
5932.0 Jwa
92583.0 I'llkkcll
97514.0 Etalä€amn sod
5533793.0 Koko mra

61.9 Koko rnaa

69.8 t'{ikhcll
77.6 Etalå-S*von sodarli
92.0 Juva
92,0 Hirvtn:rlmi
94,3 Kangarnicmi
94.8 Håntyha{u
95.3 Fcrtunmar
103,3 Puum*h

? Kängåmiarni
20.1 Puumala
2O.6 Pcrtunmaa
22.1Juva
?3.8 t'låntyhariu
?5.9 Hlrvcngalml
34,? Etclå-Savcn godacli

41.? l'{ikkeli
t8.2 Kako rfiåå

?,!
l0l I

l.r?
to;t0

Väestö
o/" Suunta

Väestö 31.12.

rrr:to tatoo ltt'[(l{llr xllt 1*ro

Huoltosuhde, demografinen

l
I

-

I

tt6
r0l 3

9C?
lort

931
lo!0

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

fl,s
zotl

ttF
10lt

zo6
20:to

-83?

1?"38

-35.42

l0



.t 36

Lapsiperheet, o/o perheistä

Yksinhuoltaj aperheet, % lapsiperheistä

19,3 Puumala

23.7 Hirvtn*almi
27.1 Fcrtufimrr
27.7 Mårfirfirdu
2S,L Kangalnicmi
2[.1Juvr
51.? Etalå'Savon mlrlll
34.9 I'likkcli
38.0 Koko mta

19,7 Juva
I2.O Ftrtrnmaa
22.S Kanga*riami
32.9 Kolu mca
23.5 Etclå-Savon nodaall
23,7 trllkkcli
23.9 Hirwn*almi
24,3 Puumrla
2{.4 Måntyhadu

44.7 l(oko maa
45,9 Hirvcnsålmi
46,0 Juvå
46.7 Puumah
4?.0 Etrlä-Savon *oiaali
47.1,I'llkkcll
47.I Kangarnlaml
49.1 I'lån!åadu
31.5 Pcrtunnar

2t2.7 Pcrtunnaa
2?B,E HtrvanalnJ
2S1.? ilåntyhadu
287,7Jwa
291,3 Kangrrnlami
291.0 Puumala
392.4 Et*lå'Savsn 3odåå
364.7 l''llllt,ttl
3?9.? l(okq rnäa

r[t
1 T?

rl?
l0tt

5ql
t6lt

z{t,o
2ål?

4,17
illt

31,5
t$t

z7"l
lött

:t{
rfll

åto :ao
:olt r01t

Yhden hengen asuntokunn at, Vo asuntokunnista

Koulutustasomittain

t4r,s t5t
ilrl 10lt

0 - 6-vuotiaat, o/o väestöstä

12.14

f.ilg

11



.10.o

aa
l0lr

7 - I5-vuotiaat,%o väestöstä

:}'a r-6
illt t0l!0

2.2 Puurnrlr
3.6 P:rtunmaa
4.2 I'låntyhärtu
4rf Krngmlemi
4.6 Jwr
4.8 Hlrvrnglmi
5"2 Etolå-$rwn sodaali-
5.8 l,llkkcll
6.6 Xoko mra

S.f, Puumrh
6.8 Hirvrncalmd
7.7 Ftfttmmre
7.9 Jwr
LI l,iån$frrriu
8.3 Xrnganieml
6.6 Etclå€avun rodrali-
9.tr l.likkoli
10.1 l(ako maa

5.2 Fuumrlr
3.6 Pcrtunmrr
5.8 Hirvanrrlmi
6"0 )tangartlcml
6.t t'lånhrfirdu
6.4 Jwa
8.2 ftclå-Srvsn rodgall-
9.7 i.llkkcll
9.9 Kok+ mra

43,1 Puumala
44.0l,iånttÅadu
{.4d Fcrtunmrr
44,5 Kanga*riami
44.6 Juva
45.7 Hlrvcnsalml
47,1 Etalå€arpn aodaali
48-? l,likkcli
50.8 Kcko mra

12,8 Kako mra
15,1 lilikkåli
1?.1 Etclå-Savsn *oCrali
19.2 Juva
19,7 l(anga*riami
20.6 Pcrtrnmrö
20.91'lån4rtadu
21,6 Hirvrnrqlmi
25.9 Puumrla

at
ille

l.r
t0N[

al
slt

16 - 24-vtotiaat,Yo väestöstä

.3.{t

!ttpl*

25 - 64-vuotiaat,Yo väestöstä

lG
1040

6,O
ttrtt

tlt3
lott

llt
lötl

{|t4
20lt

llg
lolt

{lf4
l0t!0

65 - 74-vuotiaat,Yo väestöstä

lac
10,:m

-20-6?

-3_5e

t7.ot

75 - 84-vuotiaat,%o väestöstä

t2



I1,3
:{llt

! 1.9
tolt

ta=
te!0

7-1 Koko maa
8"? l,tik*cli
9.8 Eblå€rvon sodrali-
10.3 Hirvsnralmi
I1.9 l.{åntyha{u
I2.2 Puumrb
12.? Juva
12,3 Krnga:nicml
lZ.5 PcrtJnm.ö

2.E Koko maa
3-4 l,likkeli
4-0 Etclå-Srvon *oCrali'
4.7 FlånhÅrriu
4.? Kangariemi
5"0 F{irvcn:alnd
5.1.lwr
3.6 Pertunmaa
l-9 Puumrlr

-9023.0 Koko maa
-834.0 Etclå.Saron soCrt
-240.0 Mikkcli
-101.0 MånUharlu
-82.0 Juva
-79,0 Kanqarritmi
42.0 Puumrla
-35,0 Hlrwncålml
-19"O Pcrtumol

132.8 Koko rnaa
150.1 Mikkell
16LG Et*lå-Srvon soilr
170.4 Juva
180,3 Ptrtumnaa
190,6 Hlrvcn*alnd
19I.9 Puumala
193.8 K*nEasnicmi
195.9 MåntyharJu

-16.9 Juva
.10.2 Pertu:nrla
€.2 l.likheli
-7.0 Etclå-srrron rodrall'
'5.2 l.låntrhadu
0"$ Koko mrl
6.0 Karga:ntcml
14,0 Puumala
16.3 Hirvcngalmi

85 vuotta täyttäneet, o/o väestöstä

3,6
tsno

?'
50
1011

3e
Itlt

Syntyneiden enemmyys

Elatussuhde

-L,tt

.too
eolt

r!P,3
:01 t

.1lo
&lt

! 7L5
slt

.l*ö
:0ät

Int
l0It

Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta

a

l.t o'G
lola lolt

.tcl
t0:to

a66

-1.16

33"33

13



EO{

Elinvoina
o/u SuunJa

Kunnan yleinen pienituloisuusaste

Lasten pienituloisuusaste

r*l raä tifilrr 4r ilt

Vertallu

t

- t
I;I

n

13.* l(fiho mffi
Id,7 F€umNfr
1€.8 tllkkrli
1f.? FB|l€rrnr* roimlt
17.tr jwr
t?.3l{lrwn*rlrd
t?.i f{ånq&.!tu
18,i l[t.nfNnltrnl
31.3 F:rhmrrl

9.2 hrumåfu
X,3"3Juur
1t,{ l{o16g tnir
t3.I |r$h};li
14.0 Etdt€rysn ro,*r:ll
Iå.p Haft&ntrlffl
13.* Ftrfurmm
16.S tri$4rhrdu
If.S lfinslltlår?l

3,! rs! tl'tlslr trnr nLt

nt
E

n
rll

I
il

Toimeentulotukeapitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiant,Vo vastaavanikäise8täväestöståi

ruru

O,9 &,rtonmm
0.f Jwr
1.3,tllryrn*rln{
1.6 Fur*nnlr
I.? l{ånQå;dp
3.0lcrfiSfilll;m.l
1.å Etrll€nmn toi*dl.
1.6 lltlgk;li
t.'l Kok* m*a

Työttömät, 7o työvoimasta

Iffi 8.* Fuumrh
10,4lE|ngrfilGftt
L0,åJwr
l$.t Frrhmmlr
11.6 Etrll€rrrun roirall
l3,E Htntfirrht$
11,$ ll*nVha{u
1å4 tllklGlt
15,0 ttokp nnat

l.l sit ä|t
lqrt ffit !fi!

nr
IN
TT
IFllN
lmr

il
t

nt &t 1&irltr slt I00t

mmrerffi

u.å

.tbt

t4



r3.94

Gini-kenoin, käyettävissä olevat tulot

-

-

:I
I

-
I

- -

-

25,1 l'{ikkcll
?5,? Etalå-Sal\rsn *oriaali
25.3 Juva
25,6 Krnoa:niemi
26,6 r.lånWhadu

: 26.7 Puumala

27.7 Hirwnaelml
?7,3 KskE maa
28,6 Pcrtunmar

15.9 Juva
19.3 Krngrsnicmi
21.1 Etclå-Savon sodarli
21.8 t*likkeli
21.9 Koko mar
25,5 Måntyhafiu
15.7 Pcrtunmal
2?.4 Hirvcnsalmi
32.9 Puumrlr

:

: 33,8 Måntyhrdu
,34.0 Kangasriemi

i34.3 Puumrla
, 34.4 Hirvcnsalmi
, 35.7 Pertunmrö
, 3?.0 Juvt
38,1 Etclå-Srvon sairali

'q0.0 uikkeli

3"7 jwa
3.9 Puumala
4.0 Kangasriemi
4.* Prrtunmaa
4"6 Etclå€avon sodaali"
4-6 Koko maa
4.8 Måntyhrdu
5.0 t'likkcli
5.0 Hirvenealmi

1,71

:46
101 ?

,åf
:0I t

t{l
101 ?

16r
20ll

l{19
mll

967
r0lt
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Pitkäaikaistyöttömät, % ty<ittrimista

It?
t0!0

Työlliset, o/o väestöstä

!5?
t6tt

-

-143.0Kokornaa

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

5.T
lsl I

4,5
2020

ö.4
20rt I

I
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, oÄ vastaavanikäisestä väestöstä

-?2. €l

.33,4l
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4-l Jwa
4.8 Hirucnglmi
5"L Puumala
6.5 H.kkcl.
6"9 Etclå-Srwn soCrali'
7.5 Koko maa
7.5 !.1åntyhariu

8.6 Pcrtunmra
9.0 Krngcrticmi

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta

j'

I
I
I

-
-

l0.l P*tunmar
12.3 Puumala
14.0 Juva
14,8 Krngamicmi
16.1 Hirvensalmi
16.4 Etclå-Savon eodaali
16.7 Koko måä
lfi.9 h{åntYha{u
17.3 Mlkkcll

26f
l0lf

16l
rol(

tcr
zclt

TALOUS JA ELINVOIMA - Yhteenveto
Valtionosuuksilla katettiin 51,9 % (2017) ja 45,3 % (2019 ja2020) kunnan nettokustannuksista.

Vuosikate asukasta kohden lahti pudotukseen vuodesta 2018 vuote en20l9. Vuosikate oli 466 euroa

(2017), -372 euroa(2OlS) ja-302 euroa (2019, Etelä-Savon heikon) sekä2020113 euroa. Kunnan

lainakanta euroa/asukas oli 4.880 euroa. Lisäystä vuoteen 2017 onI.032 euroa. Verotuloissa

tapahtui hienoista kasvua. Verotulot asukaista kohti olivat 3.324 (2017),3.208 (2018) ja 3.488

(2019) sekä 3.759 (2020).

Pertunmaan väestömäärä on laskeva.3l.12.2017 asukasluku oli 1.739 jav.2019 1.690 sekä v'

2020 1654 (-S5). Lapsia syntyi 5 (2017),8 (2018), 9 (2019) jall (2020). Syntyneiden enemmyys

oli kuitenkin -32 (2017), -30 (2018) ja -23 (2019)'

Alle l5-vuotiaitaväestöstä olil2,7 %(2017) jall,7 %(2019).16-64-vuotiaitaoli 52,1oÄ(2017) ja

51,4 o (2019). Yli 65-vuotiaita oli väestöstä 35,3 yo (2017) ia36,9 % (2019).

Työllisten määräväestöstä oli 34,2 % (2017), 36,7 oÄ (2018) ja 35,6 % (2019).

Kiintiöpakolaisten muutto kuntaan ja kunnasta pois vaikutus nåikyy monessa indikaattorissa

setttaviina tekijänä. Vuoteen 2019 mennessä kuitenkin kaikki kunnassa asuneet pakolaiset olivat

muuttaneet pois.

Koulutustaso on matala,mutta on noususuhteinen. Koulutuksen ulkopuolelle 17-24-vuotiaista jäi

8,6 oÄ,määrässä tapahtui 1,6 oÄ laskua vuoteen 2017 venattuna. Tässä tarkoitetaan henkilöitä, jotka

ko. vuonna eivät ole opiskelijoita tai joilla ei ole tutkintokoodia eli ei perusasteen jälkeistä

koulutusta.

Kuntien välinen nettomuutto, indikaattori ilmaisee kuntien välisen nettomuuton tuhatta asukasta

kohti. Väestötietona käytetäiin keskiväkilukua. Nettomuutto saadaan vähentämälla aluelle

muuttaneista (tulomuuttajat) alueelta pois muuttaneet (liihtömuuttajat). Näin nettomuutto on

positiivinen, jos alueelle on muuttanut enemmän kuin alueelta on muuttanut pois. Kuntien välinen

-:!8- 92
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muutto muutettu vastaamaan tuoreimman tiedon aluejakoa koko aikasarjassa eli yhdistyneiden

kuntien väliset muutot on poistettu.

Kunnille on suunniteltu otettavan käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden

lisäosa eli HyTE-kerroin. HyTE-kenoin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen

valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön

mukaan. Kannustin on suunniteltu otettavan käyttöön vuoden 2023 alusta. jolloin kunnille jaetaan

ensimmäisen kerran uudistuksen jälkeinen valtionosuus. Jo nyt tehtävä työ tulee siis vaikuffamazn

rahoitukseen.
Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien jåirjestettäväksi, mutta vastuu

kuntalaisten hyvinvoinnin j a terveyden edistämisestä säilyy kunnilla.

Kuntien palkitseminen vaikuttavasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä on tärkeää, koska

hyvinvoiva väestö on elinvoimaisen kunnan ja maakunnan edellytys. Lisäksi sosiaali- ja

terveydenhuollon kustannusten kasvun hillitseminen vaatii, että hyvinvointia ja terveyttä edistetään

laajaiti ihmisten arkiympäristöissä. Edellytyksiä väestön hyvinvoinnille ja terveydelle luovat

koulutus, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalvelut, kaavoitus, liikennejåirjestelyt sekä monet muut

kunnan tehtävät.
HYTE-kenoin lasketaan siihen valittuj en indikaattorien pohj alta.

Lisäosan suuruus määräytyy kahdenlaisten indikaattorien perusteella: prosessi-indikaattoreista ja

tulosindikaattoreista. Yhteensä indikaattoreita on 20.

Toimintaa kuvaavat prosessi-indikaattorit (1a kpl) mittazvat nykytilannetta. Niillä haetaan vastausta

kysymykseen "Minkälaista kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistiimisen työ on".

Toimintaa kuvaavat indikaattorit:

I peruskoulut (4 yksittäistä indikaattoria)
2 liikunta (5 yksittäistä indikaattoria)
3 kuntajohto (5 yksittäistä indikaattoria)

Toimintaa kuvaavien indikaattoreiden määräon kohtalaisen suuri, jotta toimintaa voidaan arvioida

mahdollisimman laajasti. Nyt valitut indikaattorit mittaavat laajasti tekemisiä aina johtamisesta,

seurannasta ja arvioinnista, resursseista ja kuntalaisten osallisuuden edistämisestä käytännön

tekemisiin. Tärkeää on myös työn pitkäjiinteisyys ja suunnitelmallisuus'

Kuntakohtaiset tiedot ovat saatavilla THL:n avoimessa Terveyden edistämisen

vertailutietoj ärj estelmä TEAviisarissa.

Tulosindikaattorit (6 kpD mittaavat muutosta väestössä. Niillä haetaan vastausta kysymykseen

"Minkälaisia muutoksia kunnan asukkaiden terveydessä ja hyvinvoinnissa on tapahtunut viimeisten

kahden vuoden aikana"?

Tulosindikaattorit on valittu näiden periaatteiden mukaan:

o kunta voi omalla toiminnallaan vaikuttaa indikaattoreihin
o eri ikäryhmät ovat edustettuina
o jotta kunnan väestörakenne, sairastavuus tai työttömyystilanne ei vaikuttaisi tulokseen,

mitataan tulosindikaattoreissa lähtökohtaisesti muutosta

o tavoite on, että kunnat olisivat mahdollisimman paljon samalla viivalla ja niillä on

mahdollisuus saada todettavia, hyviä muutoksia näissä asioissa aikaan

Tulosindikaattoreista lasketaan kahden viimeisimmän vuoden erotus kuvaamaan tapahtunutta

muutosta. Jos jonkin indikaattorin arvo on jo tavoitetilanteess a) saa kunta sen osalta maksimipisteet.

t7



Tulosindikaattoritovat saatavilla THL:n avoimessa Sotkanet-verkkopalvelussa. Indikaattorit on

kuvattu yksityiskohtaisesti Tulosindikaattorit-sivuilla.

Miten kannustinrahan määrä lasketaan?

Alustavasti on kaavailtu, että jaettava summa olisi noin 100 miljoonaa euroa. Tämä ei ole

korvamerkittyä, vaan yleiskaiteellista, eli se sisältyy kunnan saamaan valtionosuuteen. Kunta voi

käyttää saamansa summan valtionosuuden perusteissa osoitettujen tehtävien hoitamiseksi.

råyann<issä kunnan saama summa lasketaan seuraavasti: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen

perushinta x kunnan asukasluku x kunnan hye-kerroin.
-Esimerkiksi 

10 000 asukkaan kunta voi saada hyte-työn onnistumisesta riippuen vaikkapa

17 €lasukas x 10 000 asukastax 0,4: 68 000 euroa tai

17 €lasukas x 10 000 asukasta x 0,8 : 136 000 euroa

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET
Elämänlaatu ja osallisuus
o/" Suunta Vertailu

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

14.5 Kangasniemi
1.8,8 Pertunmar
20,2 Juva

, 20.9 Koko maa

21.6 l.{lkkcll
2L9 Hiruensalmi
22.3 Eteiå-Savon sosiaali

?9.2 Måntyhariu

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

16.f Ptrtunmäå
25.0 Puumala

28.5 Hangasnicmi
30.0 Juvr
30.3 1..!åntyharju

31,3 Hirucnsalmi
33,5 Et*f å-S*von sodaali
36.1 Mikkeli
36.5 Koko rnaa

Lihavuuden yleisyys (%) 7 - 12-vuotiailla
58 t'iikkcli
6.0 Koko maa
6-3 tläntYfiafiu
6,4 Pcrtunmaa
7.0 Etclå'Savon eoiarli'

- 

.9'OJuva

- 

10.8 Kangarri*ml

rII11,3 Hirvcnsalmi

7
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*
låi
tot !

*
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-36.63

Lihavuuden yleisyys (%) 13 - 16-vuotiailla
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lgo
]01 3

: 0-0 Fuumala
r 0 Mikkcli
7.4 Koko maa
?.9 Mänt1ftariu
8"1 Etclå-Savon Eordaali"

8.3 Juvå
9.4 Kangavtiemi
I0,? Hirutnsalmi
L9.0 Pcrtunmaa
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Ei ryö a:arnupalaa joka arkiaamu,Vo 4. ja5.luokan oppilaista (2017)
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Ei syö aamup'alaa joka arkiaamu, % 8. ja 9. luokan oppilaista
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Kokenut vanhempien tai muiden huoltapitävien aikuisten firysistä väkivaltaa vuoden aikana, % 4. ja

5. luokan oppilaista (2019-)
10.0 Krngrmlcml
10,0 Juvc
11.9 Håntyha{u
1?.? l{ikkcll
12,5 Xcko mea

1!.? Etclå-Savon gosiaali

18.Z Pcrtunmåå

Tapaturma koulussa tai koulumatkalla lukuvuoden aikana,% 4. ia 5. luokan oppilaista (2017)

33,3 Hirvcnralmi
36.0 Juvå
jll.z Pcrtunmåå
4?,5 Etrlå-Sanron Eoriaali
42.7 l'{åntyhårju
43,0 l'{lkkcli
43,4 Kangasniemi
47.1 Koko maa
48,4 Puumala

Koulussa noudatetaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluruokailusuositusta koululounaan

j a välipaloj en j ärj estiimisessä

80.0 Koko mta
80,0 Mikkcli
83.0 Etclå-Savon sodaali
100.0 Puumale
IO0.O Pstunmra
100.0 Kangasnicmi
I00.0 Juva
I00,0 l'1åntyhanu

Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky (MOVE!-mittaus), % 5. luokan oppilaista, joilla heikko

fyysinen toimintakyky
25,0 Håntyhadu
30.0 Pertunmaa
35.0 ldlkkcli
38,4 Kako maa
39.? Etclå-Sarvon sodaali
{2.9 Kangr:nitml
51,2 Juvr
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Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky (MOVE!-mittaus), % 8. luokan oppilaista, joilla heikko

fyysinen toimintakyky
36.L Juvr
37,1 Måntyhrdu
38.8 I'iikkeli
39.2 Koko maa
40,0 Fuumrlt
41.0 Kangasriemi
4?.0 Etclå€evon soCaall
545 Pcrtunmö.
80.0 Hirvensalmi

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö

Vo Suunta Vertailu

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - l7-vuotiaat,Vo vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

I.4 Kangamlcmi
l"S Koko maa
1.6 llikktli
I.E ftclå-Savon soiarli-
1-S Jwa
2-5 MåntY,hadu
2.9 Hirvrntrlmi
3,1 Pertunrnac

t

t
3lt3
2Slt

-

Lastensuoj eluilmoitusten lukumäärä (THL)

I

Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista

-
-
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35.0 Fuumal*
58,0 Hirvcnsalml
?9.O Pcrtunmal
98.0 t'tåntyhrdu
104,0 Juva
136.0 Kanga6nitmi
1592"0 Mikktli
26E5.0 Etelå-Srvon soia
156200.0 Koko rnaa

26.2 h,likhcli

26.6 Etciå-Srwn goCaali

26,8 ttåntyhariu
28,7 Juva
29.I KEko maa
29,8 Puumala
30.7 Kangasricmi
31.2 Pstunmal
34.5 Hirwncalmi
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4:.ll

Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleet 0 - 17-vuotiaat viimeisimmiin sijoitustiedon mukaan, 0Å

vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

I

1.3 Koko maa
I.4 Kan$rariemi
1.4 Hirucnsalmi
1.5 l,tikk*ll
Lf, ftclå€avon rodrali-
2.0.fwa
?-3 Måntyftadu
1.7 Prrtunmrt

Oppilaitoksen fyysiset työolot häirinneet opiskelua, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)

14,0 Jr.lva
15.? Etclå-S*ncn soCarli
15.6 Pcrtunmtå
16,0 h{ikkeli

18.9 t'låntyharlu
'20,5 Xoko mar
?4,3 Kangarricmi

Päivähoito

"/o Suunta Vertailu

Kunnan kustantamassa kokopäivähoidossa olleet | - 2-vuotiaat, %o vastaavanikäisestä väestöstä

30.? h{lkkcll
3L5 ]dåntyhariu
33.3 Kangamiemi
33.7 Etclå-S*von sodaali
36,4 Puumal*
36.rt Pcrtunmac

-
-

1,0
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tl.t
:olr

?1.4
:ol8

l,t

!44
ä0lt

10lt

?

a

37,0 Hirvcnsalmi
37,5 Koko maa
38.6 Juva

Kunnan kustantamassa kokopäivähoidossa olleet 3 - 5-vuotiaat, oÄ vastaavanikäisestä väestöstä

36.1 Måntyhafu
50.9 l'{lkkcli
55,2 Etrlå-Savon :odaali
58.0 Kangoniemi
63.3 Koko maa

70,? Hirvcnsalmi
7?.3 Fuumala
83,9 Juvå
86.2 Pcrtunmar

äår
:0lt

38.4

37.04
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-20"03

Varhaiskasvatuksen käytökustannukset yhteensä, 1 000 euroa

cF,o tG,o 3Go
]0lr 10lr rott

55?,0 Puumala

5t5.O Pcrtunmm
791.0 Hirvensalmi
1656.0 Kanga$lcml
1956,0 Månbåariu
2594.0 Jwa
28960.0 l.likkell
4593{.9 Etrlå-Sawn +od
3312409.0 Koko mrr

Kaikki kunnan kustantamaan varhaiskasvatukseen osallistuneet3l.l2.,Yo I - 6-vuotiaista

59.3 I'likkeli
61.0 Juva
61.3 Etrlå'sarron coiatli
63.4 Kcko maa
65.0 Puumrla
65.7 Månhrfiariu
66.3 Hirwnsalmi
75.3 Krngamicml
77.1 Pcrtunmar

Koulu
o/" Suunta Vertailu
Terveydenedistiimisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä

53.0 Juvr
6rf,O Pstunmar
66.0 Koko maa
67.0 filikkcli
68,0 Etrlå-Savcn Eoriaali
68.0 Fuumrla
76.C 1-{åntyhariu

77.0 Kanga*icmi

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

238*.0 Fertunmaa
?505-0 ldåntyhrfu
2903.0 Krnga:niemi
2920.0 Hirvcnsalni
t046"0 Kokc mrr
3066.0 Etclå'Srvon godr

3085-0 Puurnala
3104"0 l"likLkdi

31,48.0 Jwa

3A3
tolt

6åO
tslt

t ?,1
zott
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I
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36.94
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Bl,a5

perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon käynnit / 1 000 7 - l8-vuotiasta

2.0 Koka mrrI

!!trao grlao
?0t? lolt

319,5 1*tg
lqlg aolt

-
I
I

214I.0 Kangartitmi
?35O.0 Fcfiunmra
2{37.0 I'tikk:li
2460"0 Etelå-Srvon soria
2548-0 Hiruensalni
2625.0 Jwa
3068.0 Måntyhadu
379S"0 Puurrala

167.8 juva
186,9 Kangasni*mi
338,0 Koko maa
361.0 14åntyhaqu

527.9 Hiruensalrt{
542,3 Ettlå-Savon sorilr
65?.9 Puumala
761.5 Mlkkcll
Llo9.B Pcrtunm.t

590,4 l''liru*nsalmi
677.8 Kangagticmi
944.9 ftclå-Savon so$aa
1056.2 Puumah
1081-3 Mikkeli
1094-6 Juva
1149.? Koka mra
1214"3 Måntyfiariu
3O24.4 Pcrtunmaa

IIFOCrot] :

Erikoissairaanhoidonavohoitokäynnit,lastenpsykiatria/10000-l2-vuotiasta

-
-

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

tti.l
:0lt

--
-
-

Itst? l5 Bl 5cEl.r{
lol? eoll rott

-
Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät 0 - 1 6-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä

-0.2?

14.3 Puumrla
98.8 Kako maa
140.1 i4åntyharlu
158.9 Xsngåclicmi
194,5 Mikktli
217.3 Etelå-Sövon sosiaa

327.4 Ptrtunmu

a

l:El.t
:ql 6

I lt,6 ltt.{
10r? lOlS

474,0 juvä
15SF"8 ltirucnsalmi

192.89
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Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0 - 17-vuotiaita vuodenaikana,oÄ
vastaavanikäisestä väestö stä (THL)

tuj
t6I t

4.? Koko mra
4.2 tlåntyfiädu
4-3 Fuumala
6-4 Etclå€avon sodrrll-
6.5 Krnga*itmi
6.8 Juva
6,9 |,likkrll
E.9 Fcrtunmra
10.? Hirvcnsalmi

la7
toll

l.t
10lr

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERIIEET - Yhteenveto
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17 -vuotiainen prosentuaalinen määrä ikäluokasta2,8 (20T7),2,5
(2018) ja3,l (2019). Lastensuojeluilmoitustamääräon kasvanut vuoden 2015 3l:stä ilmoituksesta
vuoden 2019 79:aänilmoitukseen. Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna oli 0-17-vuotiaiden
ikäluokasta 2,0 yo (2017),2,1 oÄ (201S) ja2,7 % (2019). Lastensuojelun avohuollon tukitoimien
piirissä 0-17 -vuotiaista on ollut 8,9 Yovastaavanikäisistä. Måiärä on laskentut vuoteen 2017 (-0,6

%) ja 2018 (-3,8 o/o) verrattuna.

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit lastenpsykiatrian osalta 1.000 0-12-vuotiasta kohti olivat
794,1 (2017),519,5 (2018) ja 1.209,8 (2019).
Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit nuorisopsykiatrian osalta 1.000 l3-17-vuotiasta kohti olivat
2.292,7 (2017),1.518,1 (201S) ja3.024,4 (2019). Molemmat em. arvot ovat Etelä-Savon kunnista
korkeimmat Pertunmaalla.

Kunnan kustantamassa kokopäiviihoidossa l-2 -vuotiaista lapsista oli 18,2 % (2017),3I,3 yo

(2018) ja36,4%(20t9). Etelä-Savossakeskimäärin33,7 %(2019). Kunnankustantamassa

kokopäiviihoidossa olevien 3-5-vuotiaiden osuus oli Pertunmaalla 69,2% (2017),7T,4oÄ (2018) ja
86,2o (2019), mikä on Etelä-Savon korkein luku.

Kouluterveydenhuollon käynneissä (/1000 vastaavan ikäistä) 7-18 -vuotiaiden ikäluokassa on

tapahtunut merkittävää viihennys tä: 3 .328 (2017), 3 .268 (20 I 8) ja 2.3 50 (2019). Myös
lastenneuvolan käynnit viihenivät: 2.800 (2017),2.890 (2018) ja2.388 (2019). Arvo on Etelä-Savon

alhaisin.

Terveydenedistämissaktiivisuus (TEA) oli Pertunmaalla64,0. Koko maassa luku oli 66,0 jaEtelä-

Savossa 68,0.
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NUORET JA NUORET AIKUISET
Elämänlaatu ja osallisuus
o/o Suunta Vertailu
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-

vuotiaat, Yo v astaav anikäisestä väestöstä

n 0.9juvs
1-2 Koko maa
1.3 lllkkcll
L5 Kanganirmi
1.5 Etcl*€åwn solrali-
1.7 Måntyftarlu
2.4 Puurnah
3-2 Hirvrnslmi
6.6 FGrtunmrr

-
Kuntoutusrahaa saavat 16 - l9-vuotiaatl 1 000 vastaavanikäistä
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I

5,4
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oo
2013

åo
rot!

OrO
2fl?

6,6
loltr

tst
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I

7

I

-

r
T

0.0 Puurnala
43,8 Kangarnicmi
46.9 Koko maa
58,8 Hlrvrnralml
68,4 I'låntyha4u
71.? I'likktli
7fi .5 Etrlå-S!r.on ioCäåll
95,5 Juva
96,2 Pcrftrnmta-

96t
t01t

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 16 - 24-vuotiaita,o/o vastaavanikäisestä väestöstä

5"9 l,lånbrfirdu
6.1 Krngrnteml
7.2 Puurnala
7"3 Koko maa
7.6 t'likkcll
7.8 Etslå€awn sodaali-
10.4 Hiruensalmi
1.0.5juva
ll.O Pcrtunmå.

I

-
-

-

lO.2 Pcrtunmar
12.3 Puumala
14,0 Juva
14,8 Krngrrniemi
16.1 Hirvensalmi
16,4 Etclå-Savon gadaali

16,7 Koko maa
16.9 l'låntyhadu
17.3 Mlkkcli

--
-
-

I l,ö
t020

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta

oa
?

I

lör
eol8

rcg
ätrt

t6l
tot 3

å6t
rolS

-
-
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Koulutuksen ulkopuolelle jåiäneet 17 - 24-vuotiaat, To vastaavanikäisestä väestöstä

Jwr

lql
lsl t

5,1
]0ls

I t,t
lflt

!,6

4,5

talt -
- -

I
-I

4.8 Hirvancalmi
6.1 Puurnala
6"5 Mikk*ll
6.9 Etelå=Savon soriaali'
7-5 Ksko maa
7.5 Måntylrrriu
$,6 Pcrtunmaa
9.0 KanEasni*mi

3.7 Jwa
I 3-9 Puumalr
:4"0 Kangaeticmi
4.5 Fcrtunmrö
4"6 Etclå€avon soCaali"

4"5 KoLo maa
4-S tlånt1ftariu
5.0 Mikkcli
5.0 Hirvensalmi

Vaikeasti työttistyvät (rakennetyöttömyys), % 15 - 64-vuotiaista
:

- -

I

4,4
20lt

a

lott I
T

NUORET JA NUORET AIKUISET - Yhteenveto
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien 16-24 -

vuotiaiden prosenttiosuus vastaavanikäisestä väestöstä on moninkertainen muihin Etelä-Savon

kuntiinverrattuna: 5,7 yo(2017),5,4yo(2018), 5,0Yo(2019) ja6,6%(2020). Essotenalueellaluku

oli20201,6Yo.

Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden l7-24-vuotiaiden osuus on vähentynyt. Ikäluokasta

koulutuksen ulkopuolelle jäi 10,2o/o (2017), Il,9 o (2018) ja8,6 % (2019).

Vaikeasti työllistyvien (rakennetyöttömyys) 15-64-vuotiaista on vähentynyt 5,1 prosentista (2018)

4,5 prosenttiin (2020). Essoten alueella työttömyysprosentti oli 2020 4,6.

Sotkanetistä ei ole saatavissa Pertunmaan osalta ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen

oppilaiden indikaattoritietoj a.

.?e.4r
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TYÖIKiISET
Elämänlaatu ja osallisuus
t/" Suunta Vertailu

Tuki- ja liikuntaelinten- sekä sidekudosten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat,Vo 16

- 64-vuotiaista
I.0 Koko mar
1-3 Mikkcli
1.8 Etclå-Srvon rodrali.
2.J. Kangaariami
2.1Jwa
2"? tlåntyftarlu
2.3 Puurnalr
2.6 Pcrtunmra
2.8 Hirvcn*lml

Mielenterveyden ja käyttäytymisen hairicliden vuoksi työkyvyttömyyselåikettä saavat 25 - 64-

vuotiaat, oÄ v astaav anikäi sestä väe stöstä

3.4 Koko maa
3.8 Juva
a-2 i'likkeli
4.2 Hirurnslmi
4.6 Puumala
4.7 Etelå-Savon sEiaali-
4.9 Pcftunmra
5.0 Månbrfirriu
5-9 Kargartiemi

Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat I 1000 vastaavanikäistä

L7.5 Puumala
23.7 Krngrrnicmi
24.0 i4ånVhadu
25.3 Koko maa
?7,? luvr
28,4 EtaSå-Savon sodaali
29.4 Mikkcli
31.7 Hirvcnsalmi
3*2 P*tunmra

.5 Koko mrt
8.1 llikkcli
9"5 Etclå-Savon soCrali-
10,0 Juva
I0,5 Fuumrla
ll.0 Pstunmaa
lI.0 Krnga:nleml
IL3 Hirvenralmi
11.5 t'{åntyhådu

4,6
lö!0

tro
mtg

?.il
2ttt

"'t
3.O 4,t
20lr 1020

t.l
illr

zAt
rotl

I

låo tllz
rolt :0ä

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat,Yo vastaavanikäisestä väestöstä
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Sairauspäivärahaasaaneet 25 - 64-vuotiaat I 1 000 vastaavanikäistä

rff,t
]0lt

11*
totc

I Ot,7
20tt

llt
lolt

,lx,
1åto -

Vertailu

106,1 Måntyharlu
107,4 Kcko rnaa

112.3 ltiikkcli
114,5 Fuumrla
115.9 Etclå-Savon aoEaa

119.3 Juva
121.4 Kangarniernl
124.7 P;rtunmla
136,0 lliruensaln[

Erityiskorvattaviin låiäkkeisiin oikeutettuja 25 - 64-vuotiaita,Yovastaavanikäisestä väestöstä

-

20.9 Koko rnca
23.6 i{lkkcli
2*{ Pstunmaa
24.8 llåntyhadu
25,? Etrlå"Seiron söSaall

36.1 Kangr*riemi
26.3 Puumcla
26.5 Juvå
?9.0 Hirwnsrlnni

4-21

äat
l0!u

Sosiaali- ja terveydenhuolto
oÄ Suunta

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15 - 49-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä

-1,2

805.0 Koko rnrr
909,0 Mihkcli
955.0 Puumala
984.0 Hirucnsåln{
IlL?.0 Ettlå-Srvon toia
1154.0 Pcrtunmrt
1184.0 Måntyhrrlu
1272.0 Jurr
1620-0 Kanganiemi

Perusterveydenhuollon avohoidon liiäkärikäynnit 50 - 64-vuotiailla / I 000 vastaavanikäistä

.4"*8

905.0 l(ako maa

912.0 Mlkfteli
1056.0 Hirvansrlrri
1031.0 I'4åntytrariu
1l?2-0 Etelå.Srvon sodr
I19e.0 Puurnrla
It59.O Pcrtunmla
14t3.0 Jwa
1706.0 Kanganicrni

?a,o 9?1,0
iott fslt

dF,o 9lÖ,o
tol! r0ll
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20lt ,
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paihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleet 25 - 64-vuotiaat I

1 000 vastaavanikäistä
3.7 Koko maa
6.0 Etclå-Sawn rodrali'
6"0 Mikkeli
6.1Jwa
6.1 Hirvtnmlmi
6.2 Xangasitmi
7.5 Fuumala
7.å Prrtrnmm
11.0 1.{åntyhariu

rYÖrxtirsET - Yhteenveto
Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi työkyvyttömyyseliikettä saavien 16-64 -vuotiaiden måiiirä on

pysynyt tasaisena.

Mielenterveyden ja käyttäytymisen hairi<iiden vuoksi työkyvyttömyyselåikettä saavien 25-64 -

vuotiaiden mäiirässä ott luik tu. Em. ikäluokasta työkyvftömyyselåikettä sai 5,5 % (2017),5,3 oÄ

(201S) 5,0 yo (201g) ja 4,g % (2020). Mielenterveysperusteisesti sairauspäiviirahaa saaneiden määtä

)s-6+-vuotiaiden ikaiuokassakasvoi. Em. päivärahaa sai ikäluokasta 19,6yo(2017),28,8Vo (2018)

ja 38,0 % (2019) ja34,2% (2020).

Sairauspäiv ärahaasaavien osuus 25-64 -vuotiaissa on Pertunmaalla Etelä-Savon toiseksi korkein,

124,711.000 henkeä (2020). Suuntaus on nouseva. Erityiskorvattaviin läiikkeisiin oikeutettujen

määrä25-64 -vuotiaiden ikåiryhmässä oli Etelä-Savon alhaisin, 23,3 yo (2019) jamäärä on pysynyt

ennallaan.

perusterveydenhuollon avohoidon liiåkärikäynnit lisåiiintyivät 15-64 -vuotiaiden osalta. Avohoidon

liiakririkayntejä oli 15-49-vuotiaiden ikäryhmässä721 (2017),972 (2018) jal.l54 (2019).50-64'

vuotiaiden ikåiyhmässä tuhatta vastaavan ikäistä kohti oli avohuollon läiikärikäyntejä 690 (2017)'

e10 (2018) jar.25e (20re).

päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskuksien vuodeosastoilla hoidossa olleiden 25-64-

vuotiaiden määrä on vaihdell tt 7,3 -7,8 välillii/ 1 . 000 vastaavan ikäistä.
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10lt
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20rt
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IIAiIHMISET
Elämänlaatu ja osallisuus

"Ä Suunta Vertailu
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettuja 65 vuoffa täyttäneitä,oÄ
vastaavanikäisestä väestöstä

t,o
lota

2,O
r6t0

2.1
tot t

2.0 P:rtunmaa
2.5 Koko mra
3.0 Hlrvcnrulml
3.1 Etclå€evon rodaali-
3.1 l.likkcli
3.2 t'låntyfiariu
3"f Kangamiemi
3-5,!wa
3.8 Fuumrla

0-0 KanEarriemi
0.0 Jwr
0.0 Puurnalr
0.0 Månt1ftadu
0"0 Hirucnrulmi
0.0 Ptrtunmar
22.0 Etrlå-Savon soiaali
31.0 Koko maa
100.0 Mikkrli

Erityiskorvattaviin liiäkkeisiin oikeutettuja 65 vuotta tä)rttiineitä, %o vastaavanikäisestä väestöstä

59,5 tlåntyhrdu
6O.5 Pertunmal
60.9 Hirvcnsalmi
61.4 Koko mra
61,6 Hikkcli
52.4 Puumrla
62.9 Etclå-Savon soCmli
64,4 Kanga*niemi
65.3 Juvt

Kunta on asettanut tavoitteet ja toimenpiteet ikäiintyneiden hyvinvointia ja terveyttä edistävien
ravitsemustottumusten lisäiimiseksi, oÄ

7

599
?.t13

t
o,o
r0lt

6At E&t
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Opiskeluo työ ja toimeentulo

"h Suunta Vertailu
Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, oÄ vastaavanikäisestä väestöstä

: l.S Hlrvansrlrni
1.6 Hikktli
1.8 Etclå-Savon sodaali-
I.9 Koko mrr
2"0 t"lånbdrariu
2,1 Fcrtunmaa
2.2 Puunuh
2.2 Kangarricmi
2.8 Jwr

!,! r.t Ll
t0tr r0lr lölt

-23.08

-40.0
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Turvallisuus, asuminen ja ympäristö

"Ä Suunta Vertailu
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, oÄ vastaavanikäisestä väestöstä

Yksinasuvat 7 5 vuotta täyttäneet, Yo v astaav anikäisestä asuntoväestöstä

.{,39

.t-54

tt{
l{llt
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89.? 1',1åntyha{u

89.3 Pcrtunmrr
90,3 Etclå-Sanon sorirall
90.3 1.{ikkcli

91,2 Juvr
91,7 Koko mra
92.1 Puumala

9?.1 Krnganicml
94.0 Hirvcnsalmi

45,5 Juva
46.? Ksko maa
46,9 Puumrla
47,3 Mikkrli
4?.3 Hirvensalmi
48.0 KångåEticml
48,1 Etrlå-Srnron sodaali
53.2 Pertunmaa
54,2 I'tån$hadu

9.5 Jwa
9"7 Hirvcnerlmi
LLO Koko maa
l?.O Pertunmaa
12,1 ldlkkali
12.4 Et!lå-S$/on torioali
14.1 ilåntyha{u
14.7 Puumrla
16,3 Krngrrnirmi

531
10lt

Sosiaali- ja terveydenhuolto
oÄ Suunta Vertailu
Säiinnöllisen kotihoidon piirissä 30.1 1. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, Yo vastaavanikäisestä

väestöstä

Omaishoidon tuen 75 vuotta tä14täneet hoidettavat vuoden aikana, Yo vastaavanikäisestä väestöstä

2.0 Ptrtunmar
4"1 Puurnala
4"2 Jwr
4.4 Kånsrmtemi
4-S Kuko rnaa

4"7 Etclå-Srwn coCrali-
5"0 i'likkcli
5-4 Månt1öariu
6.0 Hirutn*slnri
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72.58

ta?
20tt

perusterveydenhuollon avohoidon liiäkiirikäynnit 65 vuotta täyttäneillä / I 000 vastaavanikäistä

Ikiiäntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 3l.l2.,yo
vastaavanikäisestä väestöstä

6-0 Hiruenralml
7.1 t(öngrmlcml
?.3 Koko mra
7.6 Puurnala
8.f, Jtnra
9"5 Ftelii-Savon so$aali-
9.5 tlikkeli
I0,4 l,lånhrhadu
10.7 Pcrtunmea

r{!ao rs50 rsa
lott ztll lolt

tS25.0 Mikkali
1214"0 Hirucnsrlmi
15I7.0 Etclå.Srvon mlr
1562.0 Måntyhariu
169?"0 Koko måå

1?33.0 Puumrk
fgIZ,O Pcrtunmlr
2150.0 Jwr
2345.0 Kangrnlcml

Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät 75 vuotta täyttiineillä i I 000 vastaavanikäistä

?6,2luva
123.6 Koko rnar
134.6 I'tlåntyharJu

136,1 l{engrrnlcmi
158.7 Etrlå-Savon tocicl
165.2 Hirvcn*almi
216.0 Puumalr
229,5 Pcrtumtar
233.0 Mikkcli
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3ll
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Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttrineillä , Yo vastaavanikäisestä väestöstä (vuosi 2018 ennakkotieto)

0.6 l.iikkcli
0.6 Hlrvtnsrlrnl
0.7 Etclå€avon soirali-
0-7 Koko mra
0.8 Puumdr
0.9 PGrtunm.å
0.9 lilånty|rarlu
I.0 Kangtrtlcml
1.0 Jwa

-7.68

-iilt.3$
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Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavanikäistä
(vuosi 201 8 ennakkotieto)

259.9 Hlrv*nsalrnl
305.5 t*llkkall
3O7.2 Psturnrar
519.7 Puumala
340,I Etclå-Såvon coriar
3a1.4 Måntyha4u
970.0 l(oko rnra
420,6 Juvö
569.7 Kangaenicmi

t?4,t sr,l
lotr lslt

lcF.a
2ått

IKIiIHMISET . Yhteenveto
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus yli 65-vuotta täyttäneiden ikåiryhmässä on
pysynyt samalla tasolla 2017-2019 vaihdellen välillä 59,4-60,9 % ikäluokasta.

Täyttäkansaneläkettä saaneiden 65 vuotta täyttåineiden osalta mäarä on vähentynyt, määrä oli 3,3 %o

(2017),2,6Yo (2018) ja2,l % (2019).

75 vuotta täyttäneistä asui20l7-2019 kotona 89,4-9I,9 %. Heistä yksin asuvia oli20l9 53,20Ä.

Määrissä ei ole tapahtunut merkittäviiä muutosta. Siiåinnöllisen kotihoidon piirissä 75 vuotta
täyttäneistä olil2,2% (2017),ll,6oÄ (2018) ial2,0 % (2019).

Omaishoidon tuella hoidettavien måiärä on lisiiäntynyt. Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttiineitä
hoidettaviaoli vastaavastaikäluokasta3,4%(2017),5,7 Yo (2018) ja5,2%(2019).

Ikåiiintyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttåineitä asiakkaita oli vastaavasta

ikäluokasta 10,4 yo (2017), 9,2 yo (02 I 8) ja 10,7 % (2019).

Perusterveydenhuollon avohoidon kiäkärikäyntejä oli 65 vuotta täyttäneillä tuhaffa vastaavanikäistä
kohden r.488 (2017), I .93 5 (20 1 8) ja 1.912 (2019).

Kaatumisista putoamisista aiheutuneissa hoitojaksoissa on tapahtunut laskua vuodesta 2017:374,3
(2017),307 ,2 (2019). Essoten alueella hoitojaksoja oli 340,1 vuonna 2019.
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KAIKKI IX,,iNYTTUÄT
Elämänlaatu ja osallisuus

"/" Suunta Vertailu

Sairaalahoidossa olleiden potilaiden hoitopäivien ikä- ja sukupuolivakioitu indeksi

-

66,9 Fuumrla
9O.6 Pcrtunmra
9a.8 Mlkkcll
97.2 l.{åntyhadu
98.q Hinrenerlmi
99.2 Etc[å-Srwn sodrali
100.0 l(oko rnaa

120.5 Juva
142.3 Kangrglicrna

?16
lfil 3

7a5
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gtt6
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Sairaalahoidossa olleiden potilaiden hoitojaksojen ikä- ja sukupuolivakioitu indeksi

97,0 Puumrla
100,0 KokE maa
105.6 Hirvcnsålmi
115.5 juva
tIS,7 Mikkcli
116.8 Etclå"Savon sosiaa
I19.9 n4åntyharlu
I?8,2 Kangarnitmi
129.0 Pstunmaa
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I l5.O
:0tr

I15,7
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{ae
z0t7

t6l s

644
tolr

:9.O

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon potilaiden hoitopäivien ikä- ja sukupuolivakioitu indeksi

I

I
I
I
I

-

Puumalr
65.4 PC|tunmä.
71,5 Hirvensålmi
74.1 l'{ikkcli
97,? Etc!å-Eevon söCrali
100,0 Koko maa
103.2 l"'låntyharju
15?.5 juvå

41,4 Puumrlr
81,5 Hirvensalmi
å?.8 l'{ikkeli
1S0.0 Koko mua

11I.6 Pertunmilå
117.0 Etelå-Savon sssiaa
I26,7 Juvå
l?7.7 l"låntyhadu
158.7 l(rngasniårni

tÄit
f01r
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190,S l(angasiemi

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon potilaiden hoitojaksojen ikä- ja sukupuolivakioitu
indeksi
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49,2

Psykiatrian laitoshoidon potilaiden hoitopäivien ikä- ja sukupuolivakioitu indeksi

Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, oÄ

70.7 l'{åntyhadu
100,0 Koko rnaa
107.9luva
130,? Etclå-Satron aodal
140,? l(angagriami
14?.0 Mikte li
150.0 Pcrtunmra
162,8 Puumsla
211.8 Hiivcn*alrni

107.3 Mik*cli
113.6 Pqturmra
1I4.3 Ettlå-Savcn tociat
114.5 lulåntyha{u
115.0 Juvå
118,6 Puumala
119.6 Kangamicmi
123.4 lllrvcn*alnf

54,8 i'{ikkcll
55.? Etclå-Savon sodaali
56,E.luva
58,9 Koko maa
59.2 t'{åntyha{u
59.5 Krngrrnicmi
60,4 Hirvcngalmi
64,1 Pcrtunmal
66.6 Puumrla

96.1 Måntrhadu
96,9 KEko rnra
101.2 l..likft.cli

105^t Etclå-Savon soCar
I03.2 Puurnala
110.5 Kanganicmi
110.7 Juvå
115.7 Psturrnaa
123.3 l'lirvcnsålr,

a

tiu,t ls,c
tol? 10Il

Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu
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Sairauspäivärahaasaaneet 16 - 64-vuotiaat I I 000 vastaavanikäistä
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Turvallisuuso asuminen ja ympäristö

"Ä Suunta Vertailu

Koti- ja vapaa-ajantapaturmiin liittyvät hoitojaksot / 10 000 asukasta

-
I

219.2 1i5,9
t0l5 lilr

2{At
lolt ,

-

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot / 10 000 asukasta

- -

I

185'0 Juva

- 

251.1 Kangrsnicmi

153.9 Koko rnaa

191.6 Mikkcll
211,7 ttclå-Swon sosiat
216.1 Fuumala
235.0 lllrrrcn:rln$
238.? t"låntyhar'tu
247.? Juva
l{8.9 Pstunmrr
3tr 9,2 Kangarnicmi

107,8 l(oko mar
121.6 Puumala
127.8 l{tk*cl}
14?,6 ttclå'Sevon sodar
159.6 ilirvcnsålrna
t7?.8 MåntyharJu
l?5.4 Prrtunmaa

1.7 Jwå
2.0 Kangarticml
2"5 Etclå-Savon sodaali-
2,7 Ptrtunmar
2.7 l',likkeli
2.8 Puumala

?-9 Ko*s maa

3.1 Flåntyhrriu
3"3 Hirvcnsalmi

913.O Pcrtunrnm
1130.0 Hirvtnsalmi
1145.0 Puurrnrh
280S,0 Kangartitmi
3074"0 Måntyharlu
3180.0 Jwa
?7551,0 l.likkeli
S1675.0 Etelå-Sawn sod
2734219.0 Koko mar

lF,5
:0I3

I rt,5 1734
zolf lölt

Pitkäaikaistyöttömät, %o työvoimasta

-!Ll
lolt

Asuntokunnat yhteensä, lkm

t,3
2018

gE,O 9lO,S
Eiol ? l0lg

l,? ,

:0?i !

9lao
r0l t

I
I

-3"?9

22-92

.40. s

38



.4I.57

Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta

2.3 Hirucnsalmi
3.5 P€rtunri.ä
4-5 KåfiSå31iemi
5"6 Jwa
6.3 Etelå-Savon so$aali-
6-$ Koks maa

6.6 tlikkcli
7,3 !lånWhariu
8-8 Puumala

f

10tr

I
I
I

-

I

Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset / 1 000 asukasta

-

?.t
1016

lgo
l0lt

z3l
101 t

'.510t t

TG6
lotF

!,5

t3G
:0lt

Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 o/o:n alkoholina, litraa

f60
2410

a4I
l0lt

1.35

---

rr

15.5 Juva
15.9 Hirvcnsalmi
?0.9 Krnqasnicmi
21.9 Puumala
?3.0 t'låntyhadu
32,9 Etclå-Savon soirall
35.0 Mikkeli
39,1 Kako mea

39.6 Pertunmar

5.9 Hirvrnsalmi
6.9 Koko maa

8"2 t4ikkcli
LS Etclå€rvon soiaali.
9.3 Jwa
9.3 Kanga31icmi
tl,3 tdåntyhadu
16.8 Puumala

26.0 Pcrtunmar

Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset / 1 000 asukasta

lo9
291 ?

'''t
t,o 1,9
2otl rorr ,

-

I

-
-
-

I
I

2.? Kanga*l*ml
3.2 Flikktli
3-3 Koko maa

3"6 Etrlå-Sawn soCrrli'
3.f Måntyhsriu
3.7 Puunrala
4"7 Hirucnsslmi
4.9 Juvå
5.9 Pcrtunmaa
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Ahtaasti asuvat asuntokunn at, oÄ kaikista asuntokunnista

,8.97

-
Alioikeuksissa tuomitut 15 vuotta täyttäneet henkilöt / I 000 vastaavanikäistä

7,3
:ql t

5,9
t€l ?

a
:a,o
lat 7

?.t
rott

It5
l0l I

?,t
20rl -

- -

- -
-

I

-
-

5-5 Puurnalr
5.9 Måntyftåriu
6"0 Etclå-Savon sodaali-
6.0 Jwa
6.2 tdikkali
6,7 Kangarnicrni
7"1 Fcrtunmår
7.3 Hirvensslmi
7-9 Koko mac

20t I
I 7,9

3.0 Puunrala

5-S Hiruensalmi
6.1 Måntyhadu
7.4 KångaEniemi
?.6 Jwa
10,8 Etrtå-S*von soCrall
11.4 Mikkeli
lL.7 Koko maa
17.9 P.rtunmät

Sosiaali- ja terveydenhuolto

"/" Suunta Vertailu

Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta

-5.84

...t
:

9t5.0 Mi k*clt
1074.0 Koko mrr
l0B8-0 l-iirvcnsalmi
1237-0 Etclå-Srvon soCr
1300.0 Måntytariu
1385"0 Puunrala

1444.0 Ptrtunmar
1646.0 Jwä
f892.0 Kangasti;mi

lC63O t!t6O t{,tAC
:01? zorg lort

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

281.{l Kangagticmi
349.0 KEko mu
367,0 Fuumala
380.0 l-tiryensålmi
38t,0 Juva
429.0 Mikkcli
490.0 Prrtunmaa
489.0 Etclå.Savon *osiaa
756,0 I'låntyhadu

6tr,0 4S.f,
t0lg :olt

1å8.67

73_Oå

40



Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito, keskimääräinen hoitoaika

?.4 PuurnelE
7.5 Pertunmaa
9.8 Måntyhariu
10,1 Hlrvensrlmi
11.0 Mikkeli
12.1 Etelå-Savon sssiaali
ll,? Koko rn*a
I3,9 Kangasniemi
15.1 Juva

?,8
tot g

!
5.å
101 7 t01*

7,5

17.19

4l



-8.O4

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin potilaat yhteensä, o% väestö stä

__,t rtS,7 l'{lkkrll
46,8 Koko mra
92.5 Etrlå-sarron socaali
53.I Htrucnaalml
55,7 I'låntyhadu
55.8 Puumrla
58.3 Pcrhrnmtå
66,4 Krngarnicmi
67.0 Juva

dEo
zdl t

21r
l0l r

56t
10lt

ll.I
:tlt

gtl
tött

Yksityisliiiikärikäynneistä korvausta saaneet, o/o väestöstä

tftä
:0!0

18.0 Juva
I8.8 lftnEa:nlcmi
20.1 t'lånVhrtiu
ZO.f, Frtunmrr
21.9 Fuumrlr
22, 3 Etclå-Sa'tron sodrali
?2.5 Hirvcnsalmi
24.9 t'{ikkcli
25,3 KEko mra

468.2 Hlrucn*aln*
505,0 juvr
554.1 Koko rnaa

615.1Puumrla
648.5 Pcrtunmaa
664.6 Kangagtiemi
665.5 l'låntyhadu
$07,0 Etclå-Savon rofar
94?.3 i4ikktli

Hammasliiäkäripalveluja yksityissektorilla käyttiineet (korvauksia saaneet hlöt), %o väestöstä

6.8 Jwr
8-8 lilåntlrfiariu
13.6 Puumrla
lil.5 Prrtunmäf
15.4 Koko rnaa

15.9 Et:lå-Swon roCaall
16,5 Kangaariami
I8.9 t'likhcli
22,6 Hirvensrlml

l}-

l'* -

at,t
:01?

å.ta.l
tflt

6.F.!
l0lt

t36
l0a0

I

lå6
101 3

I6t
10ll

Aikuisten mielenterveyden avohoitokäytlIit I I 000 l8 vuotta täyttirnrttä

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit / 1 000 asukasta

-20.61

-:m-9G

-1t" g3
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rGn6 rt40G l73l
t0r5 lol? :0r3

1696"1Juva
1696-3 Måntyharlu
1733.2 P:rtunmra
1762.1 Kangamicmi
1790.2 Puumrla
I856.4 Ettlå-Savon roJr
1897-2 Koko maa
1955.9 Hirucnsrlffl
?029.6 ttikkali

0.0 Pur.rmala

0.0 Pertunmla
0.0 I'låntyftrrlu
0"0 ldikkcli
0.S Kangamierni
0"0.lwr
0.0 Hirvancrlmi
0.6 Etclå-Savon rodaali-
7,1 Koko mrr

Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1 000 asukasta

o6
l0l ?

o'o
2{lt

*-,1
o,0
10tt

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat / 1 000

asukasta

eä
:cl t tflg lslt

2.8 l(oko maa
3"4 Jwa
3.7 Hirvrnslmi
3.7 Puunnla
3.8 Mlkkcli
4"0 Etrlå€avon gorirali'
5-? Kangasicmi
5.7 llåntyftrrlu
7.7 Pcrtunm.ä

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien menot yhteensä,

euroa./asukas

111,0 Hlrvrnsaln{
129,4 Koko mar
165.0 Juva
178.7 Pcrtumnaa
244.5 Puumala

248.8 MåntyharJu
331,7 Eielå-Swon *o{aa
Itl0,0 l,4ikltcli
443.4 Kengasriemi

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, euroa / asukas

3481..7 Koko mar
3899.1 Mlkkcli
4202.6 Etclå-Savon coda
4392.6 Juva
4627.9 Kangrrtlcml
4?l.I"l Hirvrnsalrni
4??6-8 Mäntyhrfiu
{E?8.9 Puurnalr
4959,2 Prrtunmrl

7,te{

I to.ll
t01t

rfi|,t I ?ttt
20tt l6tt

algå{ rtfi6? 4St
lol? zoll lolt

-100.0

16"9?

155,53

13.65
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Sosiaalitoimen nettokustannukset, euroa / asukas

49.82

I 1493.5 Koko mar

Terveystoimen nettokustannukset, euroa / asukas

It4r.6:Ill llra
tolr tott lö1,

l:156ä 2:r?,f täl
lrlt lttg z0tt

ö7t.6 e5,9 i65
l0tt Stll l01t

1675.8 t.likkcli
1830-0 Kangarricmi
1880.1 Etrlå-Srvon goCa

19Z0.8lwa
?165"6 Hirvcnslni
2385.9 Puumrh
2603.4 Måntyhariu
27?6.6 Pcrtunmåä

198S,3 Kokc maa
2123-4 tlåntyftadu
?:25.3 Mihkcli
e232.5 Prrtunmnl
?32?.5 Etclå-Srvon sodr
2443.0 Puunrala
24?1.8 Jwa
2525.5 llirusnsrlnl
?797.9 Kangrrnlaml

I

a

Perusterveydenhuollon (mukaanlukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas

468,5 MånWharJu
5O6.5 Pstunrnal
5I3.4 t''ltkikcll

582,9 l'llnrcntalni
60?.5 Puumala
623.9 Xoko maa
666,8 Etelå-Srvon sorirl
S68.7 Juva
I020-9 Krngrnlemi

Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas

l

.12.2r

-,19.63

10.29

ragt l!ro3 rEa(
!011 zfto lort

1308.6 Koko mar
1507.0lwr
1583.9 Etelå-Savon so$a
1612.8 Måntyhrrlu
1624.7 Mik*ali
1653-I Kangacnicmi
1658.6 Prrtunmra
1728.5 Puurnala
f8?7"3 Hirvcnsalrri
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1.35

Vapaa-aika

"/" Suunta Vertailu
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) liikunnan edistämisessä, pistemäärä

GSO
zsao

3t,o
sl5

?oo
lolr

37.0 l'{åntyhadu
38.0 Hlrv"ngålrfil
46,0 Kangaarirmi
57.0 Puumrla
60.0 P:rtunmrr
68,0 Etrlå-Sarun aodaali
70.0l.likkcli
70.0 Juva
72,0 Kako maa

KAIKKI IKARYHMAT - Yhteenveto
Kelan kansantautien terveyspuntarin mukaan vuodesta 2016 vuoteen 2018 on vähentymistä

tapahtunut eniten sepelvaltimotaudeissa ja sydåimen vajaatoiminnassa. Vähentyneet ovat myös
psykoosit ja nivelreuma. Lisäystä on tapahtunut diabeteksen ja astman osalta. Diabeteksen osalta

Pertunmaan arvo on yli 3 yksikköä korkeampi kuin Etelä-Savossa keskimäåirin. Verenpainetaudin
osalta indeksi on pysynyt samana.

Kansantauti-indeksi oli v.2016 106,9 (Etelä-Savo 112,7),2017 103,6 (Etela-Savo 112,7) ja20l8
99,6 (Etelä-Savo I I2,l).
Kela on lopettanut sairastavuusindeksin paivittämisen ja viimeisimmät tiedot ovat vuodelta 2018.

Kelan
Terveyspuntari,
kansantaudit

Diabetes

Psykoosit

Sydiimen
vajaatoiminta

Nivelreuma

Astma

Verenpainetauti

Sepelvaltimotauti

Kansantauti-indeksi

Etelä-Savo
2016

106,5

121,3

1r3,9

102,4

114,2

709,6

12r,1

112,7

Etelä-Savo
2018

106,9

r20,3

111,3

103,8

114,5

108,9

r19,2

l12,l

Pertunmaa
2016

107,0

93,9

147,3

81,8

86,6

97,9

133,8

106,9

Pertunmaa
201 8

110,4

89,2

108,3

81,3

89,2

97,8

121,3

99,6

Muutos,
Pertunmaa

+3,4

-4,7

-4,3

-0,5

+2,6

-0,1

-12,5

-7,3

Sairauspäivarahaasaaneita l6-64-vuotiaita/1000 vastaanikäistä oli 92,9 (2018),102,9 (2019) ja
115,7 (2020), joka on Etelä:Savon alueen toiseksi korkein luku.

Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääktirikäynnit/l 000 asukasta olivat 1 .035 (2017), I .3 86

(201S) jal.444 (2019). Essoten alueella låiäkärikäynnit olivat 2019 1.23711.000 asukas.

Perusterveydenhuollon muiden avohoitokäyntien/l.000 asukasta (muiden ammattiryhmien kuin
Iriäkäri) osalta on ollut vuosittaista vaihtelua: 323 (2017), 606 (2018) ja 450 Q0l9).
Erikoissairaanhoidon avohoitokäyntejä oli tuhatta asukasta kohden 2.054,6 (2016), 1.940,8 (2017)
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ja 1.733,2 (2018).
Yksityisliiiikärikäynneistä korvausta saaneiden osuus väestöstä on vaihdellut22,l-26,5 prosentin

välillä. Hammaslåiäkäripalveluja yksityissektorilla käyttiineitä (korvauksia saaneita) oli 16,6-17,7 oÄ

väestöstä.

Poliisin tietoon tulleissa omaisuusrikoksissa on lisäystä Pertunmaalla. Poliisin tietoon tulleet

omaisuusrikokset: 19,0 (2017),28,6 (2018) ja39,6 (2019). Poliisin tietoon tulleet raffijuopumukset

ovat viihentyneet selvästi: 10,9 (2017),7,9 (2078) ja 5,9 (2019). Alioikeuksissa tuomittujen måiiirä

15 vuotta täyttäneiden osalta tuhatta vastaavan ikäistä kohti on lisåiiintynyt merkittävästi: 5,9 (2017),

12,5 (2018) jat7,9 (2019).

Pertunmaan tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet j a loukkaantuneet

Vuosi Loukkaantuneet

2017 9

2018 4

20t9 3

2020 7

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien menot euroa./asukas olivat

160,4 (2017),200,8 (2018) ja178,7 (2019).

Sosiaalitoimen nettokustannukset asukasta kohti olivat 1.841,6 euroa (2017),2.283,1euroa (2018)

ja 2.7 26,6 euroa (2019).
Terveystoimen nettokustannukset asukasta kohti olivat 2.356,8 euroa (2017),2.317,6 euroa (2018)

ja 2.232,5 euroa (2019).
Sosiaali- ja terveystoimen netttokustannukset asukasta kohti olivat: 4.195,4 (2017),4.600,7 (2018)

ja4.959,2 (2019). Vuoden 2019 luku on Etelä-Savon alueen korkein, samoin kuin sosiaalitoimen

asukaskohtaiset kustannukset.

Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) liikunnan edistämisessä oli 60,0. Koko maanpistemiiärä oli

72,0 jaEssoten alueen 68,0.

Pertunmaan kirj aston tunnusluvut j a suoritteet 20 17 -20 19 :

Kuolleet

0

I
0

0

Lainaajia asukkaista

Kirjastokäyntejä
Lainauksia
Kirjahankinta
Muun aineiston hankinta
Sanoma- j a aikakauslehtiä

Okm:n suositus 2017
(r73e)

45 % 30,470Ä

10 / asukas 4,7

18 / asukas 8,46

350 / 1000 asukasta 538,24

50 / 1000 asukasta 27,02

15 vsk /1000 asukasta 30

20r8
(r713)
29,42Yo

4,28

8,06

519

29,19

17,52

20r9
(1713)
36,48yo

4,71

7,40

438,4r
19,85

15,8

46



Kulttuuriala, Itä-Håimeen kansalai sopi ston oppitunnit

2019

Käsi- ja taideteollisuus ja käden taidot

Kirjallisuus

Teatteri ja tanssi

Musiikki

Kuvataide

322

18

82

539

83

2020

298

t6
69

384

60

Toteutuneita opetusturrteja2l2} Pertunmaalla oli 1248 tuntia, netto-opiskelijamiiärä 237.Kotona
on lukuihin tietenkin vaikuttanut. Tästä seuraa tietenkin myös kuntaosuuksien pieneneminen.

l-iikuntatnimen tsinrintamenot/asukas {€}

.4-FeftUnm& ".rF K*k*$UOrni

117

Itll5 tt!1s 101? t$18

Kuntien investointimenot liikuntaan/asukas (€)

114

71

14S

13$

1tn

Etl

ö$

4$

!$

tl

12412tl

E3

1?$

gtl

Pertunmaa

Koko Suomi

2015

l8
67

2016

t2

69

2017

75

82

2018

36

90
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2 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Tulevaisuudessa merkittävä kuntien tehtävä tulee olemaan hyvinvoinnin ja terveyden edistiiminen,
johon myös valtion taholta luodaan kunnille taloudellisia kannustimia. HYTE-toiminta on

poikkihallinnollista ja koskee kunnassa kaikkia hallintokuntia, viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Kunnanvaltuustolla on myös merkittävä rooli hyväksyessään hyvinvointisuunnitelman ja
myöntäessään sen toteuttamiseen tarvittavat voimavarat. Pertunmaan kunnan organisaatiossa

HYTE-asiat sijoittuvat sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaisuuteen. Yapaa-aikatoimella (vapaa-

aikasihteeri, nuoriso- ja etsivä nuoristotyöntekijä sekä liikunta- ja hyvinvointiohjaaja) on merkittävä

rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistiimisessä kaikkien ikäryhmien osalta. Pertunmaan kunnassa on

pidetty tiirkeänä vapaa-aikatoimen palveluja. Resursseja vapaa-aikatoimeen on suunnattu

perustamalla vakinaiset liikunta- ja hyvinvointiohjaajan sekä nuoristo- ja etsivä nuorisotyöntekijän

kokoaikaiset toimet.
Toinen kunnan sektori, jonka toiminnalla on myös merkittävä rooli hyvinvoinnin ja terveyden

edistiimisessä on tekninen toimi. Liikuntapaikkojen hoidon lisäksi tekninen toimi vastaa kaikkien

kunnan omistamisen kiinteistöjen kunnossapidosta ja niiden turvallisuudesta. Tekninen toimi
huolehtii myös teknisen infrastruktuurin kunnossapidosta eli kunnan hoidossa olevien teiden,

kulkuväylien ja piha-alueiden ympärivuotisesta kunnossapidosta ja hoidosta.

Vuoden 2023 alustaon kaavailtu tulevan voimaan kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen

valtionosuuden lisäosa, joka määräytyy HYTE-kertoimen avulla. HYTE-kertoimeen vaikuttavat 20

eri indikaattoria. Indikaattoreilla mitattavien kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen

toimenpiteillä kunta voi vaikuttaasaatavanvaltionosuuden lisäosan määräään. Kunnan

hyvinvointisuunnitelmalla tulee tästä syystä olemaan entistä tärkeämpi merkitys.
Hyvinvointisuunnitelman tulisi olla poikkihallinnollinen suunnitelma kuntalaisten terveyden ja
hyvinvoinnin edistiimisen toimenpiteistä. Suunnitelman sisältämät toimenpide-esitykset tulisi
huomioida kunnan talousarvion valmistelussa ja toiminnan suunnittelussa, jotta tarvittavat resurssit

suunnitelman toteuttamiseen saadaan. Hyvinvointisuunnitelman pohjana tulee olla kaikille
kuntalaisille suunnattu hyvinvointikysely. Hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseen tulee saada

entistä suunnitelmallisemmin mukaan mm. Essote, jiirjestöt, yhdistykset, vapaaehtoiset ja kaikki eri

tahot, jotka toteuttavat terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä Pertunmaalla.Erityisen tärkeää olisi

vuoropuhelu HYTE-asioissa Essoten kanssa.

Lähivuosina tulee selvitettäväksi miten hyvinvointikertomuksen laatiminen ja
hyvinvointisuunnitelman kokoaminen järjestetään. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä

toteuttavat kunta ja eri toimijat omilla tahoillaan. Jatkossa pitäisi pohtia miten yhteistycita voitaisiin
tehostaa j a toimintaa koordinoida.
Pertunmaalaisten psyykkisten ja mielenterveysongelmien osalta tapahtunut kasvu ja muita Etelä-

Savon kuntia korkeammat suhteelliset arvot etenkin lasten ja nuorten ikäryhmissävaativat

laajempaa ja tarkempaa syiden selvittelyä, jossa tarvitaan mukaan myös terveydenhuollon

ammattilaisia. Samalla kunnassa saataisiin tietoa, miten kunta voisi toimillaan edistää asukkaiden

henkistä hyvinvointia.
Seuraavalla valtuustokaudella kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön tuovat

haasteita kunnan talouden heikentyminen, etenkin sosiaali- ja terveysmenojen huomattava kasvu ja

väestön ikiäntyminen ja sen vaikutukset. Pertunmaan kunta toimii aktiivisesti yhteistyössä kuntien
ja muiden toimijoiden kanssa.
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OSA II HYVINVOINTISUUNNITELMA
VALTUUSTOKAUDELLE 2OI7 - 2O2O

3 Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset

Pertunmaan kuntastrategia 2019'2023
Lapsetja nuoret
- Maksuton varhaiskasvatus
- Kuntalisä
- Suomen paras koulu
Hyvinvointi j a osallisuus
- Terveyden edistäminen ja mielenlaadun parantaminen
- Työttömien aktivointi
- Yhdistystoiminnan tukeminen

ttu 20

- Teollisuusalueen laajentaminen
- Yrittäjien tukeminen
- Matkailupalvelut
- Vapaa-aj an asukkaat kuntalaisiksi
Markkinointi
- Markkinointiohjelma
-Tunnettavuuden lisäiiminen
- Hyvä imago

4 Hyvinvoinnin edistämisen erillisohjelmat ja -suunnitelmat

Pertunmaan kunnan lasten j a nuorten hyvinvointisuunnitelm a 2018'
Pertunmaan kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma SILMU 202 1

Pertunmaan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma (VASU)
Etelä-Savon alueellinen hyvinvointikertomus j a hyvinvointisuunnitelma 2018-2020

Mikkelin seudun lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelma vuosille 2014-2017

Lasten j a nuorten hyvinvointisuunnitelma Etelä-Sav o 2019 -2021

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen ehkäisevän päihdetyön tavoitteet (Toimintasuunnitelma

alkoholiohj elman kuntakumppanuudelle 20 13 -2020)
Pertunmaan kunnan ehkäisev?in päihde- ja mielenterveystyön työryhmä: Kuntakohtainen

toimintasuunnitelma
LAPE-hallituksen kärkihanke 201 6-201 I
LAPE-muutosohjelma kärkihanke 2019 -2022

Pertunmaan liikuntaneuvonnan ja matalankynnyksen liikuntaryhmien kehittiimishanke 0112016-

t2l20t8
Voimaa vanhuuteen -kärkihank e 2017 -2018
Työkykyä j a kumppanutta -hanke | .8.2020 -3 t .12.2022

Jrirj estö 2.0 Etelä-Savo -hanke I . 3 .20 I 8 -3 1 J2.2020
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Pertunmaa on mukana Päijät-Hämeen kuntien terveysliikunnan toimenpidesuunnitelmassa

MAHL Puumaliiga
Polnt Nuorten portaali
Polnt on Chat -hanke (seudullinen)
Pienten kuntien työkkiiri -hanke 1 .8.20 17 -3 1 .7 .20 19

Pienten kuntien elinvoimaa -hanke 1 .2.2020 -3 | .12.2021
Digilla duuniin -hanke (yhteityössä XAMK, Etelä-Savon kunnat) 1.5.2017-31.5.2020

Hyvinvointia kulttuuri sta Etelä- S avoon -hanke 20 I 8 -4 I 202I
Terveenä eläkkeellä -hanke | .2.20 19 -3 I .l 0.2021

5 Hyvinvointisuunnitelm a 2019 -2020

Tavoite

L. Osallisuuden ja
yheisöllisyyden
vahvistaminen ja
syrjäytymisen
ehkäiseminen

- Kuntalaisten
kuuleminen,
osallisuuden ja
vaikuttamisen
lisääminen

-Yhteisöllisyyden
vahvistaminen ja
yksinäisyyden
ehkäiseminen

Tavoitteen
tote utumis e ksi te htöviit
toimenpiteet

Kuntalaisaloitteen voi tehdä

kunnan verkkosivujen kautta.
Yhteiset päiittäjien,
viranhaltijoiden, lasten ja nuorten
keskustelu-/ideointitilaisuudet.
Perheille suunnatut kyselyt
palveluista. Johtoryhmiin ja
j ohtavien luottamushenkilöiden
jalkautuminen kuntalaisten pariin
esim. torille.
Kaikille kuntalaisille suunnatun
hyvinvointikyselyn toteuttaminen.
Maakunnallinen osallisuusohjelma.
Koulutyytyväi syyskysely
huoltaj ille. Liikuntapalvelukysely.
Liikenneturvallisuuskysely.
Kunnan kotisivujen uudistaminen.
Vapaa-aikatoimen Facebook-sivu
käytössä. Vanhus- ja
vammaisneuvoston toiminta.
Nuorisovaltuuston toiminta.

Kunnan, seurakunnan, jiirjestöjen,
yhdistysten ja seurojen
yhteisöllisyyttä j a osallisuutta
edistävä toiminta.
Palvelukylåin luomat
toimintamahdollisuudet
kuntalaisille ja j tirjestöi11e.

Tukikotialueen asumispalvelut.
Työttömien palkkaaminen
avustavaan vanhustyöhön.
Nuorten kesätyöllistäminen
Rinnehoviin.
Koirapuisto, myös
koiranomistajien
kohtaamispaikaksi.
Pertun Tori.

Vastuutahot

Kuntapåiättäjät, johtoryhmä"

vapaa-aikatoimi,
hyvinvointityöryhmä,
koulutoimi,
liikenneturvallisuustyöryhmä

Kunta
Järjestöt
Seurakunta
Tukikotiyhdistys
Essote
4H-yhdistys

Toteuma

Kuntalaisaloitte en

tekomahdollisuus toteutui.
Kunnanjohtaja jalkautui torille.
Kunnankotisivuj en uudistaminen
toteutui.
Hyvinvointikysely ei toteutunut.
Liikenneturvallisuuskysely on
toteutettu syksyllä 20 I 8.

Koulutyytyväisyyskyselyt
oppilaille ja huoltajille
vuosittain.

Työttömien palkkaaminen

avustavaan vanhustyöhön ei
toteutunut.
Koirapuisto ei toteutunut.
Koronan johdosta ei 2020

toteutunut: Nuorten
kesätyöll istäminen Rinnehovi in,

Vanhusten viikko, Kuortin
markkinat, Pertun Päivät.
Osittain toteutui Jokituvan
käyttö. Pertun Tori toteutui
raj oituksia noudattaen.
Palvelukylä Leppälä toteutui ja
Tukikotialueen asumispalvelut
toteutuivat.
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Vanhusten viikon tilaisuudet.
Kuntakohtaiset tapahtumat (esim.

Pertun Päivät, Kuortin markkinat)
Jokituvan kiinteistön
hyödyntäminen yhteiscillisyyttä
edistäviiän toimintaan.
Järjestöjen ja kunnan
yhteispalaverit.

Etsivä nuorisofyö.
Kaikenikäisten kuntalaisten
digitaalisten taitojen parantaminen.

Etsivä vanhustyö-kokei lu
senioreille.
Diakoniatyö.
Kolmannen sektorin tarj oamat

toimintamahdollisuudet.

Nuorisotoimi
Hanketoiminta
Kirjasto
Itä-Hämeen kansalaisopisto
Vanhus- ja vammaisneuvosto
(testamenttivarat)
Pertunmaan kappeliseurakunta.
Järjestöt (mm. SPR, MLL,
Vapaaehtoiseten vertaisryhmä)

Digitaalisten taitojen
parantaminen toteutui
ikäihmisten osalta.
Etsivä vanhustyö-kokeilu ei
toteutunut. Itä-Hämeen
kansalaisopiston j a j ärj estöj en

toiminta toteutui
koronapandemiasta
aiheutuneiden
kokoontumisraj oitusten
puitteissa. Kirjaston toiminta
toteutui osittain rajoitusten
johdosta.

Ei toteutunut

Koronan vuoksi ei toteutunut.

Pertunmaa valtuuskunta toteutti
julkisen Pertunmaa-facebook
sivuston.

Toteutunut

Toteutunut. Korona raj oittanut

toimintaa.

- Syrjäyymisen
ehkäiseminen

- Tiedottaminen ja
viestintä

2. Toimintakyvyn
sekä terveyttä ja
hyvinvointia
tukevien
elämäntapojen
edistäminen

-Lasten, nuorten ja
lapsiperheiden
tukeminen
ennakoiden ajoissa

Eri ikiiryhmille kunnan ja Essoten

tarjoamien palvelujen kokoaminen
päivitettävåiiin muotoon tiedostoksi
kunnan kotisivuille.
Palveluissa toimivien
työntekijöiden tai
yhteyshenkilöiden yhteystiedot
myös mukaan luetteloon.

Hyvinvointipäivän ohj elmatarj onta

Kunta
Essote

Vapaa-aikatoimi

Selviteteian sosiaalisen median

käyttö kunnan asioista
tiedottamiseen esim. Pertunmaan

kunnan Facebook-sivujen
luominen.

Vapaa-aikatoimella on käytössä

Facebook-, Instagram- ja
Snapchat-tilit.

Maksuton varhaiskasvatus.

Kotihoidon tuen kuntalisä.

LAPE-tyoryhmän työskentely
Perhekahvila
Yhteistyö kunnan muiden
toimijoidenkanssa.

Vanhemmuusillat

Keskushallinto

Vapaa-aikatoimi

Kunta

LAPE-työryhmä
MLL

Koulutoimi Toteutunut
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Varhaisen puuttumisen-malli
koulussa.
Oppilashuolto.

Koulukuraattoripalveluj en

saattaminen tarvetta vastaavalle
tasolle pitkäjiinteisesti järjestäen.

Lasten psykiatrian palvelujen
saatavuus ja jiirjestäminen

liihipalveluna.

Koulunuorisotyön vahvistaminen.

Perusnuorisotyö
PNT:n toiminta

LerE-rytrma

Koulutoimi
Oppilashuoltotyöryhmä

Essote

Toteutunut. Siiännölliset
oppi lashuoltotyöryhmiin
kokoukset toteutuneet.

Katso vastaus suunnitelman
lopusta.

Katso vastaus suunnitelman
lopusta.

Essote

Nuoristotoimi/etsivä nuorisotyö Toteutunut

Lasten ja nuorten teatterikurssi ltä-Hämeen kansalaisopisto Ei toteutunut

Tiedote perheille kunnan
palveluista kunnan kotisivuille.

Sivistystoimi

Koulutoimi

Koulun ja jåirjestöjen vaPaa-aikatoimi

kerhotoiminta sekä 4H-vhdistvs
liikuntatapahtumat ja muut lapsille p"po
ja nuorille suunnatut tapahtumat. Seurakunta

Kuortin kyläyhdistys

Taiteen perusopetus
yhtenäiskoululla. Lasten Kulttuuritoimi
kuvataideleiri kesällä.

Kunnan omistamien toimitila- ja
asuinkiinteistöjen hoito ja
kunnossapito suunnitellusti.

Tekninen toimi

Kunnan alueiden siisteydestä ja
talvikunnossapidosta (aurauksesta
ja liukkauden torj unnasta)
huolehtiminen.

Tekninen toimi

Toteutunut. Korona rajoittanut
myös lasten ja nuorten
kerhotoim i ntaa ja tapahtumia.

Toteutunut

Peruskorjauksista on
suunnitelmallisesti toteutunut
vain Voivuoren
peruskorjausurakka.

Toteutunut

Jatteiden lajitteluopas puuttuu.

Toteutunut

Ei toteutunut.

Toteutunut

Kunnosta on huolehdittu. Ei
uusia laitteita.

3. Esteetön,
turvallinen ja
hyvinvointia
edistävä asuin- ja
elinympäristö

-Teknisen
infrastruktuurin
kunnossapito

Jätteiden keräyspisteiden
ympäristön siisteydestä
iruol"hti-in.n.ia-jätteiden lajittelun Tekninen toimi

opastus.

Kulkuväylien valaistuksen ja
kunnan kiinteistöjen piha-alueiden 

Tekninen toimi
valaistuksen kunnossapito. pertunmaan Tukikotiyhdistys
Tukikotialueen hyviiiin
valaistukseen erityinen huomio.

Turvallisuutta lisiiävän

teknologianhyödyntäminen j a

käyttöönotto ikäihmisillä.

Monipuolisten liikuntareittien ja -
paikkojen kunnossapito ja
kehittäminen.

Lasten leikkikenttien
kunnostaminen ja uudistaminen.

Kunta (testamenttivarat)
Essote

Tekninen toimi

Tekninen toimi

52



-Seututeiden
kunnossapito

-Asiointiliikenne

-Työikäisten
toimintakyvyn
tukeminen ja
ohjaaminen

-Ikäihmisten
omaehtoisen
toimntakyvyn
vahvistaminen

Harrastus- ja virkistystoiminan
jfiestäminen.

Terveydenhuollon
lääkäripalveluj en j ärjestäminen
1ähipalveluna tarvetta vastaavasti.

Kuntoutuksen
edistiiminerVff sioterapia

Järj estöt, yhdistykset, Itä-
Hämeen kansalaisopisto

Essote

Essote

Essote, Hyvinvointityöryhmä,
Vanhus- ja vammaisneuvosto

Liikkumista haittaavien ja
vaarantavien tekij öiden
seuraaminen.

Tieverkon peruskunnossapitoon ja
hoitoon vaikuttaminen etenkin
Hartolantien ja Joutsantien osalta.

Hartolantie ei ole nykyisellåiån
turvallinen liikkua
piiällystevaurioiden johdosta.

Ylläpidetiiän toimivaa
asiointiliikennettä.
Seurataan taksipalveluiden
saatavuutta ja toimivuutta.
KirkonkylZin linja-
autopåiåtepysåikin merkintä ja
katoksen rakentaminen.

Kunt4 järjestöt ja yhdistykset
jfi estävät monipuolista
liikunnallista toimintaa työikäisille.

Liikenneturvallisuusryöryhmä
Tekninen toimi

Liikenneturvallisuustyöryhmä
käsitellyt vaaratekijöitä ja niiden
korj auksia siiiinnöllisesti
kokouksissaan.

Kunnan luottamushenkilöt
Johtavat viranhaltijat
ELY-Keskus

Kunta
Tekninen toimi

Liikuntatoimi, järjestöt ja
yhdistykset

Ei ole toteutunut.
Joutsantien piiållystevaurioita
korjattu kesällä 2020.

Asiointil iikenne toteutunut.
Linja-autopysäkin katos ei
toteufunut.

Toteutunut

Toteutunut

Kunta työllisti 2019 kuusi
pitkäaikaistyötöntä I -8 kk ajaksi
ja2020 viisi l-9 kk:n ajaksi.

Låiäkåiripalveluj en saatavuus on

ajoittain vaihdellut.
Viimeisimmåin
hoitoonpiiäsytiedotten mukaan

kiireettomiiän hoitoon oli noin 3

viikon odotusaika.

Katso Essoten vastaus
suunnitelman lopusta.

Katso Essoten vastaus
suunnitelman lopusta.

Maksuton elintapaohj aus Essote Toteutunut

Maksuton hyvinvointineuvonta j a

henkilökohtaisten
hyvivointisuunnitelmien
laatiminen.

Liikunta- ja hyvinvointiohjaaja Toteutunut

Ehkäisevä päihdetyö LAPE-työryhmä

Työllistymisen ediståiminen Kunnan työllistiimisryhmä

Kunnan ja Essoten välinen
yhteistyo ja viestintä.

Maksuton kuntosali Kisarannassa
ja Heinolan uimahallin käyttö yli Liikuntatoimi
65-vuotiaille.

Eri tahojen yhteistyö ja viestintä
vanhus- ja vammaisneuvoston
kanss4 vanhus-ja
vammaisneuvoston esityslistat ja
pöytäkirjat kunnan sivuille.

Kaatumisten estäminen,

Järjestöt, kunt4 vanhus- ja
vammaisneuvosto

Toteutunut

Ei toteutunut

Kälössä ovat Frat- ja FrioCom-Essote
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kaatumisriskin arviointi ja
riskiryhmåin tunnistaminen
vastaanotoilla j a kotikäynneillä.

Ikaihmisille suunnatut

liikuntaryhmät.

Vanhusten virkistysrahaston
käyttö.

Kunt4 Essote

Action Track-mobiilipelialustan
hyödyntäminen kaikkien
ikäryhmien liikunnan edistiimiseen Vapaa-aikatoimi
ja mielekkiiäseen
harrastustoimintaan.

Päivähoidossa oleville lapsille,
koululaisille sekä tehostetun
palveluasumisen asiakkaille
valmistetaan ravitsevaa ja
maukasta ruokaa.
Palautetta ruuasta Ruokapalvelukeskus
kerätåiiinasiakaspalautteilla j a

kyselytutkimuksilla.
Ravitsemusasioita käsitellään
ruokatyöryhmissä (päiviikoti, koulu
tehostettu palveluasuminen).

Kaikkien ikliryhmien
terveyspalvelut ajan tasalle Essote

liihipalveluna.

C)lemassa olevien ulkoilureittien
kunnostus. Rakennetaan Luonto- Tekninen toimi
/elämyspolku Tukikodin ja Vapaa-aikatoimi
päiviikodin maastoon.

kaatumisvaaran arviointimittarit
(kuntoutus/Ssioterapia j a

kirjataan potilaan
kertomukseen). IkZiiintyneiden
toimintakyvyn arvioinnissa on

ollut Rava-arviointi, joka on

muuttumassa RAl-arviointiin.

Toteutunut

Toteutunut

Pelialustaa käytetty llihinnä
lasten ja nuorten toimintaan.
Irtisanottu sopimus vähäisen
käytön vuoksi.

Toteutunut

Luonto-/elämyspolku ei
toteutunut.

Liikuntatoimi

Kaikki lkäryhmät

L a s t enp syki atr i an p alv e luj e n s a at av uus i a i drj e s t rimine n I ahip alv e I una

Essoten perhepalvelujen vastaus: Lastenpsykiatria on erikoissairaanhoitoa, joka ei ltihtökohtaisesti

ole liihipalvelua. Lastenpsykiatriaa on kyllä mahdollista saada tietyissä tilanteissa myös

etäpalveluna suojatulla videoyhteydellä (Videovisit). Lisåiksi lastenpsykiatrialta jalkaudutaan

konsultatiivisessa roolissa (tai osallistutaan etäyhteydellä) Måintyharjun Perhetiimiin (kasvatus- ja
perheneuvontaa, sekä lievien ja keskivaikeiden mielenterveyshäiriöiden hoitoa), jossa käsitellåiän

myös Pertunmaalaisten lasten asioita moniammatillisesti huoltajien luvalla. Perhetiimin työntekijät
(perheohjaaja, puheterapeutti, psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja) tarvittaessa jalkautuvat

myös Pertunmaalle.
Koulukuraattoripalvelujen saattaminen tarvetta vastaavalle tasolle pitluiiönteisesti idriestöen.
Essoten perhepalveluiden vastaus: Kuraattoripalveluiden resurssi on 2019 tehdyn rekytoinnin
jälkeen oppilasmiiäriiiin, 138 oppilasta suhteutettuna erittäin hyvä. Kuraattori työskentelee keskim. I
l12 pv viikossa Pertunmaalla ja on lisiiksi tavoitettavissa sekä vastaa oppilaiden ja huoltajien

Wilma-viesteihin muutenkin työssä ollessaan. Tehtava on jaettu Pertunmaan ja Mikkelin
opiskeluhuollon kesken ja tehtävää tekee tällä hetkellä vahvasti toimintaan sitoutunut laajalla
sosiaalihuollon osaamisella oleva henkilö.
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Ilaiihmisten omaehtoisen toimintalryvyn vahvistamminen, kunnan ja Essoten vrilinen ytheistyö ia
viestintri.
Essoten vanhuspalvelujen vastaus: jiirjestiineet vanhusten viikon tapahtumia ja ulkoilutapahtuman
keväällä, yhteisty<itä Rinnehovin kanssa, kansalaisopistolla mummomuskari, yhteistyötä

seurakunnan ja eri järjestöjen kanssa,vapaaehtoisten toiminta, jossa Essoten työntekijä mukana,
jåirjestetty kuntouttavaa päiviitoimintaa. Viestintiiä kunnan sivuilla paikallisessa lehdessä.

Kunt o ut ul<s e n e di s t rimine n/fy s i o t e r ap i a
Essoten jatkokuntoutuksen esimiehen vastaus: Työikäisille on tarjottu vuosina 2019-2020 sarna

mahdollisuus ffsioterapiasta kuin kaikille muillekin kuntalaisille. Kaikilla Pertunmaan asukkailla

on mahdollisuus varata aikaa fysioterapiaan joko suoralla yhteydenotolla tai ltiäkiirin/hoitajan

kautta. Fysioterapia sisältåiä tutkimisen ja sen pohjalta jatkot, esim l-5 kerran hoitokokeilun
(operoiduilla potilailla ei ole käyntimtiiirärajoitusta) tai ohjaus liikuntaryhmiin (foko fusioterapian
tai liikunnanohjaajan ryhmiin). Fysioterapia voi sisältiiä myös apuvälinearvion, -lainauksen ja muun

apuvälineisiin liittyvuin ohj auksen.
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O SA III VALTUUSTOIAiSITTELY

Hyväksytty valtuustossa osaksi toiminnan ja talouden strategista suunnittelua24.05.202l

6 Suunnitelman laatijat

Kunnanhallituksen påiätöksen 11.6.2012 $ 115 mukaan Pertunmaan kunnan hyvinvointityöryhmä
vastaa hyvinvointikertomuksen laadinnasta ja kertomuksessa esitettyjen toimenpiteiden
jalkauttamisesta.

Hyvinvointityöryhmänä toimii kunnan j ohtoryhmä. Hyvinvointityöryhmän j äsenet ovat

kunnanjohtajaLeenaRuotsalainen (pj.) sivistystoimenjohtaja-rehtori Sari Mäkeläinen, va. tekninen
johtaja-rakennustarkastaja Jouni Huusari, vs. vapaa-aikasihteeri Sami Paavilainen, toimistosihteeri
Salla Hutri, päiväkodin johtaja Anna-Liisa Lehtinen ja ruokapalveluptiällikkö Marja-Leena
Ollikainen. Essoten nimeämiinä edustajana toimii ryhmässä hyvinvointikoordinaattori Eeva

Häkkinen.

Kunnanvaltuusto hyviiksyy laajanhyvinvointikertomuksen. Se on tarkoitettu koko valtuustokauden

tarkasteluun, arviointiin ja suunnitteluun. Laajahyvinvointikertomus valmistellaan valtuustokauden

viimeisenä vuonna. Ajoitus varmistaa jatkuvuuden ja hyvinvointikertomus toimii toimikautensa
päättävän ja aloittavan valtuuston työtä tukevana työvälineenä.

Kunnanvaltuuston hyväksymisen jälkeen hallintokunnat vastaavat asetettujen tavoitteiden
saavuttamisesta talous- j a toimintasuunnitelman mukai se sti.

Hyvinvointityöryhmä valmistelee valtuustolle vuosittain seurantaraportin hyvinvointitilanteesta,
mikä on valtuuston seurantaväline. Siinä tarkastellaan oman kunnan hyvinvoinnin kehitystä erilaisia

mittareita hyödyntäen, arvioiden tavoitteita ja niiden saavuttamista, toimenpiteita seka resurssointia.

7 Suunnitelman hyväksyminen

Hyvinvointityöryhmä 23 .4.2021
Sivistys- ja hyvinvointilautakufia 29.4.2021
Kunnanhallitus 17 .5.2021
Kunnanvaltuusto 24.5.2021

Hyväksytty valtuustossa osaksi toiminnan ja talouden strategista suunnittelua 24.05.2021
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