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OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS
VALTUUSTOKAUDELLA 2017–2021
Talous ja väestö
Outokummun kaupungin ja kaupunkikonsernin taloudellinen tilanne on kehittynyt
tarkastelujaksolla parempaan suuntaan sekä edellisvuosien tilanteeseen että seudulliseen tasoon
nähden.
Outokummussa asui vuoden 2021 lopussa 6552 asukasta. Kuntien välisen nettomuuton suunta on
kääntynyt merkittävästä vuosittaisesta muuttotappiosta muuttovoitoksi: nettomuutto oli + 30
henkilöä vuonna 2021. Luonnollinen väestönmuutos (ikääntyminen) on kuitenkin näkynyt edelleen
kaupungin väestömäärän vähenemisenä sekä demografisen huoltosuhteen heikkenemisenä
tarkastelujaksolla. Väestöennusteen mukaan Outokummun asukasluku vuonna 2030 olisi 5 606
henkilöä.
Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet (0-17-v.)
Tuoreimpien väestötietojen mukaan 0-6-vuotiaiden osuus väestöstä oli 5,1 % ja 7-15-vuotiaiden
osuus 9,7 %. Lapsiperheiden osuus perheistä on 30 %. Seurantavuosien aikana lapsiperheiden
määrässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia mutta yksinhuoltajaperheiden määrä on kasvanut
seurantavuosien aikana: vuonna 2020 yksinhuoltajaperheitä oli yli neljännes eli 27,3 %
lapsiperheistä.
Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä olevien 0 - 17-vuotiaiden määrä on ollut
hyvinvointikertomusjaksolla tasaisessa laskussa, samoin kuin lastensuojeluilmoitusten lukumäärä,
jossa on tosin tapahtunut hienoista nousua kahden viimeisimmän tilastosaatavilla olevan
tarkasteluvuoden aikana.
Nuoret ja nuoret aikuiset (16-24-v.)
Viimeisimmän väestötiedon mukaan 16-24-vuotiaiden osuus väestöstä on 7,8 %. Nuorten aikuisten
väestöosuus on pienentynyt tasaisesti koko 2000-luvun ajan. Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden
osuus on hienoisesti noussut seurantavuosien aikana: viimeisimmän tiedon mukaan heitä on ollut
7,7 % ko. ikäluokasta.
Nuorisotyöttömyys on puolestaan jatkanut kasvuaan; vuonna 2020 nuorisotyöttömyysaste oli 34,7
%. Tilanne on heikoin koko vertailujoukossa, ja sen korjaaminen vaatii erityistä huomiota ja
toimenpiteitä myös jatkossa. Korkea nuorisotyöttömyys näkyy myös toimeentulotukea
pitkäaikaisesti saaneiden 18-24-vuotiaiden henkilöjen osuudessa (4,5 %) suhteessa koko
ikäryhmään.
Työikäiset (25-64-v.)
Vuoden 2020 väestötietojen mukaan 25-64-vuotiaiden osuus kaupungin väestöstä oli 44,4 %
(n=2906). Työllisten osuus työvoimasta on laskenut tasaisesti: vuonna 2019 työllisiä oli 32,7 %
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väestöstä. Työttömien osuus työikäisestä työvoimasta on tarkastelujaksolla hieman vähentynyt
ollen vuoden 2021 lopussa 15,7 %.
Työkyvyttömyyseläkettä saavien 25-64-vuotiaiden henkilöjen osuus on laskenut seurantavuosien
aikana lähes kolme prosenttia ollen 10,7 % vuonna 2020. Suurin työkyvyttömyyden aiheuttaja ovat
edelleen mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöt (4,6 %). Outokumpulaisten keskimääräinen
eläkkeellesiirtymisikä on koko tarkastelujakson ollut sama eli 59 vuotta.
Ikääntyneet (65 vuotta täyttäneet)
Vuoden 2020 väestötietojen mukaan 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä on 33,0 % (n=2164),
nousua tarkastelujaksolla lähes viisi prosenttiyksikköä.
Tehostetun palveluasumisen piirissä olevien 65 vuotta täyttäneiden outokumpulaisten määrä on
vähentynyt tasaisesti tarkastelujaksolla, kun taas kotona asuvien (75 vuotta täyttäneet) osuus
ikäihmisistä on noussut, samoin kuin säännöllisen kotihoidon piirissä olevien henkilöjen määrä.
Yksin asuvien 75 vuotta täyttäneiden määrässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta; heidän
osuutensa vastaavanikäisestä väestöstä on Outokummussa hieman alle maakunnallisen
keskitason.
Kaikki ikäryhmät
Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset (per capita) ovat kasvaneet tasaisesti
tarkastelujaksolla, mutta perusterveyden avohoidon lääkärikäyntien määrä on vähentynyt.
Alkoholijuomien myynti asukasta kohti (100 % alkoholina vuodessa, litraa) on Outokummussa
kasvanut (viimeisin tilastotieto 8,6 l), ja määrä on vertailukuntien korkein, selvästi yli PohjoisKarjalan keskiarvon (7,1 l). Tilastoa tarkasteltaessa on huomioitava, että arvo kuvaa myyntiä, ei
kulutusta, mutta antaa silti osviittaa alkoholinkäytön suunnasta.
Pitkäaikaistyöttömien osuus työvoimasta on Outokummussa kasvanut tarkastelujaksolla ja se on
viimeisimmän tilastotiedon mukaan hieman yli maakunnallisen keskiarvon.
Poliisin tietoon tulleiden henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä (per 1000 asukasta)
on Outokummussa vähentynyt tasaisesti koko tarkastelujakson ajan, mutta on silti hieman yli
maakunnallisen keskiarvon.
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1.1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi
1.1.1

TALOUS JA ELINVOIMA

Tulot
%

Suunta

Vertailu

Valtionosuudet yhteensä euroa / asukas

Verotulot, euroa / asukas

Vuosikate, euroa / asukas

Lainakanta, euroa / asukas
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Menot
%

Suunta

Vertailu

Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas

Perusterveydenhuollon (mukaanlukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas

Väestö
%

Suunta

Vertailu

Väestö 31.12.

Huoltosuhde, demografinen
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Lapsiperheet, % perheistä

Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä

Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista

Ulkomaan kansalaiset, % väestöstä

Avioeroja 25 - 64-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä naimisissa olevaa
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Elinvoima
%

Suunta

Vertailu

Työlliset, % väestöstä

Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot

Kunnan yleinen pienituloisuusaste

TALOUS JA ELINVOIMA - Yhteenveto
Outokummun kaupungin ja kaupunkikonsernin taloudellinen tilanne on kehittynyt
tarkastelujaksolla parempaan suuntaan sekä edellisvuosien tilanteeseen että seudulliseen
kehitykseen nähden. Mm. vuosikate on kehittynyt selvästi parempaan suuntaan, ja suhteellinen
velkaantuneisuus on vähentynyt merkittävästi.
Väestön ikärakenteessa 0-15 -vuotiaiden osuus on hyvin lähellä Pohjois-Karjalan maakunnan
keskiarvoa, nuorten ja työikäisten (16-64 -vuotiaat) osuus jää alle keskiarvon ja yli 64 -vuotiaiden
osuus ylittää keskiarvon. Yli 20 -vuotiaan väestön keskimääräinen koulutustaso jää alle maakunnan
keskiarvon.
Kuntien välisen nettomuuton suunta on kääntynyt vuosina tarkastelujakson aikana merkittävästä
7

muuttotappiosta lähelle nollatasoa. Luonnollinen väestönmuutos (ikääntyminen) näkyy
väestömäärän
vähenemisenä
sekä
demografisen
huoltosuhteen
heikkenemisenä
tarkastelujaksolla sekä tulevina vuosina.
Vaikea työllisyystilanne – erityisesti rakenne- ja nuorisotyöttömyys – aiheuttaa edelleen
merkittäviä haasteita kaupungin sekä alueellisen ja maakunnallisen hyvinvointi- ja
elinvoimakehityksen kannalta. Toimeentulotukea saaneiden määrä on suuri kaikissa
tarkasteluryhmissä.

1.1.2

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET

Elämänlaatu ja osallisuus
%

Suunta

Vertailu

Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 8. ja 9. luokan oppilaista

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

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

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

Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista

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

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 0 - 15-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä

Kokeillut kannabista vähintään kaksi kertaa, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Vanhemman liiallinen alkoholinkäyttö aiheuttanut haittaa, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)
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Huolta herättävää päihteiden tai tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tai rahapelaamista, % 8.
ja 9. luokan oppilaista (2017-)

Opiskelu, työ ja toimeentulo
%

Suunta

Vertailu

Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä

Toimeentulotukea saaneet 18 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
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Toimeentulotukea saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

Työttömät, % työvoimasta

Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä

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

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta
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Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
%

Suunta

Vertailu

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

Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista

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

Osallistunut koulukiusaamiseen vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista
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Päivähoito
%

Suunta

Vertailu

Kaikki kunnan kustantamassa päivähoidossa olleet, % 1 - 6-vuotiaista

Koulu
%

Suunta

Vertailu

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)

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

Suunta

Vertailu

Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 0 - 17-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

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

0 - 17-vuotiaat lapset, joista on tehty lastensuojeluilmoitus, % vastaavanikäisestä väestöstä
(THL)

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 20-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)
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Muut palvelut
%

Suunta

Vertailu

Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaat vuoden aikana / 1 000 alle 18-vuotiasta

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET - Yhteenveto
Matala koulutustaso, korkea työttömyys, pienituloisuus, päihteiden käyttö sekä suuri
yksinhuoltajaperheiden määrä näkyvät lapsiperheiden tilanteessa Outokummussa.
Lasten ja nuorten tilanne kehittyi tarkastelujakson alussa kokonaisuutena hyvään suuntaan mutta
koronapandemian aikana vuosina 2020-2021 teini-ikäisten tilanne kääntyi heikommaksi.
Kouluterveyskyselyn perustella etenkin perusopetuksen 8-9-luokkien oppilaiden hyvinvointi on
huonontunut lähes kaikilla mittareilla. Kouluruoka kuitenkin maistuu eikä laittomia huumeita juuri
kokeilla, mutta lähes kaikilla muilla mittareilla kehitys on ollut huolestuttavaa myös suhteessa
verrokkikuntiin. Samassa kyselyssa nuorempien eli 4-5-luokkalaisten tilanne on huomattavasti
parempi.
Rahapelejä 8-9-luokkien oppilaista ilmoittaa pelaavansa 2 %, mikä on verrokkijoukon matalin
osuus ja selvästi alle maakunnallisen keskitason (4,3 %). Samoin kannabista vähintään kaksi kertaa
kokeilleiden 8-9-luokkalaisten osuus on Outokummussa verrokkijoukon pienin (1 %) ja
merkittävästi alle maakunnallisen keskitason (4 %). Huolta herättävää päihteiden tai tupakka- ja
nikotiinituotteiden käyttöä tai rahapelaamista 8. ja 9. luokan oppilaiden keskuudessa on
vähentynyt tarkastelujakson aikana merkittävästi.
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1.1.3

NUORET JA NUORET AIKUISET

Elämänlaatu ja osallisuus
%

Suunta

Vertailu

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 16 - 24-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä

Huolta herättävää päihteiden tai tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tai rahapelaamista, %
ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)

Huolta herättävää päihteiden tai tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tai rahapelaamista, %
lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)
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Opiskelu, työ ja toimeentulo
%
Suunta

Vertailu

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

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
%
Suunta
Vertailu
Alioikeuksissa tuomitut 15 vuotta täyttäneet henkilöt / 1 000 vastaavanikäistä

NUORET JA NUORET AIKUISET - Yhteenveto
Pienituloisuus ja mielenterveyden haasteet näkyvät myös nuorten tilanteessa. Opiskeluun ja
työllistymiseen on tarjolla riittävästi palveluita ja ohjausta mutta mielenterveys- ja
päihdepalveluiden saatavuudessa ilmenee ongelmia.
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1.1.4

TYÖIKÄISET

Elämänlaatu ja osallisuus
%

Suunta

Vertailu

Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä
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Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Raskaudenkeskeytykset / 1 000 15 - 49-vuotiasta naista

Sosiaali- ja terveydenhuolto
%

Suunta

Vertailu

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

Perusterveydenhuollon avohoidon (pl. suun terveydenhoito) nettokäyttökustannukset, euroa /
asukas
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Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas

TYÖIKÄISET - Yhteenveto
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15 - 49-vuotiailla outokumpulaisilla ovat
vähentyneet
tarkastelujaksolla.
Myös
perusterveydenhuollon
avohoidon
nettokäyttökustannukset (per capita) ovat laskeneet tarkastelujaksolla. Työkyvyttömyyseläkettä
saavien työikäisten väestöosuus on pienentynyt tasaisesti. Raskaudenkeskeytysten (abortit)
määrä on vähenyt Outokummussa tarkastelujaksolla merkittävästi; viimeisin noteeraus on selvästi
alle maakunnallisen keskitason, ja vertailujoukon alhaisin.
Huomionarvoista on, että myös työikäisissä mielenterveyden haasteet ovat kasvaneet
tarkastelujaksolla, mikä näkyy mm. melenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden 25 64-vuotiaiden väestöosuuden kasvuna. Korkeat työttömyys, pienituloisuus ja päihteiden käyttö
altistavat mielenterveyden ongelmille.

1.1.5

IKÄIHMISET

Elämänlaatu ja osallisuus
%

Suunta

Vertailu

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, %
vastaavanikäisestä väestöstä
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Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 65 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., %
vastaavanikäisestä väestöstä

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
%
Suunta
Vertailu
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä asuntoväestöstä

Sosiaali- ja terveydenhuolto
%
Suunta

Vertailu

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, %
vastaavanikäisestä väestöstä
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Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä
väestöstä

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

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

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavanikäistä

23

IKÄIHMISET - Yhteenveto
Viimeisimpien väestötietojen mukaan 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä on 33,0 % (n=2164).
Väestöennusteen mukaan 65 vuotta täyttäneiden osuus on vuonna 2025 yhteensä 34,2 %
väestöstä.
Tehostetun palveluasumisen piirissä olevien 65 vuotta ja 75 vuotta täyttäneiden outokumpulaisten
määrä on vähentynyt tasaisesti tarkastelujaksolla, kun taas kotona asuvien (75 vuotta täyttäneet)
osuus ikäihmisistä on noussut, samoin kuin säännöllisen kotihoidon piirissä olevien henkilöjen
määrä. Yksin asuvien 75 vuotta täyttäneiden määrässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta;
heidän osuutensa vastaavanikäisestä väestöstä on Outokummussa hieman alle maakunnallisen
keskitason.
Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä ovat vähentyneet
Outokummussa tarkastelujakson aikana merkittävästi.
Terveydenedistämisaktiivisuuden indikaattoriarvo (TEAviisari) on ikäihmisten palveluissa
Outokummussa (77/100) maakunnallista arvoa parempi (75/100).

1.1.6

KAIKKI IKÄRYHMÄT

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
%

Suunta

Vertailu

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

Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa
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Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot / 10 000 asukasta

Pitkäaikaistyöttömät, % työvoimasta

Sosiaali- ja terveydenhuolto
%

Suunta

Vertailu

Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta

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

25

Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kunnan strategisessa johtamisessa, pistemäärä

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit / 1 000 asukasta

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, euroa / asukas

Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas
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Vapaa-aika
%

Suunta

Vertailu

Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) liikunnan edistämisessä, pistemäärä

Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa, pistemäärä

KAIKKI IKÄRYHMÄT - Yhteenveto
Outokummussa asui vuoden 2021 lopussa 6552 asukasta. Kuntien välisen nettomuuton suunta on
kääntynyt merkittävästä vuosittaisesta muuttotappiosta muuttovoitoksi: nettomuutto oli + 30
henkilöä vuonna 2021. Luonnollinen väestönmuutos (ikääntyminen) on kuitenkin näkynyt edelleen
kaupungin väestömäärän vähenemisenä sekä demografisen huoltosuhteen heikkenemisenä
tarkastelujaksolla. Väestöennusteen mukaan Outokummun asukasluku vuonna 2030 olisi 5 606
henkilöä.
Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset (per capita) ovat kasvaneet tasaisesti
tarkastelujaksolla, mutta perusterveyden avohoidon lääkärikäyntien määrä on vähentynyt.
Alkoholijuomien myynti asukasta kohden väheni Outokummussa vuoteen 2019 saakka, jolloin
valtakunnan keskiarvo ylittyi enää 0,7 litraa. Vuonna 2020 valtakunnan keskiarvo oli sama kuin
2019 eli 6,9 litraa mutta Outokummussa myynti nousi vuodessa litran eli 8,6 litraan (til-%. 100 %)
asukasta kohden. Tilastoista ei ole erotettavissa muiden kuntien asukkaiden alkoholijuomien ostot
Outokummusta eikä toisaalta outokumpulaisten ostot muualta.
Pitkäaikaistyöttömien osuus työvoimasta on Outokummussa kasvanut tarkastelujaksolla ja se on
viimeisimmän tilastotiedon mukaan hieman yli maakunnallisen keskiarvon. Nuoriso- ja
rakennetyöttömyys ovat edelleen suuria haasteita. Toimeentulotukea saavien henkilöjen määrä
on verrattain suuri kaikissa tarkasteluryhmissä.
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Poliisin tietoon tulleiden henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä (per 1000 asukasta)
on Outokummussa vähentynyt tasaisesti koko tarkastelujakson ajan, mutta on silti hieman yli
maakunnallisen keskiarvon.

1.2 Painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi
Edellisen kauden hyvinvointisuunnitelman (2017-2021) painopisteeksi oli asetettu seuraavat
kolme painopistettä:
1) Elinvoimainen kaupunki
2) Hyvinvoivat kaupunkilaiset
3) Kaupunki-imago ja osallisuus
1) Elinvoimainen kaupunki
Kaupungin elinvoiman voidaan arvioida parantuneen monella mittarilla; taloustilanne on
kohentunut ja vuonna 2021 Outokumpu nousi muuttovoittokunnaksi. Lisäksi työllisyystilanne on
ollut paranemaan päin. Kaupungin talouden ja tulevaisuuden kannalta erittäin merkittävä toimi oli
energiayhtiön osakeosuuden myynti, josta kaupunki kirjasi merkittävän myyntivoiton. Tämä
mahdollistaa rahastoituna kaupungin kehittämisen ja elinvoiman edistämisen myös
tulevaisuudessa sekä antaa "puskureita" kansallisten ja kansainvälisten taloustilannemuutosten
varalle. Lisäksi on huomioitava kaupungin monin paikoin parantunut työllisyystilanne, vaikka mm.
nuoriso- ja rakennetyöttömyys ovat edelleen suuria haasteita.
Kaupungin, yrittäjien ja yhdistysten välinen yhteistyö toimii erinomaisesti; Outokumpu valittiin
vuonna 2021 Pohjois-Karjalan vuoden yrittäjyyskunnaksi, nyt kolmatta kertaa.
Järjestöyhteistyössä keskeisenä toimijana on ollut "yhdistysten yhdistys" OkuJane, jolla
edustajansa kaupunginhallituksen alaisessa osallisuus- ja yhteisötoimikunnassa.

2) Hyvinvoivat kaupunkilaiset
Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseen on kiinnitetty huomioita alkaen johtamisesta;
kaupunginjohtajan johtoryhmä on nimetty kaupungin hyvinvointiryhmäksi kaupunginhallituksen
päätöksellä. Lisäksi kaupungissa on nimetty hyvinvoinvointikoordinaattori. Kaupungin ja
järjestöjen välisiä hyvinvointikumppanuuksia mahdollistetaan aktiivisesti.
Globaali koronaviruspandemia on haastanut hyvinvointia ja terveyttä merkittävästi vuosina 2020–
21 paitsi itse koronavirussairauden muodossa, myös mm. kansallisesti kasvaneina
mielenterveyden ongelmina. Vuonna 2021 julkaistun tutkimuksen mukaan jopa joka viidennellä
suomalaisnuorella on sellaisia mielenterveyden häiriöitä, joihin he tarvitsevat apua.
Urheilutalon valmistunut peruskorjaus parantaa entisestään kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen mahdollisuuksia; mittavassa remontissa on huomioitu mm. esteettömyys
ja erilaiset liikkujaryhmät. Urheilutalo kuuluu kiinteästi kaupungin hyvinvointikampukseen, joka
sisältää lisäksi Kummun E-9-koulun, kirjaston, uimahallin, jäähallin, yleisurheilu- ja
jalkapallokentän, hiihtoladut ja lenkkipolut sekä Kulttuuritalo Maritan toiminnot.
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Ennaltaehkäisevinä toimina kaupunki on jakanut vuodesta 2020 talvisin hiekoitushiekkaa
kaupunkilaisille yksityisten piha-alueiden hiekoittamiseen; näin pyritään estämään kaatumisia
sekä niistä koituvia vahinkoja ja hoitojaksoja.
3) Kaupunki-imago ja osallisuus
Merkittävä myönteinen vaikutus kaupunki-imagoon on ollut vuonna 2021 valmistuneella
kaupungin pääkadun, Kummunkadun, peruskorjauksella ja digitalisoinnilla. Kaupungin
yleisilmettä on parannettu lisäksi määrätietoisesti mm. yleisten alueiden kunnossapitoon
panostamalla. Myös kaupungin kohentuneella taloustilanteella sekä muuttovoitolla on
myönteinen imagovaikutus.
Kaupunkilaisten osallisuutta on vahvistettu pitkäjänteisesti mm. kaupunginhallituksen alaisen
osallisuus- ja yhteisötoimikunnan voimin; Outokummussa on järjestetty vuosina 2019 ja 2020
Osallisuusviikko, jonka aikana mm. yhdistykset ovat esitelleet toimintaansa ja järjestäneet
esimerkiksi ilmaisia tutustumiskertoja harrastuksiin. Korona-aikana on lisäksi korostunut
etäosallisuus; Outokummun kaupunginvaltuuston kokoukset on videoitu jo vuodesta 2019, millä
on jo lähtökohtaisesti tahdottu parantaa kuntalaisten tieto-osallisuutta. Lisäksi esimerkiksi vuonna
2021 järjestettiin kuntalaiskyselyt mm. uudesta konsernistrategiasta sekä kaupungin viestinnästä.

1.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Indikaattoritietojen ja muun aineiston osoittaman hyvinvointitilannekuvan perusteella on
nostettavissa seuraavia havaintoja:
Kaupungin elinvoiman kehittämisen kannalta erityisen keskeistä on työllisyyskehitys, johon tulee
kiinnittää erityistä huomiota jatkossakin; vaikka tilanne on paranemaan päin, erityisesti nuoriso- ja
pitkäaikaistyöttömyys ovat edelleen suuria haasteita. Mm. vaikuttavaa hanketoimintaa tarvitaan,
minkä ohella kaupungin ja yrittäjien välisellä yhteistyöllä on erittäin suuri merkitys.
Moniammatillinen lapsiperheiden kohdennettu tuki. Korkea työttömyys, pienituloisuus,
päihteiden käyttö sekä suuri yksinhuoltajaperheiden määrä näkyvät lasiperheiden tilanteessa
Outokummussa. Sosioemotionaalisten ongelmien sekä ylisukupolvisen huono-osaisuuden ja
syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn tarvitaan edelleen tukea perheille. Asiassa korostuu
moniammatillisuus eli sektorirajat ylittävien toimien tärkeys.
Lasten ja nuorten psykofyysis-sosiaalinen hyvinvointi. Outokumpulaisista 8. ja 9. luokan oppilaista
liki neljännes on ilmoittanut kokevansa kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta. Samasta
vastaajajoukosta yli kolmannes kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. Lasten ja
nuorten psykofyysis-sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen tulee kiinnittää huomiota. Tarvetta
korostaa entisestään valtakunnallinen tutkimustieto (2021), jonka mukaan joka viidennellä
suomalaisnuorella on sellaisia mielenterveyden häiriöitä, joihin he tarvitsevat apua.
Väestön ikääntymiseen ja eläkeikäisen väestöryhmän koon kasvuun varautuminen sekä
palvelutarpeen muutokset on syytä huomioida päätöksenteossa erityisen määrätietoisesti; yli 65vuotiaat muodostavat Outokummun väkiluvusta noin kolmanneksen, ja väestöosuus kasvaa.
Ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitämiseen, arjen hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen ja
toimintaympäristötekijöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota myös jatkossa. Yksinäisyyden
ehkäisemisessä eräs mahdollisuus ovat yhteisöllisyyttä tukevat asumisratkaisut. Valmistumassa
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olevat uusi hoivakoti ja sote-asema ovat erityisen tärkeitä uudisrakennuksia ikääntyneimmän
väestönosan palvelutarpeita ajatellen.
Ennaltaehkäisevien palvelujen ja toimintojen tärkeys. Outokummun palvelutarjonta on mm.
liikuntapaikkojen osalta ensiluokkainen, erityisesti kaupungin kokoon nähden; kaupungin
ydinkeskustassa sijaitsevan hyvinvointikampuksen alueella ovat E-9-koulu, kirjasto, urheilutalouimahalli, jäähalli, yu- ja jalkapallokenttä, hiihtoladut, lenkkipolut ja Kulttuuritalo Marita. Nimensä
mukaisesti hyvinvointikampus tarjoaa kattavat puitteet hyvinvoinnin ylläpidolle niin liikunnan,
kulttuurin kuin sosiaalisten kohtaamisten keinoin. Vastaavaa ennaltaehkäisevää toimintaa on
syytä jatkaa myös tulevaisuudessa, myös mm. ehkäisevän päihdetyön toimintoja ja vaikuttavuutta
vahvistamalla.

OSA II HYVINVOINTISUUNNITELMA VALTUUSTOKAUDELLE
2021 - 2025
1.1 Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset
Outokummun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 31.1.2022 ( 5) vuosien 2022-25
konsernistrategian.
Konsernistrategian läpileikkaavat painopisteet (teemat) ovat:
- Kaupunki-imago ja viestintä
- Kaupunkiympäristön viihtyisyys ja turvallisuus
- Elinvoima, työllisyys ja yritysystävällisyys
- Hyvinvoivat kuntalaiset, laadukas asiakaspalvelu
Strategiassa kaupungin missiona on "Hyvinvoivat kaupunkilaiset - Elinvoimainen kaupunki".
Hyvinvointisuunnitelman sisällöt koskevat koko strategiaa.

1.2 Hyvinvoinnin edistämisen erillisohjelmat ja -suunnitelmat
Kumpukartta -konsernistrategia 2022 - 25
Varhaiskasvatussuunnitelma
Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat
Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma
Opiskeluhuollon koulukohtaiset suunnitelmat
Kaupungin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Varautusmissuunnitelma
Liikenneturvallisuussuunnitelma
Kotouttamisohjelma
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1.3 Hyvinvointisuunnitelma
Valtuustokauden 2021-2025 toimenpiteet kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi on
johdettu konsernistrategiasta. Tavoitteita tarkistetaan tarvittaessa vuosittain osana kaupungin
talousarviota. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain osana kaupungin tilinpäätöstä.

1.3.1

Elinvoima ja työllisyys

Tavoite

Työllisyyden
edistäminen

Toimenpiteet ja
vastuutaho

Resurssit

Arviointimittarit

Outokummun kaupungin
työllisyyspalvelut tukevat
työllistymistä, erityisesti Kaupungin
nuorten aikuisten sekä
työllisyyspalvelut,
pitkäaikaistyöttömien
työllisyyshankkeet
mahdollisuuksia löytää
heille sopivin palvelu.

Pitkäaikaistyöttömät, %
työttömistä
Nuorisotyöttömät, % 18 24-vuotiaasta työvoimasta
Toimeentulotukea
pitkäaikaisesti saaneet 25 64-vuotiaat, %
vastaavanikäisestä
väestöstä

Työllistämislisä
yrityksille, kolmannen
sektorin organisaatioille
sekä
kaupungiorganisaation
yksiköille ja
yhteistyötoimintaalueiden yksiköille.

Outokummun
kaupunki, € / TAvuosi

Myönnetyt
työllistämislisätyöpaikat

Kesätyöllistäminen

Kaikille perusopetuksen
Kaupunkikonserni,
päättäville ja 2. asteen
yritykset ja 3. sektori opiskelijanuorille tarjolla
kesätyöjakso

Proaktiiviset toimet
yritysten ja investointien
Aloittaneiden ja
Business Joensuu Oy
Työpaikkojen ja
saamiseksi Outokumpuun
toimintansa päättäneiden
yritysten toiminnan sekä nykyisten yritysten ja Outokummun seudun yritysten erotus (+/-/0)
teollisuuskylä Oy
turvaaminen sekä
työpaikkojen
sekä työpaikkojen
Hyvinvointipalvelut
aktiivinen
säilyttämiseksi
kokonaislukumäärä
uusyrityshankinta paikkakunnalla
Yrittäjyyskasvatus
Yrittäjyyskasvatuksen
Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksessa,
Yksiköiden henkilöstö
perusopetuksessa ja
toteutuminen yksiköissä
lukiokoulutuksessa
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1.3.2
Tavoite

Terveyden
edistämisen
aktiivinen
johtaminen

Hyvinvoivat kuntalaiset
Toimenpiteet ja
vastuutaho
Kuntalaisten
hyvinvoinnin ja
terveydentilan
aktiivinen seuranta ja
raportointi.

Resurssit

Arviointimittarit

Terveydenedistämisaktiivisuu
Kaupungin johtoryhmä
s (TEA) kunnan strategisessa
(hyvinvointiryhmä)
Hyvinvointisuunnittelun
johtamisessa, pistemäärä
kytkeminen osaksi
kaupungin strategiaa ja
vuotuista toiminnan ja
talouden suunnittelua
Lapsiystävällinen kunta
-toimintamallin
Lapsiystävällisen kunnan
Lasten ja nuorten toiminpiteiden
Kaupunkiorganisaatio
toteuttaminen koko
statuksen saaminen
elintapojen ja
kaupungin
hyvinvoinnin
kehittämistoimet organisaatiossa
sekä
Terveydenedistämisaktiivisuu
Lasten terveyden ja
syrjäytymisen
Päivittäisen toiminnan s (TEA) perusopetuksessa,
ennaltaehkäisy hyvinvoinnin
resurssit sekä
pistemäärä
kokonaisvaltainen
hankerahoitus
Kouluterveyskysely 4-5 lk ja
edistäminen
8-9 lk tulokset
Seniorikortti
Myönnettyjen
seniorikorttienkorttien määrä
Liikuntapalvelut
Ikäihmisten
Voimaa vanhuuteen toimintakyvyn toimintamallin
Voimaa vanhuuteen ylläpito ja
aktiivinen toteuttaminen
toimintaan osallistuneet
liikuntavammoje
Kaatumisiin ja putoamisiin
n ehkäisy
liittyvät hoitojaksot 65 vuotta
Kaatumisten ehkäisy
Kaupunkirakennepalvelu täyttäneillä / 10 000
t
vastaavanikäistä
Terveyserojen
kaventumisen
edistäminen: kaupungin Hyvinvointipalvelut
monipuoliset
TEA-viisarin indikaattoritieto
Kaikkien
harrastepaikat ja liikunnan edistämiseen
väestöryhmien palvelut ovat kaikkien Osallisuus- ja
sitoutumisesta ja seurannasta
kokonaisvaltaise kaupunkilaisten
yhteisötoimikunta
n hyvinvoinnin käytettävissä.
edistäminen
Yleiset hyvinvoinnin mittarit
Hyvinvointikoordinaatto
Perustoiminnalla ja
ri
hankerahoituksilla
tuetaan lasten,
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Päihteiden
käytön
vähentäminen

1.3.3

lapsiperheiden, nuorten,
työikäisten sekä
senioreiden kulttuuri- ja
liikuntaharrastuneisuutt
a. Hankerahoituksena
mm. Harrastamisen
Suomen malli,
Liikunnallinen
elämäntapa jne.
Nuorten ja aikuisten
Hyvinvointipalvelut
päihteiden käyttöa
vähennetään
kokonaisvaltaisella
Kaupunkirakenne- ja
ennaltaehkäisevällä
hallintopalvelut
päihdetyöllä.

Päihteiden käyttöä kuvaavien
indikaattoreiden kehitys

Osallisuus ja toimiva kaupunkiympäristö

Tavoite
Positiivisen
kaupunkikuvan
kehittäminen

Toimenpiteet ja
vastuutaho
Taajama-alueen
yleisilmeen ja
viihtyisyyden
parantaminen edelleen.
Liikenneturvallisuuden
kehittäminen

Liikenneturvallisuude
n ja esteettömyyden
Esteettömyyden
parantaminen
kehittäminen

Kaupunkilaisten
osallisuuden ja
yhteisöllisyyden
edistäminen

Suunnitteluosallisuus:
turvaa kuntalaisille
oikeuden saada tietoa
ajankohtaisista
hankkeista ja osallistua
kunnallisiin
suunnitteluprosesseihin
Hyvinvointisuunnitteluu
n ja arviointiin
osallistuminen

Resurssit

Arviointimittarit

Kaupunkirakennepalvelu Toteutuneet
t
toimenpiteet
Talousarvion sallimissa Toteutuneet
rajoissa
toimenpiteet
Kaupunkirakennepalvelu
t
Toteutuneet
toimenpiteet
Senorineuvosto ja
vammaisneuvosto
Osallisuus- ja
yhteisötoimikunnan
kokousten määrä / vuosi

Osallisuus- ja
yhteisötoimikunta
OkuJane
Info- ja
keskustelutilaisuudet

Järjestöjen (OkuJane),
yritysten ja kaupungin
yhdessä järjestämien
tapahtumien määrä /
vuosi
Kuntalaiskeskustelutilaisuuksien
määrä (kertaa/vuosi)
Sähköisille ym.
alustoille
kommentoitavaksi
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avattujen asioiden
määrä (kpl/vuosi)
Toimintaosallisuus:
liitetään kuntalaisten
omaan toimintaan
elinympäristössään.
Järjestöavustusten ja
kunppanuussopimusten
uudistaminen ja
monipuolinen käyttö
Päätösosallisuus:
tarkoittaa palveluiden
käyttäjien päätösvaltaa
palveluiden
tuottamisessa.
Osallisuus ja
yhteisötoimikunnan
vaikuttaminen

Avustettujan tahojen
lukumäärä
Avustukset ja
kumppanuussopimukset

Solmittujen
kumppanuussopimuksie
n lukumäärä
Kuntalaisaloitteiden
määrä / vuosi

Osallisuus- ja
yhteisötoimikunta

Osallisuus- ja
yhteisötoimikunnan
KH:lle tekemien
ehdotusten määrä /
vuosi

Osallisuus- ja
yhteisötoimikunta

Tieto-osallisuus:
Järjestöyhteyshenkilö
kuntalaisten oikeuteen
saada tietoa,
kuntalaisten
OkuJane
kuulemiseen ja
kyselyihin vastaamiseen.
Järjestöyhteistyön
Sähköiset
ohjeen laadinta ja
palvelukanavat ja
päivitys
palauteväylät

Kuntalaiskyselyjen
määrä (kpl/vuosi)

Järjestöyhteistyön
ohjeen valmistuminen,
käyttönotto ja seuranta

Kuntalaistapaamiset,
asukaskyselyt
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OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY
1.1 Suunnitelman laatijat
Kaupunginjohtajan johtoryhmä / kaupungin hyvinvointiryhmä:
Pekka Hyvönen, kaupunginjohtaja
Päivi Lintumäki, hallinto- ja talousjohtaja
Jukka Orenius, hyvinvointijohtaja
Jarkko Karvonen, kaupunkirakennejohtaja
Jukka-Pekka Lätti, kehitysjohtaja, hyvinvointikoordinaattori
Kari Hyvärinen, toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus
Ellinoora Ojala, ehkäisevän päihdetyön asiantuntija. Siun sote

1.2 Suunnitelman hyväksyminen
Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 28.2.2022 §XX
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