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Hyvinvointisuunnitelma 2017-2021 

 

Sonkajärven kunnan laaja hyvinvointikertomus 2017-2021 on hyväksytty valtuustossa 25.2.2019. 

Hyvinvointikertomus sisältää hyvinvointisuunnitelman, jonka tavoitteiden saavuttamisesta 

raportoidaan vuosittain sekä valtuustokauden päätyttyä. Tämä hyvinvointiraportti kuvaa, miten 

hyvinvointisuunnitelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ovat toteutuneet ja mikä on Sonkajärven 

kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tila vuonna 2019. Raportin on koostanut HyTe-ryhmä. 

 

Hyvinvointisuunnitelma pohjautuu kuntastrategiaan 2017-2021. Hyvinvointisuunnitelman mukaan 

Sonkajärven kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopistealueet ovat lasten ja perheiden 

hyvinvointi, elämänhallinnan tukeminen sekä terveelliset elämäntavat.  

 

 
 
Kuva 1. Hyvinvointisuunnitelman 2017-2021 painopistealueet. 

 

 

Hyvinvointiraportti vuodelta 2021 

 

Hyvinvointisuunnitelman toteuma vuodelta 2021 on raportoitu alla olevassa taulukossa. Osassa 

kohdista lukuja ei ole, mikä johtuu siitä, ettei Sotkanet:stä saa uusimpia lukuja ennen syksyä. 

Raportissa esitetään lyhyt yhteenveto hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tilasta Sonkajärven 

kunnassa vuonna 2021.  

Hyvinvointi- ja Terveys - työryhmä  

Sonkajärven kunnan Hyvinvointi- ja Terveys -työryhmään (HyTe) ovat kuuluneet: 

Virpi Jukarainen työllisyyskoordinaattori (pj.) 

Ville Wäisänen nuoriso- ja liikuntasihteeri 

Eeva Keränen kirjastonjohtaja/kansalaisopiston rehtori 

Tarja Pirkkalainen luottamushenkilöiden edustaja 

Riitta Savolainen luottamushenkilöiden edustaja  

Terveelliset 
elämäntavat

Elämänhal
-linnan 

tukeminen

Lasten ja 
perheiden 
hyvinvoint

i



Tarja Hänninen varhaiskasvatuksen vastaava 

Marika Lätti   Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 

Merja Väisänen-Räty rehtori 

 
 
 
 
Mittarit on luotu hyvinvointisuunnitelmassa 2022-2025, uudelle valtuustokaudelle ( 2021-2025). Tästä 

syystä kaikkiin tunnuslukuihin ei ole lukuja  vuodelta 2021.  ( Luvut on etsitty toukokussa 2022)
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Tavoite Toimenpiteet Toimielin Tulosyksikk

ö/vastuutah

o 

Arviointitapa/mittar

i 

1. Kuntalaisten 

hyvinvointi 

1.1 Kunnalliset 

varhaiskasvatuspalvelu

t 

Sivistyslautak

unta 

Varhaiskasva

tus 

Kokoaikaiseen 

varhaiskasvatukseen 

päiväkodeissa ja 

perhepäivähoidossa 

osallistuneet 0-6- 

vuotiaat, kunnan 

kustantamat palvelut 

31.12. 2021  

86 lasta 

( lähde: Effica: 

sosiaalitoimen 

toimintatietoja) 

 

Osa-aikaiseen 

varhaiskasvatukseen 

päiväkodeissa ja 

perhepäivähoidossa 

osallistuneet 0-6- 

vuotiaat, kunnan 

kustantamat palvelut 

31.12. 2021  

28 lasta 

( lähde: Effica: 

sosiaalitoimen 

toimintatietoja) 

 

Asiakastyytyväisyysk

ysely: lapsen 

viihtyminen 

varhaiskasvatuspaik

assa 



 
MITTAAMINEN 

ALKAA v. 2022 

Suunnitelmakauden 

2022-25 indikaattori 

 

1.2 Kunnalliset 

varhaiskasvatuspalvelu

t 

Sivistyslautak

unta 

Varhaiskasva

tus 

Liikkuva 

varhaiskasvatus: 

nykytilan arviointi 

Arviointi suoritettu 

Liikkuva 

varhaiskasvatus- 

ohjelman lähtötason 

arviointina 

alkuvuodesta 2021 

Ka 1,91 / 4 

 

Liikkuvien ihmisten 

Sonkajärvi: 

varhaiskasvatuksen 

liikunnallisten 

tapahtumien määrä 

MITTAAMINEN 

ALKAA v. 2022 

Suunnitelmakauden 

2022-25 indikaattori 

 

1.3 

Yrittäjyyskasvatuksen 

vahvistaminen 

koulutoimessa.  

Sivistyslautak

unta 

koulutoimi Yrityskylä-toimintaa 

järjestetään.  

Yrittäjyyskasvatuskur

ssin järjestäminen 

peruskoulutuksessa 

(osallistujamäärä) 

6.lk 22 oppilasta 

9.lk 43 oppilasta 



 
Yrittäjyyskurssi 

vapaasti valittavana  

9 oppilasta. 

 

1.4 Lapsiperheille 

sopivasta 

asuntotarjonnasta 

huolehtiminen  

 

 

Kunnanhallitu

s 

Sonkakoti Oy Asunnon saaneet 

asuntoa hakeneista 

(%)  2021: 62,8% 

(79 / 145) 

Ahtaasti asuvat 

lapsiasuntokunnat 

kaikista 

lapsiasuntokunnista, 

% 2021: 28,4% 

 

1.5 Lastensuojelu Sivistyslautak

unta, 

kunnanhallitu

s 

Sosiaalityö, 

varhaiskasva

tus, 

koulutoimi 

Kodin ulkopuolelle 

sijoitetut 0- 17- 

vuotiaat, % 

vastaavan ikäisestä 

väestöstä: Vuoden 

2021 lukuja ei 

saatavilla 

1.6 Lastensuojelun 

avohuolto 

Sivistyslautak

unta, 

kunnanhallitu

s 

Sosiaalityö, 

varhaiskasva

tus, 

koulutoimi 

Lastensuojelun 

avohuollon 

asiakkaat, 0-6- 

vuotiaat, % 

vastaavan ikäisestä 

väestöstä:Vuoden 

2021 lukuja ei 

saatavilla 

Lastensuojelun 

avohuollon 

asiakkaat, 7-12- 

vuotiaat, % 

vastaavan ikäisestä 

väestöstä: Vuoden 

2021 lukuja ei 

saatavilla 



 
Lastensuojelun 

avohuollon 

asiakkaat, 13-17- 

vuotiaat, % 

vastaavan ikäisestä 

väestöstä: Vuoden 

2021 lukuja ei 

saatavilla 

1.7 Perheentalo –

toiminta 

Sivistyslautak

unta, 

kunnanhallitu

s 

Varhaiskasva

tus, järjestöt 

kokoontumiskerrat, 

osallistujamäärä 

kevät 2021: 

ulkokokoontumisina, 

kokoontumiskertoja 

4, keskimäärin 4 

kävijää 

 

syksy 2021:  

kokoontumiset 

Kasperissa, 

kokoontumiskertoja 

12, keskimäärin 15 

kävijää 

ikäihmisten 

kokoontumiskertoja 

1.8 Tilojen 

terveellisyydestä ja 

turvallisuudesta 

huolehtiminen (esim. 

päiväkodit, koulut, 

harrastuspaikat).  

Tekninen 

lautakunta 

Tilapalvelut Tiloista on 

huolehdittu 

suunnitelmien ja 

tarpeen mukaan.  

Eläinlääkärien tilojen 

peruskorjatut tilat 

valmistuivat käyttöön 

elokuussa 2021 

                                

Terveyskeskuksen 

peruskorjaustyöt 

2021 – 2022 

käynnistyi vaiheella 

1. syyskuussa 2021 



 
                                 

Nallemuorin iv- 

koneiden uusiminen, 

huonekohtaisten 

jäähdytysjärjestelmie

n ja valaistuksen 

uusiminen Led – 

valaistukselle 

valmistui elokuun 

alkuun 2021 

                                 

Palvelutalon 

Mosaiikin 

hoivatilojen 

huonekohtainen 

jäähdytys valmistui 

syksyllä 2021 

                                 

Sukevan alakoulun 

hissin peruskorjaus 

valmistui heinäkuun 

lopussa 2021 

                                 

Koulukeskuksen 

yläkoulun osan 

luokkatilojen 

tiivistyskorjaukset ja 

keittiön lattian 

muutokset/korjaukse

t valmistui elokuun 

alkuun 2021 

                                 

Sonkajärven 

paloaseman 

varavoimakone koko 

rakennuksen 

käyttöön valmistui 

syksyllä 2021 

                                

Sonkajärven 



 
liikuntahallin 

valaistus uusittiin 

Led – valaisimille 

kesäkauden 2021 

aikana 

                                  

Taitotalon 

purkamisen johdosta 

Korvaavien tilojen 

rakentamista tehtiin 

syyskaudella 2021 

                                 

Kirjastotalon 

lämmitysverkoston 

täydennyskorjaus 

syksy 2021 

 

Kangaslammen 

kuntoradan kahden 

käyttöikänsä lopussa 

olleen jokiylitys sillan 

uusiminen syksyllä 

2021 

1.9 Monenlaisen 

osaamisen 

arvostaminen 

Sivistyslautak

unta 

Kulttuuritoimi Kulttuuripalkinto 

jaetaan vuosittain 

sonkajärveläiselle 

yksityiselle 

henkilölle, yhteisölle 

tai ryhmälle, joka on 

omaperäisellä tavalla 

kehittänyt ja tuonut 

esille kotipitäjän 

kulttuuria, 

rikastuttanut kunnan 

kulttuurielämää tai 

ansioitunut 

kulttuuriperinteen 

tallentamisessa, ja 

tehnyt tätä kautta 



 
Sonkajärveä 

tunnetuksi. 

Sonkajärven 

kunnan 

kulttuuripalkinnon 

2021 sai 

korumuotoilija, 

yrittäjä Anna-

Reetta Väänänen. 

1.10 Nuorille ja lapsille 

suunnattavat 

tapahtumat/retket 

 

 

 

 

 

Sivistyslautak

unta 

Nuoriso- ja 

liikuntatoimi, 

Koulutoimi, 

Kulttuuritoimi

Seurakunta, 

Järjestöt ja 

yhdistykset 

Tapahtumien/retkien 

lukumäärä, vuosi 

10 nuoriso- ja 

liikuntatoimen 

tapahtumaa 

Lapset ja nuoret, 

jotka eivät osallistu/ 

harrasta: Tätä ei ole 

mitattu vuonna 2021, 

uutena seuraavassa 

suunnitelmassa. 

Lasten- ja nuorten 

kirjastopalvelut, 

lainausmäärä ja 

hankinnat 

Lasten- ja 

nuortenkirjallisuude

n lainaus 17 036, 

hankinnat 695 

nimekettä 

Kansalaisopiston ja 

Ylä-Savon 

musiikkiopistoon 



 
osallistuneet lapset 

ja nuoret 17 

Lukemista edistävät 

tapahtumat 

(satutuokiot, 

kirjailijavierailut ym.) 

ja niihin 

osallistuneiden 

määrä  

30 tapahtumaa,       

1 286 osallistujaa 

 1.11 Digitaitojen 

neuvonta 

 

Sivistyslautak

unta 

Kulttuuritoimi 

 

digineuvonnan 

järjestäminen 

erityisesti senioreille 

Kansalaisopisto on 

järjestänyt 

digineuvontaa sekä 

Sukevalla ja 

Sonkajärvellä 

yhteensä 50 kertaa 

(á 2 t/kerta).  

 1.12 

Maahanmuuttajien 

kotouttaminen  

Sivistyslautak

unta, 

kunnanhallitu

s 

Varhaiskasva

tus, 

Koulutoimi, 

Järjestöt ja 

yhdistykset 

Maahanmuuttajien 

kotouttaminen 

yhdessä yhdistysten 

ja yritysten kanssa 

( mittarit? 

-kielikursseille 

osallistujien määrä 

-varhais-

kasvatukseen/ 

kouluun osallistujat 

-kotikuntana 

Sonkajärvi): Ei ole 

mitattu v 2021, 

Suunnitelmakauden 

2022-25 indikaattori 



 
 

2.Elämän- hallinnan 

tukeminen ja 

terveyden 

edistäminen 

 

2.1 Koululaisten 

elämänhallinta 

Sivistyslautak

unta  

Koulutoimi Kokee 

terveydentilansa 

keskinkertaiseksi tai 

huonoksi, % 8. ja 9. 

luokan oppilaista 

Kouluterveyskysely 

26,9% 

 

Tupakoi päivittäin, % 

8. ja 9. luokan 

oppilaista 

10,9% 

 

Ylipaino, % 8. ja 9. 

luokan oppilaista  

25,8% 

  

 2.2 Lasten ja nuorten 

tunne- ja 

itsesäätelytaitojen 

vahvistaminen 

varhaiskasvatuksessa 

ja koulutoimessa 

Sivistyslautak

unta 

Varhaiskasva

tus ja 

koulutoimi 

Oppilashuollon 

tukipalvelujen 

saatavuus 

Tsemppari 5 pv/vko 

(60%) 

Psyykkari 2,5pv/vk 

(50%) 

Kuraattori 2,5pv/vk 

(50%) 

Psykologi 1pv/vko 

Koulukoutsi 3 

pv/vko(60%) 

 

Muun käytettävissä 

olevan 

henkilöresurssin 

riittävyys: 

Psykososiaalisen ja 

neuropsykiatrisen 



 
tuen osalta resurssit 

eivät ole riittävät. 

Psykologien kohdalla 

on resurssipulaa, 

jota ei ole 

ostopalveluillakaan 

saatu paikattua. 

Koulukuraattorin 

työpanoksen määrä 

viikossa.  Jaettuna 

100 oppilaalla 

(Suunnitelmakauden 

2022-25 indikaattori) 

Vähintään 16 tuntia 

viikossa 

työskentelevien 

opettajien 

lukumäärä: 33 kpl 

Kohdennetun 

nuorisotyön 

ryhmätoiminta 

koulun kanssa: 

Kohdennetun 

nuorisotyön ryhmät 

tytöille ja pojille 2021 

 2.3 Oppimispolun 

turvaaminen 

(koulupudokkuuden 

ennaltaehkäiseminen), 

koulutyöntekijän 

työpanoksen 

suuntaaminen 

perusopetuksessa 

erityisesti 6.-9. 

luokkalaisiin 

Sivistyslautak

unta 

Koulutoimi Koulutuksen 

ulkopuolelle jääneitä 

17 - 24-vuotiaita 

vastaavan ikäisestä 

väestöstä, %: 0 kpl 

peruskoulunsa 

päättäneistä.  



 
 2.4 Toisen asteen 

opiskelijoiden 

tukeminen tutkinnon 

saavuttamiseen 

Sivistyslautak

unta 

Koulutoimi Etsivän nuorisotyön 

resursointi 40% 

Oppilashuollon 

tukipalvelujen 

saatavuus: On 

tukihenkilöstö ja 

erityisopettaja 

 2.5  nuorten päihteiden 

käytön ehkäiseminen, 

mielekkään tekemisen 

mahdollistaminen 

Sivistyslautak

unta 

 

Ehkäisevän 

päihdetyön 

koordinaattori  

Seurakunta, 

Järjestöt ja 

yhdistykset 

 

Päihdeindikaattorit 

sotkanet.fi 

Tosi humalassa 

vähintään kerran 

kuukaudessa, % 8. 

ja 9. luokan 

oppilaista (Tietoa v 

2021 ei ole 

saatavissa 

Sotkanetistä) 

Tosi humalassa 

vähintään kerran 

kuukaudessa, % 

lukion 1 ja 2. luokan 

oppilaista( Tietoa v 

2021 ei ole 

saatavissa 

Sotkanetistä) 

Mielekkään 

tekemisen 

mittaaminen: 

asukaskysely, 

harrastekysely, 

kouluterveyskysely   

( Lukuja ei ole 

mitattu vuonna 2021,  

Suunnitelmakauden 

2022-25 indikaattori) 

https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szY0ibTWNbfWNTTItg7Vt9ZNAwA=&region=szZ1BgA=&year=sy5zsjbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228&drillTo=289
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szY0ibTWNbfWNTTItg7Vt9ZNAwA=&region=szZ1BgA=&year=sy5zsjbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228&drillTo=289
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szY0ibTWNbfWNTTItg7Vt9ZNAwA=&region=szZ1BgA=&year=sy5zsjbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228&drillTo=289
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szY0ibTWNbfWNTTItg7Vt9ZNAwA=&region=szZ1BgA=&year=sy5zsjbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228&drillTo=289
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szY0ibTWNbfWNTTItg7Vt9ZNAwA=&region=szZ1BgA=&year=sy5zsjbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228&drillTo=289
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szY0ibTWNbfWNTTItg7Vt9ZNAwA=&region=szZ1BgA=&year=sy5zsjbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228&drillTo=289
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szY0ibTWNbfWNTTItg7Vt9ZNAwA=&region=szZ1BgA=&year=sy5zsjbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228&drillTo=289
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szY0ibTWNbfWNTTItg7Vt9ZNAwA=&region=szZ1BgA=&year=sy5zsjbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228&drillTo=289
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szY0ibTWNbfWNTTItg7Vt9ZNAwA=&region=szZ1BgA=&year=sy5zsjbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228&drillTo=289
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szY0ibTWNbfWNTTItg7Vt9ZNAwA=&region=szZ1BgA=&year=sy5zsjbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228&drillTo=289


 
 2.6 Kunnan 

työllistämistoiminnan 

jatkaminen ja 

kehittäminen 

Kunnanhallitu

s 

Yleishallinto/t

yöllistäminen 

Työttömyys, %12,3% 

Pitkäaikaistyöttömyy

s, % 3,6% 

Nuorisotyöttömyys, 

% 10,5% 

Työttömät 

työllistämistoimenpit

eissä, lkm 75 

Työkyvyttömyyseläk

että saavat 25 - 64-

vuotiaat % 

vastaavan ikäisestä 

väestöstä 13,2% 

Toimeentulotukea 

pitkäaikaisesti 

saaneet 25 - 64-

vuotiaat %  

vastaavan ikäisestä 

väestöstä, Sotkanet ( 

vuoden 2021 tietoa 

ei saatavilla) 

 2.7 työikäisten 

päihteiden käytön 

ehkäiseminen, 

mielekkään tekemisen 

mahdollistaminen 

Sivistyslautak

unta 

Ehkäisevän 

päihdetyön 

koordinaattori  

Seurakunta, 

Järjestöt ja 

yhdistykset 

 

Päihdeindikaattorista 

sotkanet.fi 

 Päivittäin 

tupakoivien osuus 

(%), 20 - 64-

vuotiaat"( vuoden 

2021 tietoa ei 

saatavilla)  

Alkoholia liikaa 

käyttävien osuus 

(%), 20 - 64-vuotiaat" 

(vuoden 2021 tietoa 

ei saatavilla) 



 
Mielekkään 

tekemisen 

mittaaminen: 

asukaskysely, 

harrastekysely( Ei 

mitattu v. 

2021,Suunnitelmaka

uden 2022-25 

indikaattori) 

 2.8 Ikäihmisten 

päihteiden käytön 

ehkäiseminen, 

eläkkeelle siirtymisen 

tuki, mielekkään 

tekemisen 

mahdollistaminen 

Sivistyslautak

unta 

 

Vanhus- ja 

vammaisneu

vosto 

 

Ehkäisevän 

päihdetyön 

koordinaattori  

Seurakunta, 

Järjestöt ja 

yhdistykset 

 

Eläkeläisillä 

maksuton kuntosalin 

käyttö sekä 

Rutakolla että 

Sukevalla.  

Depressiolääkkeistä 

korvausta saaneet 

65 vuotta täyttäneet 

vastaavan ikäisestä 

väestöstä, % 11.6% 

Päihdesairauksien 

vuodeosastohoitojak

sot 65 vuotta 

täyttäneillä / 1 000 

vastaavan ikäisistä ( 

vuoden 2021 tietoa 

ei saatavilla) 

Kaatumisiin ja 

putoamisiin liittyvät 

hoitojaksot 65 vuotta 

täyttäneillä / 10 000 

vastaavan ikäistä 

(vuoden 2021 tietoa 

ei saatavilla) 

 2.9 Terveyden 

edistäminen 

 

Sivistyslautak

unta 

Liikunta- ja 

nuorisotoimi,  

kulttuuritoimi,  

Uimakouluun 

osallistuneiden ja 

liikuntatapahtumien 

määrä 12 lasta 



 
 Punaisen 

Ristin 

Sonkajärven 

osasto, 

seurakunta, 

järjestöt ja 

yhdistykset 

6 liikuntatoimen 

tapahtumaa.  

Kansalaisopiston 

liikuntaryhmien 

määrää ja osallistujat 

61 ryhmää, 685 

osallistujaa (brutto) 

Eläkeläisten 

uimahallireissujen 

osallistujat ja kerrat: 

8 kertaa, 71 

osallistujaa 

Sos. ja 

terveydenhuollon 

yksiköiden 

asiakkaille 

/asukkaille tarjotun 

kulttuuritoiminnan 

määrä (tilaisuudet, 

vierailut ja 

tapahtumat) ja  Sos. 

ja terveydenhuollon 

yksiköissä 

järjestettyyn 

kulttuuritoimintaan 

osallistuneiden 

asiakkaiden määrä 

Vuonna 2021 

Sonkajärvi oli 

mukana kulttuurisen 

hyvinvoinnin 

hankkeessa ja sitä 

kautta sotekin on 

alkanut 

vahvistamaan 

kulttuurisen 

hyvinvoinnin 



 
näkyvyyttä erityisesti 

ikäihmisten 

palveluissa.  

 

Liikkuva 

terveyspiste  oli 

mukana 6 paikassa. 

2 vapaaehtoista 

terveyspisteen 

hoitajaa tavoitti yht. 

121 asiakasta. 

 

 
Ruoka-apu: 

Ruoanjakelussa oli 

2662 käyntiä. 

Keskiarvo 51 

kävijää/viikko. 

 

EU:n ruoka-apua 

jaettiin 641 pakettia 

(tavoitti 1057 

henkilöä) 

 

3. Kuntalaisten 

omaehtoinen 

harrastaminen ja 

osallisuus 

3.1 Kirjasto, 

kansalaisopisto ja 

musiikkiopisto 

 

 

 

 

 

Sivistyslautak

unta 

Kulttuuritoimi Kansalaisopiston 

toimintaan 

osallistuvien määrä 

759 (netto-

opiskelijamäärä) 

lasten ja nuorten 

kulttuuritoiminnan 

määrä: Konsertit 6 

kpl 

Kirjastopalvelujen 

saatavuus: 

Pääkirjasto ja 

lähikirjasto, 

asiakaspalvelu 3 368 



 
tuntia 

omatoimikirjasto      

5 830 tuntia 

Kirjastokäyntien 

määrä 36 951 

Näyttelyiden määrä 

(Kirjasto ja 

Ruukintupa) 14 

 3.2 Nuorisotilat 

 

Sivistyslautak

unta 

Nuorisotoimi Nuorisotilojen 

kävijämäärät ja 

avoinna olo kerrat 

ka. 17 nuorta / ilta 

Sonkajärvi, 

ka. 8 nuorta /ilta 

Sukeva 

Avoinna 54 krt/ 

Sonkajärvi, 

 31 krt /Sukeva 

 3.3 Ikäihmiset 

 

Sivistyslautak

unta 

Liikuntatoimi Vireyttä Vanhuuteen 

toteutuminen 

(vertaistoimijat) 

Ikäihmisten 

kohtaamispaikan- 

pilotointi syksyllä 

Perheentalon 

yhteydessä. Kävijöitä 

2-4hlöä/ kerta 

vertaisohjaajan 

musiikkiliikunta 1krt/ 

vko liikuntahallilla 

Eläkeläisten matalan 

kynnyksen 

harrastusmahdollisu



 
udet: 

Eläkeläisjärjestöillä 

liikuntahallissa vuoro 

3krt / vko (ilmainen) 

Ystävätoiminnassa 

23 vapaaehtoista, 

joista 13 toimii myös 

henkilökohtaisena 

ystävänä, 

ystäväasiakkaiden  

määrä on 15 ja näitä 

ystäväkäyntejä he 

tekivät yhteensä n. 

100.  

Puhelimella pitivät 

ystäviinsä ainakin 

viikoittain, 

monet päivittäinkin.  

 

Laitosystävien määr

ä on 17. v. 2021 

ystävät järjestivät 14 

virkistyskäyntitilaisuu

tta vanhusten 

palveluasumisen 

yksiköissä ja 

Tuulikanteleessa.  

 

Omaishoitajat 

kokoontuivat 

Kasperissa 5 kertaa. 

Tämän lisäksi 

omaishoitajiin 

pidettiin puhelimella 

yhteyttä. 

Omaishoitajia käy 

ryhmässä 9-.10.  

 



 
 3.4 Yhteisistä asioista 

päättäminen ja asioiden 

ideointi 

Sivistyslautak

unta, 

kunnanhallitu

s, 

kunnanvaltuu

sto 

 kokoontumisien 

määrä:   

Vanhus- ja 

vammaisneuvosto 4 

Nuorisovaltuusto 5 

Kylä- ja 

yhdistysparlamentti 3 

 3.5 Liikuntahaasteet, 

esim. hiihtohaaste, 

pyöräilyhaaste) 

 

 

Sivistyslautak

unta 

Liikuntatoimi Haasteiden määrä 

tai luettelo mitä ne 

olleet: 

kävelykilomertrihaast

e, Rutakon raitin 

tehtävät, joulun 

liikuntahaaste 

 3.6 Eri liikuntamuotojen 

kokeiluun 

kannustaminen: 

liikuntavälineitä lainaan 

kirjastolta (esim. 

maastopyörä, sup-

lauta, sukset, 

lumikengät, 

sähköpyörä) 

 

Sivistyslautak

unta 

Liikuntatoimi 

 

Nuorisovaltu

usto 

lainattavien 

tavaroiden määrä/ 

lainaukset 

luistimet/kypärät 

(jäähalli) 

lumimikengät 

(liikuntahalli) 

pilkkivälineet 

(liikuntahalli) 

tennismailat 

(kirjasto) 

fribeekiekot (kirjasto, 

liikuntahalli) 

frisbeegolfkorit 

(liikuntahalli) 

perheiden 

sisäliikunta 

välinekaappi 



 
käytössä 

perhevuoroilla 

(liikuntahalli) 

 3.7 Liikkumisen ja 

liikunnan tukeminen 

 

 

 

 

 

Sivistyslautak

unta 

Liikuntatoimi, 

Nuorisovaltu

usto, 

Koulutoimi, 

Varhaiskasva

tus, 

Hyvinvointity

öryhmä 

Koulun oppilaita 

aktivoidaan 

koulumatkaliikuntaa: 

Aktiivisuutta tuetaan 

järjestämällä 

turvalliset säilytystilat 

kulkuvälineille. 

Koulussa on pitkät 

liikuntavälitunnit: 

Alakoulussa on. 

Säännöllinen 

liikuntakasvatus, 

erityisesti 

alakouluiässä. 

Kuinka usein kunta 

seuraa lasten ja 

nuorten liikunta-

aktiivisuutta 

(Suunnitelmakauden 

2022-25 indikaattori) 

Lasten ja nuorten 

liikunta-aktiivisuutta 

raportoidaan 

vuosittain kunnan 

hyvinvointikertomuks

essa tai vastaavassa 

kertomuksessa 

(Suunnitelmakauden 

2022-25 indikaattori) 

Varatut perhevuorot, 

lkm 17 

 3.8 Urheilu- ja 

liikuntaseuroille 

myönnetään toiminta-

Sivistyslautak

unta 

Liikuntatoimi Myönnetyt 

avustukset, €/v 



 
avustuksia esim. 

välineiden hankintaan 

16200€ 

 

 3.9 Yhteistyö 

liikuntaseurojen ja 

yhdistysten kanssa

  

 

 

Sivistyslautak

unta 

Liikuntatoimi 

 

 

 

 

 

 

 

Liikuntatoimi, 

koulutoimi, 

kulttuuritoimi 

Kunta kutsuu 

säännöllisesti koolle 

liikuntaseurojen ja 

yhdistysten 

yhteiskokouksen: 1 

krt/ 2021 

Kunnassa kokoontuu 

säännöllisesti 

liikuntaseurojen ja -

yhdistysten sekä 

kunnan yhteinen 

asiantuntijaelin 

(Suunnitelmakauden 

2022-25 indikaattori) 

Kunnassa 

järjestetään 

kohdennettuja 

liikkumisryhmiä 

liikuntaseuratoiminna

n ulkopuolella 

oleville lapsille ja 

nuorille 

(Suunnitelmakauden 

2022-25 indikaattori) 

 

 3.10 Yleishyödyllisten 

yhteisöjen avustukset 

ja hankkeet  

 

Sivistyslautak

unta 

Liikuntatoimi Myönnetyt 

avustukset, €/v 

5900€ 

 3.11 Liikuntapaikkojen 

käyttö 

maksutonta/edullista ja 

houkuttelevaa, 

Sivistyslautak

unta 

Liikuntatoimi Liikuntapaikkojen 

käyttömaksut 

kuntosali: 



 
mahdollista myös ilman 

liittymistä seuraan 

 

eläkeläiset 0€/v 

perhekortti 70€/v 

alle 20v, 25€/v 

liikuntahalli: 

vanhus- ja 

vammaisjärjestöt 

0€/v 

perhevuorot 0€/v 

koko sali 600€/kausi 

½ sali 300€/kausi 

tatami/koulun sali 

kausi 300e 

jäähalli: 

alle 18 joukkueet 

24,20€/tunti 

yli 18 v joukkueet 

39,30€/tunti 

perhevuorot 

39,30€/tunti 

 

 3.12 Liikunnan 

edistäminen ja 

asiakastyytyväisyys 

 

 

sivistystoimi, 

kunnanhallitu

s 

Liikuntatoimi, 

Hyvinvointity

öryhmä, 

kunnanhallitu

s, 

Kulttuuritoim

mi, 

varhaiskasva

tus 

Kunta tekee 

liikuntapaikkojen ja -

palveluiden 

käyttäjille 

asiakaspalautekysel

yjä vähintään joka 

toinen vuosi 

(Suunnitelmakauden 

2022-25 indikaattori) 

Kunnassa on 

päätetty terveyttä ja 

hyvinvointia 



 
edistävän liikunnan 

vastuutahosta 

(Suunnitelmakauden 

2022-25 indikaattori) 

Liikunnan 

edistämisestä 

vastaavat 

viranhaltijat 

osallistuvat 

toimielinten 

vaikutusten 

ennakkoarviointiin 

(Suunnitelmakauden 

2022-25 indikaattori) 

 

Kunnan viimeksi 

laadittuun 

hyvinvointikertomuks

een tai muuhun 

vastaavaan 

kertomukseen 

sisältyy kuvaus 

kuntalaisten liikunta-

aktiivisuudesta( 

Suunnitelmakauden 

2022-25 indikaattori) 

Kunnassa toimii 

liikunnan edistämistä 

käsittelevä 

poikkihallinnollinen 

työryhmä 

(Suunnitelmakauden 

2022-25 indikaattori) 

 3.13 

Varhaiskasvatuksen ja 

koulun 

ruokailusuositusten 

Sivistyslautak

unta 

Varhaiskasva

tus ja 

koulutoimi 

Huoltaja- ja 

kouluterveyskyselyt

On tehty 



 
viestiminen 

vanhemmille 

 

Koulun 

opetussuunnitelmass

a on kuvattu 

kouluruokailun 

järjestämisessä 

tehtävä yhteistyö 

ruokailusta 

vastaavan 

henkilökunnan 

kanssa: 

Kouluruokatiimi 

nimetty ja kokoontuu 

useasti lukuvuoden 

aikana.  

 

Koulussa 

noudatetaan Valtion 

ravitsemusneuvotte-

lukunnan 

kouluruokailusuositu

sta koululounaan ja 

välipalojen 

järjestämisessä: 

Noudatetaan. 

 3.14 julkiset 

venevalkamat ja 

vesistöreittien 

hyödyntäminen 

Sivistyslautak

unta, 

kunnanhallitu

s 

liikuntatoimi, 

tekninen 

toimi 

Venevalkamista 

kartta,  

(Suunnitelmakauden 

2022-25 indikaattori) 

 

Venevalkamien 

määrä 

ei mitattu vuonna 

2021, 

Suunnitelmakauden 

2022-25 indikaattori 



 
 

4. Turvallisuus 4.1 Kouluturvallisuus ja 

poissaolot 

Sivistyslautak

unta 

Koulutoimi, 

tilapalvelut 

Koulussa on 

yhteisesti sovittu 

käytäntö tai 

menettelytapa 

koulutapaturmien 

ennaltaehkäisemises

tä: Jokaisella  

velvollisuus ilmoittaa 

turvallisuusriskeistä 

ja 

kehittämistarpeista. 

 

Kouluympäristön 

terveellisyyden ja 

turvallisuuden sekä 

kouluyhteisön 

hyvinvoinnin 

edistämisen 

tarkastus: 

Työsuojelun 

työpaikkakäynnit 

toteutuneet 

suunnitellussa 

aikataulussa 

Oppilaiden 

poissaolojen 

kokonaismäärää 

seurataan koko 

koulussa: Seurataan 

ja ennaltaehkäisyyn 

on olemassa 

toimintamalli 

 4.2 Tehostettu 

nuorisotyön tiimi 

 

Sivustyslauta

kunta 

nuorisotoimi Perustetaan 

tehostetun 

nuorisotyön tiimi 



 
Perustetaan 2022 

aikana 

5. Kuntajohto 5.1 Hyvinvointityön 

huomioon ottaminen  

Kunnanhallitu

s, 

Kunnanvaltu

usto 

Tarkastuslaut

akunta, 

Hyvinvointity

öryhmä, 

tekninen 

toimi,  

Kunnan 

investointiohjelmass

a otetaan huomioon 

kunnan hyvinvointi- 

ja terveystavoitteet( 

Suunnitelmakauden 

2022-25 indikaattori) 

Kunnan 

tarkastuslautakunna

n 

arviointikertomukses

sa arvioidaan 

valtuustokausittain 

kunnan hyvinvointi- 

ja terveystavoitteiden 

toteutuminen 

(Suunnitelmakauden 

2022-25 indikaattori) 

Kunnan 

talousarviossa ja 

taloussuunnitelmass

a määritellään 

talousarviovuodelle 

mittarit, joilla 

seurataan väestön 

hyvinvoinnin ja 

terveyden 

edistämisen 

tavoitteiden 

toteutumista 

(Suunnitelmakauden 

2022-25 indikaattori) 

 

Kunnassa toimii 

hallituksen tai 



 
valtuuston asettama 

lapsiparlamentti tai 

vastaava 

(Suunnitelmakauden 

2022-25 indikaattori) 

 

Kunnanhallituksessa 

tai 

kunnanvaltuustossa 

on käsitelty 

paikallista 

turvallisuussuunnitel

maa ja päätetty 

toimenpiteistä 

(Suunnitelmakauden 

2022-25 indikaattori) 

 

 5.2 Hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämistyö 

ja hyvinvointikertomus 

  Kunnassa laaditaan 

laaja 

hyvinvointikertomus 

kerran 

valtuustokaudessa: 

Kyllä 

Kunnassa toimii 

erikseen nimetty 

asiantuntija, 

suunnittelija tai 

vastaava, joka 

koordinoi 

hyvinvoinnin ja 

terveyden 

edistämistyötä: Kyllä 

Kunnan 

palveluluiden 

suunnittelussa ja 



 

 

+ Hyvin olevat asiat: 

Sonkajärvi on ketterä kunta, jossa lähdetään pilotoimaan/kokeilemaan hyvinvointia edistäviä toimia 

yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa avoimesti. Haastatte itseänne, nostatte hyvin kissan pöydälle 

ja osaatte katsoa asioita ns.laatikon ulkopuolelta. 

 

 

Vielä kehittämistä vaativat asiat:  

Yhteistyötä kai ei voi olla liikaakaan, yhdessä jaettuna jaksamme paremmin tavoitella samaa 

tavoitetta. Yhteistyön aloittaminen vieläkin aiemmin, jo ideointivaiheessa. 

kehittämisessä 

hyödynnetään 

asukasraateja ja 

foorumeja: Kyllä 

Valtuustolle 

raportoidaan 

vuosittain väestön 

elintavoista ja niissä 

tapahtuneista 

muutoksista 

(Suunnitelmakauden 

2022-25 indikaattori) 

 


