MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2017-2020

OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA 2013 - 2016
1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi
Analyysi tilastotiedoista 31.12.2016
YHTEENVETO
Väestö ja elinvoima
Mänttä-Vilppulan väestön rakenne heijastelee saman tyyppistä trendiä kuin naapurikunnissa. Työikäisten, eläkeläisten ja nuorten osuus koko kaupungin väestöstä on samalla tasolla naapurikuntien
kanssa. Pienten lasten osuus koko väestöstä on hieman naapurikuntien keskiarvoa pienempi. Suhteessa koko Pirkanmaan maakunnan keskiarvoon, Mänttä-Vilppulassa (kuten naapurikunnissakin)
on keskimääräistä vähemmän nuoria, lapsia ja työikäisiä sekä keskimääräistä enemmän eläkeiässä
olevaa väestöä.
Indikaattori 1: Työlliset, % väestöstä

Mänttä-Vilppulan työllisten määrä koko väestöstä on ikärakenteen muuttuessa ja toisaalta väkiluvun pienentyessä viime vuosina laskenut. Työllisten määrä edellisen tilastointiajankohdan mukaisesti 2015 oli 34,9%. Työllisten määrässä Mänttä-Vilppula on naapurikuntien vertailussa keskitasoa. Hieman Virtain kaupunkia, Ruovettä ja Keuruuta edellä, mutta Orivettä ja Jämsää perässä.
Työllisten määrä Pirkanmaalla keskimääräisesti on 40,9% eli selkeästi Mänttä-Vilppulaa sekä vertailukuntia suurempi.

Indikaattori 2: Työttömät, % työvoimasta

Mänttä-Vilppulan työttömyysaste on heijastellut viime vuosina yleistä talouden kehitystä ja työttömyys on ollut kasvusuunnassa. Hyvinvointikertomus järjestelmässä olevien viimeisten tilastotietojen (vuosi 2015) jälkeen työttömyystilanne on kehittynyt parempaan suuntaan.
Tuoreimman tilaston mukaan työttömyysaste on pienentynyt Mänttä-Vilppulassa vuoden 2016 aikana siten, että se oli marraskuussa 2016 13,6% kun vielä 2015 hyvinvointikertomuksen tilastointiajankohtana se oli 14,5 %. Mänttä-Vilppulan työttömyysaste on tällä hetkellä Pirkanmaan keskiarvoa (14,6%) noin prosenttiyksikön pienempi ja kehitys Mänttä-Vilppulassa on ollut viimeisen
vuoden aikana selkeästi oikeansuuntaista, eli työttömyysaste on pienentynyt.
Lapset ja lapsiperheet
Lapsiperheiden pienituloisuusaste on Mänttä-Vilppulassa vertailukuntien pienin ja alle Pirkanmaan
keskiarvon joka indikoi sitä, että lapsiperheiden taloudellinen tilanne on keskimäärin hyvä. Toisaalta kuitenkin haastetta lapsiperheiden taloudelliseen tilanteeseen tuo mm. yksinhuoltajaperheiden
vertailuntien suurin osuus, jolloin lapsiperheen talous on alttiimpi muutokselle kuin kahden työikäisen perheissä.
Indikaattori 3: Lasten pienituloisuusaste

Kouluikäiset lapset (8-9. luokkalaiset) kokevat terveydentilansa hyväksi. Ystävien puutetta MänttäVilppulan kouluikäiset kokevat vertailukuntiin nähden keskimääräistä vähemmän. Sen sijaan vanhemmuuden puutetta Mänttä-Vilppulassa koetaan edelleen jonkun verran vertailukuntia enemmän
vaikka kehitys on kulkenut viime vuosina oikeaan suuntaan.
Indikaattori 4: Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Indikaattori 5: Kokee vanhemmuuden puutetta, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Huolestuttavaa on, että rikoksista syyllisiksi epäiltyjä 0 - 14 -vuotiaiden joukossa verraten 1000 saman ikäiseen on Mänttä-Vilppulassa 12,5 lasta Pirkanmaan luvun ollessa 7. Tosin on huomioitava,
että myös vuosittainen vaihtelu eri kunnissa tilastotietojen perusteella on melko suurta.

Indikaattori 6: Rikoksista syyllisiksi epäillyt 0 - 14-vuotiaat / 1000 vastaavan ikäistä

Myös lastensuojeluilmoituksia Mänttä-Vilppulassa tehdään suhteessa väkilukuun vertailukuntia
enemmän. 0-17 -vuotiaiden sijoitukset ovat kuitenkin tarkasteluajanjaksona vähentyneet ja ovat nyt
Pirkanmaan kuntien keskitasolla. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrää on saatu kaupungissa alenemaan, mikä kertonee perhepalveluiden laadun paranemisesta.
Indikaattori 7: Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä

Indikaattori 8: Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä

Nuoret
Nuorten (18 - 24 -vuotiaiden) työttömyys on vertailukuntiin nähden korkea ja kasvanut aikavälillä
2013 - 2015. Myös nuorten työttömyyden osalta vuonna 2016 on kuitenkin tapahtunut kehitystä positiiviseen suuntaan. Tilastointiajankohtana 2015 nuorten työttömyysaste Mänttä-Vilppulassa oli
27,1% kun se uusimman tilaston (Marraskuun 2016) mukaan oli 22,6%.
Indikaattori 9: Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta

Myös nuorten toimeentulossa on haasteita. Mänttä-Vilppulassa 18 – 24 vuonna 2015 23% sai toimeentulotukea. Vaikka kehitys on ollut oikean suuntainen ja toimeentulotuen saajien osuus pienentynyt, on prosentti edelleen korkea vertailukuntiin ja Pirkanmaan keskiarvoon (16,5%) nähden.
Indikaattori 10: Toimeentulotukea saaneet 18 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä

Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten 17 – 24 -vuotiaiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä
on pienentynyt tarkastelujaksolla 2008 – 2013. Vuonna 2013 koulutuksen ulkopuolelle oli jäänyt 8

% ao. ikäryhmästä. Pirkanmaan keskiarvo oli 7,4%. Vielä vuonna 2008 Mänttä-Vilppulassa koulutuksen ulkopuolella oli 12,3% ao. ikäisistä.
Indikaattori 11: Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä

Nuorten terveystottumuksista ja terveydentilasta ei ole tarkasteluajanjaksolta käytettävissä analysoitavaa dataa.

Aikuiset
Mänttä-Vilppulan aikuisväestössä toimeentulon kanssa pitkäaikaisesti vaikeuksissa vertailukuntiin
ja Pirkanmaan keskiarvoon verraten on enemmän aikuisia. Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavien
osuus (2,9%) 25-64 -vuotiaiden ryhmässä on vertailukuntia ja Pirkanmaan keskiarvoa suurempi.
Myös toimeentulotukeen turvautuneiden 25- 64 -vuotiaiden aikuisten kokonaismäärä suhteessa vastaavaan ikäryhmään kunnassa (9%) on vertailukuntien suurimpia.
Indikaattori 12: Toimeentulotukea saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä

Myös terveyden kanssa ongelmissa on selkeästi vertailukuntia ja Pirkanmaan keskiarvoa useampi.
Tätä indikoi mm. ikävakioitu sairastavuusindeksi, jonka osalta Mänttä-Vilppulan kuntalaiset ovat
vertailukuntia ja Pirkanmaan keskiarvoa korkeammalla pisteluvulla eli sairaampia.
Indikaattori 13: Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu

Myös sairaspäivärahaa saaneiden määrä tuhatta asukasta kohden on Mänttä-Vilppulassa suurempi
kuin vertailukunnissa.
Indikaattori 14: Sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavan ikäistä

Ikäihmiset
Mänttä-Vilppulan yli 75 -vuotiaista ikäihmisistä vertailukuntia suurempi osa asuu yksin (48,3%).
Indikaattori 15: Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä asuntoväestöstä

Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksessa 75 vuotta täyttäneistä on
vain 1,1%. Tämä on vertailukuntien pienin osuus.
Indikaattori 16: Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75
vuotta täyttäneet 31.12., % vastaavan ikäisestä väestöstä

Mänttä-Vilppulan kaupungin yli 75-vuotiaista vuonna 2015 14,4% on kotihoidon piirissä ja noin
omaishoidon piirissä vastaavan ikäisestä väestöstä on noin 5,3%. Painopisteen siirtäminen laitoshoidosta kotona asumisen tukemiseen on tilastojen valossa onnistunut.

Indikaattori 17: Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, %
vastaavan ikäisestä väestöstä

Indikaattori 18: Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaavan
ikäisestä väestöstä

Mänttä-Vilppulan yli 65 -vuotiaista 66,3% on oikeutettu erityiskorvattaviin lääkkeisiin, mikä on
vertailukuntia suurempi osuus väestöstä.
Indikaattori 19: Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % vastaavan ikäisestä väestöstä

Sen sijaan Mänttä-Vilppulan ikävakioitu dementiaindeksi (Indikaattori kuvaa Alzheimer-taudin takia myönnettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien esiintyvyyttä 65 vuotta täyttäneessä väestössä.) on vertailukuntien keskitasoa, indeksin pisteluvun ollessa 92,1 (Koko Pirkanmaa 94,6).
Indikaattori 20: Dementiaindeksi, ikävakioitu

Muita huomioita hyvinvointitilastoista
Terveydenhuollon palveluiden saatavuus on parantunut merkittävästi kaikilla mittareilla arvioiden.
Indikaattori 21: Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta

Indikaattori 22: Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit yhteensä / 1 000 0 - 7-vuotiasta

Indikaattori 23: Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon käynnit / 1 000 7 - 18-vuotiasta

2 Painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi
Mänttä-Vilppulan kaupungilla ei ole ollut hyvinvointisuunnitelman tavoitteita valtuustokaudella
2013 - 2016.
PAINOPISTEALUE / TAVOITE
TOTEUTUMINEN

3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

OSA II HYVINVOINTISUUNNITELMA VALTUUSTOKAUDELLE 2017 - 2020
Mänttä-Vilppulan kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2017 - 2020 on osa kaupunkistrategian 2026
(http://www.manttavilppula.fi/site/assets/files/8320/kaupunkistrategia_2016-2026-lopullinen.pdf)
toimeenpanoa. Hyvinvointisuunnitelman sekä vuosittaisen hyvinvointikertomus raportoinnin tehtävänä on toimia kaupunkistrategian hyvinvointia edistävien toimenpiteiden toimeenpanon välineenä
sekä seuranta-alustana toimenpiteiden vaikuttavuuden osalta. Hyvinvointisuunnitelmaan on otettu
mukaan lisäksi Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen tavoitteisto ja toimenpiteet kuntatasolla. Hyvinvointisuunnitelman tarkoituksena on olla osa kaupunkistrategian ja alueellisen hyvinvointisuunnitelmaa, ei oma irrallinen toimenpideohjelmansa.
Hyvinvointisuunnitelmassa asetettujen toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain taloussuunnittelun osana hyvinvointikertomusraportoinnilla.

4 Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset
Kaupunkistrategia 2016 - 2026

KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET
- Kaiken toiminnan lähtökohtana on kaupunkilaisten hyvinvoinnin kaikinpuolinen edistäminen.
- Kaupungin toimintoja ja toimintaympäristöjä kehitetään ja uudistetaan kokonaisvaltaisesti ja
rohkeasti koko kaupunkikonsernissa. Tavoitteena on löytää uudenlaista dynamiikkaa toimintaan, talouteen ja niiden kehittämiseen.
- Kaupungin omaa edunvalvontaa aktivoidaan ja yhteistyötä eri tahojen kanssa tiivistetään.
- Toiminnan ja talouden välillä on tiukka yhteys.

ARVOJEN MUKAINEN TOIMINTA TIIVISTYY VISIOSSA
- Asuin- ja elinympäristönä Mänttä-Vilppulan kaupunki on viihtyisä, ympäristöystävällinen ja
turvallinen, kaupunkiin on helppo tulla ja siellä on helppo asioida.
- Kaupungin toiminta on taloudellisesti ja ekologisesti kestävää.
- Digitalisaation suomia mahdollisuuksia hyödynnetään optimaalisesti kaikessa toiminnassa.
- Kaupungissa on monipuoliset ja riittävät lähipalvelut eri väestöryhmille.
- Arvojensa mukaisesti kaupunki kannustaa asukkaita, yhteisöjä ja yrityksiä aktiivisuuteen,
luovuuteen ja vastuullisuuteen kaikilla elämisen ja toiminnan alueilla sekä näitä koskevassa
päätöksenteossa ja taloudenhoidossa.
- Taidekaupungissa kaiken toiminnan lähtökohtana on asukkaan hyvinvointi ja tyytyväinen
asiakas.

ARVOJEN MUKAISET JA VISION TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄT STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
- Asukasdemokratian vahvistaminen.
- Asuin- ja elinympäristön viihtyisyyden kehittäminen.
- Kaupunkia johdetaan konserninäkökulmasta.
- Lähipalveluiden turvaaminen.
- Elinvoimaisuuden ja yrittäjyyden edistäminen.
- Asiakaslähtöiset rakenteet ja prosessit, kunnossa oleva ja kestävä talous.
- Osaamisen kokonaisvaltainen ja luova kehittäminen koko kaupunkikonsernissa.
- Saavutettavuuden vahvistaminen ja liikenneyhteyksien parantaminen.
- Digitalisaation optimaalinen hyödyntäminen kaikessa toiminnassa.
- Hyvän julkisuuskuvan vahvistaminen.
- Taiteen, kulttuurin ja luovuuden arvostaminen kaikessa toiminnassa.

5 Hyvinvoinnin edistämisen erillisohjelmat ja -suunnitelmat
Sivistyspalvelut:
Koko sivistyspalvelut:
- Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Perusopetus:
- turvallisuussuunnitelma (sisältää mm. kriisi-, palo- ja pelastus-, henkilöturvallisuus-, kiusaamisen
ehkäisy-, päihdesuunnitelmat ja riskinarvioinnit)
- kestävän kehityksen suunnitelma
- aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma
- tasa-arvosuunnitelma (tekeillä)
- suunnitelma oppilashuollollisia toimenpiteitä varten
- lääkehoitosuunnitelma
Lukiokoulutus:
- yhteinen turvallisuussuunnitelma yläkoulun kanssa
- lukion toimintakulttuurin vuosisuunnitelma
- tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
- opiskeluhuollon suunnitelma
- suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä
Kirjastopalvelut
- kotipalvelusuunnitelma
- koulujen ja kirjastojen yhteistyösuunnitelma
Tekniset palvelut:
Kaavoitus
- Mäntän keskustan kehittämissuunnitelma
- Vilppulan keskustan kehittämissuunnitelma
Liikuntapalvelut
- Erityisliikuntaa kuntiin hanke
- Lähiliikuntapaikkahanke
Sosiaali- ja terveyspalvelut
- mielenterveys- ja päihdestrategia
- vanhuspalvelusuunnitelma

6 Hyvinvointisuunnitelma
Hyvinvointi-indikaattorien 2013 - 2016 perusteella tunnistetut kehittämiskohteet/painopistealueet hyvinvointisuunnitelmaan 2017- 2020:
- Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytysten turvaaminen kunnan elinvoimaisuutta kehittämällä
- Terveyden edistäminen työikäisillä
- Vanhemmuuden tukeminen
Kaupunkistrategian hyvinvointia tukevat painopistealueet:
- Asukasdemokratian vahvistaminen
- Lähipalveluiden turvaaminen
- Kokonaisvaltainen kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen

- Elinvoimaisuuden ja yrittäjyyden edistäminen
Alueellinen hyvinvointikertomus/kunnille asetetut painopistealuuet:
- Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
- Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen
- Päihteettömän elämäntavan tukeminen
- Savuttomuudesta terveyttä
Em. tavoitteet yhdistettyinä hyvinvointisuunnitelman painopistealueiksi:
1. Asukasdemokratian vahvistaminen ja osallisuuden kehittäminen
2. Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytysten turvaaminen kunnan elinvoimaisuutta kehittämällä
-sis. mm. tavoitteen elinvoimaisuuden ja yrittäjyyden edistäminen
3. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
-sis. mm. tavoitteen vanhemmuuden tukemisesta
4. Terveyden edistäminen työikäisillä
-sis. mm. tavoitteet päihteettömän elämäntavan tukemisesta ja savuttomuudesta
5. Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen
6.Lähipalveluiden turvaaminen
7. Hyvinvointia kulttuurista
Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet
1. Asukasdemokratian vahvistaminen ja osallisuuden kehittäminen
Tavoite
Toimenpiteet ja vastuutaho
Arviointimittarit
Osallisuuden/vaikuttami- Arviointi Educef -ohjelmalla kevätlukuKysely, mielipiteet, 1-5
sen lisääminen kouluissa kaudella/ Vastuutaho sivistyspalvelut.
Nuorisovaltuuston uudelleen aktivointi / Nuorisovaltuusto toiminnassa ja
Nuorten osallisuuden pavastuutaho sivistyspalvelut - nuorisopal- lautakunnissa nuorisovaltuuston
rantaminen
velut
edustajat nimettyinä.
Kuntalaiskyselyiden järjestäminen pääKuntalaisten
töksenteon tueksi suurten hankkeiden Kyselyiden toteutuminen ja
osallisuuden lisääminen osalta / vastuutaho hallintopalvelut/joh- määrä
toryhmä
2. Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytysten turvaaminen kunnan elinvoimaisuutta kehittämällä
Tavoite

Toimenpiteet ja vastuutaho
Mänttä-Vilppulan elinkeinotoiminnan
Työllisyysasteen paranedellytysten turvaaminen/ Kehitysyhtiöt
taminen
ja johtoryhmä
Nuorten ohjaaminen työelämään/ nuorten työllistymisen edistäminen yhteisNuorten työllisyyden
työssä paikallisten yrittäjien ja koulujen
parantaminen
kanssa. Työllisyysyksikkö, kehitysyhtiö
ja koulut
3. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Arviointimittarit
Työllisyysaste

Nuorten työllisyyden kehittyminen

Tavoite

Toimenpiteet ja vastuutaho
Lapsiperheille ja lapsille tarjotaan edulLapsiperheiden hyvinlisia osallistumis- ja harrastemahdollivointia ja yhteisöllisuuksia/Vastuutaho liikuntapalvelut ja
syyttä tuetaan
kulttuuripalvelut
Kunnan koulut ovat mukana Liikkuva
Lasten ja nuorten liikku- koulu –hankkeessa/Vastuutaho sivistysmis-aktiivisuutta on li- palvelut
sätty

Arviointimittarit
Tapahtumat

Koulujen osallistumisprosentti
Liikkuva koulu -hankkeeseen
Raportti hankkeesta

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja
Lasten, nuorten ja lapsiterveyspalveluita kehitetään palvelusopi- Palvelusopimuksen seuranta
perheiden hyvinvointi
muksen mukaisesti
4. Terveyden edistäminen työikäisillä
Tavoite
Toimenpiteet ja vastuutaho
Päihteettömyyden edistä- Luotu käytännöt päihtyneenä palveluja
misen valmiuksia ediste- käyttävän ohjaamiseksi päihteettömään
tään sote-ammattilaisten elämään /Sosiaali- ja terveyspalvelut työssä
Mäntänvuoren terveys
Työikäisten terveellisten
Liikunnan tukeminen yhdessä urheiluelämäntapojen tukemiseurojen kanssa/liikuntatoimi
nen

Arviointimittarit
Käytännöt luotu ja otettu käyttöön
Liikunnan vaikutukset tuki- ja liikuntaelinsairauksien vähentymisenä

5. Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen
Tavoite
Ikäihmisten osallisuutta
ja sosiaalisten verkostojen lisäämistä on tuettu

Ikäihmisten toimintakyvyn ja esteettömyyden
lisäämistä on tuettu

Toimenpiteet ja vastuutaho
Arviointimittarit
Vanhusneuvoston toimintaedellytysten Vanhusneuvoston kokoukset ja
turvaaminen
tapahtumat
Ikäihmisille tarjotaan edullisia osallistumis- ja harrastemahdollisuuksia / vastuu- Tapahtumat
taho liikunta- ja kulttuuripalvelut
Ohjatut matalan kynnyksen liikuntaryh- Matalan kynnyksen liikuntarymät ikääntyneille/liikuntatoimi
hmien määrä
Esteettömyys huomioitu julkisissa rakennushankkeissa/ vastuutaho: Tekninen Esteettömyyden toteutuminen
palvelukeskus

Ikääntyneen väestön
Ikäihmisten palveluohjausjärjestelmä
palveluohjaus sosiaalikäyttöön/ Sote- palveluntuottaja.
ja terveystoimessa.

Palveluohjausjärjestelmä
käytössä

6.Lähipalveluiden turvaaminen
Tavoite

Toimenpiteet ja vastuutaho

Arviointimittarit

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiMänttä-Vilppulassa on
den siirtymisen yhteydessä turvataan so- Palvelusopimuksen mukainen
saatavissa laadukkaat
siaali- ja terveyspalveluiden palvelusopi- palvelutuotanto jatkuu Mänttäsosiaali- ja terveyspalvemuksen mukainen palvelutuotanto paik- Vilppulassa.
lut
kakunnalla
Palveluiden turvaamiseksi laaditaan palMänttä-Vilppulassa on
palvelurakennesuunnitelma laavelurakennesuunnitelma kun maakuntasaatavissa laadukkaat lädittu ja toimeenpantu valtuustouudistuksen toteutus ja rahoitusratkaisut
hipalvelut
kauden loppuun mennessä
ovat selvillä
7. Hyvinvointia kulttuurista
Taidekaupungissa
kulttuuri on kaikkien
saavutettavissa

Kaupunki järjestää yhdessä sosiaali- ja
terveyspalveluiden palvelujentuottajan
kanssa kulttuuria myös hoitolaitoksissa olevien potilaiden arkeen.

Lasten kulttuurikasvatus alkaa jo varhaiskasvatuksesta

Taidekaupungin varhaiskasvatuksessa
otetaan erityisellä tavalla huomioon
kulttuurin eri muodot.

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa ja
lukion kurssitarjonnassa on monipuolinen ja laaja tarjonta
eri kulttuurinalojen
opetusta

Koulut tekevät aktiivista yhteistyötä
paikkakunnan kulttuuritoimijoiden
kanssa.

OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY
7 Suunnitelman laatijat
Johtoryhmä

8 Suunnitelman hyväksyminen
Kaupunginvaltuusto xx.xx.2017

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on säännöllisesti monipuolista kulttuuritarjontaa tarjolla potilaiden arjen hyvinvointia kohottamaan
Varhaiskasvatussuunnitelmassa otetaan huomioon kulttuurin erityinen asema kaupungin identiteetissä.
Kulttuurin osuus toteutuneesta opetuksesta perusopetuksessa ja lukiossa/ lukion
syventävien ja soveltavien
kulttuuri- ja taideopintojen
määrä

