
Hyvinvointikertomus 

vuosittainen raportti 2018 



Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat, 

luottamushenkilöt, työryhmät): 

 

Työryhmä 

Karvian hyvinvointikertomuksen työryhmässä ovat olleet johtavat viranhaltijat kunnanjohtaja Tarja 

Hosiasluoma, kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja Hanna Vainionpää, liikuntasihteeri Sirpa Ala-

Rämi, nuorisosihteeri Tiina-Kaisa Aro-Heinilä sekä vs. päivähoidonohjaaja Jonna Haavisto. 

Peruspalvelukuntayhtymää on edustanut Päivi Koskela.  

 

 

1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi 

 

TALOUS JA ELINVOIMA 

 

Karvian kuntatalous on haasteiden edessä. Vuonna 2016 tulos oli 702.000 euroa alijäämäinen. 

Vuonna 2017 tulos saatiin käännettyä 219.000 euroa ylijäämäiseksi. Tähän olivat syynä mm. säästöt 

henkilöstökuluissa, hyvin kertyneet verotulot sekä maltilliset sote-kustannukset. Taseessa on 

kertynyttä ylijäämää asukasta kohden 3.981 euroa. Vuoden 2018 talousarvio on kuitenkin jouduttu 

laatimaan yli 700.000 euroa alijäämäisenä tippuvan verorahoituksen ja kasvavien menojen vuoksi. 

 

Kuntalaisten taloudellinen tilanne ei toimeentulotokiasiakkaiden määrää vertailtaessa ole muuttunut 

merkittävästi. Kotitalouksien pienituloisuusaste on hieman laskenut vuodesta 2015 vuoteen 2016, 

mutta on muuta Pohjois-Satakunnan seutukuntaa korkeampaa. 

 

Toimeentulotukea saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

 
 

% Suunta Vertailu 

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien menot yhteensä, 

euroa/asukas 

 



 

Väestö 

% Suunta Vertailu 

Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista 

 

Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 

 

Koulutustasomittain 

 

 

Koulutustaso on nousussa, mutta silti muuhun Pohjois-Satakuntaan tai vertailukuntiin nähden 

alhainen. 

 

 

Lapsiperheet, % perheistä 

 

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



 

Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta 

 

 

Karvian kunnan väkiluku on pitkään laskenut tasaiseestin. n. 20-50 asukkaan vuosivauhdilla. 

Asukasluvun lasku on samankaltaista kaikissa vertailukunnissa. Karvian nettomuutto on vain 

lievästi negatiivista. Kunnassa kuitenkin 

kuolee vuosittain n. 20-30 ihmistä enemmän kuin syntyy. 

 

Väestöennuste 2030 

 

 

 

Huoltosuhde, demografinen 

 

Työllisten osuus väestöstä on noussut vuodesta 2015 vuoteen 2016 (2016 35,8 %), mutta on 

Pohjois-Satakunnan keskiarvoa (2016 37,3%) alhaisempi. 

 

 

 

 

 



 

Väestö 31.12. 

 

 

 

 

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET 

Elämänlaatu ja osallisuus 

% Suunta Vertailu 

Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista 

 

 

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

 

Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista 

 
 

 

 

 

 



Opiskelu, työ ja toimeentulo 

% Suunta Vertailu 

Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä 

 
 

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö 

% Suunta Vertailu 

Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista 

 

 

Päivähoito 

% Suunta Vertailu 

Lasten päivähoidossa olleet 3 - 5-vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

 

 

 

 

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET – 

 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin indikaattoreista monet pohjaavat peruskoulun 4. ja 5. luokkalaisille 

sekä 8. ja 9. luokkalaisille joka toinen vuosi tehtävään kouluterveyskyselyyn. Edellisen kerran 

kysely on Karviassa tehty vuonna 2017. 

4-5 - luokkalaisten kyselytuloksista selviää mm. seuraavaa: 

Perheillä on riittävästi yhteistä aikaa koko maata ja myös koko maakuntaa enemmän, myös 

vuorovaikutus vanhempien kanssa koetaan vertailukuntia avoimemmaksi. 



Erittäin tyytyväisiä elämäänsä on valitettavasti vertailukuntia vähemmän, mutta toisaalta lähes 

kaikki kuitenkin vähintään tyytyväisiä elämäänsä. 

Karvialaiset lapset kokevat verrokkeja selvästi enemmän yhteisöllisyyttä, he kokevat vahvasti 

olevansa osa niin lähiyhteisöä, kouluyhteisöä kuin luokkayhteisöäkin. Myös osallisuuden tunne 

koulun asioiden suunnittelussa on muita korkeampaa. Kaikilla on vähintään yksi hyvä kaveri, eikä 

itseään usein yksinäiseksi tuntevia ole. Lapset kokevat terveydentilansa keskimääräistä 

paremmaksi, mutta toisaalta erilaisia ns. flunssan oireita (yskää, tukkoisuutta jne) koetaan muita 

enemmän. Mielialaan liittyviä ongelmia on keskimääräistä vähemmän. Karviassa on vertailukuntiin 

nähden vähän lapsia, jotka jättäisivät aamupalan tai vihannekset syömättä. Myös vähintään tunnin 

päivässä liikkuvia on koko maan keskiarvoa enemmän. 

Tupakkatuotteiden osalta vastaukset ovat hälyttäviä, 4-5 luokkalaisista 14,6 prosenttia on Käyttänyt 

jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta vähintään kerran. Sen sijaan riippuvuus netistä on 

keskimääräistä vähäisempää. 

 

Lapset pitävät koulunkäynnistä, eivätkö koe suuria vaikeuksia oppimisessa. Luokassa uskaltaa 

sanoa mielipiteensä, ja opettajien koetaan olevan kiinnostuneita lasten asioista. Koulukiusaamista 

on hieman verrokkeja vähemmän. 

8. ja 9. luokkalaisten kyselystä selviää, että perheen yhteinen ilta-ateria on keskiarvoa yleisempää. 

Perheen taloudellinen tilanne koetaan koko maahan verrattuna keskimäärin huonommaksi, mikä 

perustuukin alueen todelliseen alhaiseen tulotasoon. Läheiset ystävyyssuhteet ovat koko maata 

yleisempiä. Koulukiusaaminen (kokenut kiusamista vähintään kerran viikossa) on valitettavasti 

tässä ikäryhmässä lisääntynyt, ja myös koko maata yleisempää. Uuden yhtenäiskoulun 

toimintakulttuurin toivotaan ehkäisevän kiusaamista. 

 

Koululaisten koettu terveys on yleisesti ottaen valitettavasti heikentynyt vertailuvuoteen 2013, 

mutta koko maata sekä Satakuntaa parempaa. Jopa 11 % vastaajista kokee vähintään kohtalaista 

ahdistuneisuutta. Ylipaino on vertailussa vähentynyt ja vertailussa enää vähän muita korkeammalla. 

Myös vapaa-ajalla liikkuminen on vertailussa muita vähäisempää. 

Oppilashuollon tukea on koettu saatavan keskimääräistä huonommin, mikä on johtunut 

resurssipulasta koulukuraattorin ja koulupsykologin osalta. 

Karvialaisista 3-5 - vuotiasta lapsista on päivähoidossa n. 69 % prosenttia. Se, että iso osa lapsista 

on varhaiskasvatuksen piirissä takaa tasaisemmat edellytykset koulun aloitukseen. 

 

Lastensuojelun sijoituksessa karvialaisia on ollut hyvin vähän. Myös lastensuojelun avohuollon 

tukitoimien piirissä olevien lasten osuus on sekä naapurikuntia että koko maata alhaisempi. 

Lastensuojelun avohuollon piirissä olevien lasten määrä ei juuri ole muuttunut viime vuosina. 

 

 

 

 

NUORET JA NUORET AIKUISET 

Elämänlaatu ja osallisuus 

 

 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-

vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 



 

 

Opiskelu, työ ja toimeentulo 

% Suunta Vertailu 

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta 

 

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

 
 

 

 

 

NUORET JA NUORET AIKUISET - Yhteenveto 
Karviassa ei ole toisen asteen oppilaitoksia, joista tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista saisi suoraan. 

Pienen otannan vuoksi karvialaisten osuutta lähiseudun oppilaitosten kyselyjen tuloksista ei 

julkaista. 

Karvialaisista 17-24 vuotiasta nuorista koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osuus on valitettavasti 

jälleen kasvanut. Nuorisotyöttömyys on vertailukuntien alhaisin, ja viiden vuoden tarkastelussa 

hyvässä laskussa. 

 

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 

 
 

Opiskelu, työ ja toimeentulo 

% Suunta Vertailu 

Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä 

 

Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä 

 

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



 

 

Sosiaali- ja terveydenhuolto 

% Suunta Vertailu 

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

 

 

 

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleet 25 - 64-vuotiaat / 

1 000 vastaavanikäistä 

 
 

 

TYÖIKÄISET - Yhteenveto 
Mielenterveysperusteisesti sairaspäivärahaa saavien määrä vaihtelee vuosittain paljonkin 1000 

asukasta kohti kunnan pienen asukasluvun vuoksi. Luku on kuitenkin pysynyt alhaisempana kuin 

muissa samankokoisissa kunnissa keskimäärin. Samoin on sairauspäivärahan osalta myös 

kokonaisuudessaan. Määrä näyttäisi kuitenkin pysyvän keskimäärin verrattain pienenä. 

Työkyvyttömyyseläkkeellä oleviem 25-64 vuotiaiden osuus Karviassa on laskenut ja on 

verrokkikuntia alhaisempi. Työikäisistä 25-64 vuotiaista pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden 

osuus on verrattaen pieni. 

Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä vaihtelee, mutta alle koko maan saman kokoisten kuntien 

keskiarvon. Keskimääräinen eläkkeellejäämisikä on noussut, ja samankokoisten kuntien keskiarvoa 

selvästi korkeampi. 

Perusterveydenhuollon lääkärikäyntejä karvialaisilla on merkittävästi keskimääräistä enemmän, 

mutta seutukuntaan verrattuna kohtuullisesti. Päihteiden vuoksi on karvialaisia työikäisiä ollut 

viime vuosina keskimääräistä hieman vähemmän hoidettavana. 

 



IKÄIHMISET 

Elämänlaatu ja osallisuus 

% Suunta Vertailu 

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % 

vastaavanikäisestä väestöstä 

 
 

Opiskelu, työ ja toimeentulo 

% Suunta Vertailu 

Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

Keskimääräiset kokonaiseläkkeet, omaa eläkettä saavat, eur/kk 

 

 

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö 

% Suunta Vertailu 

Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä asuntoväestöstä 

 

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 



 

 

Sosiaali- ja terveydenhuolto 

% Suunta Vertailu 

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

väestöstä 

 

Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet 

31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

 
 

 

IKÄIHMISET - Yhteenveto 
Kotona asuvien yi 75- vuotiaiden osuus on laskussa ja vertailukuntien alhaisimpia-. Yksinasuvia 

tästä väestöstä on n. 47 %, ylittää samankokoisten kuntien keskiarvon. Kotona asuvista säännöllisen 

kotihoidon piirissä on kasvanut yli samankokoisten kuntien keskiarvon. 

 

65-vuotta täyttäneistä täydellä kansaneläkkeellä on noin 1,5 %, määrä on laskenut. Keskimääräinen 

kokonaiseläke jää merkittävästi samankokoisten kuntien keskiarvosta, mutta on seutukunnan 

keskitasoa.  

 

KAIKKI IKÄRYHMÄT 

Elämänlaatu ja osallisuus 

% Suunta Vertailu 

Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, % 



 

Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu 

 
 

 

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö 

% Suunta Vertailu 

 

 

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

 

Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset / 1 000 asukasta 

 

 

 

Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset / 1 000 asukasta 



 

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot / 10 000 asukasta 

 

Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset / 1 000 asukasta 

 
 

 

Sosiaali- ja terveydenhuolto 

% Suunta Vertailu 

Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta 

 

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, euroa / asukas 

 

 



 

Muut palvelut 

% Suunta Vertailu 

Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot 

 
 

 

KAIKKI IKÄRYHMÄT - Yhteenveto 
Karvialaisten sairastavuus on laskussa, samankokoisiin kuntiin nähden keskimääräisellä tasolla. 

Sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaiset nettokustannukset ovat olleet nousussa viiden vuoden 

tarkastelulla, mutta noususta huolimatta samaa tasoa kuin saman kokoluokan kunnissa keskimäärin 

ja myös useita seutukunnan kuntia alhaisemmat. Kuntalaisten käynnit erikoissairaanhoidossa ovat 

olleet jyrkässä nousussa, vuonna 2015 elokuun loppuun mennessä avokäyntejä oli 2952, kun niitä 

vuonna 2018 on elokuun loppuun mennessä kertynyt 3990. 

 

Rikosten määrä on ollut vertailukuntiin nähden alhaisella tasolla viime vuosina. 

Perheiden välisistä tuloeroista kertova Gini-kerroin osoittaa, että perheiden välisen tuloerot ovat  

Karviassa vertailukuntien keskimääräisellä tasolla.  

 

2 Hyvinvointisuunnitelmaa toteuttavat toimenpiteet vuonna 2018 

 

Hyvinvointisuunnitelmassa yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on lasten ja nuorten syrjäytymisen 

ehkäisy. Toimenpiteitä tämän eteen on vuonna 2018 tehty suunnitelman mukaisesti. 

 Perhetyöntekijä ja erityislastentarhanopettaja ovat pystyneet tukemaan lapsiperheitä ja lapsia 

erilaisissa haasteissa jo varhaisessa vaiheessa. 

 Kaikilla on ollut oikeus ja mahdollisuus halutessaan kokopäiväiseen päivähoitoon 

 leikkikenttätoiminta kesällä 2018 tavoitti ison joukon lapsia 

 Kiusaamisen vastainen toimintakulttuuri kouluissa, Kiva – tiimien toiminta 

 Koulun toimintakulttuuria kehitetään siten, että Jokaisen oppilaan omien vahvuuksien 

etsiminen ja tukeminen, positiivisen vahvistaminen toteutuu 

 Peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten yhteydenpito Opon toimesta. 

 Monipuolista harrastustoimintaa on järjestetty eri tahojen toimesta. Musiikinopetusta on 

saatu järjestettyä myös paikkakunnalle. 

 Nuorille järjestettiin valvottuja perjantai-iltoja maalis-toukokuussa. Vanhalle alakoululle 

ollaan tekemässä nuorisotilaa, jonka suunnitteluun ja toteuttamiseen nuoret on otettu 

mukaan. 

 Nuorisovaltuuston toimintaa aktivoidaan edelleen 

 

Päihteidenkäytön vähentämiseksi on  

 järjestetty oppilaiden ja nuorten valistustilaisuuksia 

 Pakka-toimintamalli käytössä 



 AA-kerhon toiminta Karviassa 

 Päihdehoitopalveluista on tiedotettu 

 

Hyvinvoinnin ja itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi on  

toteutettu  

 laadukkaat liikuntapaikat lähellä kuntalaisia 

 monipuolinen liikuntatarjonta, henkilökohtaista liikuntaneuvontaa 

 toteutettu erilaisia terveysliikuntakampanjoita, kuten haastepyöräily ja –hiihto 

 Luontoliikuntakohteiden kehittäminen ja tunnetuksi tuominen, erityisesti geopark – hanke 

 perheitä on  perhetyön avulla opastettu turvalliseen, itsenäiseen arkeen 

 lasten ja nuorten arkielämän taitojen opettaminen pienestä pitäen kunnan 

kasvatuspalveluissa 

 Nuorten ja lasten toiveita harrastusmahdollisuuksista kartoitettiin syksyllä 2018, ja toiveiden 

mukaisia harrastusryhmiä on lähdetty toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan. 

 Yrittäjyyskasvatus perusopetuksessa lähtenyt hyvin käyntiin myös yhtenäiskoulussa 

 tapaturmien ehkäisyä tukevat liikuntaryhmät (tasapainojumppa) 

 vapaa-aikatoimi ja karvialaiset yhdistykset ovat kokoontuneet/ kokoontumassa yhdessä 

kehittämään toimintaa 

 kunta aktiivisesti osallistaa kolmatta sektoria esim. valmiussuunnittelussa 

 olohuoneen rakentaminen yhteisöllisyyden tukemiseksi ja monenlaisen hyvinvointia 

tukevien toimintojen tilaksi 

 kunta on ollut aktiivisesti mukana syrjäytymisen ehkäisyä tukevissa hankkeissa, kuten 

SPR:n hanke pärjätään yhdessä, Satasoten Satakunnan tulevaisuus lapsissa, järjestöhanke 

5000 tekoa yms. 



OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY 

 

Karvian kunnanvaltuusto on käsitellyt kertomuksen xx.xx.2018 

 

 


