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TALOUS JA ELINVOIMA
Talous
%
Suunta
Vertailu
Lainakanta, euroa / asukas

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

Tulot
%
Suunta
Vuosikate, euroa / asukas

Vertailu
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Valtionosuudet, % nettokustannuksista

Verotulot, euroa / asukas

Vuosikate, % poistoista

Valtionosuudet yhteensä euroa / asukas

Menot
%
Suunta
Vertailu
Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas

Kunnan nettokustannukset yhteensä, 1000 euroa
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Väestö
%
Suunta
Väestö 31.12.

Vertailu

Koulutustasomittain

Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista

Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä

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

Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta

Huoltosuhde, demografinen

Väestöennuste 2030

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

Syntyneiden enemmyys

Lähtömuuttajat, lkm
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Tulomuuttajat, lkm

Elatussuhde

85 vuotta täyttäneet, % väestöstä

75 - 84-vuotiaat, % väestöstä

65 - 74-vuotiaat, % väestöstä

25 - 64-vuotiaat, % väestöstä
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0 - 6-vuotiaat, % väestöstä

7 - 15-vuotiaat, % väestöstä

16 - 24-vuotiaat, % väestöstä

Alkoholin kulutus viimeksi kuluneen viikon aikana (miehet vähintään 8 annosta, naiset vähintään
5 annosta) 25 - 64-vuotiailla, % vastaavanikäisestä väestöstä (-2014)

Kuolleisuus / 100 000 asukasta

Elinvoima
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%
Suunta
Vertailu
Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemistoiminta, % työllisistä

Rakentaminen, % työllisistä

Kaivostoiminta ja louhinta, Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, Vesihuolto,
viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito, % työllisistä

Teollisuus, % työllisistä

Maatalous, metsätalous ja kalatalous, % työllisistä

Työttömät, % työvoimasta
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Muu palvelutoiminta, % työllisistä

Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus, Koulutus, Terveys- ja
sosiaalipalvelut, % työllisistä

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, Hallinto- ja tukipalvelutoiminta, % työllisistä

Kiinteistöalan toiminta, % työllisistä

Rahoitus- ja vakuutustoiminta, % työllisistä

Informaatio ja viestintä, % työllisistä

Työlliset, % väestöstä
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TALOUS JA ELINVOIMA - Yhteenveto
Väestömäärä laski viidessä vuodessa 3,9%. Vuoden 2016 lopussa Haapavedellä oli väestöä 7098.
Nettomuutto kasvoi vähän vertailuaikana (2,6%). Lähtömuuttajien määrä väheni, mutta
lähtömuuttajia oli tulomuuttajia enemmän. Syntyvyyden enemmyys laski viiden vuoden
vertailuaikana 61%:a.
Elatus- ja huoltosuhde ovat Haapavedellä korkeammat kuin Pohjois-Pohjanmaalla ja koko maassa
keskimäärin. Huoltosuhde (73,7) kasvoi vertailuaikana 19,5 %a. Väestöstä suurin osa (46,2% ) on
25-64-vuotiaita, mutta yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa. Vertailuaikana 65-74-vuotiaiden
osuus väestöstä kasvoi 35%a (11,5 %a väestöstä kuuluu tähän ikäryhmään). Elatussuhde kasvoi
vertailuaikana15,6%. (Elatussuhde ilmaisee kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja
työtöntä on sataa työllistä kohti. Työvoiman ulkopuolisiin lukeutuu koko ei-työllinen väestö, eli
työttömät, eläkeläiset, lapset ja omaa kotitaloutta hoitavat.) Työllisiä oli Haapavedellä vuoden 2016
lopussa 35% ja työttömiä 13%a työvoimasta. Työttömien osuus kasvoi viiden vuoden
vertailuaikana 47 %. Haapavedellä asuvan väestön koulutustaso on noussut vertailuaikana, mutta se
on yhä alhaisempi kuin koko maassa ja Pohjois-Pohjanmaalla keskimäärin.
Lainakanta euroa /asukas kasvoi viiden vuoden vertailuaikana yli 100% ja määrä on enemmän kuin
koko maan kunnissa keskimäärin. Suhteellinen velkaantuneisuus kasvoi vertailuaikana yli 50%:a,
mutta se on vähäisempää kuin koko maassa tai Pohjois-Pohjanmaalla keskimäärin.
Keskeisimmät muutokset paketin Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima hyvinvointitiedossa:
Haapaveden väestömäärä laski vertailuaikana. Vuoden 2017 lopussa Haapavedellä oli 6970
asukasta. Nettomuutto lisääntyi hieman (lähtömuuttajia oli tulomuuttajia enemmän) ja syntyvyyden
enemmyys laski. Huoltosuhde ja elatussuhde nousivat vertailuaikana, samoin suhteellinen
velkaantuneisuus % ja lainakanta euroa /asukas. Työvoiman ulkopuolella olevien määrä kasvoi
vertailuaikana. Suurin osa (29,7%a) työvoimasta työskentelee julkisella sektorilla. Väestön
koulutustaso on noussut vähitellen myös vertailuaikana.
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LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET
Hyvinvointi
%
Suunta
Vertailu
Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Elämänlaatu ja osallisuus
%
Suunta
Vertailu
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista

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

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 0 - 15-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä
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Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Päivittäin vähintään kaksi oiretta, % 8. ja 9. luokan oppilaista

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

Pelaa rahapelejä viikoittain, % 8. ja 9. luokan oppilaista

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

Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista
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Opiskelu, työ ja toimeentulo
%
Suunta
Vertailu
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet yksinhuoltajakotitaloudet, % toimeentulotukea saaneista
kotitalouksista

Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä

Lasten pienituloisuusaste

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

Koulun fyysisissä työoloissa puutteita, % 8. ja 9.luokan oppilaista
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Läheisen alkoholin käyttö aiheuttanut ongelmia, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleet 0 - 17-vuotiaat viimeisimmän sijoitustiedon mukaan,
% vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta, % 8. ja 9. luokan oppilaista

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

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

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista
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Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % 8. ja 9. luokan
oppilaista

Päivähoito
%
Suunta
Vertailu
Lasten päivähoidossa olleet 3 - 5-vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä

Koulu
%
Suunta
Vertailu
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä

Sosiaali- ja terveydenhuolto
%
Suunta
Vertailu
Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 7 - 14-vuotiaat potilaat / 10 000
vastaavanikäistä
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Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 0 - 6-vuotiaat potilaat / 10 000
vastaavanikäistä

Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0 - 17-vuotiaita vuoden aikana, %
vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

Turvakodeissa vuoden aikana hoidossa olleet lapset, nuoret ja perheenjäsenet, kunnan kustantamat
palvelut

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

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, nuorisopsykiatria / 1 000 13 - 17-vuotiasta
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Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, lastenpsykiatria / 1 000 0 - 12-vuotiasta

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

Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon käynnit / 1 000 7 - 18-vuotiasta

Ensikodeissa vuoden aikana hoidossa olleet lapset, nuoret ja perheenjäsenet, kunnan kustantamat
palvelut

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, lastentaudit / 1 000 0 - 14-vuotiasta

Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 0 - 15-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä
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Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät hoitojaksot 0 - 14-vuotiailla / 10 000 vastaavanikäistä
asukasta

Muut palvelut
%
Suunta
Vertailu
Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä

Lasten pienituloisuusaste

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

Talous
%
Suunta
Vertailu
Lasten päivähoidon käyttökustannukset yhteensä, 1 000 euroa
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LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET -Yhteenveto ja keskeisimmät muutokset
Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet -hyvinvointitiedoissa:
Lasten, varhaisnuorten ja lapsiperheiden osalta on tapahtunut sekä hyvää, että huonoa kehitystä
vertailuaikana. Ongelmia on osalla lapsia, varhaisnuoria ja lapsiperheitä. Vertailuaikana kasvoi
kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaiden määrä, lastensuojelunavohuollollisten tukitoimien piirissä
olevien 0-17-vuotiaiden määrä sekä toimeentulotukea saavien lapsiperheiden määrä. Korjaavien
palveluiden, kuten lastensuojelu- ja lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon psykiatrian kulujen
hallinta edellyttävät ennaltaehkäisevien ja varhaisen puuttumisen keinojen laajempaa käyttämistä
lasten ja lapsiperheiden palveluissa. Vuonna 2015 Helmen kunnissa kehitettiin Lasten Kastehankkeen tuella Perhekeskus -toimintamallia, minkä myötä neuvolaan on palkattu perhetyönohjaaja.
Lisäksi helmen kunnat ovat sitoutuivat maakuntaliiton kanssa tekemässään hyvinvointisopimuksessa
ottamaan
käyttöönsä
Lapset-puheeksi
-toimintamallin.
Toimintamallin
mukaiset
menetelmäkouluttaja-koulutukset toteutettiin Helmen kunnissa syksyllä 2014 ja keväällä 2015,
jolloin Sosiaali- ja terveyspiiri Helmeen sekä Haapaveden, Pyhännän ja Siikalatvan kuntiin valmistui
yhteensä 12 Lapset Puheeksi-menetelmäkouluttajaa. He ovat järjestäneet keväällä 2015 ja 2016
koulutuksia Lapset Puheeksi -toimintamallin käytöstä muulle henkilöstölle päivähoidossa ja sosiaalija terveyspiiri Helmessä. Haapaveden kouluille valmistui keväällä 2017 neljä Lapset puheeksimenetelmäkouluttajaa, jotka aloittivat kouluttamaan koulujen henkilökuntaa syksyllä 2017.
Tavoitteena on kouluttaa jatkossa vuosittain 3. -ja 7. -luokan opettajia Lapset Puheeksimenetelmäosaajiksi. Lapset Puheeksi-kouluttaja-koulutuksen käyneitä työntekijöitä on Haapavedellä
yhteensä ja Lapset Puheeksi- koulutuksen käyneitä.
Lape hanke käynnistyi Pohjois-Pohjanmaalla ja sen kunnissa vuonna 2017. Lape Toimiva arki hankkeessa kehitetään lapsi- ja perhepalveluita ennaltaehkäisemään lasten, nuorten ja lapsiperheiden
ongelmia sekä tuetaan lasten, nuorten ja perheiden vahvuuksia ja hyvinvointia. Helmen kunnissa
kehitetään perhekeskustoimintamalli- toimintaa, jossa on mukana sote -toimijoiden, koulun ja
päivähoidon lisäksi kolmannen sektorin ja seurakunnan toimijoita sekä nuorisovaltuuston jäseniä.
Perhekeskustoiminta pohjautuu Lapset-Puheeksi-toimintamallin mukaisiin toimintatapoihin ja
lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluohjaukseen, jota hankkeen aikana kehitetään Helmen
kunnissa. Lisäksi Lape-hankkeessa kehitettiin Helmen kunnissa Hyvinvoiva kasvuyhteisötoimintamallia varhaiskasvatukseen ja kouluille. Malliin sisältyy positiivinen pedagogiikka ja
oppilaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen. Lisäksi lapsivaikutusten ennakoinnista ja
lapsilähtöisestä budjetoinnista on saatavilla koulutusta valtuustolle.
Koulukiusaamisen määrä on hieman kasvanut kouluterveyskyselyn tietojen perusteella.
Koulukiusaamisen estämiseksi kouluilla on lisätty välituntivalvontaa järjestetty aiheeseen liittyvä
luentoja ja tapahtumia. Kiusaamisen estämiseksi tehdään yhteistyötä myös vanhempien kanssa.
Kouluille on hankittu vuonna 2015 ja 2016 välituntiliikuntaan varten hyvinvointisuunnitelman ja
Liikkuva-koulu-hankkeen mukaisesti välineitä.
Hyvinvointisopimuksen mukaisesti PAKKA-toimintamalli, joka tähtää ikärajavalvottavien
tuotteiden (= alkoholi, tupakka ja rahapelit) saannin vaikeuttamiseen ja käytön aloitusiän nostamiseen
alaikäisillä PAKKA-toimintamallissa kiinnitetään huomiota myös aikuisten alkoholin käyttöön /
anniskeluun.) PAKKA-toimintamallin mukaisesti on tehty yhteistyötä vähittäismyyjien kanssa
ikärajavalvottavien tuotteiden myynnin osalta ja toteutettu Pakka toimintamallin mukaisia
ostokokeita. Keväällä 2015 toteutettiin Helmen kunnissa ikärajavalvottavia tuotteita myyvien
vähittäismyyjien kanssa Pakka-toimintamallin mukaiset ostokokeet, jossa täysi-ikäiset, mutta nuoren
näköiset henkilöt ostivat ikärajavalvottavia tuotteita. Ostokokeita uusittiin keväällä 2016
Haapavedellä. Molemmissa ostokokeissa ikärajavalvottavia tuotteita myytiin nuorille ilman
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henkilöpapereiden tarkastamista. Pakka-toimintaa toteutettiin myös erilaisissa tapahtumissa
huomioiden eri kohderyhmät. Ehkäisevässä päihdetyössä toteutetaan tulevalla valtuustokaudellakin
PAKKA-toimintamallin mukaista toimintaa ja huomioidaan erilaisien teemojen kautta eri ikäryhmät
ja ajankohtaiset ehkäisevän päihdetyön tarpeet. Ehkäisevää päihdetyötä kehitetään Maaseudun arjen
palveluverkosto- hankkeen ehkäisevän päihdetyön osiossa EHYT ry:n ja AVI:n tuella valmistautuen
tulevaan sote -uudistukseen. Vuonna 2016 kotihoitoon kehitettiin ehkäisevän päihdetyön Uskalla
puuttua- toimintamalli kotihoidon henkilöstön työvälineeksi asiakkaiden kohtaamisessa.
Kouluikäisten liikunta- ja muihin harrastuksiin tukeminen ja kannustaminen on tärkeää.
Vertailuaikana liikunnan harrastaminen oli hieman vähentynyt kouluterveyskyselyn tulosten
mukaan. Koululounasta syövien oppilaiden osuutta halutaan lisätä sekä parantaa koululaisten
ruokailutottumuksia ottamalla jatkossa käyttöön kouluilla sydänmerkkiateriat ja valmiiksi kootut
malliateriat sekä toteuttamalla uusien koulu- ja varhaiskasvatusruokailun suosituksia.
Lapsilla ja varhaisnuorilla on paljon vammoja, myrkytyksiä ja tapaturmia. Niiden määrä väheni
vertailuaikana. Tapaturmien ennaltaehkäisyyn panostettiin perehtymällä ikäryhmittäin vuonna 2015
Terve Kunta-ryhmien järjestämissä kokoontumissa yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Lasten ja
nuorten tapaturmien ehkäisyssä noudatetaan valtakunnallisia tapaturmien ennaltaehkäisyn
suosituksia ja Koti- ja vapaa-ajantapaturmien ehkäisyn tavoite -ohjelmaa.

NUORET JA NUORET AIKUISET
Elämänlaatu ja osallisuus
%
Suunta
Vertailu
Ylipaino, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
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Ei yhtään läheistä ystävää, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

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

Nuuskaa päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

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

Kuntoutusrahaa saavat 16 - 19-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

Ei syö koululounasta päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Päivittäin vähintään kaksi oiretta, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
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Päivittäin vähintään kaksi oiretta, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Nuuskaa päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Ei syö koululounasta päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista
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Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista

Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % ammatillisen
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista

Raskaudenkeskeytykset alle 25-vuotiailla / 1 000 15 - 24-vuotiasta naista

Tupakoi päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
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Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2.
vuoden opiskelijoista

Tupakoi päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Opiskelu, työ ja toimeentulo
%
Suunta
Vertailu
Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
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Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Toimeentulotukea saaneet 18 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
%
Suunta
Vertailu
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 18 - 20-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

Koulun fyysisissä työoloissa puutteita, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Rikoksista syyllisiksi epäillyt 18 - 20-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä
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Rikoksista syyllisiksi epäillyt 15 - 17-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

Alioikeuksissa tuomitut 15 vuotta täyttäneet henkilöt / 1 000 vastaavanikäistä

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista

Koulu
%
Suunta
Vertailu
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) lukiokoulutuksessa, pistemäärä
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Sosiaali- ja terveydenhuolto
%
Suunta
Vertailu
Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 18 - 24-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, nuorisopsykiatria / 1 000 13 - 17-vuotiasta

Perusterveydenhuollon opiskeluterveydenhuollon käynnit yhteensä / 1 000 16 - 25-vuotiasta

Perusterveydenhuollon opiskeluterveydenhuollon muut kuin lääkärikäynnit / 1 000 16 - 25vuotiasta

Perusterveydenhuollon opiskeluterveydenhuollon lääkärikäynnit / 1 000 16 - 25-vuotiasta
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Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 16 - 24-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät hoitojaksot 15 - 24-vuotiailla / 10 000 vastaavanikäistä
asukasta

Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 15 - 24-vuotiaat potilaat / 10 000
vastaavanikäistä

NUORET JA NUORET AIKUISET - Yhteenveto ja keskeisimmät muutokset Nuoret ja
nuoret aikuiset -hyvinvointitiedossa :
Nuorten ikäryhmässä on tapahtunut paljon hyvää kehitystä, mutta nuorisotyöttömyydessä tapahtui
kasvua vertailuaikana Haapavedellä samoin kuin koko Pohjois-Pohjanmaalla. Nuorten
työpajatoiminta aloitettiin Äkzonessa Jelppiverkon lisäksi vuonna 2015 Haastep-hankkeen tuella.
Vuonna 2017 työpajasta tuli myös aikuisten työpaja, Kokoomo, jonka osana on nuorten
työpajatoiminta Starttaamo. Työpajan tiloissa on toiminut työllisyyskoordinaattori, työllisyyttä
edistävä Wassup-hanke sekä muita toimijoita, jotka voivat tukea työpajatoiminnan piirissä olevia.
Nuora-hankkeen tuella on kehitetty nuorten työpajatoimintaa.
Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten määrä on vertailualueita pienempi. Nuorten ruokailu- ja
liikuntatottumuksissa sekä yöunen määrässä on parannettavaa. Lisäksi päihteiden ja
tupakkatuotteiden käytön vähentämisen osalta toivotaan vuonna 2013 käyttöön otetusta PAKKA 28

toimintamallista sekä Maaseudun arjen palveluverkosto-hankkeen ehkäisevän päihdetyön osiosta
saatavan tukea ja hyviä ehkäisevän päihdetyön malleja ja käytäntöjä nuorille. Kouluterveyskyselyssä
2017 oli etenkin nuuskan käyttö lisääntynyt 8.- ja 9- luokkalaisilla. Käyttö oli yleisempää pojilla.
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien sekä vammojen ja myrkytysten määrä on suurempi tällä ikäryhmällä
kuin koko maassa keskimäärin. Koti-ja vapaa-ajan tapaturmien määrä kasvoi vertailuaikana, vaikka
tapaturmien ennaltaehkäisyä tehostettiin valtakunnallisten suositusten mukaisesti.
Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan Lukiossa koulukiusaamista oli erittäin vähän. Ammatillisissa
oppilaitoksissa koulukiusaaminen lisääntyi vuoden 2013 kouluterveyskyselyn tulosten perusteella.
Ammatillisissa oppilaitoksista ei ole saatavilla uudempia kouluterveyskyselyn tietoja.
Koulukiusaamisen ehkäisy on jatkossakin tavoitteena oppilaitoksissa. Vertailuaikana tavoitteena on
ollut kehittää koulukuraattoritoimintaa toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa, jossa kaupunki
on tullut vastuulliseksi toteuttajaksi 1.8.2014 alkaen.
Erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatriaan 13 -17-vuotiaiden avohoitokäyntien määrä kasvoi
vertailuaikana yli 80%, mutta määrä on vähäisempi kuin vertailualueilla. Ennaltaehkäisevän
toiminannan tehostamiseksi Lasten Kaste -hankkeessa kehitettiin Perhekeskustoimintamallia ja
hyvinvointisopimuksen mukaista Lapset Puheeksi -toimintaa, joiden tavoitteena on vähentää
pidemmällä aikavälillä korjaavien palvelujen tarvetta ja tuoda samalla säästöä palvelujen
käyttökustannuksiin.
Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE)-kehittämishankkeen tuella Helmen kuntiin (Haapavesi, Pyhäntä)
kehitettävät Perhekeskus- ja hyvinvoivakasvuyhteisötoimintamallit, joihin sisältyy palveluohjaus ja
Lapset Puheeksi -toiminta, tukevat myös nuoria. Tavoitteena on edistää nuorten hyvinvointia ja
ennaltaehkäistä ongelmien kehittymistä sekä mahdollistaa varhainen tuki ongelmissa, vähentää
pidemmällä aikavälillä korjaavien palvelujen tarvetta ja tuoda samalla säästöä lastensuojelun ja
nuorisopsykiatrian palvelujen käyttökustannuksiin.

TYÖIKÄISET
Hyvinvointi
%
Suunta
Vertailu
Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Kelan työkyvyttömyysindeksi, ikävakioitu
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Työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16 - 64-vuotiaista

Elämänlaatu ja osallisuus
%
Suunta
Vertailu
Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 25 - 64-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä

Sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 25 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

Verenkiertoelinten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16 - 64-vuotiaista
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Tuki- ja liikuntaelinsairausindeksi, ikävakioitu

Opiskelu, työ ja toimeentulo
%
Suunta
Vertailu
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Toimeentulotukea saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

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

Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä
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Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä

Sosiaali- ja terveydenhuolto
%
Suunta
Vertailu
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50 - 64-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä

Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet 25 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleet 25 - 64-vuotiaat
/ 1 000 vastaavanikäistä

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15 - 64-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät hoitojaksot 25 - 44-vuotiailla / 10 000 vastaavanikäistä
asukasta
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Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät hoitojaksot 45 - 64-vuotiailla / 10 000 vastaavanikäistä
asukasta

Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 25 - 64-vuotiaat potilaat / 10 000
vastaavanikäistä

Muut palvelut
%
Suunta Vertailu

TYÖIKÄISET -Yhteenveto ja keskeisimmät muutokset työikäiset hyvinvointitiedossa:
Vaikka työttömyyden ja toimeentulon osalta on tapahtunut negatiivisia muutoksia, ovat
hyvinvointitiedot monilta osin koko maan / Pohjois-Pohjanmaan vastaaviin keskimääräisiin tietoihin
verrattuna parempia. Työllisyyden edistämiseksi alkoi vuonna 2016 aloitti Wassup-hanke ja vuonna
2017 aloitettiin pitkäaikaistyöttömille työpajatoiminta Kokoomo Äkzonen tiloissa.
Työikäisten sairastavuus on melko suurta ja tapaturmia, vammoja ja myrkytyksiä on myös
vertailualueisiin nähden paljon, vaikka niiden määrä on vähentynyt vertailuaikana. Tapaturmien
ennaltaehkäisyä kehitettiin ikäryhmittäin vuonna 2015 yhdessä pelastuslaitoksen kanssa sekä
valtakunnallisten tapaturmien ennaltaehkäisyn suositusten mukaisesti. Tuki- ja liikuntaelinsairauksia
sairaudet ovat suurin työkyvyttömyyseläkkeelle jäännin syy Haapavedellä. Keskimääräinen
eläkkeelle jäänti -ikä oli vuonna 2016 60-vuotta.
Sairauksien ennaltaehkäisyyn ja etenkin liikuntaneuvontaan kannattaa tässä ikäryhmässä panostaa.
Vertailuaikana aloitettiin Hali-hankkeen tuella vuonna 2017 matalan kynnyksen liikuntaryhmiä ja
kehitettiin työikäisten liikuntaneuvontaa. Vuonna 2017 alkaneessa Vesote-hankkeessa kehitetään jo
sairastuneille ns. tulppa-avohoito-mallin mukaista elintapaohjausta, joka sisältää ravitsemuksen ja
elintapojen ohjauksen lisäksi liikuntaneuvonnan kehittämisen terveystoimen ja liikuntatoimen kanssa
yhteistyönä. Hali-hankkeen aikana perustettu moniammatillinen terveysliikuntatyöryhmä tukee ja
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kehittää eri-ikäisten
poikkihallinnollisesti.

terveyttä

edistävän

liikunnan

ja

liikuntaneuvonnan

kehittämistä

IKÄIHMISET
Elämänlaatu ja osallisuus
%
Suunta
Vertailu
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, %
vastaavanikäisestä väestöstä

Dementiaindeksi, ikävakioitu

Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä
väestöstä

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä

Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä
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Opiskelu, työ ja toimeentulo
%
Suunta
Vertailu
Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

Toimeentulotukea 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
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%
Suunta
Vertailu
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä
väestöstä

Perhehoidossa olleet vanhukset 31.12., kunnan kustantamat palvelut

Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät 75 vuotta täyttäneillä / 1 000 vastaavanikäistä

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 65 vuotta täyttäneillä / 1 000 vastaavanikäistä

Vanhustenhuollon osavuorokautisen hoidon asiakkaat 31.12., kunnan kustantamat palvelut

Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet
31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä
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Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., %
vastaavanikäisestä väestöstä

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavanikäistä

Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 65 - 74-vuotiaat potilaat / 10 000
vastaavanikäistä

Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 75 vuotta täyttäneet potilaat / 10 000
vastaavanikäistä

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavanikäistä
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Muut palvelut
%
Suunta
65 vuotta täyttäneet, % väestöstä

Vertailu

Kotihoidon palvelusetelimenot, 1 000 euroa

Kotona asuvat 80 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

Talous
%
Suunta
Vertailu
Vanhusten laitospalveluiden käyttökustannukset yhteensä, 1 000 euroa

IKÄIHMISET - Yhteenveto ja keskeisimmät muutokset ikäihmisten hyvinvointitiedossa:
Ikäihmisten hyvinvointitiedoissa on vähän muutoksia. Ikääntyvien osuus väestöstä kasvaa vähitellen.
Vertailuaikana Haapavedellä aloitti vuonna. 2014 seniorineuvolla, jossa tehdään suunnitellusti
ennaltaehkäiseviä ns. ikästarttitarkastuksia yli 65-vuotta täyttäneille. Tavoitteena on tukea
ikäihmisten toimintakykyä. Seniorineuvolan työntekijä on tehnyt yhteistyötä myös omaishoitoa
kehittäneen Linkki-projektin ja nyt menneillään olevan Omais Oiva-hankkeen kanssa (hankkeessa
omaishoito on koskenut kaiken ikäisiä kuntalaisia).
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Yli 65-vuotta täyttäneiden tapaturmien määrä väheni vertailuaikana, mutta ikäihmisillä on kuitenkin
runsaasti tapaturmiin, vammoihin ja myrkytyksiin liittyviä hoitojaksoja. 75-vuotta täyttäneiden
vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidettujen määrä kasvoi hieman vertailuaikana. Suurin
yksittäinen syy tapaturmiin ikäihmisillä on kaatumiset ja putoamiset, joiden ennaltaehkäisyä on
tehostettu STM:n ja THL:n tapaturmia ehkäisyn suositusten mukaisesti. Kaatumisten
ennaltaehkäisemiksi on aloitettu vuonna 2017 henkilökunnan koulutukset suositusten mukaisiin
toimintatapoihin. Lisäksi vanhustenhuollossa aloitti vuonna 2017 fysioterapeutti, joka mahdollistaa
ikäihmisten paremman toimintakyvyn tukemisen ohjaamalla koti- ja laitoshoidossa olevien
ikäohmisten lihaskuntoa- ja tasapainoa ylläpitävää toimintaa.
Tieteellisissä tutkimuksissa
tehokkaaksi kaatumisten ennaltaehkäisyn keinoksi on todettu ikäihmisten toimintakyvyn ja
aktiivisuuden ylläpitäminen fysioterapeutin ohjaaman liikunnan avulla ja lonkkasuojien käyttäminen
laitoshoidossa olevilla ikäihmisillä lonkkamurtumien ehkäisemiseksi.
Vuonna 2016 kehitettiin Hali I-hankkeen tuella ikäihmisten toimintakykyä hankkimalla tasapainoa
ja lihasvoimaa lisääviä liikuntavälineitä sekä järjestettiin tilat ja ohjattuja liikuntaryhmiä ikäihmisille.
Menneillään olevassa Voimaa vanhuuteen hankkeessa on tavoitteena jatkaa Hali-hankkeessa hyväksi
todettuja käytäntöjä ja edistää lihas- ja tasapainovoimaa kehittävää liikuntaa ikäihmisille
toimintakyvyn tukemiseksi.
Vanhus- ja vammaisneuvosto ehdotti keväällä 2017, että Haapaveden keskustaan suunniteltaisiin
ikäihmisille turvallinen ja kunnossa pidetty ulkoilureitti, jonka varrella on säännöllisin välein
penkkejä. Se mahdollistaa ikäihmisille omaehtoisen liikkumisen ja asioimisen sekä tukee siten
ikäihmisten toimintakykyä. Terveysliikuntatyöryhmä kannattaa myös ikäihmisten toimintakykyä
tukevan ulkoilureitin rakentamista.
Ikäihmisiä koskevat valtakunnalliset tavoitteet vuoteen 2017 mennessä 75 -vuotta täyttäneillä
henkilöillä ovat (suluissa Haapaveden vastaava luku vuonna 2015):






91–92 prosenttia asuu kotona itsenäisesti tai kattavan palvelutarpeen arvioinnin
perusteella myönnettyjen tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin (90,
7%)
13–14 prosenttia saa säännöllistä kotihoitoa (16,3%)
6–7 prosenttia saa omaishoidon tukea (5,1%)
6–7 prosenttia on tehostetun palveluasumisen piirissä (7,7 %)
2-3 prosenttia on hoidossa vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa hoidossa terveyskeskusten
vuodeosastoilla (2.2%)
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KAIKKI IKÄRYHMÄT
Elämänlaatu ja osallisuus
%
Suunta
Vertailu
Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, %

Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu

Mielenterveysindeksi, ikävakioitu

Tuki- ja liikuntaelinsairausindeksi, ikävakioitu

Opiskelu, työ ja toimeentulo
%
Suunta
Vertailu
Jätetyt velkajärjestelyhakemukset, lkm

Yleistä asumistukea saaneet yhteensä, % asuntokunnista
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Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet yksinasuvat miehet, % toimeentulotukea saaneista
kotitalouksista

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet yksinasuvat naiset, % toimeentulotukea saaneista
kotitalouksista

Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet vuoden aikana yhteensä

Kunnan yleinen pienituloisuusaste

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
%
Suunta
Vertailu
Asunnottomat yksinäiset / 1 000 asukasta
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Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta

Ahtaasti asuvat asuntokunnat, % kaikista asuntokunnista

Poliisin tietoon tulleet kaikki huumausainerikokset / 1 000 asukasta

Päihteiden vaikutuksen alaisina tehdyistä väkivaltarikoksista syyllisiksi epäillyt / 1 000 asukasta

Päihteiden vaikutuksen alaisena tehdyistä rikoksista syyllisiksi epäillyt / 1 000 asukasta

Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset / 1 000 asukasta
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Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa

Poliisin tietoon tulleet liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset / 1 000
asukasta

Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset / 1 000 asukasta

Kunnan palvelut
%
Suunta
Vertailu
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa, pistemäärä

Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä
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Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) liikunnan edistämisessä, pistemäärä

Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) lukiokoulutuksessa, pistemäärä

Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) ikääntyneiden palveluissa, pistemäärä

Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kunnan strategisessa johtamisessa, pistemäärä

Sosiaali- ja terveydenhuolto
%
Suunta
Vertailu
Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta
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Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, euroa / asukas

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien menot yhteensä,
euroa/asukas

Päihdehuollon asumispalveluissa asiakkaita / 1 000 asukasta

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat / 1 000
asukasta

Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1 000 asukasta

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit / 1 000 asukasta
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Yksityislääkärikäynneistä korvausta saaneet, % väestöstä

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito, keskimääräinen hoitoaika

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

Hyvinvointi- ja terveyseroja kaventavat tavoitteet kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa,
pistemäärä

Väestön terveydentilan seuranta ja arviointi kunnan johdossa, pistemäärä

Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1 000 asukasta
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Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kunnan strategisessa johtamisessa, pistemäärä

Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat / 10 000 asukasta

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät hoitojaksot / 10 000 asukasta

THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu

Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu

Vapaa-aika
%

Suunta

Vertailu
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Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) liikunnan edistämisessä, pistemäärä

Muut palvelut
%
Suunta
Vertailu
Kunnan yleinen pienituloisuusaste

Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot

Tapaturmaindeksi, ikävakioitu

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

Talous
%
Suunta
Vertailu
Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, euroa / asukas
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Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, 1000 euroa

Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas

Sosiaalitoimen nettokustannukset, 1000 euroa

Terveystoimen nettokustannukset, euroa / asukas

Päihdehuollon nettokustannukset, euroa / asukas
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KAIKKI IKÄRYHMÄT - Yhteenveto ja keskeisimmät muutokset Kaikkien ikäryhmien
hyvinvointitiedossa:
Vertailuaikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia kuntalaisten hyvinvointitiedoissa. Kunnan
pienituloisuusaste on hieman laskenut ja tuloerot kotitalouksien välillä ovat vähentyneet, mutta
toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä lisääntyi n. 15%a ja toimeentulotuen määrä,
euroa/asukas kasvoi vertailuaikana n. 42%a. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannus, euroa/ asukas
aleni vertailuaikana 14%a. Erikoissairaanhoidon avohoitokäyntien /1000 asukasta ja
perusterveydenhuollon avohoidon käyntien määrä kasvoi, mutta vuodeosastohoidon keskimääräinen
hoitoaika lyheni. Kasvatus- ja perheneuvonnan alle 18-vuotiaiden asiakkaiden määrä kasvoi yli
73%a, mutta se kuvaa myös aiempaa ennaltaehkäisevämmän työotteen käyttöä. Vaikka sairastavuus
on hieman laskenut, se on korkeampaa kuin koko maassa tai Pohjois-Pohjanmaalla keskimäärin.
Sairaalahoitoisia tapaturmia, vammoja ja myrkytyksiä, joiden hoitokulut on olleet vuosittain yli
miljoona euroa, on myös paljon kaikissa ikäryhmissä. Vuonna 2015 Terve Kunta-työryhmissä
käsiteltiin tapaturmien ennalta ehkäisyä ikäryhmittäin yhdessä pelastuslaitoksen kanssa. Tapaturmien
ennaltaehkäisyä on tehostettu valtakunnallisten suositusten mukaisesti eri ikäryhmien palveluissa.
Tapaturmien ennaltaehkäisyn lisäksi vertailuaikana tavoitteena ollut turvallisuuden edistäminen
laajemminkin. Turvallisuuden edistämiseen kuuluu fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen
tuvallisuuteen liittyvät asiat, kuten liikenneturvallisuus, turvallinen ja esteetön ympäristö liikkua,
asua, leikkiä, työskennellä tai opiskella, tapaturmien ja vammojen ennaltaehkäisy eri ikäisillä,
kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäisy ja osallisuuden parantaminen eri ikäryhmissä. Kuntalaisten
osallisuuden, vaikuttamismahdollisuuksien ja koetun hyvinvoinnin edistäminen ovat tulevallakin
valtuustokaudella kaikkia ikäryhmiä koskevana tavoitteena, johon pyritään mm. Maaseudun arjen
palveluverkosto, Arjen Turvaa -hankkeen tuella, jossa koko kunnan elinvoimaisuutta ja kuntalaisten
koettua hyvinvointia kehitetään luomalla paikallisia palveluverkostoja. Tavoitteena on saada aiempaa
enemmän toimijoita (järjestöt, yhdistykset, seurakunta, oppilaitokset, yritykset, hankkeet,
vapaaehtoiset) kumppaneiksi hyvinvointisuunnitelman mukaiseen hyvinvoinnin ja elinvoiman
edistämiseen. Haapavedellä tehtiin toimijakartoitus Arjen turvaa- hankkeessa ja
järjestöavustuskäytäntöä uusitaan vastaamaan uutta, kumppanuuksiin perustuvaa toimintatapaa.
Järjestöjen kanssa yhdessä tekemistä kehitetään myös Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne-hankkeen
kanssa. Haapavedellä on tavoitteena ottaa käyttöön järjestörakenne-hankkeen tuella ihimiset.fi palvelu, joka sisältää järjestöjen itsensä ylläpitämät tiedot toiminnastaan. Ihmiset.fi-palvelun linkki
lisätään kaupungin nettisivuille.
Painonhallintaryhmiä on järjestetty kuntalaisille sairauksien ennalta ehkäisemiseksi
hyvinvointikertomuksesssa asetettujen tavoitteiden mukaisesti eli vähintään 1 ryhmä /vuosi
Haapavedellä ja 1 ryhmä/vuosi Siikalatvalla vuosina 2013, 2015 ja 2016. Sairaanhoitopiirin tarjoamia
videovälitteisiä painonhallintaryhmiä ei käytetty. Vuonna 2016 alkoi sairaanhoitopiirin käynnistämä
VESOTE-hanke, jossa kehitetään kunnissa asukkaille annettavaa ennaltaehkäisevää elintapaohjausta
ja liikuntaneuvontaa sekä koulutetaan kuntiin ns. tulppa-avohoitomallin mukaisia elintapaohjaajia
henkilöstöstä. VESOTE-ryhmien ja Helmen elämäntaparyhmien toimintaa voidaan jatkossa yhdistää,
mikäli resurssit evät riitä ylläpitämään ennaltaehkäisevää Helmen elämäntapa-ryhmiä ja jo
sairastuneille suunnattuja Tulppa-avohoito-ryhmiä.
Haapavedellä on ollut käytössä päihdehaittojen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi PAKKAtoimintamalli vuodesta 2013 alkaen. Ennaltaehkäisevää päihdetyötä oli mahdollista kehittää Arjen
turvaa-hankkeen kanssa, jossa yhteistyökumppaneina ehkäisevän päihdetyön osalta on EHYT ry ja
AVI poikkitoiminnallisempaan, eri toimijat kattavaan ennaltaehkäisevään suuntaan.
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Päihteiden käyttöön ja liikenteeseen liittyvien rikosten määrä on kasvanut vertailuaikana. Kuntaan
on laadittu Ely-keskuksen ja Liikenneturvan kanssa yhteistyössä liikenneturvallisuussuunnitelma,
joka valmistui keväällä 2015. Liikenneturvallisuutta kehitetään jatkossakin yhteistyössä edellä
mainittujen tahojen kanssa. Vuonna 2016 Oulun eteläisen alueen 15 kunnalle perustettiin
liikenneturvallisuustoimijoiden yhteinen ohjausryhmä, johon kuuluu Haapavedeltä kaupunginjohtaja
ja hyvinvointikoordinaattori. Hyvinvointilautakunnan hyväksymät siirrettävät nopeusnäytöt
hankitaan (2 kpl) hankitaan vuonna 2018.
Kuntalaisten harrastustoimintaa ja osallisuutta on tuettu hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden
mukaisesti. Vuonna 2016 Virtaamo otettiin käyttöön tanssi- ja liikuntaryhmien harjoittelu- ja
esiintymistilaksi. Liikuntaharrastusmahdollisuuksien parantamiseksi rakennettiin uusi jäähalli
valtuustokaudella 2013-2016. Lisäksi Liikuntahallin katsomo ja kentän pinnoite uusittiin lokakuussa
2015 ja pesäpallokentälle asennettiin hiekka-tekonurmi vuonna 2014. Liikunnallisen elämäntavan
edistäminen Haapavedellä (HALI) -hankkeessa kehitettiin ikäihmisen toimintakykyä tukevaa
liikuntaa vuonna 2016 ja työikäisten liikunnan edistämistä vuonna 2017. HALI-hankkeessa -laadittiin
liikunnalliseen elämäntapaan ohjaava poikkihallinnollinen suunnitelma työikäisille ja perheille
vuonna 2016 ja ikäihmisille vuonna 2017). HALI-hankkeen aikana Haapavedelle perustettiin
poikkihallinnollinen terveyttä edistävän liikunnan työryhmä. Liikkuva koulu -hankkeessa on
kehitetty kouluilla välituntiliikuntaa ja hankittu kouluille hankittu välineitä välituntiliikuntaa varten.
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kunnan strategisessa johtamisessa parani vertailuaikana. Myös
väestön terveydentilan seuranta ja arviointi kunnan johdossa sekä hyvinvointi- ja terveyseroja
kaventavien tavoitteiden määrä kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmissa parani.
Terveydeneistamisaktiivisuus liikunnan edistämisessä -pistemäärä nousi vertailuaikana
20%a.(TEAviisari). Tavoitteena on lisätä jatkossa ennaltaehkäisevää, eri toimijoiden kanssa tehtävää
työtä ja päätösten vaikutusten ennakkoarviointia, joka kattaa talous, henkilöstö ja
ympäristövaikutusten lisäksi vaikutukset kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin.

2 Kuntastrategian painotukset ja linjaukset
Haapaveden kaupunki on asukkaidensa muodostama yhteisö, joka tuottaa hyvinvointia järjestämällä
palveluita ja edistämällä elinkeinoelämän palveluita. Haapavesi säilyy tulevaisuudessa itsenäisenä
elinvoimaisena kaupunkina. Haapaveden vahvuudet nousevat kaupungin historiasta ja sen
ainutlaatuisesta luonnosta. Kaupunki haluaa edellytyksiä monipuolisille asumisvaihtoehdoille sekä
harrastustoiminnalle paikkakunnan luonto ja omaleimainen kulttuuri hyödyntäen. Näiden asioiden
pohjalta kaupunginvaltuusto on valinnut painopistealuiksi seuraavat asiat.
Sivistyskaupunki
Haapavesi on historiastaan tunnettu koulutuskaupunki, jonka koulutustarjonta vastaa tulevaisuuden
tarpeisiin ja haasteisiin. Haapavedellä on kaupungin järjestämä hyvä perusopetus ja oma lukio sekä
monikunnallisena toimintana Jokihelmen opisto. Haapaveden kaupungilla on pitkät perinteet myös
Yliopisto yhteistyöstä. Toisen asteen koulutuksessa Haapavedellä on Jokilaaksojen
koulutuskuntayhtymä JEDUN kaksi koulutuspistette ja Haapaveden opisto. Taiteen perusopintoja
voi suorittaa kansalaisopiston lisäksi Jokilaaksojen musiikkiopistossa.
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Ympäristö ja luonto
Haapavesi on alueellaan poikkeuksellinen luonnoltaan. Pelkästään korkeuserot tekevät luonnosta
omaleimaisen. Haapavedellä sijaitsevat myös merkittävät Ainalin lintujärvet. Kaupunki pystyy
paremmin hyödyntämään luonnon mukanaan tuomat mahdollisuudet luontomatkailun
järjestämiseen. Luontoliikunta on yksi kaupungin vahvuustekijä. Viihtyisä asuinympäristö tekee
kaupungistamme houkuttelevan asuinpaikkakuntana. Haapavedellä on koko ajan saatavissa tontteja
sekä omakotitalojen että kerros- ja rivitalojen tarpeisiin.
Elinkeinoelämän kanssa tehtävä yhteistyö
Haapaveden kaupungilla on pitkät perinteet elinkeinoelämän kanssa tehtävästä yhteistyöstä.
Arvostamme sekä suuria yrityksiä, että pieniä yhden henkilön yrityksiä. Kaupunki pitää aktiivisesti
yhteyttä paikallisiin yrittäjiin ja toimii valtakunnallisesti. Meitä on helppo lähestyä ja osaamme
auttaa yritysten käynnistys ja kehitysvaiheissa. Tunnistamme elinkeinoelämän kehittämistarpeet ja
olemme valmiita panostamaan sen tarpeisiin.
Positiivisuus
Kaupunkina haluamme kertoa positiivista kuvaa itsestämme ja asuinympäristöstämme.
Tulevaisuudessa kaupunki näyttäytyy positiivisena asuin- ja matkailukuntana. Kaupungin
henkilöstön ja asukkaiden positiivisuus sekä innostus ja halu työhön ja tuloksiin edesauttavat
tavoitteiden saavuttamista ja toiminta-ajatuksen toteutumista.
Tavoitteet jakaantuvat seuraaviin osatavoitteisiin:
Kaupungin talous pidetään sellaisessa kunnossa, että kaupungin itsemääräämisoikeus säilyy
 Vuosikate on koko ajan positiivinen
 Velkaantumista toteutetaan vain niihin investointeihin, mitkä lisäävät tehokkuutta tai
parantavat kaupungin tulovirtaa
 Muutosten ennakointia lisätään
 Palvelujen voidaan tuottaa joko kaupunki organisaation tuottamina tai ostamalla niitä
markkinoilta.
 Strategian toteuttamisaikana kiinnitetään huomiota kaupunkikonsernin
omistajapolitiikkaan niin että kaupungin kokonaishyöty tulee aina huomioiduksi
Asumisviihtyisyys lisääntyy
 Asuinympäristön viihtyisyyttä lähdetään parantamaan arkkitehtiosaston tekemän työn
perusteella
 Kaupungin asukkaat mukaan viihtyvyyden parantamiseen
 Kaavoituksella huolehditaan monipuolisesta tonttitarjonnasta
 Asuinympäristön siisteyteen kiinnitetään enemmän huomiota ja epäkohtiin puututaan
Kaupunki on e-valmiuksien edelläkävijä


Valmiuksien ja laitteiden hankkiminen varhaiskasvatukseen ja kouluille
52






Sähköisten palveluiden lisääminen
ikäihmisen e-valmiuksien lisääminen
e-kilpailutoiminnan mahdollisuuksien selvittäminen
Valokuitu verkko kattavasti kaupungin asukkaiden käyttöön

Koulutuspalvelujen järjestäminen taloudellisesti ja terveellisesti
 Koulutus järjestetään taloudellisesti ja turvallisesti, jotta niissä voidaan
 toteuttaa opetusta uuden opetussuunnitelman mukaisesti.
 Kouluissa otetaan käyttöön kiusaamisen nollatoleranssi
 Koulujen tarkastelu oppilasmäärän, talouden ja terveellisten tilojen pohjalta
 Kaupunkiin rakennetaan uusi koulu, jossa on Lukio, yläaste ja nuorisotilat. Koulun
suunnittelussa otetaan huomioon mahdollisuus ala-asteen siirtymisestä samoihin tiloihin
Varhaiskasvatuspalvelujen järjestäminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti
 Julkisten ja yksityisten palveluiden määrän/yksiköiden tarkastelu
 Toisen asteen koulutuksen turvaaminen
 Kaupunki säilyy houkuttelevana opiskelupaikkakuntana
 Kumppanuuskampuksen kokonaisvaltainen hyödyntäminen
 JEDUN kahden yksikön ja Haapaveden opiston toiminnan turvaaminen
 Elinkeinoelämän ja koulutuksen välittömän vuorovaikutuksen mahdollistaminen
Korkeatasoinen elinikäinen oppiminen
 Jokihelmen opiston opetustarjonnan parantaminen ja avoimen korkeakouluopintojen
palauttaminen.
 Jokilaaksojen musiikkiopiston opetustarjonnan turvaaminen
Hyvinvoiva Haapavesi
 Lasten ja nuorten ongelmien vähentäminen varhaisen puuttumisen avulla
 LAPE-ohjelma ja LP-keskustelut käytössä kouluissa ja varhaiskasvatuksessa
 Matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien turvaaminen
 Jokaisella lapsella on vähintään yksi harrastus
Kolmas sektori enenevässä määrin mukaan yhteistyöhön
 Yhdistyksiä tuetaan Leader-rahoituksella toteutettavissa hankkeissa
 Palkitaan vuosittain aktiiviset toimijat
 Tuetaan yhdistyksiä ja järjestöjä toimimaan eri ikiryhmine hyvinvoinnin edistämiseksi
yhteistyössä kaupungin kanssa. Tämä huomioidaan myös avustuksissa.
Monipuolisten liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien turvaaminen
 Nykyiset liikunta- ja harrastusmahdollisuudet säilyvät
 Luontoliikuntapaikat lisääntyvät
 Monipuoliset kulttuuri- ja kirjastopalvelut
 Kulttuurikeskus Kirnu vakiinnuttaa paikkansa monipuolisena keskuksena
 Kirjastopalvelut säilyvät ja kehittyvät
Kotona pärjäämistä tuetaan
 Yli 75 vuotiaista 94% asuu kotona
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Palvelutarjonta kehittyy kotona asumista tukevaksi

Yritysten toiminta edellytysten mahdollistaminen
 Sekä toimisto- että hallitiloja on tarjolla joustavin vuokra ja lunastusratkaisuin.
 Isoja elinkeinohankkeita edistetään voimakkaasti
 Yritysmyönteisyys lisääntyy ja kaupunkia on helppo lähestyä.
 Uusi nopea päätöksenteko yritysasioissa
Uusiutuvasta energiasta tulee vahvuustekijä
 Haapavesi on edelläkävijä uudistuvan energian yritystoiminnasta
 Kaupunki on aktiivisesti mukana biotaloushankkeissa
Matkailusta tulee uusi vahvuustekijä
 Matkailualan toimijat löytävät toisensa ja yhteismarkkinointi lisää toimintaedellytyksiä
Kaupungin hankintaohjeet uudistetaan huomioimalla paikalliset toimijat
 Paikalliset yrittäjät osaavat tarjota kaupungin hankintoihin
 Lähiruuan käyttöä lisätään
Hyvien asioiden ja vahvuuksien korostamista viestinnässä
 Positiivisia uutisia on negatiivisia enemmän
 Viestintäsuunnitelma otetaan käyttöön
 Positiivisuus koko organisaatioon
 sisäinen yrittäjyys
Avoimuus ja ennakoiva tiedottaminen,
 viranhaltijapäätökset laitetaan julkisesti nettiin
 ostolaskujen koonti laitetaan julkisiksi nettiin
 Päätöksenteko on läpinäkyvää ja ennakoitavaa

3 Hyvinvoinnin edistämistä tukevat ohjelmat ja suunnitelmat
Haapaveden kaupungin strategia 2017-2022
Haapaveden kaupungin Laaja hyvinvointikertomus vuosille 2018-2022
Siikalatvan seutukunnan lastensuojelusuunnitelma
Mielenterveys-, päihde-, ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn strategia 2012-2016
Tilastot: KELA, SOTKAnet, tilastokeskus
Hyvinvointisopimus (Muutos Nyt), Pohjois-Pohjanmaan liitto
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4 Hyvinvointisuunnitelma
Kunnan talous ja elinvoima
Tavoite

Toimenpiteet ja vastuutaho
Talousarvion vuosikate on koko
ajan positiivinen.

Kaupungin talous
säilyy hyvässä
kunnossa

Asumisviihtyvyys
lisääntyy

Resurssit

Arviointimittarit Toteu
ma
Talousarvion
vuosikate

Talouden
Talouden tasapainotuksen avulla
Velkamäärä €/
tasapainotusohjel
velkaantuminen pysähtyy.
asukas
ma
Muutosten
ennakointiohjelm
Muutosten ennakointia lisätään.
a otetaan
käyttöön.
Rarportoidaan
kolme kertaa
Rapotoinnissa siirrytään
vuodessa.
ennakoivaan raportointiin.
Painopiste on
ennakoinnissa.
Arkkitehtiopiskel Suunnitelma on
Arkkitehtiopiskelijoiden
ijoiden laatima otettu huomioon
laatiman suunnitelman toteutus.
suunnitelma
kaavoituksissa.
Asukkaiden
osallistuminen
Asukkaat saadaan mukaan
viihtyisyyden
yleisen viihtyisyyden
parantamiseen
parantamiseen.
Asukkaat
Viihtyisyyttä
Hankkeet
Kaupunki toimii aktiviisesti
lisäävät hankkeet
asukkaiden viihtyvyyttä
lisäävissä hankkeissa.

Kaavoituksella huolehditaan
monipuolisesta tonttitarjonnasta.
Asuinympäristön siisteyteen ja
kiinnitetään enemmän huomiota,
puututaan epäkohtiin ja jatketaan
kaupunkikuvan kehittämistä.

Tonttitarjonnan
monipuolisuus

Ympäristön ja alueiden
Ympäristöpalvelu Ympäristön
suunnittelussa otetaan huomioon t
turvallisuus ja
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ympäristövaikutukset
turvallisuuteen, hyvinvointiin ja
terveyteen One Health Finlandperiaatteiden mukaisesti ja
tunnistamalla riskiryhmien (alle
7, yli 65 v. ja sairastuneet)
tarpeet. (Ympäristöpalvelut)

viihtyisyys
kaiken ikäisille

Koulujen
valmiudet ja
laitteet

Valmiuksien ja laiteiden
hankinnat kouluille ja
varhaiskasvatukseen.
Ollaan mukana
kehityshankkeissa kehityksen
turvaamiseksi.

Digitaalisia
valmiuksia
Kehityshankkeet,
lisäävät
joihin on
kehityshankkeet
osallistuttu.

Sähköisten palveluiden
lisääminen.

Sähköisten
palvelujen
saatavuuden
määrä

Sähköiset palvelut vakiintuvat,
esim rakennusluvat, päivähoito.
Ikäihmisten e-valmiuksien
lisääminen:
Digitaalisten
valmiuksien nosto

Kansalaisopisto järjestää
kursseja, joilla parannetaan
ikäihmisten e-valmiuksia.
Digitalisaatiota hyödynnetään
vanhustenhuollossa.
E-kilpailutoiminnan
mahdollisuuksien selvittäminen.
Oppilaitosten yhteistyönä
järjestetään.

Ikäihmisille
jäjestetyt digikurssit,
Kansalaisopisto
Hankkeet

Digitaaliset
palvelut
ikäihmisten
hoidossa.

Asukkailla
käyttävissä
Valokuituverkko saadaan
olevan
kattavasti kaupungin asukkaiden
Valokuituhanke valokuituverkon
käyttöön.
laajuus
Päätetään valokuituhankkeesta.

Yritysten
toimintaedellytysten
turvaaminen

Toimisto ja hallitiloja on tarjolla
yrityksille.
Isoja elinkeinohankkeita
edistetään voimakkaasti.
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Yritysten
käytettävissä
olevat toimistoja hallitilat
Elinkeinohankkee
Elinkeinohankkee
t, joissa kaupunki
t
on mukana

Yritysmyönteisyys lisääntyy ja
kaupunkia on helppo lähestyä.

Uusiutuvasta
energiasta tulee
vahvuustekijä

Nopea päätöksenteko
yritysasioissa:
päätöksentekojärjestelmä
tarkastetaan, elinkeinoyhtiöt
yhdistetään.
Haapavesi on edelläkävijä
uudistuvan energian
yritystoiminnassa: etsitään
keinoja uusiutuvan energian
edistämiseen hanketoiminnalla.

Yrityskontakteja
on 200 vuodessa
ja vähintään yksi
hallihanke siirtyy
rakentamisvaihee
seen.
Yrityksiä
koskevat
päätökset

Uusiutuvan
energian käyttö

Biotaloushankkee
Biotaloushankkee
t, joissa kaupunki
t
on mukana.
Matkailualan
yrittäjien
Edistetään matkailua ja
yhteistoiminta
Yhteistyö
Matkailusta tulee
matkailualan yrittäjien yhdessä
matkailualan
uusi vahvuustekijä toimimista. Jatketaan yhteisiä
Kaupungin ja
yrittäjien kanssa.
tapaamisia.
matkailualan
yrittäjien
tapaamiset
Paikalliset toimijat osaavat tehdä
Pienhankintajär
Pienhankintajärje
tarjouksia kaupungin
jestelmä on
stelmä
pienhankintoihin.
käytössä
Kaupungin
hankintaohjeet
Lähiruoka
Lähiruoan osuus
uudistetaan
Lähiruoan käyttöä lisätään.
ruokahanknnoista
Lähiruoan
.
tuottajat
Kaupunki tiedottaa aktiivisesti.
Tiedotus ja
Positiivisia asioita on esillä
Viestinnän sisältö
viestintä
negatiivisia enemmän.
Viestintäsuunnitelmaa käytetään Viestintäsuunnite Viestintäsuunnite
Hyvistä asioista
tiedottamisessa.
lma.
lma on käytössä.
viestiminen
Positiivisuus on osa koko
Asiakastyytyväiorganisaatiota.
Asiakastyytyväisyyskyselyn
syyskyselyt
tulokset
Asiakastyytyväisyyttä mitataan.
Ostolaskut
Ennakoiva ja avoin
Ostolaskujen raportit on
julkaistaan
tiedottaminen sekä
julkisesti saatavilla.
vuoden 2019
päätöksenteko
aikana
Kaupunki on mukana
biotaloushankkeissa.
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Kaupungin
Päätöksenteko on läpinäkyvää ja
nettisivut
ennakoitavaa.
Kaupungin tiedottaa avoimesti
päätöksenteon eri vaiheissa.

Tiedottaminen

Kaupungin
tiedottaminen
päätöksenteon eri
vaiheissa
Päätöksenteon
avoimuus ja
julkisuus

Kaupungin nettisivujen kautta
on nähtävissä valtuuston
kokoukset.

Päätösten vaikutukset
ennakkoarvioidaan merkittävissä Ennakkoarviointi Ennakkoarvioija kuntalaisten palveluja
(EVA)
dut päätökset
koskevissa päätöksissä.
Netissä olevat
Viranhaltijapäätöset on netissä
viranhaltijapäätök
kuntalaisten nähtävillä.
set
Yhteistyö
yhdistysten,
yritysten, srk:n,
oppilaitoksen,
hankkeiden ym.
Kaupunki edistää asukkaiden
kanssa
hyvinvointia ja kaupungin
elinvoimaisuutta yhdessä
Konkreettiset
Arjen turvaapaikallisten toimijoiden kanssa
yhteistyötavoittee
toiminta
tavoitteellisesti ja tukee
t
verkostomaista, yhdessä
Hyvät käytännöt
tehtävää ennaltaehkäisevää
Yhdessä kehitetyt
(Ennaltaehkäisev
toimintaa.
ja toteutetut asiat
ä
Kaupunki toimii
työ/hyvinvoinnin
enenevässä määrin
edistäminen)
yhdessä kolmannen
sektorin ja muiden
toimijoiden kanssa
Yhdistysten ja järjestöjen
toimiminen asukkaiden
hyvinvoinnin edistämiseksi
kaupungin kanssa huomioidaan
Järjestöjen ja
myös järjestöavustuksissa,
yhdistysten
joiden myöntämisessä painottuu
avustukset
hyvinvoinnin edistäminen.
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Myönnetyissä
avustuksissa on
otettu huomioon
hyvinvoinnin
edistäminen

Palkitaan vuosittain aktiiviset
toimijat.
Tarkistetaan palkintosäännöt
Yhdistyksiä tuetaan Leaderrahoituksella toteutettavissa
hankkeissa.

Palkintosääntö

Palkintosääntöjen
mukaisesti
palkitut tahot

Yhdistyksille
myönnetyt
Leader -hankkeet,
Yhdistysten
joissa kaupunki
Leader -hankkeet
toimii
lainarahoittajana.

Kaupunki- ja kolmassektori
tapaavat säännöllisesti,
Järjestötapaamise Toteutuneet
vähintään vuosittain.
t
järjestötapaamiset
(hyvinvointikoordinaattori/järjes
töyhdyshenkilö kutsuu koolle)
Jäŕjestörakennehanke
Yhdistysten ja kaupungin
yhteistoimintaa kehitetään
ALVA-hanke
Yhteistoiminta
yhdistysten, ALVA- hankkeen ja
Pohjois-Pohjanmaan
Järjestöyhdyshen Tapahtumat
järjestörakenne-hankkeen
kilö
kanssa.
Järjestöagentit
Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistä kehitetään
kaupungin strategian, Terve
Kunta-verkoston ja
maakunnallisten hytetavoitteiden suuntaisesti.

Hyvinvointisuunn
itelmien
toteutuminen
Hyvinvointilauta
Hyvinvointiryhm
kunnassa
ä
päätettyjen
asioiden
Hyvinvointilauta
toteutuminen
kunta

Hyvinvointijohtamis
ella koordinoidaan
Tavoitteena on lisätä
kuntalaisten koetun
kuntalaisten koettua
hyvinvoinnin,
hyvinvointia sekä osallistumisTervekuntaosallisuuden ja
Terve Kuntaja vaikutusmahdollisuuksia ja
verkoston
vaikuttamismahdolli
verkosto
vahvistaa monitoimijaista,
tavoitteiden
suuksien edistämistä
verkostomaista
mukainen
Hyvinvointikoord
ennaltaehkäisevää työtä.
toiminta
inaattori

Maakunnallisten
hyte-tavoitteiden
mukainen
toiminta
Lapset, lapsiperheet ja varhaisnuoret
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Tavoite

Toimenpiteet ja
vastuutaho

Resurssit

Arviointimittarit

Koulutus järjestetään
taloudellisesti ja
turvallisesti, jotta
opetusta voidaan
toteuttaa uuden
opetussuunnitelman
mukaisesti.
Varhaiskasvatuspalvelu
issa yksityinen
palvelutuotanto on osa
Varhaiskasvatuspalvelut
kaupungin
järjestämisvastuulla
olevista palveluista.
Koulujen
OSAAVA-hankkeet
opetussuunnitelmat ja
sivistystoimessa
oppilashuolto on
osallisuutta ja
LIIKKUVA KOULUyhteisöllisyyttä tukevia
ohjelma
(rehtorit,
varhaiskasvatuksesta
LAPE-Toimiva arki-hanke
Kouluikäiste vastaava)
n henkisen
Vankkuri-hanke
ja fyysisen Kouluterveydenhuolto,
-psykologi- ja kasvun
Omais-oiva -hanke
tukeminen kuraattoripalveluja on
saatavilla
MlL:n lapsiperheiden
(perusturvajohtaja,
palveluja edistävä -hanke
sivistysjohtaja)
Yhteistyö kodin ja koulun
Seurakunnan,
välillä, vanhempain-illat
järjestöjen,
Haapaveden opiston ja
Varhaiskasvatuksen ja
koulujen välistä
koulutoimen henkilöstö
yhteistyötä kehitetään
(sivistysjohtaja)
Kouluterveydenhoito
Vanhemmuuden
tukeminen:
vanhempainiltojen
kehittäminen
Liikkuva kouluohjelma kouluilla:
välituntiliikunnan
kehittäminen,

Koulupsykologi
Koulukuraattori
Oppilashuoltoryhmät
SRK, kansalaisopisto ja
yhdistykset
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Uusi koulu aloittaa
toimintansa.
Koulujen tarkastelu
oppilasmäärän,
talouden ja terveellisten
tilojen pohjalta.
Julkisten ja yksityisten
varhaiskasvatuspalvelui
den määrän /
yksiköiden tarkastelu.
OSAAVA-hankkeiden
toteutuminen
Välituntiliikuntaan
toteutetut toimet
Erikoissairaanhoidon
lasten- ja
nuorisopsykiatrian
avohoitokäynnit
Kouluterveyskyselystä:
Koettua terveyttä,
liikuntaa, ylipainoa ja
ravitsemusta koskevat
tulokset 8. ja 9. luokan
oppilailta
vanhemmuuden
puutetta ja ystävien
määrää kuvaavat tiedot
koulukiusaaminen
Päihteiden käyttö:
Tosi humalassa
vähintään kerran
kuukaudessa, % 8. ja 9.
luokan oppilaat

Toteum
a

Terveellisiin
elämäntapoihin
tukeminen (uudet
varhaiskasvatus- ja
kouluruokailusuosituks
et v. 2017, esillä
malliateriat kouluilla,
sydänmerkkiateriat)

Nuorten palvelu- ja
ohjausverkosto
EHKÄPÄ-työryhmä
Nuorisovaltuusto
PAKKA-toimintamalli

Tupakoivien oppilaiden
määrä, % 8. ja 9.
luokan oppilaat
Laittomia
huumekokeiluja
ainakin kerran, % 8. ja
9. luokan oppilaat

Tapaturmien ehkäisy
Pakka-indikaattoritieto
Kouluterveyskyselyn
tulokset käsitellään
koulujen johtokunnissa
ja vanhempainilloissa
sekä
hyvinvointilautakunnas
sa ja -ryhmässä
Koulukiusaamisen
estäminen

Vahvistetaan
monialaista
ennaltaehkäisevää
toimintaa ja varhaista
tukemisesta lasten,
perheiden ja nuorten
palveluissa.

Palveluohjaus
Lape-hanke
LP-kouluttajat ja
menetelmäosaajat
Vankkuri-hanke

Lapset Puheeksi keskusteluja ja
Lasten ja
neuvonpitoja käydään
lapsiperheid
kouluilla,
en
päivähoidossa sekä
monialainen
sosiaali- ja
hyvinvoinni
terveystoimessa.
n
edistäminen
LAPE hyvinvoiva
kasvu ja
kehitysympäristöohjelman mukainen
toiminta kouluilla ja
varhaiskasvatuksessa.
Palveluohjausta
käytetään

Ennaltaehäiseväntyön
kumppanuussopimus
MLL:n kanssa,
perhekummitoiminta

LAPE-ohjelman
mukainen toiminta
Monialainen
perhekeskustoiminta,
jossa mukana myös
mm. yhdistykset, srk
Lapset Puheeksikouluttajien ja menetelmäosaajien
määrä kouluilla,
päivähoidossa ja sotepalveluissa

MLL:n perhekahvila

Tarjotut ja toteutetut
LP-keskustelut ja Seurakunnan perhekerho
neuvonpidot kouluilla,
päivähoidossa ja soteSeurakunnan lapsiasiain- ja
palveluissa (Effica, Pro
nuorisotyöntekijä
Consona ja Wilma)
Neuvolan työntekijät
Perhetyönohjaaja
Perhetyöntekijät
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Perhetyöntekijäpalvelui
den käyttö
Lastensuojeluilmoituste
n määrä

Perhekeskustoimintaa
ja erityispalveluja
kehitetään.

Lastensuojelun
avohuollollisten
tukitoimien piirissä 017 vuotiaita / %
vastaavan ikäisestä
väestöstä

Toimitaan yhdessä
järjestöjen,
seurakunnan ja muiden
toimijoiden kanssa.
Luodaan monialaisia
yhteystyöverkostoja
päivähoidon, koulun,
neuvolan,
sosiaalitoimen ja
kehitysvammahuollon
ja muiden toimijoiden
kanssa (sivistysjohtaja,
perusturvajohtaja)
Lapsivaikutusten
arviointi lapsia ja
Lapsivaikutusten arviointi
lapsiperheitä
koskevissa päätöksissä
Hyvinvointilautakunta
laatii ohjelman
harrastusten
turvaamiseksi.

Kodin ulkopuolelle
sijoitetut 0-17 vuotiaat, % vastaavan
ikäisestä väestöstä
Huostassa olleet 0-17 vuotiaat viimeisimmän
sijoitustiedon mukaan,
% vastaavan ikäisestä
väestöstä
Päätökset, joissa on
käytetty
lapsivaikutusten
arviointia

Lasten ja nuorten
kuuleminen mieluisista
harrastusmahdollisuuks
Harrastajamäärät
ista /harrastuskysely
Hyvinvointilautakunnan
laatima ohjelma
Matalan kynnyksen
Uimahallin
liikuntaryhmissä
lippujärjestelmän
Harrastuskyselyt
kävijöiden määrä
Jokaisella
kehittäminen (tukee
lapsella on
vanhempia käyttämään Matalankynnyksen
Taiteen
vähintään
lapsia uimahallissa) - liikuntaharrastusmahdollisu perusopetukseen
yksi
alle 5-vuotiaat lapset udet lapsiperheille
osallistuvien määrä
harrastus
pääsevät vanhempien
mukana ilmaiseksi
Taiteen perusopetus
Lasten ja nuorten
uimahalliin
palaute
Kerhotoiminta
harrastusmahdollisuuks
Matalan kynnyksen
ista
harrastusmahdollisuude
t lapsille ja nuorille
Lapsiperheille on
matalan kynnyksen
liikuntaryhmiä
liikuntahallilla (Hali62

hankkeen aikana
aloitettu)
Taiteen perusopetuksen
saatavuuden
parantamisen hankerahoitushakemus
tehty (2018)
Kerhotoimintaa
kehitetään kouluilla
Nuoret
Tavoite

Toimenpiteet ja
vastuutaho
Kaupunki säilyy
houkuttelevana
opiskelupaikkakuntana,
opiskelijamäärä kasvaa.
Jedun kahden
koulutuspisteen ja
Haapaveden opiston
toiminnan turvaaminen.

Resurssit

Toisen asteen
oppilaitokset

Arviointimittarit Toteum
a
Toisen asteen
opiskelijamäärä
Haapavedellä on
kaksi Jedun
koulutuspistettä.
Haapaveden
opistossa
toiminta kehittyy.

Kumppanuskampus
toisen asteen ja vapaan
sivistystyön
Kumppanuuskampusta
oppilaitosten kesken
hyödynnetään
(Haapaveden lukio,
kokonaisvaltaisesti,
Haapaveden
myös markkinoinnissa.
ammattiopisto,
Haapaveden opisto,
Jokihelmen opisto)
Elinkeinoelämän ja
koulutuksen
vuorovaikutus on
toimivaa: kaupunki,
Jedu ja elinkeinoelämä
toimivat yhteystyössä.
Nuorisovaltuuston
Nuorisovaltuusto
Nuorisovaltuusto
roolin vahvistaminen:
n kokoontumisten
Nuorten osallisuus- ja
määrä
vaikutusmahdollisuuk Hyvinvointiryhmä /Nuorisotyöntekijät
sien lisääminen
lautakunta tapaa
nuorisovaltuuston
Nuorisovaltuusto
vuosittain
Hyvinvointiryhmä
n esittämien
Toisen asteen
koulutuksen
turvaaminen
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aloitteiden määrä
Nuorisovaltuuston jäsen
/ toimenpideon Lape-johtoryhmässä Hyvinvointilautakunta ehdotusten
toteutuminen
Käsitellään
nuorivaltuustolta tulevat Hyvinvointikoordinaat
toimenpide-ehdotukset tori
Vaikutusmahdollisuuksi
en lisääminen nuorille
nuoris koskevissa
asioissa
Nuorten
osallistumismahdollisuu
ksia lisätään
(harrastukset, työ,
opiskelu, matalan
Nuorisotyöntekijät
kynnyksen palvelut ja
verkossa tapahtuvat
Etsivänuoristotyö
tieto-, neuvonta- ja
ohjauspalvelut sekä
Jelppiverkon
nuorisotyö)
yksilövalmentaja

Etsivän
nuorisotyön
asiakasmäärät
Jelppiverkon
asiakasmäärä

Tukea tarvitsevien
nuorten tavoittaminen
etsivän nuorisotyön ja
jelppiverkon avulla
nuorisotyöttömät
alle 29-vuotiaat
Nuorten ohjaus ja
palveluverkostossa
työlllisyyden seuranta ja
monialainen yhteistyö
nuorten elinolojen
edistämiseksi
Nuorten
työpajatoiminnan
vakiinnuttaminen ja
nuorten
työllistymistaitojen
vahvistaminen

Nuorten palvelu- ja
ohjausryhmä
Nuorten työpaja
Starttaamo

Koulutuksen
ulkopuolelle
jääneet 17-24vuotiaat, %
vastaavan
ikäisestä väestöstä
Toimeentulotukea
pitkäaikaisesti
saaneet 18-24vuotiaat, %
vastaavan
ikäisestä väestöstä
Nuorten työpaja toiminnan
asiakasmäärä
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Työpajatoiminnas
ta
koulutukseen/töih
in siirtyneiden
määrä
Nuorten koettua
hyvinvointia
kuvaava tieto
Kartoitetaan mitkä asiat
Kouluterveyskyse
tuottavat nuorille
lyn tuloksista
hyvinvointia (koettu
terveyttä,
hyvinvointitieto)
liikuntaa,
Nuorten tukeminen
ylipainoa ja
omaehtoiseen terveyden
ravitsemusta
edistämiseen ja
Koetun hyvinvoinnin koskevat tulokset
hyvinvointia ja terveyttä kartoitus
edistäviin
PAKKAelämäntapoihin ja
Terveysneuvonta
toimintamallin
harrastuksiin
käyttö ja PakkaEnnaltaehkäisevä ja
Nuorten
indikaattoritieto:
yhteisöllinen
mielenterveyden
opiskeluhuolto
edistäminen
Kouluterveyskyse
PAKKA- toiminta
lyn päihteiden
ikärajavalvottavien
Ehkäisevän päihdetyö käyttöä koskevat
tuotteiden (alkoholi,
tulokset:
Nuorten hyvinvoinnin
tupakka ja rahapelit)
Opiskeluhúolto
edistäminen
saatavuuden ja käytön
Tosi humalassa
vähentämiseksi
Pakka-toimintamalli vähintään kerran
(ikärajavalvontaa
kuukaudessa,
toteuttavat vanhemmat, Time OUTlukion 1. ja 2.
viranomaiset ja
Aikalisäohjaus
vuoden
vähittäismyyntiä
opiskelijat,
harjoittavat tahot,
Opiskelijaterveydenhu ammatillisen
lisäksi Pakka-toimintaa olto
oppilaitoksen 1.varten on kunnassa
2.vuoden
tarjonta- ja
Oppilaitosten
opiskelijat
kysyntätyöryhmät)
henkilöstö
Energiajuomat:
Tupakoivien
kauppojen kanssa
oppilaiden määrä
sovittu ikärajoista
(lukio ja
energiajuomien
ammatillinen
myyntiin
oppilaitos)
Laittomia
huumekokeiluja
tehneiden määrä,
lukion 1. ja 2.
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vuoden
opiskelijat,
ammatillisen
oppilaitoksen 1.2.vuoden
opiskelijat
Time Out
toimintassa
olevien määrä
Nuorisotyöntekijät
Yhteistyö nuorisotyön,
Haapaveden Opiston ja
kolmannen sektorin
sekä
vapaaehtoistoiminnan
kanssa nuoren koetun
hyvinvoinnin
lisäämisessä.

Seurakunnan
nuorisotyö
Haapaveden opisto
Kansalaisopisto

Toteutunut
yhteistyö ja
tapahtumat

Yhdistykset
Vapaaehtoistoimijat

Työikäiset
Tavoite

Toimenpiteet ja
vastuutaho

Resurssit

Korkeakouluopintojen
Korkeatasoine palauttaminen
Kansalaisopisto
n elinikäisen kansalaisopistoon.
oppimisen
mahdollisuus Musiikkiopiston
Musiikkiopisto
toiminnan turvaaminen

Työllisyyden Työpajatoiminta
ja työkyvyn Kokoomossa
tukeminen
Työllisyyshankkeet

Arviointimittarit
Korkeakouluopintojen
saatavuus
kansalaisopistosta
Oppilasmäärät säilyvät
ennallaan
Toimeentulotukea
pitkäaikaisesti saaneet
25-64-vuotiaat, %osuuden muutos

Työllisyyskoordinaatt
ori
Vaikeasti työllistyvien
Kokoomo
15-64 vuotiaiden määrän
Virikevieraat ja
muutos
kylätalkkarit-hanke
Valtiolle maksettva
Kelan työmarkkinatuen
osuus
Työkyvyttömyyseläkkeel
lä olevien 25-64-
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Toteum
a

vuotiaat, % vastaavan
ikäisestä väestöstä
Työlliset, % väestöstä
Terveellisten
elintapojen ja
Savuttomat työpaikat
omaehtoisen
hyvinvoinnin tukeminen
Tupakasta
vieroitusryhmät
Liikuntaneuvonnan ja
työikäisten liikkumisen
Helmen elämäntapaedistäminen kansallisten
ja VESOTE-ryhmät
liikuntasuositusten
sekä liikuntaryhmät
mukaisesti ja
yhteistyössä soteLiikuntaneuvonta
palvelujen ja
liikuntatoimen kanssa.
Liikuntareseptit
Jatketaan HALIhankkeen aikana
työikäisille aloitettujen
Työikäisten matalan kynnyksen
terveyden ja liikuntaryhmien
hyvinvoinnin toimintaa
edistäminen

Työikäisten hyvinvointia
kuvaavat tiedot
Terveyttä edistävät /liikuntaryhmät ja niihin
osallistuneiden määrät
Liikuntaneuvontaa
saaneiden määrä

Kansalaisopiston
terveyttä edistävät
ryhmät
Pakka-toimintamalli

Työttömien
terveystarkastuksia
Työttömien
tekevät
terveysterveystarkastuks terveydenhoitajat
et (yhteistyössä
terveydenhoitajan, Te- Te-toimisto
toimiston, Kelan,
sosiaalitoimen,
Sosiaalitoimi
mielenterveysneuvolan
ja A-klinikan ja
Kela
perusterveydenhuollon
sekä
mtnla
työllisyysprojektien
henkilöstön kanssa)
A-klinikka

Työttömien
terveystarkastuksissa
käyneiden määrät

Ikäihmiset
Tavoite

Toimenpiteet ja
vastuutaho

Resurssit
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Arviointimittarit Toteum
a

Tuetaan ikäihmisten
toimintakykyä ja kotona
pärjäämistä kehittämällä
ikäihmisten palveluja
kotona asumista
tukeviksi.
Ennaltaehkäisevät
palvelut:
Seniorineuvola
Seniorineuvolassa
kotona asuville
75-vuotta täyttäneiden
ikääntyvien
ennaltaehkäisevät
toimintakyvyn
kotikäynnit
tukemiseksi
Ikästarttitarkastukset 65Kotihoito
, 70- ja 75- vuotiaana
Kotisairaanhoito
75-vuotta täyttäneille
tehdään kotihoidosta
Kotisairaalatoiminta
terveyttä ja hyvinvointia
edistävä kotikäynti (ptj.)
Kuntouttava työote
kotipalvelussa,
kotisairaanhoidossa
Ikäihmisten
/hoito- ja
koettu hyvinvointi hoivapalveluissa
lisääntyy
Kotisairaalatoiminta
Senioripassi uimahalliin
ja kuntosaliin
Liikuntaneuvonta
kalenterivuodeksi;
Senioripassin hinta on
Matalan kynnyksen
65-69-vuotiaille 80€, 70liikuntaryhmät
75-vuotiaille 60€ ja yli
75-vuotiaille 40€.
Omais Oiva
Senioripassin
käytettävyyttä
Jokihelmen opisto
kehitetään.
(hyvinvointilautakunta,
Yhdistykset
liikuntasihteeri)
Vapaaehtoiset

Ikäihmisten omaehtoista
toimintakykyä edistävää
Seurakunta
toimintaa sekä
kuntoneuvontaa ja Ystävänkammari
ohjausta kehitetään eri
toimijoiden kanssa.
Toimintakyvyn
tukemiseksi matalan
kynnyksen
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Yli 75 vuotiaista
94% asuu kotona
Yli 75 vuotiaista
92,5% asuu kotona
Seniorineuvolan
asiakasmäärät
Ikästarttitakastuste
n määrät
Ikä-ihmisten
hoito- ja
hoivapalveluiden
käyttömäärät

Senioripassin
käyttö
Annetun
liikuntaneuvonnan
määrä
Matalankynnyksen
liikuntaryhmissä
käyneiden määrä
Ikäihmisille
suunnattu toiminta
ja tapahtumat

liikuntaryhmiä ja neuvontaa
Ulkoilureitti, jonka
varrella on penkkejä
Edistetään kaupungin,
yhdistysten ja srk:n
välistä yhteistyötä
ikäihmisten
hyvinvoinnin
tukemiseksi
Vanhus- ja
vammaisneuvosto voi Vanhus- ja
tehdä aloitteita ja
vammaisneuvosto
esityksiä sekä antaa
lausuntoja vanhuksia ja
vammaisia henkilöitä
koskevissa
Hyvinvointilautakunta
kuulee vanhus- ja
Vanhus- ja
Hyvinvointilautakunta
vammaisneuvostoa
vammaisneuvosto
ikäihmisiä ja vammaisia
n rooli vahvistuu
koskevissa päätöksissä.
ikäihmisten
Vanhus- ja
hyvinvoinnin ja
vammaisneuvosto
Hyvinvointikoordinaatto
osallisuuden
ri tapaa vanhus- ja
edistämisessä
vammaisneuvoston
Hyvinvointikoordinaatto
vähintään vuosittain
ri
(hyvinvointikertomustyö
ym.)
Vanhus- ja
Vanhus- ja
vammaisneuvosto
vammaisneuvosto
kokoustaa eri kylillä ja Kylien asukkaat
kuulee kylien asukkaita

Tapaturmien
ennaltaehkäisy

Ikäihmisille liukuesteet
jalkineisiin
Tasapaino- ja
lihasvoimaharjoittelua
tarjotaan ikäihmisille
(Ikäinstituutin Voimaa
vanhuuteen -hankkeen
2017-2018 Voitas-osion
mukaisesti)
Kaatumisen
ennaltaehkäisyn

Vanhus- ja
vammaisneuvosto
n tekemien
aloitteiden
toteutuminen

Toteutuneet
tapaamiset
vanhus- ja
vammaisneuvosto
n kanssa

Vanhus- ja
vammaisneuvosto
n kokoukset kylillä

Kaatumisen
ennaltaehkäisyn
toimintamalli
Tapaturmien ehkäisyn
suositukset
Voimaa vanhuuten hankkeen toimintamallit
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Ikäihmisten
tapaturmia
koskevat
indikaattoritiedot

toimintamallia käytetään Fysioterapeutti
hoito- ja
vanhuspalveluissa
hoivapalveluissa.
(Hoito- ja
hoivapalvelujen
esimiehet, kotihoidon
fysioterapeutti).
Fysioterpeutti kehittää
ikäihmisten palveluissa
fyysistä toimintakyvyä
tukevaa toimintaa.
Lonkkasuojien käyttö
suuren kaatumisriskin
omaaville ikäihmisille
hoito- ja
hoivapalveluissa
Kaikki ikäryhmät
Tavoite

Toimenpiteet ja
vastuutaho
Kuntalaisten koettua
hyvinvointia edistetään
tavoitteellisesti,
koordinoidusti ja
monitoimijaisesti.
Painopiste on
ennaltaehkäisevässä
työssä.

Kuntalaisten
koettua
hyvinvointi
lisääntyy ja
kuntalaisia
tuetaan
omaehtoiseen
hyvinvoinnin ja
terveyden
edistämiseen,
terveyseroja
kavennetaan

Resurssit

Arviointimittarit

Sosiaali- ja terveyspiiri
Koettua hyvinvointia
Helmen
terveyttä
kuvaava tieto
edistävät ryhmät ja
liikuntaryhmät
THL:n
sairastavuusindeksi
Painonhallintaryhmät
PPSHP:stä
Kela:n
sairastavuusindeksi
VESOTE-hanke
(ikävakioitu)

VESOTE-hankkeen
tuella kehitetään
Terveysliikuntatyöryh
Kelan
Helmen elämäntapa- ja mä
kansansairauksien
Tulppa-avohoito summaindeksit
ryhmien toimintaa.
Liikuntaneuvonta
Käytetään tarvittaessa
PPSHP:sta
videovälitteisiä,
maksuttomia
painonhallintaryhmiä,
mm. ENE-ryhmiä.

Matalankynnyksen
liikuntaryhmät
Inbody-mittaukset
määräaikaistarkastukse
t

Terveyttä edistävien
ryhmien toimintatiedot
(Efficapotilastietojärjestelmä,
AVO-hilmo,
liikuntapalvelut)

Vammojen ja
Kuntalaisille tarjotaan
myrkytysten vuoksi
aktiivisesti
Pakka-toimintamalli
sairaalassa hoidetut
osallistumismahdollisuu
potilaat / 10 000
tta terveyttä edistäviin- Ehkäisevän päihdetyön
asukasta
ja liikuntaryhmiin.
EHKÄPÄ-työryhmä
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Toteu
ma

Eri ikäisten
liikuntaneuvontaa ja
Järjestöt, yhdistykset
matalan kynnyksen
liikuntaryhmien
Myyrilä
toimintaa edistetään
TerveysliikuntaAmmattitaitoinen
työryhmässä VESOTE- henkilökunta
ja voimaa vanhuuteen hankkeiden kanssa.
(perusturvajohtaja,
hyvinvointikoodinaattor
i, liikuntasihteeri)
Ehkäisevää päihdetyötä
tehdään
monitoimijaisesti:
tavoitteena päihteiden
käytön ja
päihdehaittojen
vähentäminen sekä
aloitusiän nostaminen
PAKKA-toimintamallin
mukaisesti.

Kaatumisiin ja
putoamisiin liittyvät
hoitojaksot / 10 000
asukasta
PAKKA-indikaattorit
ja -toimintamallin
käyttö
Päihdehuollon
avopalvelussa
asiakkaita / 1000
asukasta
Päihteiden vuoksi
sairaaloiden ja
terveyskeskusten
vuodeosastoille
hoidetut potilaat /1000
asukasta
Hankkeiden ja eri
sidosryhmien kanssa
toteutunut toiminta ja
tapahtumat

Kehitetään kaupungin ja
sosiaali- ja terveysalan
järjestöjen yhteistyötä
kuntalaisten
neuvontapalvelujen
sekä toimintakyvyn
lisäämiseksi
(perusturvajohtaja,
järjestöyhdyshenkilö)
Eri ikäisten vammoja,
tapaturmia ja
myrkytyksiä ehkäistään
eri valtakunnallisten
suositusten mukaisesti.
Käytetään tieteellisissä
tutkimuksissa
tehokkaaksi todettuja
tapaturmien
ehkäisykeinoja (mm.
fysioterapeutti
ikäihmisten palveluissa
toimintakykyä
aktivoimaan,
lonkkasuojat,
pyöräilykypärä
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päänvammojen
ehkäisyssä)

Asukkaiden
osallisuutta ja
yhteisöllisyyttä
edistetään

Hyvinvointitieto:
indikaattoritieto ja
Hyvinvointiryhmä
Terveyseroja
kuntalaisten koettua
Hyvinvointilautakunta
kavennetaan kaikissa
hyvinvointia kuvaava
Hyvinvointikoordinaatt
toiminnoissa
tieto
ori
Palvelujen käyttöä
kuvaavat tiedot
Liikenneturvallisuusty
Liikennetuvallisuutta
öryhmä
edistetään:
Liikenneturvallisuussu
Liikenneturvallisuussuu
unnitelma
Liikenneturvallisuussu
nnitelman mukainen
Oulun eteläisen alueen unitelman mukaínen
monialainen
liikenneturvallisuuden toiminta
liikenneturvallisuustyö
ohjausryhmä
Siirrettävät
Liikenneturvallisuustoi
nopeusnäytöt
mijat
Asukkaiden osallisuutta
ja yhteisöllisyyttä
edistetään
tavoitteellisesti ja
Toteutuneet tapaamiset
koordinoidusti yhdessä
ja nuorisovaltuuston,
nuorisovaltuuston,
vanhus- ja
vanhus- ja
Yhdistykset, muut
vammaisneuvoston
vammaisneuvoston sekä
toimijat, kuntalaiset
sekä kolmennen
eri toimijoiden
Myyrilä
sektorin toimijoiden
(järjestöt, yhdistykset,
Nuorisovaltuusto
kanssa
yritykset, seurakunta,
Vanhus- ja
Eri toimijoiden ja
oppilaitokset,
vammaisneuvosto
asukkaiden
vapaaehtoiset,
Hyvinvointilautakunta osallistumis- ja
hankkeet) kanssa.
ja -ryhmä
vaikuttamismahdollisu
Yhdistykset ja muut
ALVA-hanke
udet
toimijat kunnassa voivat
Omais Oiva-hanke
Kaupungin nettisivuille
tiedottaa tapahtumistaan
Maaseudun arjen
tapahtumakalenteriin
ja
palveluverkosto-hanke ilmoitetut tapahtumat
harrastusmahdollisuuksi
Pohjois-Pohjanmaan Ihimiset.fi -palvelua
sta kaupungin
Järjestörakenne-hanke käyttävät yhdistykset
nettisivujen
Ihimiset-fi-palvelu
Valtuuston hyväksymä
tapahtumakalenterissa.
Kaupungin nettisivut hyvinvointikertomus
Ihimiset.fi-palvelua
on kuntalaisille
tarjotaan yhdistyksille,
nähtävillä kaupungin
linkki kaupungin
nettisivuilla
nettisivuille
(Järjestörakennehanke,
hyvinvointikoordinaatto
ri)
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Hyvinvointiryhmä /lautakunta tapaa
nuorisovaltuuston
vähintään vuosittain,
hyvinvointikoordinaatto
ri puolivuosittain
Hyvinvointikoordinaatt
ori tapaa vanhus- ja
vammaisneuvoston
vähintään vuosittain
(vanhuspalvelupäällikk
ö kutsuu kokoukseen)
Toimijat ja kuntalaiset
saavat osallistua
hyvinvointikertomustyö
hön ja tuoda siihen
koettua hyvinvointietoa
(hyvinvointiryhmä,
hyvinvointikoordinaatto
ri, Maaseudun arjen
palveluverkosto-hanke)
Hyvinvointikertomus on
kuntalaisten nähtävissä
kaupungin nettisivuilta
(hyvinvointikoordinaatt
ori)
Kyläyhdistysten
toiminnan kehittämistä
tuetaan
Nuoriso- ja
liikuntapalveluiden
Liikunta- ja
henkilöstö
harrastusmahdollisuuksi
Hyvinvointilautakunta
Monipuoliset
harrastusmahdolli a kehitetään eri ikäisille. Nuorisovaltuusto
Harrastusmahdollisuude Järjestöt ja
suudet
t säilyvät vähintään
urheiluseurat
nykyisellä tasolla.
Kansalaisopisto

Luontoliikuntapaikkoja
lisätään.

Monipuoliset
kulttuuri- ja
kirjastopalvelut

Harastusmahdollisuude
t
Liikuntahallin ja
uimahallin
kävijämäärät
Kansalaisopiston ja
muihin
harrastusryhmiin
osallistuiden määrä
Uudet
luontoliikuntapaikat

Kulttuuripalveluiden
Kulttuurikeskus Kiirnun
henkilöstö
toiminta vakiintuu.
Kansalaisopisto
Kirjastopalvelut säilyvät
ja kehittyvät.
kirjastopalveluiden
Lainausmäärä ei
henkilöstö
vähene.
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Kirnun toiminta ja
käyttömäärä

Lainausmäärät

OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY
Haapaveden kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 10.6.2019 (§34) Haapaveden
kaupungin laajan hyvinvointikertomuksen vuosille 2017-2020.
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