LAAJAN HYVINVOINTIKERTOMUKSEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2015
Tavoitteet
Toimenpiteet ja vastuutahot
Resurssit
Terve, turvallinen ja sosiaalinen lapsuus
Lapsille ja nuorille kehitystä
tukeva ja turvallinen
kasvuympäristö

Arviontimittarit/ Toteutuminen

1. Seurat, yhdistykset, seurakunta 1. Lasten ja nuorten harrastusvaihtoehdot/ Toiminnan
laajuudesta ei ole tietoa. Edellyttäisi asian laajempaa
yms.
selvittämistä järjestävien tahojen kanssa.
2. Kunta, vapaa-aikatoimi tms.
2. Kunnan myöntämien tukien määrä/ Nuorisotoimi on
myöntänyt seuroille 2018 € v. 2014 ja 2606 € v. 2015 ja
liikuntatoimi on myöntänyt seuroille yleisavustuksina 8800
€ v. 2014 ja 9230 € v. 2015
3.
3. Kouluterveydenhuolto
3. Oppilashuoltotyöryhmän käsittelemät
Kouluterveydenhuollo
oppilastapaukset. /Ei tilastoida, mutta erikseen kerätyn
tiedon mukaan, vuonna 2014 ei ollut yhtään tapausta,
n ennakoivat toimet koska toimintaa tuolloin vasta aloiteltiin. Vuonna 2015
oppilashuoltotyöryhm
Kemien koulussa oli 3 ja Tietäväisellä 32 tapausta.
än käsittelemät
tapaukset
1. Lasten ja nuorten
seuratoiminnan
vaihtoehdot
2. Lasten ja nuorten
seuratoiminnan tuki

4. Nuorisotila

Nuorisotila toiminnassa v 2014/Uusi nuorisotila on otettu
käyttöön v. 2014.
Ei yhtään läheistä ystävää indikaattori/peruskoulun 8. ja
9.luokkien ja lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden suhteet
ystäviin ovat kehittyneet huomattavan myönteisesti vv.
2010-2013. Vuoden 2015 kouluterveyskyselyn tietoja ei ole.
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17 vuotiaat
indikaattori/Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17 vuotiaiden osuus vastaavan ikäisistä on pienentynyt v.
2012 2,5 %:sta v. 2014 1,6 %:iin.

Koulukiusaamisen nollatoleranssi Kiva koulu ohjelman
jalkauttaminen

Koulut

Vastuulliset ja hyvinvoivat
vanhemmat

1. Seurat ja järjestöt

1. Vanhempien ja
lasten yhteinen
toiminta

2. Vauvamuskari2. Neuvola
toiminnan
tarjoaminen kaikille
vauvaperheille
3. Ennaltaehkäisevän 3. Perhetyö
perhetyön
käynnistäminen

Kiva-koulu ohjelman käsittelemät tapaukset tms.
ohjelman toiminnassa olemisen
mittari/Koulukiusaamistapauksia ei tilastoida eikä
muitakaan toiminnassa olevien määriä, mutta
kiusaamiseen puututaan.
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa indikaattori/
Koulukiusaaminen näyttää lisääntyneen vv. 2010-2013 ja
oli v. 2013 jonkin verran korkeammalla tasolla kuin koko
maassa tai Pohjois-Karjalassa.
1. Vanhemmille ja lapsille yhteisesti kohdennettujen
harrastusten tarjonta/Tietoja ei ole saatavilla. Edellyttäisi
asian laajempaa selvittelyä järjestävien tahojen kanssa.

2. Esitteet jaetaan ensimmäisen neuvolakäynnin
yhteydessä. /Esitteitä on asiakkaiden saatavilla
neuvolassa.
3. Lapsiperhetyöhön ohjautuneet perheet/v. 2014
lapsiperhetyössä oli 4 perhettä ja 11 lasta, v. 2015 15
perhettä ja 33 lasta
Vanhemmuuden puute-indikaattori/Vanhemmuuden
puutetta on koettu vähemmän v. 2013 v. 2010 verrattuna.

Nuorten elintapojen ja opiskelun tukeminen
Nuorten terveiden ja
päihteettömien elintapojen
vahvistuminen

Uusi nuorisotila

Nuorisotila toteutunut 2014/Uusi nuorisotila on otettu
käyttöön v. 2014. Se on laajennettu ja remontoitu vuonna
2015. Uusitut tilat mahdollistavat tilan yhteiskäytön
kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintojen kanssa.

Tupakoi päivittäin indikaattori/Päivittäinen tupakointi
vähentyi, 35 % vastaajista tupakoi päivittäin v. 2010 -> 24
% v. 2013. Tästä huolimatta osuudet olivat vuonna 2013
muuta maata tai Pohjois-Karjalaa korkeammat.

Tosi humalassa kerran kuukaudessa- indikaattori/
Humalajuominen jatkoi vähentymistä lukiolaisten osalta: v.
2010 22% -> 2013 9 %. 8.ja 9. luokkalaisten kohdalla
vähennystä oli 17 %-> 15 %, mutta osuudet olivat edelleen
koko maata tai Pohjois-Karjalaa korkeampia.

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerranindikaattori/Huumekokeilut vähentyivät: v. 2010 19 % ja v.
2013 13 %, joskin suhteellinen osuus oli vuonna 2013
edelleen korkeampi kuin koko maassa tai PohjoisKarjalassa.
Ylipaino-indikaattori/Ylipainoisten osuus noussut vv.
2010-2013 ja oli lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoilla
korkeampi , mutta peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilailla
samaa tasoa kuin Pohjois-Karjalassa tai koko maassa.

Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajallaan
korkeintaan kerran viikossa-indikaattori/Liikunnan
harrastaminen vapaa-ajalla lisääntyi 2010-2013. V. 2010 43
% harrasti hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajallaan
korkeintaan yhden tunnin viikossa, mutta v. 2013
hengästyttävää liikuntaa harrastaneiden osuus oli 35 %.
Tilanne on parantunut Pohjois-Karjalaan verrattuna, mutta
oli v. 2013 koko maan tilannetta heikompi.

Koulupoissaolojen määrä/ Koulupoissaoloja ei tilastoida,
mutta poissaoloihin puututaan.
Opiskeluhuoltosuunnitelman mukaan poissaolojen
seurantavastuu on luokanopettajalla ja yläkoulussa
luokanvalvojalla. Kun poissaoloja kertyy enemmän kuin 60
tuntia, siirtyy käsittely koulukuraattorille, joka on
yhteydessä oppilaan huoltajaan. Jos poissaolot jatkuvat
kuraattorin seurannasta huolimatta ja ylittävät 100 tuntia,
kutsutaan koolle monialainen asiantuntijaryhmä tapauksen
käsittelyyn. Poissaolotuntien määrän ylittäessä 150 tunnin
rajan tekee ryhmän vastuuhenkilö
lastensuojeluilmoituksen. Asiantuntijaryhmä tekee
päätökset jatkotoimista.

Koulupoissaolojen vähentäminen Varhaisen
puuttumisen
toimintamalli
poissaolojen syihin ns
nuorten kaarimalli

- koulun,
nuorisotoimen ja
sosiaalitoimen
yhteistyön
tehostaminen

Koulu-, nuorisotoimi ja
sosiaalitoimi

Kouluterveydenhuolto, lastensuojelu ja koulukuraattori
tapaavat säännöllisesti ja lisäksi tarvittaessa.

Opiskeluhuoltosuunnitelman mukaan ongelmia
ennaltaehkäistään yhteistyössä huoltajien kanssa ja
varhainen puuttuminen toteutetaan
monialaisen opiskeluhuoltotyön keinoin.
Tapauskohtaisesti selvitetään toimijuudet, toimet ja
toimien ajankohta. Yhteistyössä sovitaan
menettelytavoista ehkäisevän lastensuojelutyön ja
terveydenhuoltoon kuuluvan erityisen tuen
toteuttamisessa.

- miten ja kuka
ongelmatilanteissa
ottaa yhteyttää
vanhempiin

Kaikki toisen asteen opiskelun
keskeyttäneet löydetään ja
ohjataan välittömiin toimiin

Etsivä nuorisotyö

Sosiaalitoimi

Opintonsa keskeyttäneiden lukumäärä /Etsivään
nuorisotyöhön tuli ilmoituksia v. 2014 yht. 12, joista 4 oli
keskeyttänyt ammattiopinnot. V. 2015 vastaavat luvut
olivat 20 ja 3. Nuorten työpajatoimintaan osallistui v. 2014
yhteensä 14 asiakasta, joista 9 oli keskeyttänyt
ammatillisen perustutkinnon. Vastaavat luvut v. 2015 olivat
16 ja 6. Kaikki toisen asteen opiskelun keskeyttäneet eivät
ohjaudu näihin palveluihin.

Nuorisotoimi

Kokonaan opintojen tai työpajatoiminnan ulkopuolella
olevien määrä/Ei tilastoida .

Koulu

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 vuotiaat, osuus
vastaavan ikäisestä väestöstä- indikaattori/ Osuus on
lisääntynyt: v. 2010 9,5 % ja v.2013 11,7 %.

Aikuisväestön työkyvyn tukeminen
Työikäisten työkyvyn tukeminen
kohdennetuilla
elintapatoiminnoilla

Kohdennetut
kuntokurssit
kuntalaisille

Kunnat kuntoon - hanke

Kuntokurssien toteutuminen/Kunnat kuntoon - hanke ei
käynnistynyt. Kansalaisopiston vuoden 2014
elämäntaparemonttikurssille ei ollut ilmoittautuneita.
Vuonna 2015 osallistujia oli 14.

Ravinto-ohjausta
kansalaisopiston
kurssina

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston kursseille
osallistuneet/Kansalaisopistossa ei ravinto-ohjaukseen
liittyviä kursseja ole järjestetty, mutta v. 2014
terveyskeskuksessa järjestettiin 1 ja v. 2015 4
ravitsemuksen ja liikunnan ohjauksen kurssia, jotka oli
suunnattu diabeetikoille. Kursseilla oli muutamia
osallistujia, enimmillään 4 henkilöä.

Työkyvyttömyyden vuoksi maksetut
sairauspäivärahat./ Tietoa ei ole saatavilla.
Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikäindikaattori/Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä on
pysynyt lähes samana v. 2012 ja 2014 eli noin 60
vuodessa.
Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64-vuotiaatindikaattori/Työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus 25-64
vuotiaista suhteessa samanikäisiin on pysynyt entisellä
tasolla v. 2013 (11,3 %).
Mielenterveyden ja käyttäytymisen vuoksi sekä tuki- ja
liikuntaelinten- ja sidekudosten sairauksien vuoksi
työkyvyttömyyseläkettä saavat- indikaattori/Molempien
indikaattoreiden perusteella eläköityminen on pysynyt
entisellä tasolla vv. 2012-2013.

Työttömien terveystarkastukset
toteutuvat

Työttömien
terveystarkastukset

Vaikeasti työllistyvien henkilöiden Kuntouttava
työkykyisyyden arviointi ja
työtoiminta
tukeminen

Terveyskeskus

Sosiaalitoimi

Sairastavuusindeksit (THL ja Kelaindikaattorit)/Sairastavuusindeksi on laskenut. V. 2010
indeksi oli 120,1 ja v. 2015 114,1.
Terveystarkastuksissa käyneiden työttömien
henkilömäärä, osuus kaikista työttömistä/Työttömien
terveystarkastuksia ei erikseen tilastoida, mutta niitä
tehdään kaikille tarkastusta toivoville ja tarkastukseen
ohjatuille.
Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden määrä/ V.
2013 osallistujia oli 11, v. 2014 57 ja v. 2015 80.

Reimari-hanke

Tehdyt eläkepäätökset/Reimari-hankkeen loppuraportti ei
ole valmistunut, joten lukuja ei siltä osin ole saatavissa. Ei
tilastoida erikseen.

Terveyskeskus

Vaikeasti työllistyvät 17-64 vuotiaatindikaattori/Vaikeasti työllistyvien osuus on kasvanut: v.
2012 7,7 % ja v. 2014 9 %.

Eläkepäätökset niissä
tapauksissa kun
työllistyminen on
vaikeaa heikentyneen
toimintakyvyn vuoksi

