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Hyväksytty
Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat, luottamushenkilöt,
työryhmät):
Kunnan tehtävänä on kuntalain 1 § mukaan edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Lisäksi kunnan on seurattava
asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä,
joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on
raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.
Pudasjärven ensimmäinen hyvinvointikertomus vuodelta 2012 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ja valtuustossa joulukuussa 2012.
Valiokunnat ovat asiantuntijatyöryhmän johdolla valmistelleet laajan hyvinvointikertomuksen vuosille 2013 - 2016 ja valtuusto hyväksyi
18.12.2014 vuosien 2015 - 2016 painopisteiksi ja kehittämiskohteiksi tärkeysjärjestyksessä:
1.
2.
3.
4.

Perheille annettava tuki
Työpaikkojen ja työmahdollisuuksien lisääminen sekä työnhakijoiden / ihmisten aktivointi
Asuntotuotanto - vuokra-asunnot
Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi ja turvallisuus

Hyvinvointityön pääpaino on edelleen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnoin tukeminen. Painopisteisiin liittyvissä toimenpiteissä on
huomioitu myös sisäsäisen turvallisuuden ohjelman Pohjois-Suomen alueellinen toimeenpanosuunnitelma, jossa painopistelalueina on mm.
arjen ja asumisen turvallisuuden lisääminen, ikääntyneiden turvallisuuden lisääminen, alkoholin ja päihteiden käytön ongelmien ehkäisytyö.
Pudasjärven kaupunki on ollut yhtenä pilottikuntana mukana vuosina 2012 – 20014 Lapin aluehallintoviraston hallinnoimassa Arjen turvaa
kunnissa – hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on vähentää erillisten suunnitelmien ja työryhmien määrää ja siksi perustettiin syksyllä
2013 kunnan poliittisen ja virkamiesjohdon suorassa alaisuudessa oleva poikkihallinnollinen ja sektorirajat ylittävä laaja-alainen
hyvinvointi- ja turvallisuustyön johtoryhmä. Johtoryhmään on nimetty mukaan edustajat kaupungilta, seurakunnasta, Oulunkaaren
kuntayhtymästä, Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastoista (AVI), Pohjois-Pohjanmaan ELY:stä, Koillismaan kihlakunnan
poliisilaitokselta, Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksesta, yrittäjistä, kylistä, yhdistyksistä ja Arjen turvaa -hankkeesta. Tämä laaja-alainen
hyvinvointi- ja turvallisuustyön johtoryhmä valmistelee yhdessä valiokuntien kanssa esitykset kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle
sähköisen hyvinvointikertomuksen kautta esille nousseista kehittämiskohteista ja painopistealueista valtuustokaudelle ja kyseiselle
talousarviovuodelle asiantuntijatyöryhmän valmistelusta. Lisäksi laaja-alainen hyvinvointi- ja turvallisuustyön johtoryhmä koordinoi
kunnassa toimivat tahot tekemään yhdessä töitä asukkaiden hyvinvoinnin ja arjen turvan edistämiseksi ja seuraa tavoitteiden toteutumista
neljännesvuosittain rinnan talousarvion toteutumisen kanssa.
Pudasjärven kaupungin laaja-alaisen hyvinvointi- ja turvallisuustyön johtoryhmän jäsenet:

Piilota/näytä navigointi
1. Hyvinvointitiedon ja tehty

Pj. Tomi Timonen kaupunginjohtaja, Vesa Riekki kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Timo Vähäkuopus valtuuston puheenjohtaja, Sointu
Veivo elinvoimavaliokunnan puheejohtaja, Marja-Leena Törrö elinympäristövaliokunnan puheenjohtaja, Henrik Hämäläinen
Yhteenveto ja johtop
hyvinvointivaliokunnan puheenjhtaja, hallintojohtaja Seija Turpeinen, opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa, kehittämisjohtaja Jorma
2. Keskeiset opit ja evästyk
Pietiläinen, tekninen johtaja Eero Talala, palvelusuunnittelija Ritva Kinnula ja hyvinvointikoordinaattori Ulla-Maija Paukkeri.

3. Kuntastrategian painopiste

Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto; Pohjois-Suomen AVI:n edustaja Tapio Saavalainen; Pohjois-Pohjanmaan
ELY:n
4. Hyvinvoinnin edistämistä
edustaja Timo Lehtiniemi; Oulu-Koillismaan poliisilaitoksen edustaja Mauri Liikanen; Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen
edustaja
Kari
5. Suunnitelma
hyvinvoinnin
e
Kuosmanen; Pudasjärven seurakunnan edustaja Juha Rauhala; Pudasjärven yrittäjien edustaja Aila Helve, Syötteen
edustaja Rauno
6. yrittäjien
Valtuustokausittaisen
hyvi
Kurtti; Pudasjärven kylien edustajat Antti Holmström ja Jaakko Sahuri; Pudasjärvellä toimivien järjestöjen edustaja Tarja Hemmilä; Lapin
AVI:n edustajat vuoden 2014 loppuun saakka Seppo Lehto ja Marko Palmgren Arjen turvaa kunnissa hankkeesta. Hyväksytty valtuust
Asiantuntijatyöryhmän jäsent:
Palveluesimies Tuula Tolkkinen varajäsen sosiaalityöntekijä Teija Pohjolainen; palveluesimies Soili Kortetjärvi; palveluesimies Kirsi Kipinä;
päivähoidonohjaaja Merja Kemppainen varajäsen Jaana Rajala; vs. rehtori Markku Rajala varajäsen Raimo Heikkilä; kehittämisasiantuntija
Virpi Harilahti-Juola; vapaa-aikaohjaaja Tarja Väisänen varajäsen Jari Pekkala; hyvinvointikoordinaattori Ulla-Maija Paukkeri. Työtä koordinoi
palvelusuunnittelija Ritva Kinnula.
Kuntalaisten osallistuminen:
Kouluterveyskysely v. 2013
Lasten valtuusto 5.11.2014
Nuorten valtuusto 6.11.2014
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Hyvinvointikertomus
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluihin liittyvät toimijatreffit 2013
Ikäihmisten toimijatreffit 27.10.2014
Hyvinvointikertomuksen tekeminen on osa kunnan strategiatyötä sekä talousarvio- ja kuntasuunnitteluprosessia. Kertomuksen valmistuminen
ajoitetaan tulevaisuudessa siten, että se palvelee vuosittaista suunnittelusykliä. Valtuustokausittain laadittava laajempi kertomus
valmistellaan kunkin valtuustokauden lopussa uudelle valtuustolle. Tähän rytmitykseen päästään tulevan valtuustokauden alusta.

OSA I PÄÄTTYVÄN VALTUUSTOKAUDEN ARVIOINTI
1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi
Yhteenveto ja johtopäätökset havainnoista ja arvioinneista
Pudasjärven kaupungin ensimmäinen hyvinvointikertomus tehtiin ja hyväksyttiin v 2012. Tämän hyvinvointikertomuksen valmistelussa nousi
huoli lasten, nuorten ja nuorten aikuisten lisääntyneestä päihteiden käytöstä. Päihteiden tuomien haittojen informointia tulee lisätä eri
sektoreilla. Saatavilla on tutkittua mm. THL,n hyväksi havaittua materiaalia ja menetelmiä. Ehkäisevä päihdetyö vaatii kustannuksia,joiden
hyöty ainakin nuorten keskuudessa tulee monenkertaisesti takaisin.
Vuonna 2012 päättyneen valtuustokauden aikana aloitettuja toimenpiteitä toteutetaan ja kehitetään edelleen meneillään olevan
valtuustokauden laajassa hyvinvointikertomuksessa v 2013-2016.

2. Keskeiset opit ja evästykset päättyvältä valtuustokaudelta
Lainsäädännössä on painotettu erityisesti varhaisen tuen merkitystä. Käytännössä eri hallintokuntien olisi erittäin tärkeää ottaa tämä asia
vakavasti, koska sillä tavalla ehkäistään ongelmia pitkällä tähtäimellä. Käytännössä tämä tarkoittaa jokaisen vastuuta ottaa asioita puheeksi
kohdatessaan ihmisiä. Lapset puheeksi -kouluttajakoulutus on meneillään. Kouluttajakoulutuksen käyneet kouluttavat edelleen muita
työntekijöitä Lapset puheeksi -menetelmän käyttöön. Asia on arjessa todella yksiselitteinen: kun asioista keskustellaan, muistetaan ottaa
myös lapset puheeksi.

Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia tulisi lisätä. Leikkikenttien jäädyttäminen koko perheen harrastusmahdollisuudeksi on pieni mutta
toimiva koko perheen hyvinvointia lisäävä teko. Pieniä liikunnan harrastajia ei uskalleta toimittaa iltaisin kauas kotoa olevalle ainoalle
jäädytetylle kentälle.Pallokentät tulsi pitää vapaina pelipaikkoina nuorille eikä niitä saisi rajoittaa vain palloseurojen käyttöön. Pudasjärvelle
palaa viikonloppuisin paljon muualla opiskelevia nuoria, joiden terveiset em. asioiden tiimoilta puhututtavat. Liikunta-asiat ovat täälläkin
joskus olleet hyvällä tolalla.Nykyisin pojat erityisesti jäävät harrastusmahdollisuuksien vuoksi hankkimaan itse toimintansa, jolloin tietokone
koukuttaa ja iän kasvaessa yhteinen baarikulttuuri vetää, koska ei ole muuta tekemistä. Jos em. asioista pyrkii olemaan irti päädyt potemaan
yksinäisyyttä ja eristäytymään kotiin.

OSA II TULEVAN VALTUUSTOKAUDEN SUUNNITTELU
3. Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset
Elinvoiman vahvistaminen ja elinvoimapolitiikan toteuttaminen
Pudasjärvelle tärkeitä elinkeinoaloja ovat luonnonvaroihin pohjautuvat elinkeinot, kuten, uusiutuvan energian raaka-ainevarojen
hyödyntäminen, maa- ja metsätalous, puutuoteteollisuus sekä elintarvikejalostus, porotalous, bioenergian raaka-ainetuotanto ja matkailu.
Pudasjärvi on mallikkaasti panostanut viimevuosina uusiutuvan energian raaka-ainevarojen hyödyntämiseen ja pudasjärveläisten yritysten
elinvoiman lisäämiseen. Uusi hirsinen koulukampus valmistuu vuoden 2016 elokuuhun menessä. Pikku-Paavalin päiväkoti on otettu käyttöön
syksyllä 2013 ja Hirsikunnaan liike- ja majoitusrakennukset aiempina vuosina. Erityisryhmien käyttöön ryhdytään rakentamaan kolmea
hirsirakenteista rivitaloa vuoden 2015 aikana. Hirsikoulukampuksen valmistuttua meillä on Pudasjärvellä maailman suurin hirsinen koulu,
maailman suurin hirsinen päiväkoti ja maailman suurin hirsitalotehdas. Voisi hyvällä syyllä sanoa, että olemme hirsi- ja puurakentamisen
pääkaupunki Suomessa ja tällä tiellä on hyvä jatkaa. Puurakentamisen mahdollisuudet julkisessa rakentamisessa ovat suurelta osin vielä
hyödyntämättä. Pudasjärvi toimii tässä asiassa edellä kävijänä ja suunnan näyttäjänä. Myös hirsikoulukampuksen elinkaarimallin mukainen
toteuttamis- ja rahoitustapa voi jatkossa toimia yhä useamman julkisen rakennushankkeen pohjana.
Pudasjärven ikärakenteesta johtuen panostukset ikäsidonnaisiin palveluihin jatkossa ovat myös tärkeällä sijalla. Ikäihmisten kotona asumisen
tukeminen, tuetun palveluasumisen lisääminen korostaen kuntouttavaa työotetta, omaishoidon edellytysten kehittäminen, Arjen turvaa
kunnissa –hankkeen myötä kehitetyt erityisesti sivukylien palveluja lisäävät toimenpiteet ja monet muut toiminnallisissa tavoitteissa mainitut
tavoitteet tähtäävät omalta osaltaan kuntalaisten ja erityisesti ikäihmisten hyvinvoinnin turvaamiseen. Pudasjärvellä aloitetaan
terveyspalveluiden toimesta 75-vuotiaiden terveystarkastukset ja vanhuspalveluiden toimesta 80-vuotiaiden arvioiva kotikäynti. Myös
lapsiperheille annettava tuki, moniammatillinen yhteistyö lastensuojelutyössä sekä lapsiperheiden ja työssä käyvän väestön tarpeiden
huomioon ottaminen asuntopolitiikassa ovat asioita, joihin jatkossa tullaan panostamaan.

Työvoiman saatavuus ja osaaminen
Kaupungin vastuu työllisyyden hoidosta kasvaa vuoden 2015 alusta, kun työmarkkinatuen kuntaosuuksiin, ns. sakkomaksuihin, liittyvät
muutokset toteutetaan. Jälleen kerran valtio kasvattaa kuntien työ- ja vastuutaakkaa antamatta tarvittavaa lisärahoitusta. Kuntien on
jatkossa välttämätöntä tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä myös työllisyyden hoidossa. Osin yhteisillä välineillä pystymme nykyistä
tehokkaammin puuttumaan pitkittyneeseen työttömyyteen ja syrjäytymisuhkaan. Moniammatillisen osaamisen tarve, valmennustoiminnan
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Hyvinvointikertomus
tehokkuuden lisäämistarve, yksittäisen kunnan työpaikkarakenteen yksipuolisuus ja monet muut seikat puoltavat kuntien ja alueiden välisen
yhteistyön lisäämistä myös työllisyyden hoidossa.
Kunnan tehtävä on asukkaidensa hyvinvoinnista huolehtiminen ja lisätä kuntalaisten vastuuta omasta terveydestä. Rakentamisen
suunnittelun tavoitteena on turvallisen, terveellisen, esteettömän, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten,
vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luominen. Kaavoitus ohjaa ihmisten hyvinvointia ja viihtyisää
asuinympäristöä. Tulevaisuutta ajatellen Pudasjärven alueella on tarve nykyistä monipuolisempaan ja vetovoimaisempaan tonttitarjontaan.
Hirsitalokorttelialue on askel rohkeaan suuntaan. Jätevesijärjestelmien ja jätevesipuhdistamoiden kehittyminen turvaa vanhojen
kyläkeskusten asuttuna pysymisen.
Rakennetun ympäristön kunnosta huolehtiminen, maisemointi ja luonnonhoitotoimet tuovat kuntaan viihtyisyyttä. Virkistysalueiden
kunnostuksen myötä kaupunkilaisten mahdollisuudet nauttia vesistöistä ja niiden tarjoamista maisemista ovat parantuneet ydinkeskustan
puistoalueilla. Rikas ja monimuotoinen luonto on myös asumisen ja vapaa-ajanvieton kannalta merkittävä houkuttelevuustekijä.
Hyvinvointia tukevat palvelut:
Arkista liikkumis- ja virkistysympäristöä muokataan kaavoituksella, yhteiskuntasuunnittelulla, liikenneratkaisuilla sekä luonnon läheisyydellä.
Pudasjärven kaupungin kaavoituksesta vastaa kaupunginhallitus yhdessä teknisen toimen kanssa. Lähiympäristön olosuhteiden kokonaisuus
on ratkaiseva kansalaisten aktiivisen elämäntapaan kannustamisessa. Kouluissa hyvinvoinnin tavoitteena on luoda liikunnallinen
toimintakulttuuri sekä vakiinnuttaa peruskouluihin kouluikäisten liikuntasuositukset. Turvalliset koulumatkat houkuttelevat liikkumaan matkat
pyöräillen tai kävellen jolloin osa päivittäisestä liikunnasta tulee luonnollisesti.
Kuntalaisten liikunta-aktiivisuudella on huomattavia yhteiskunnallisia, taloudellisia ja yksilön hyvinvointia lisääviä vaikutuksia. Liikunta antaa
myös elämyksiä ja edistää yhteisöllisyyttä. Pudasjärvellä valmistui v. 2012 terveysliikuntaohjelma. Urheiluseurat, muut järjestöt ja
yritykset tukevat Pudasjärveläistä liikuntakulttuuria ja lisäävät samalla viihtyisyyttä monella tavalla.
Kulttuuri-, vapaa-aika- ja nuorisopalveluiden tehtävänä on tukea eri puolilla kaupunkia elinvoimaisuutta ja tuottaa tasa-arvoisesti ja
ennakkoluulottomasti monipuolisia palveluja, jotka edistävät kaikenikäisten kaupunkilaisten elinikäistä oppimista ja osaamista sekä
vahvistavat harrastamista ja kulttuuria. Nuorisopalvelujen tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista
kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Kansalaisopiston, kirjaston ja yhdistysten sekä
vapaaehtoisjärjestöjen merkitys Pudasjärveläisten hyvinvoinnin edistäjänä on suuri. Eri-ikäisiä ihmisiä on mukana näissä ns. kolmannen
sektorin toimijoiden verkostoissa.

4. Hyvinvoinnin edistämistä tukevat ohjelmat ja suunnitelmat
Kuntasuunnitelman mukaisesti kunnan tehtävänä on elinvoiman vahvistaminen ja elinvoimapolitiikan toteuttaminen. Pudasjärvellä
panostetaan viihtyisyyteen ja huoliteltuun ympäristöön. Alueen asukkaiden ja matkailijoiden hyvinvointia parannetaan tarjoamalla
nykyaikaiset palvelut ja virkistysmahdollisuudet. Pudasjärvellä tuotetaan palveluja koko harvaan asutulla alueella. HARVA –ohjelman
mukaisesti painotetaan eri ikäryhmiin kuuluvien asukkaiden mahdollisuutta asua turvallisesti kotona pitkistä välimatkoista huolimatta.
Työvoiman saatavuutta nyt ja tulevaisuudessa halutaan varmistaa mm. osatyökykyisten työpanosta ja maahanmuuttoa tukemalla.

Keskeiset hyvinvointiin liittyvät asiakirjat ja ohjelmat, joita kunnassa on valmisteltu tai jotka muuten ohjaavat toimintaa: Lisää
tähän viim. päivitykset!
Kuntasuunnitelma 2012 - 2018 (http://www.pudasjarvi.fi/kaupunki-info/paatoksenteko/kuntasuunnitelma-2012-2018)
Hallintosääntö 2012 (http://www.pudasjarvi.fi/images/liitteet/saannot-maaraykset/hallintosaanto_2012.pdf)
Järjestämissopimus 2015/Pudasjärven kaupunki ja Oulunkaaren kuntayhtymä (http://www.oulunkaari.org/iinseutu/kokous/2014477-93.PDF)
HARVA-ohjelma (http://www.intermin.fi/sisainenturvallisuus/harvaan_asutut_alueet)
Kotouttamissuunnitelma 2013-2016 (http://www.pudasjarvi.fi/images/liitteet/maahanmuuttajat/kotouttamisohjelma_2013-2016.pdf)
Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2012-2015 (http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/OKM06.pdf?
lang=fi)
Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma (http://www.oulunkaari.org/iinseutu/kokous/2012360-6-1.PDF)
Pudasjärven kaupungin varhaiskasvatusta ja opetusta koskevat suunnitelmat (http://www.pudasjarvi.fi/asukkaille/opetus-javarhaiskasvatus/perusopetus)
Oulunkaaren seudullinen oppilashuoltostrategia (http://www.vaala.fi/tiedostot/Opetus ja
koulutus/Yhtenäiskoulu/oulunkaaren_seud.oph-strategia_22.10.14.pdf)
Päihdestrategia ja – polku
Pudasjärven kaupungin liikenneturvallisuus- ja kasvatussuunnitelma
Pudasjärven kaupungin terveysliikuntaohjelma 2013-2015 (http://www.pudasjarvi.fi/images/liitteet/suunnitelmatohjelmat/terveysliikuntaohjelma_2013-2016.pdf)
Työllistämissuunnitelma 2014 (http://www.pudasjarvi.fi/images/liitteet/suunnitelmat-ohjelmat/tyollistamissuunnitelma_2014.pdf)

5. Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä alkavalla valtuustokaudella
1) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet
Perheille annettava tuki
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Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutaho

Perheitten
Perheille kohdennettava tuki /
neuvonnan
Kasvatuskumppanuuden huomioiminen
lisääminen ja
opetussuunnitelman päivityksessä ja
vanhemmuuden opiskeluhuollossa / Monialainen yhteistyö
vahvistaminen
Sivistystoimi/Oulunkaaren kuntayhtymä
seurakunta ,perheet, yhdistykset mm. vanhempain
yhdistys, Nuorten tuki ry

Resurssit

Arviointimittarit

Pääosin nykyisin
resurssein

* Vanhemmuuden puute % Kouluterveyskysely
* Lapsiperheiden
pienituloisuus aste
* Kodin ulkopuolelle
sijoitetut 0 - 17 vuotiaat %

Seksuaalikasvatuksen ja seksuaaliterveyden
Kaupungin budjetti +
edistämisen uusi, nuorten osallisuutta tukeva
mahdollinen Avin
monialaisen toimintamallin luominen ja toteuttaminen valtionavustus
Nuoriso-, koulu-, sosiaali- ja terveystoimi

* Raskauden keskeytykset
alle 25 v / 1000 (15-24
vuotiaista)
* Raskauden keskeytykset /
1000 (15 - 49 vuotiaista)

Ihmeelliset vuodet - Vanhempain koulun
Pääosin nykyisin
toimintamallin käyttöönotto - koulutetaan kaupungin resurssein
puolelle toinen henkilö ohjaustyöhön resurssin
varmistamiseksi
Oulunkaaren kuntayhtymän perhepalvelut
sivistystoimi, järjestöt,oppilashuoltoryhmät mukaan

* osallistujien määrä
vanhempainkoluissa
* Kodin ulkopuolelle
sijoitetut 0-17 vuotiaat %
* Kasvatus- ja
perheneuvonnan asiaakkaat
vuoden aikana / 1000 alle
18-vuotiasta

Lapset puheeksi - toimintamallin toteuttaminen
Oulunkaaren kuntayhtymän terveys- ja
perhepalvelut
sivistystoimi,oppilashuoltoryhmät mukaan

Pääosin nykyisin
resurssein

* Kasvatus - ja
perheneuvonnan asiaakkaat
vuoden aikana / 1000 alle
18 - vuotiasta
* LP-keskustelut käytössä
kaikissa lasten, nuorten ja
perheiden palvelussa

ICT:n hyödyntäminen
* videoyhteydet perheiden palvelussa
* sähköinen Omahoito-palvelu

Pääosin nykyisin
resurssein, Oulunkaaren
mahdollinen lisäresurssi
neuvotellaan
järjestämissopimuksessa

* Oulunkaaren "värikorien"
kehittyminen
* Omahoidon käyttäjien
määrän kehitys
* asiakas ja
kuntalaispalautteet mm.
palveluiden saatavuuteen ja
saavutettavuuteen liittyen

Neuvola-asetuksen mukaiset kotikäynnit (voidaan
toteuttaa ainostaan raskauden jälkeiset kotikäynnit)
Oulunkaaren kuntayhtymä

Niukat resurssit
* tehtyjen kotikäyntien
valtakunnallisiin
määrä / suhteessa neuvalasuosituksiin nähden.
asetukseen nähden
Oulunkaaren
mahdollinen lisäresurssi
neuvotellaan
järjestämissopimuksessa.

Jälkihuoltonuorten (18 -21 vuotiaat) palveluiden
kehittäminen
(Huostaanotto päättyy 18 vuotiaana ja kunnalla
jälkihuoltovelvoite 21 ikävuoteen)
Kaupunki - Oulunkaareen kuntayhtymä
Nuorisotoimi, työpaja, Pudisfoorumi, koulutoimi

Oman palvelutuotannon
vahvistaminen (vrt.
ostopalvelut)

* ostopalveluiden kehitys ja
vaikutus
kokonaiskustannuksiin
* asiakaspalaute - (palvelun
saatavuus, sisältö ja laatu)

Perheitten aamukahvit - toimintamalli - ideatasolla käynnistynee keväällä 2015
Toiminta tulisi olla kolmannen sektoroin
toimintaa - järjestöt

Nykyisin resurssein

* osallistujien määrä
* asiakkaiden palaute

Yksilökohtaisen neurologisen kehityksen arvio työryhmä, moniammatillinen asiantuntijaryhmä
Oulunkaaren kuntayhtymä

Nykyisin resursseihin

* tehdyt arviot
* toimenpiteiden
vaikuttavuus

Ehkäisevän paihdetyön hanke valmistelussa
Oulunkaaren kuntayhtymä - Kaupunki
(sivistystoimi)

Nykyisin resursseihin +
hankerahoitus

* Laitoskuntoutuspaikkojen
määrän väheneminen
* päihdehuollon
avopalveluissa asiakkaita /
1000 asukasta

Toimijoiden henkilö- ja
talousresurssit.
Oulunkaaren

* Kodinhoitoapua vuoden
aikana saaneet
lapsiperheet, % kaikista

Kotiin annettavan Lapsiperheiden kotipalvelu
tuen lisääminen Perhepalvelukeskus yhteen paikkaan ja sille yksi
puhelinnumero
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Hyvinvointikertomus
Kaupunki - Oulunkaaren kuntayhtymä
Seurakunta; Järjestöt; Oppilaitokset; Yrittäjät

Kotihoidon
kuntalisän
käyttöönoton
selvittäminen

Senioripalvelu /
Kotona
selviytymisen
tukeminen

mahdollinen lisäresurssi lapsiperheistä
neuvotellaan
* Asiakaspalaute järjestämissopimuksessa. palvelujen saatavuudesta ja
järjestäjästä

Uuden sosiaalihuoltolain edellyttämä kehittämistyö,
painopisteen muuttaminen lastensuojelusta
sosiaalihuotolain mukaisiin palveluihin (laki voimaan
1.4.2015) - Riittävien palveluiden tarjoaminen
matalalla kynnyksellä (esim. perhetyö, tukiperhe- ja
tukihenkilötoiminta jne.)
Oulunkaaren kuntayhtymä + kaupunki

Arvioitava uuden
vakanssin perustamista
sosiaaliohjaukseen.
Oulunkaaren lisäresurssi
neuvotellaan
järjestämissopimuksessa

Vaihtoehtoisten toimintatapojen selvittäminen selvitetään palvelusetelin käyttöön otto myös
lapsiperheiden kotipalveluihin
Kaupunki - Oulunkaaren kuntayhtymä

Nykyisin resurssein

* Oulunkaaren "värikorien"
kehittyminen
* Kodinhoitoapua vuoden
aikana saaneet
lapsiperheet, % kaikista
lapsiperheistä

Tarvittaessa perheille annettava lyhytkestoinen
Nykyisin resurssein
kotiapu mm. lapsiparkkitoiminta
Oulunkaaren kuntayhtymä - kaupungin
työllistämisyksikkö - Seurakunta - Pudasjärven
vanhempainyhdistys
järjestöt

* Kotiapua saaneiden
perheiden määrä
* Asiakaspalaute palvelusta
ja sen saatavuudesta
* toimintaan osallistuneiden
määrä

Viriketoiminta, fyysisen kunnon ylläpitäminen,
lyhytaikainen hoitoapu
Kaupunki - Oulunkaaren kuntayhtymä
Seurakunta, Järjestöt, Yrittäjät, Nuorisotoimi,
Hoivafoorumi

Toimijoiden nykyiset
henkilö- ja
talousresurssit

* Ikääntyneiden tehostetun
palveluasumisen 75 vuotta
täyttäneet asiakkaat
31.12.,%
vastaavanikäisestä
väestöstä
* Säännöllisen kotihoidon
piirissä 30.11. olleet 75
vuotta täyttäneet asiakkaat,
% vastaavanikäisestä
väestöstä
* Pitkäaikaisessa
laitoshoidossa olevat 75
vuotta täyttäneet, %
vastaavanikäisestä
väestöstä

Ystävätoiminta - yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn,
asiointiapu, kotona pärjäämisen tukeminen
Kaupunki - Oulunkaaren kuntayhtymä
Seurakunta, yhdistykset mm. Martat, SPR,
kyläyhdistykset, eläkeläisjärjestöt

Toimijoiden nykyiset
henkilö- ja
talousresurssit

* dementiaindeksi ikävakioitu
* säännöllisen kotihoidon
ulkopuolella olevat 75
vuotta täyttäneet asiakkaat
(0-tason asiakkaat)

Liikunnanohjaajien ohjaamat liikuntatuokiot
ikäihmisille / Toiminnan lukujärjestys
Kaupunki - Oulunkaaren kuntayhtymä
Virpiniemen opisto, järjestöt, seurakunta

Toimijoiden nykyiset
henkilö- ja
talousresurssit

* ohjattujen
liikuntatuokioiden määrä ja
osallistujat
* asiakaspalaute palvelun
laadusta

Kodinturvallisuuteen ja tapaturmien välttämiseen
liittyvä neuvonta ja ennaltaehkäisevä työ
Kaupunki - Oulunkaaren kuntayhtymä
Järjestöt, Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos, Spek

Toimijoiden nykyiset
henkilö- ja
talousresurssit

* tapaturmaindeksi,
ikävakioitu

Hyvinvointisetelin Käyttömahdollisuuksien lisääminen / kartoittaminen - Kehittämisen aikana
*Asiakaspalaute kehittäminen myös veteraanit; Olemassa olevien hyvinvointia
toimijoiden nykyiset
hyvinvoinnin lisääntyminen
vauvasta tukevien setelien / passien yhdistäminen.
henkilö- ja
vaariin
Palveluntuottajien rekrytointi / aktivointi; Asiasta
talousresurssit
tiedottaminen
Käyttöönottovaiheessa
Kaupunki + Oulunkaaren ky
resursseista neuvotellaan
yrittäjät , järjestöt
järjestämissopimuksessa
Hyvinvointikioski
- Sukupolvien
välinen
kohtaaminen
voimaantumisen
välineenä

Hyvinvointivälittäjä toiminta Pudasjärven
Vanhustentaloyhdistyksen asunnoissa asuvien
ikäihmisten parissa kesällä 2015 viikot 27-28.
Nuorisotoimi ja Pudasjärven
Vanhustentaloyhdistys ry

Nuorisotoimen ja
työllistämisyksikön
nykyisillä resursseilla
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* Toiminnan seuranta.
Kuntalaisena;
kertaluontoisesti
keskustelu- ja
palautetilaisuus sekä
jatkuvaluonteisesti
asiakaspalaute.
* Viranomaisena;
kertaluonteisesti kysely
palvelun toteuttajille ja

Hyvinvointikertomus
käyttäjille ja havainnointi
sekä jatkuvaluonteisesti
tilastot ja toimintakertomus

2) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet
Työpaikkojen ja työmahdollisuuksien lisääminen sekä työnhakijoiden / ihmisten aktivointi

Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutaho

Resurssit

Työllisyyden hoito

Kehittämistoimen yhteydenotot yrityksiin,
yhdistyksiin ja järjestöihin,
rahoitusvaihtoehdoista kertominen ja
hankkeistaminen
Kaupunki (kehittämistoimi)
yhdistykset - järjestöt - yritykset

Pääasiassa nykyisin
* Työlliset %-väestöstä
resurssein
* Työttömät % (työllistämismäärärahat) työvoimasta
* Työmarkkinatuen
kuntaosuusmaksun
pieneneminen vuoden
aikana

Yritysten toimintaedellytysten Elinkeinopoliittisen ohjelman päivittäminen ja
kehittäminen
toteuttaminen
Kaupunki (kehittämistoimi) - yrittäjät

Nykyisin resurssein

Arviointimittarit

* Uusien yritysten
lukumäärä
* uusien työpaikkojen
lukumäärä
*
Työpaikkaomavaraisuus

Yritysten toiminnan kehittämiseen liittyvien
Nykyisin resurssein
rahoitusmahdollisuuksien kertominen
yrityksille.
Kaupunki (kehittämistoimi) - rahoittajien
edustajat

* haetut / saadut tuet

Laajakaista hyötykäyttöön

Etätyön mahdollistaminen, nopeat yhteydet,
Nykyisin resurssein
hyvät ja toimivat sähköisetpalvelut
Mahdollinen
Henkilökohtaista koulutusta laitteiden käyttöön hankkeistaminen
Kaupungin koko organisaatio Oulunkaaren kotipalvelutyöntekijät
kyläyhdistykset, Kairankuitu Oy,
kansalaisopisto

* uudet yrittäjät
* etätyöpäivien
lukumäärä

Työttöminä olevien 50
nuoren(18-29 v.)
aktivointuminen /
työllisttyminen 3
kuukaudeksi vuoden 2015
aikana Liikeri hankkeen
kanssa yhteistyössä.

Työllistämisyksikkö/kehittämistoimi valmistelee Nykyisin resurssein
esityksen kaupunginhallitukselle. Ensin tulee
varmistaa yritysten tahtotila ja realistiset
mahdollisuudet työllistää nuoret. Yrityksen
maksuosuus olisi noin 2800 €.
Kaupunki - yrittäjät

* Liikeri hankkeeseen
osallituneiden nuorten
määrä

Pudisroad - Pudasjärveläisten
nuorten toteuttama
paikallisten yritysten ja
palveluiden
markkinointikampanja EteläSuomessa

Nuoret toteuttavat yhteistyössä nuorisotoimen Nuorisotoimen resurssit * mukana olevien
kanssa Pudasjärven yritysten / palveluiden
ja kaupugin
yritysten määrä
markkinointikampanjan kesällä 2015
toimintatukiavustus
* mukana olevien
Kaupunki / Nuorisotoimi
nuorten määrä
yrittäjät
* kohdattavien
asiakkaiden määrä

Moniuloitteisen yrittäjyyteen Yritteliäisyyteen tukevan asenne- ja
rohkaiseminen
arvomaailman kehittäminen
ulkopuolisten/oman kunnan esimerkkien ja
vierailujen kautta.
Kaupunki / kehittämistoiminta
Yrittäjät

Aluetalouden vahvistaminen
esimerkiksi kilpailutusten
kautta.

Nykyisin resurssein.

Kilpailutussäännöstön tarkentaminen
Nykyisin resurssein
hankintaohjeeseen (mm. sosiaalinen
kilpailutus, kilpailutukseen valmentautuminen
kerrannaisvaikutukset mukaanlukien).
Yrittäjien välisen yhteistyön lisääminen ja
kehittäminen kilpailutuksissa.
Kaupunki / Kehittämistoiminta / Tekninen
ja ympäristötoiminta
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* sosiaalisten
valintakriteereiden
käyttöönotto
kilpailutuksissa
* hankintojen
ennakkovaikutusten
arviointi
* tehtyjen hankintojen
paikallisuus %
* sosiaalisten
valintakriteereiden
käyttöönotto
kilpailutuksissa
* hankintojen
ennakkovaikutusten
arviointi
* tehtyjen hankintojen

Hyvinvointikertomus
yrittäjät

paikallisuus %

3) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet
Asuntotuotanto – vuokra-asunnot

Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutaho

Resurssit

Arviointimittarit

Pienten vuokraasuntojen
lisääminen

Toimitilastrategia
Pudasjärven Vuokratalot Oy Kaupunki / Tekninen ja
ympäristötoiminta
kaupungin ulkopuolelta tulevat
rakennuttajat (yritystoimintaa!)

Pudasjärven Vuokratalot Oy /
* poistuvien asuntojen ja
asiantuntijat, kaupungin ulkopuoliset uusien asuntojen suhde
rakennuttajat
nykyiseen
* vanhojen kunnostettujen
kiinteistöjen osalta
jälleenvuokraus

Kaavoituksen
päivittäminen

Maankäyttö- / maapoliittinen
Tekniset palvelut /
suunnitelma tulisi laatia myös sivukylille. maankäyttöinisnööri / asiantuntijat
Kaavotustyön tehostaminen
Pudasjärven kaupunki /Tekninen ja
ympäristötoiminta maankäyttöinsinööri

* uusien rakentamispaikkojen
määrä
* tonttien luovutus

4) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet
Fyysinen- , psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi ja turvallisuus

Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutaho

Resurssit

Arviointimittarit

Keskusta-alueen ja sivukylien Tori toiminnan kehittäminen,
viihtyisyys ja turvallisuus
ympäristönhoitosuunnitelman ja maapoliittisen
ohjelman laatiminen ja toteuttaminen, pihakilpailu
Pudasjärven kaupunki / Tekninen ja
ympäristötoiminta
kyläyhdistykset

Hankerahoitus ja
* Asiakaspalaute kaupungin rahoitus hyvinvoinnin ja
tyytyväisyyden
lisääntyminen

Liikkumisen tukeminen Esteetön liikkuminen

Taajama-alueen esteettömyys
Ikäihmisten liikkuvuuden parantamiseksi taajamaalueelle penkkejä levähtämistä varten
Pudasjärven kaupunki /
Liikenneturvallisuustyöryhmä ja tekniset
palvelut
vanhusneuvosto

Kaupungin, ELY:N * Itsenäinen
ja ARA:n rahoitus - liikkuminen lisääntyy
investointiohjelma

Toisen asteen koulutuksen
vetovoiman lisääminen

Toimiva ja joustava oppimisympäristö - Kiinnostavat Nykyisin resurssein * Suoritetut tutkinnot
opintolinjat: hoiva-avustaminen,
* lukion ja
korjausrakentaminen, ratsastusterapia...
ammattikoulun
Pudsjärven kaupunki - Hyvinvointi ja
oppilasmäärät
sivistyspalvelut
* koulutuksen
ulkopuolelle jääneet 17
- 24 vuotiaat, %
vastaavanikäisestä
väestöstä

Vastikkeellisen sosiaaliturvan Ruotsin käyttöön ottama vastikkeellinen
pilottikuntakokeilu
sosiaaliturva. Haetaan Pudasjärveä pilottikunnaksi
kokeiluun, jossa testattaisiin työttömän
vastikkeellinen työ tai hyvinvointitehtävä saatua
sosiaalietua vastaan. Tavoitteena työttömien
aktivoiminen, ryhmäytyminen ja vaikuttavuuden
tunteen lisääminen.
Kehittämistoimi
TE-toimisto ja KELA

Hankerahoitus ja
* toimeentulotukea
kaupungin rahoitus saaneet henkilöt
vuoden aikana % asukkaista

Psyykkinen mittaus: Julkinen Fiilismittari paikkakunnan eri paikkoihin – selvitetään Selvitetään
Oulunkaaren kuntayhtymän hymiöhankkeistamisen
fiilismittari - Miten
Pudasjärvellä menee
asiakaspalautemittarin toimivuus/käyttö.
mahdollisuus
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Taustamittareina
hyvinvointikertomuksen
mittarit.

Hyvinvointikertomus
tänään?

Kehittämistoimi.

Fyysinen mittaus:
Fyysisen hyvinvoinnin laitteistojen hankkiminen ja
Selvitetään
Ideakyselyn perusteella
sitä kautta tilastojen kerääminen. Inbodyhankkeistamisen
toimiva "entinen
mittaukset/Suomi-mies auton tyylinen mittauspiste. mahdollisuus
kirjastoauto" tuottamaan
Pudasjärven kaupunki / Kehittämistoimi.
kylille palveluita ja
mittaamaan
paikkakuntalaisten fyysisistä
hyvinvointia.

Taustamittareina
hyvinvointikertomuksen
mittarit.

ICT hyvinvoinnin tukena
* Omahoito-palvelu
* Videovälitteiset palvelut mm. kotona asumisen
tukena sekä videoyhteyksien hyödyntäminen
kuntoutuksessa, esim. laitoshoitojaksojen
lyhentämiseksi
* Mobiilikotihoidon käyttöönotto vanhuspalveluissa
* Kukkatolppa-konsepti
* Smartvisio/Hyvinvointi-TV
Kaupunki - Oulunkaaren kuntayhtymä

Pääsääntöisesti
* Palveluiden
nykyisin resurssein käyttöaste
* Palveluiden
saatavuus ja
saavutettavuus
* Asiakkaiden palaute
* Oulunkaaren
"värikorien"
kehittyminen

Perhepalveluissa yhteistyön ja toimintamuotojen
kehittäminen työ- ja päivätoiminnan ja
asumispalveluiden välillä.
Oulunkaaren kuntayhtymä

Nykyisin resurssein * Henkilöstön
yhteiskäytön
toteutuminen
* Yhteisten palveluiden
toteutuminen

Hoitopolkujen moniammatillinen kehittäminen (esim. Pääosin nykyisin
* Palveluketjujen
päihde- ja muistiasiakkaat) Muistisasiakkaat
resurssein.              sujuvuus
lisääntyvät huomattavasti tulevina vuosina, joten
* Asiakaspalautteet
tarvitaan resurssien lisäystä kaikilla tahoilla.
Kaupunki - Oulunkaaren kuntayhtymä

Hyvinvoinnin- ja
terveydenedistäminen

Kuntoutuksen ja kuntouttavan työotteen
kehittäminen koko organisaatiossa.
Kaupunki - Oulunkaaren kuntayhtymä

Nykyisin resurssein * Palvelun laatu
* Asiakas- ja
henkilöstöpalautteet
* Ostopalveluiden
käyttö

Tehostetun kotihoidon vakiinnuttaminen.
Kaupunki - Oulunkaaren kuntayhtymä

Resurssit arvioitava
uudelleen, mikäli
toimintaa
laajennetaan
kaikkiin
ikäryhmiin.

Hyvinvointikeskus kaikenikäisille
Kaupunki

Kaupungin budjetti *kaikkien kuntalaisten
fyysinen ja henkinen
kunto kohenee

* Oulunkaaren
värikorien kehitys
* Palvelun käyttö
*Asiakkaiden palaute

OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY
6. Valtuustokausittaisen hyvinvointikertomuksen hyväksyminen
Hyväksytty valtuustossa osaksi kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua pv.kk.vvvv
16.6.2015
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