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Johdanto
Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki
velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista
sekä toteutetuista toimenpiteistä. Sen lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava
laajempi hyvinvointikertomus. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin
olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja
määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet.
Oulun kaupunkistrategiassa 2020 on asetettu tulevaisuuden visio, arvot ja strategiset
painopistevalinnat sekä niille linjaukset ja tavoitteet. Hyvinvointikertomustiedon perustalta on siihen
asetettu hyvinvointiin liittyvät strategiset linjaukset, tavoitteet ja indikaattorit. Strategian
hyvinvointimittarit osoittavat painopisteet hyvinvoinnin johtamiselle. Strategian toteutumista,
toimintaa ja toimintaympäristöä seurataan säännöllisesti mm. talouden ja toiminnan vuosikellon
mukaan sekä mm. laatu- ja arviointityön yhteydessä. Hyvinvointikertomuksen painopisteenä niin
strategisella kuin toiminnallisella tasolla on hyvinvointitiedon tuottaminen, analysointi ja
kehittäminen.
Hyvinvointikertomus on tärkeä osa kunnan normaalia vuosittaista strategia-, ohjelma-, talousarvio-,
toiminta- ja käyttösuunnitelmatyötä. Se liittyy myös tilinpäätöksiin ja arviointiin. Hyvinvointiindikaattorit liitetään muuhun toimintaympäristötietoon ja indikaattoreihin sekä hyödynnetään
talousarvion suunnitteluohjeiden ja itse talousarvion laadinnassa. Oulun eHyte-hankkeen yhteydessä
on tunnistettu, että hyvinvointikertomustietojen kerääminen, hyvinvoinnin kehittämispainopisteiden
asettaminen sekä tavoitteiden ja toimenpiteiden seuranta tulee kytkeä normaaliin toiminnan ja
talouden sekä tiedolla johtamisen prosesseihin ja aikatauluihin. Hyvinvointikertomusta ja
hyvinvointijohtamista ei nähdä erillisenä ”omana prosessinaan” vaan vuosikellon mukaiseen sekä
valtuustokauden toimintaan suoraan kytkeytyvänä.
Työkaluna hyvinvointikertomuksen tuottamisessa on käytetty sähköistä hyvinvointikertomusta, jota
on kehitetty valtakunnallisessa TerPS2 hankkeessa ja Oulun eHyte-osahankkeessa. Sähköinen
hyvinvointikertomus indikaattoritietoineen on luettavissa sivustolta www.hyvinvointikertomus.fi.
Tähän infomateriaaliin on koottu sähköisen hyvinvointikertomuksen keskeinen sisältö.
Hyvinvointikertomus rakentuu kolmesta osasta:
Osa I
Päättyvän valtuustokauden arviointi
Osa II
Tulevan valtuustokauden suunnittelu
Osa III
Valtuustokäsittely; valtuustokausittaisen hyvinvointikertomuksen hyväksyminen
Päättyvän valtuustokauden arvioinnissa on käytetty hyödyksi sähköisen hyvinvointikertomuksen
laajaa indikaattoripakettia, joka on jäsennelty seuraaviin asiakokonaisuuksiin ja noudattaen myös
elämänkaaren mukaista jaottelua:
1.
Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima
2.
Kaikki ikäryhmät ja palvelut
3.
Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet sekä palvelut
4.
Nuoret ja nuoret aikuiset sekä palvelut
5.
Työikäiset sekä palvelut
6.
Ikäihmiset sekä palvelut
Valtuustokauden suunnitelman keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet on koostettu
hyvinvointikertomustiedon, strategian sekä talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2015–2016
pohjalta. Hyvinvointikertomuksesta nousevat elämänkaaren mukaiset kehittämiskohteet
huomioidaan palvelujen järjestämisohjelman päivitystyössä.
Tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet on sisällytetty talousarvioon 2014 ja
taloussuunnitelmaan 2015–2016 ja ne konkretisoituvat käyttösuunnitelmissa.
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Hyvinvoinnin johtamisen rakenteet
Oulun kaupungin tavoitteena on luoda toimivat, poikkihallinnolliset hyvinvointirakenteet ja kytkeä
hyvinvointijohtamisen näkökulma osaksi Oulun kaupungin toimintaa sekä toiminnan ja talouden
suunnittelua. Tavoitteena on myös lisätä luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden
hyvinvointijohtamisen osaamista. Niin ikään kehitetään kuntalaisten osallisuutta ja
järjestöyhteistyötä hyvinvointityössä.
Uuden Oulun johtamisjärjestelmästä on yhdistymishallitus päättänyt 9.5.2011 (§32). Sen mukaan
palvelujen järjestämisohjelma sisältää kaupunkistrategiaa konkretisoivat linjaukset toiminnan ja
palvelujen järjestämisessä ja talousarvio rakennetaan palvelujen järjestämisohjelman perustalle.
Hyvinvointikertomuksen esiin nostamat painopisteet ja indikaattorit ovat ohjanneet Oulun
kaupunkistrategian 2020 laadintaa ja hyvinvointikertomus huomioidaan myös palvelujen
järjestämisohjelman tarkistamisessa. Hyvinvointisuunnitelmaa toteutetaan siis sekä strategian ja
palvelujen järjestämisohjelman että talousarvion kautta.
Oulun kaupungin elämänkaarimallin mukaisen johtamisjärjestelmän kehittämistyö on käynnissä ja
tavoitteena on, että se otetaan käyttöön vuonna 2015. Johtamisjärjestelmän mukainen
hyvinvointijohtaminen ja hyvinvointirakenteet selkeytetään johtamisjärjestelmätyön ja eHytehankkeen yhteydessä. eHyte-hanke jatkuu Oulun kaupungin osalta kesäkuun 2013 loppuun saakka.
Nyt käytössä oleva, eHyte-hankkeen asettamispäätöksen mukainen hyvinvoinnin johtamisen
rakenne on esitetty kuvassa 1. Kaupungin johtoryhmä toimii hyvinvoinnin johto-/ohjausryhmänä
sekä ohjaa hyvinvoinnin koordinaatioryhmän työtä. Hyvinvoinnin koordinaatioryhmän tehtävänä on
muun muassa valtuustokausittaisen hyvinvointikertomuksen ja vuosittaisen raportin valmistelu,
hyvinvointia kuvaavien indikaattoreiden kehittäminen, hyvinvointitavoitteiden esittäminen
kaupunkistrategiaan sekä seurata hyvinvointi-indikaattoreiden muutoksia ja raportoida vuosittain
luottamuselimille ja viranhaltijajohdolle hyvinvoinnin kehityksestä.

Kuva 1. Oulun kaupungin hyvinvoinnin johtamisen rakenteet
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OSA I Päättyvän valtuustokauden arviointi
Yhteenveto hyvinvoinnin tilasta valtuustokauden 2013–2016 alussa
1. Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima








Väestörakenteelle on ominaista lasten ja nuorten runsas osuus, mutta myös ikääntyneen
väestön osuus kasvaa nopeasti suurten ikäluokkien ikääntyessä. Väestöllinen huoltosuhde on
nyt ja tulevaisuudessa korkea.
Perherakenteessa korostuu lapsiperheiden iso osuus. Yksinhuoltajaperheiden osuus on
kansalliseen tasoon verrattuna matala. Yhden hengen asuntokuntien osuus on kasvanut
tasaisesti viime vuosina. Vieraskielisten määrä on kasvanut viime vuosina, mutta heitä on
kansalliseen tasoon verrattuna vähän.
Väestön koulutustaso on noussut tasaisesti ja se on kansalliseen tasoon verrattuna korkea.
Työllisten osuus väestöstä on matalampi kuin koko maassa keskimäärin.
Työttömien osuus työvoimasta on korkeampi kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2012
Oulun työttömyysprosentti oli 13,1. Vuonna 2013 työttömyystilanne on heikentynyt edelleen.
Taloustilanteen kehitys on Oulussa, kuten kunnissa yleisestikin erittäin haastava. Oulussa
painetta lisää heikkenevän tulokehityksen lisäksi korkeana pysyvä palvelukysyntä.

5
2. Kaikki ikäryhmät


Strategisessa johtamisessa sekä liikuntapalveluissa on terveydenedistämisen aktiivisuus ollut
hyvällä tasolla Kansallisen terveydenedistämisen aktiivisuusmittarin (TEAviisari) mukaan.
Kehitettävää on perusterveydenhuollon ja perusopetuksen osalta joillakin osa-alueilla.
 Asuntotarjonta Oulussa on monipuolista ja asuminen kohtuuhintaista. Asunnottomia
henkilöitä on erittäin vähän.
 Sairastavuusindeksi on korkea. Erityisesti diabetes, verenpainetauti, sepelvaltimotauti,
mielenterveys- ja dementiasairaudet nostavat sairastavuusindeksiä.
 Suhteellisen pienituloisuusrajan alapuolelle jäävien kotitalouksien osuus on viime vuosina
kasvanut. Toimeentulotukea saaneiden henkilöiden osuus on ollut viime vuosina hieman
pienempi kuin koko maassa keskimäärin.
 Huumausaineiden käyttörikosten määrä on kasvanut viime vuosina.
Kaikkien ikäryhmien palvelut
 Oulun kaupungin perusterveydenhuollossa on strategian mukaisesti ollut tavoitteena
terveyskeskustasolla palvelujen saatavuuden parantaminen ja kokonaisvaltaisen
asiakaskeskeisen hoitomallin kehittäminen. Lääkärikäynnit ovat vähentyneet, mutta se ei
tarkoita hoidon laadun huonontumista, vaan hyvin suunnitellulla lääkäri-hoitajatyöparitoiminnalla on pyritty kustannustehokkaaseen ja tarpeenmukaiseen resurssien
kohdentamiseen.
 Päihdehuollon avopalveluiden asiakkaiden osuus on kasvanut voimakkaasti. Vastaavasti
päihdehuollon laitoksissa olleiden asiakkaiden osuus on pysynyt alhaisella tasolla ja osuus
pienempi kuin muissa suurissa kaupungeissa.
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3. Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet



Lapsiperheiden ahtaasti asuminen on selkeästi vähäisempää kuin koko maassa keskimäärin.
Lasten pienituloisuusaste on noussut viime vuosina ja se on korkeampi kuin koko maassa
keskimäärin. Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden yksinhuoltajaperheiden osuus on
kasvanut viime vuosina, mutta osuus on kuitenkin pienempi kuin koko maassa keskimäärin.
 Kouluterveyskyselyn mukaan varhaisnuorten liikunnallisuus on lisääntynyt viime vuosina,
mutta se on edelleen varsin matala. Humalahakuinen alkoholinkäyttö on vähentynyt ja se on
vähäisempää kuin koko maassa keskimäärin. Varhaisnuorten keskuudessa tupakointi on
lisääntynyt hieman ja se on yleisempää kuin koko maassa keskimäärin. Samoin laittomien
huumeiden kokeileminen on kasvanut viime vuosina ja Oulussa laittomien huumeiden kokeilu
nuorten keskuudessa on koko maan keskiarvoa yleisempää.
 Kouluterveyskyselyn mukaan ilman läheistä ystävää olevien sekä koulukiusaamista
kokeneiden varhaisnuorten osuus on vähentynyt viime vuosina. Toisaalta peruskoululaisten
keskuudessa fyysisen uhkan kokeminen on lisääntynyt viime vuosina. Vanhemmuuden
puutteen kokeminen on vähentynyt viime vuosina, mutta edelleen lähes viidennes
varhaisnuorista kokee elämässään vanhemmuuden puutetta (koostuu seuraavista tekijöistä:
vanhemmat eivät tunne oppilaan ystäviä, eivät tiedä missä he viettävät viikonloppuiltansa,
oppilas ei pysty keskustelemaan vanhempiensa kanssa asioistaan, oppilas ei saa kotoa apua
kouluvaikeuksiin).
 Kouluterveyskyselyn mukaan terveydentilan hyväksi kokeneiden varhaisnuorten osuus on
kasvanut viime vuosina ja masentuneisuutta kokeneiden osuus vähentynyt.
 Oulussa 0-15-vuotiaiden erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus on
lisääntynyt viimevuosina, mutta osuus on jonkin verran pienempi kuin koko maassa
keskimäärin.
 Vuonna 2012 peruskoulun päättäneistä ammatilliseen koulutukseen haki 42 % ikäluokasta,
mutta ammatilliseen koulutukseen pääsi vain noin 33 % ikäluokasta. Lukiokoulutukseen haki
ensisijaisesti 56 % ikäluokasta ja lukiokoulutuksen aloitti 56,5 %. Muuhun koulutukseen haki
perusopetuksen päättävistä ensisijaisesti 2 % ja syksyllä muussa koulutuksessa aloitti 10 %
ikäluokasta. Peruskoulun jälkeen jatko-opintoihin jätti hakematta 0,4 % ikäluokasta.
 Oulussa alle 14-vuotiaiden rikoksesta syylliseksi epäiltyjen nuorten osuus samanikäisistä on
korkeampi kuin koko maassa keskimäärin.
Lasten, lapsiperheiden ja varhaisnuorten palvelut
 Päivähoidossa olevien lasten osuus on noin puolet päiväkoti-ikäisistä lapsista.
Varhaiskasvatuspalveluiden peittävyys on noin 10 % korkeampi kuin päivähoidossa olevien
lasten määrä. Päivähoitopalveluiden saatavuus on toteutunut määräaikojen puitteissa.
 Kotihoitoapua saaneiden lapsiperheiden osuus on suurempi kuin koko maassa ja muissa
suurissa kaupungeissa keskimäärin. Indikaattorin tarkastelussa tulee huomioida, että Oulussa
kotihoitoapua saaneiden lapsiperheiden lukuun on tilastoitu mukaan myös perhetyö, joka on
vain osittain kodinhoidollista apua.
 Lastensuojelun avohuollollisten tukitoiminen piirissä olleiden 0-17-vuotiaiden lasten osuus on
kasvanut viimevuosina ja osuus on suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2011
oululaisista 0-17-vuotiaista 7,4 % on ollut lastensuojelun asiakkaana.
 Oulussa kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 17-vuotiaiden lasten ja nuorten osuus on
pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista ja nuorista
37 % on sijoitettu perheisiin. Perhesijoitusten osuus on Oulussa korkeampi kuin muissa
suurissa kaupungeissa ja koko maassa keskimäärin.
 Oulussa huostaan otettujen alle 17-vuotiaiden lasten ja nuorten osuus on matalampi kuin
muissa suurissa kaupungeissa ja koko maassa keskimäärin.
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4. Nuoret ja nuoret aikuiset


Koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten osuus on kasvanut viime vuosina, mutta osuus on
edelleen koko maan keskiarvoa matalampaa.
 Oulussa nuorisotyöttömien osuus on ollut muihin suuriin kaupunkeihin ja koko maan
keskiarvoon verrattuna suurempi useiden vuosien ajan. Vuonna 2012 Oulussa 18–24 vuotiaasta työvoimasta työttöminä oli 20 %.
 Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavien nuorten osuus on kasvanut viime vuosina.
 Kouluterveyskyselyn mukaan oululaisten nuorten keskuudessa liikunnallisuus on lisääntynyt
viime vuosina, mutta nuoret harrastavat edelleen liian vähän liikuntaa liikuntasuosituksiin
nähden. Nuorten keskuudessa päivittäinen tupakointi on viime vuosina vähentynyt. Nuorten
humalahakuinen alkoholinkäyttö on koko maan tasoon ja muihin suuriin kaupunkeihin
verrattuna hivenen vähäisempää. Laittomien huumeiden kokeilu on lisääntynyt nuorten
keskuudessa ja kansalliseen tasoon verrattuna se on yleisempää kuin koko maassa
keskimäärin.
 Ilman läheistä ystävää olevien nuorten osuus on vähentynyt lukio-opiskelijoiden
keskuudessa, mutta ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden keskuudessa osuus on
kasvanut edelliseen kyselyyn verrattuna. Koulukisaamisen esiintyminen on vähentynyt toisen
asteen oppilaitoksissa, mutta fyysisen uhkan kokeminen on lisääntynyt.
 Toisen asteen opiskelijoiden kokemus terveydentilastaan on parantunut, mutta edelleen
opiskelijat kokevat terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi useammin kuin koko
maassa keskimäärin. Keskivaikea tai vaikean masentuneisuuden kokeminen on lisääntynyt
ja nuoret kokevatkin enemmän keskivaikeaa ja vaikeaa masennusta kuin koko maassa
keskimäärin.
 16–24-vuotiasta erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen nuorten osuus on kasvanut ja
osuus on suurempi kuin muissa suurissa kaupungeissa ja koko maassa keskimäärin.
 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien 16–24vuotiaiden nuorten osuus on suurempi kuin muissa suurissa kaupungeissa ja koko maassa
keskimäärin.
Nuorten ja nuorten aikuisten palvelut
 Oulussa päihteiden vuoksi laitoksissa hoidossa olleiden 15–24 -vuotiaiden nuorten osuus on
ollut pidemmällä aikavälillä kasvussa ja osuus on suurempi kuin koko maassa keskimäärin.
 Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saavien nuorten osuus on vaihdellut Oulussa
vuosittain ja viime vuosina osuus on ollut koko maan keskiarvoa matalampi.

10
Tässä ei näy lukiolaisten osalta kouluterveyskyselyjen tuloksia, koska vastusprosentti jäi alle
vaaditun 67 prosentin eikä tietoja ole sen vuoksi julkaistu kansallisessa tietokannassa (Sotkanet).
Hyvinvointikertomustyötä varten saatiin lukiolaisten vastaukset Oulun opetustoimesta.
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5. Työikäiset


Pitkäaikaistyöttömien osuus on kasvanut viime vuosina ja osuus on samaa suuruusluokkaa
kuin koko maassa keskimäärin. Vaikeasti työllistyvien osuus on lisääntynyt viime vuosina ja
osuus on suurempi kuin koko maassa keskimäärin.
 Työikäisistä tilapäisesti toimeentulotukea saaneiden osuus on hitaasti laskenut, mutta
vastaavasti pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavien työikäisten osuus on kasvanut viime
vuosina.
 Työikäiset eläköityvät nuorempina kuin koko maassa keskimäärin tai muissa suurissa
kaupungeissa. Vuonna 2011 keskimääräinen eläköitymisikä oli 55,9 vuotta.
 Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työikäisten osuus on yhtä suuri kuin koko maassa
keskimäärin ja selkeästi suurempi kuin muissa suurissa kaupungeissa. Erityisesti
mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeen saajien osuus
on ollut useiden vuosien ajan ollut suurempi kuin muissa suurissa kaupungeissa tai koko
maassa keskimäärin.
 Työikäisten erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus on noussut ja se on suurempi
kuin koko maassa keskimäärin tai muissa suurissa kaupungeissa.
Työikäisten palvelut
 Päihdehuollon laitoksissa olleiden työikäisten osuus on kasvanut viime vuosina ja heidän
osuutensa on suurempi kuin koko maassa keskimäärin.
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6. Ikäihmiset


Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus on Oulussa 90 % vastaavanikäisestä väestöstä
ja osuus on lähellä kansallista tavoitetta (91–92 %).
 Yksinasuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus on pienempi kuin koko maassa keskimäärin ja
heidän osuutensa on pienentynyt viime vuosina.
 65- vuotta täyttäneiden taloudellinen tilanne on parantunut vuosi vuodelta. 65 vuotta
täyttäneiden toimeentulotukea saavien osuus on koko maan keskiarvoon verrattuna
matalampi.
 65 vuotta täyttäneistä henkilöistä yhä useampi saa korvausta depressiolääkkeistä ja
korvausta saavien osuus on suurempi kuin koko maassa keskimäärin.
Ikäihmisten palvelut
 Oulussa 65 vuotta täyttäneiden perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäyntien määrät
ovat vähentyneet viime vuosina ja niitä on koko maan keskiarvoa hivenen vähemmän. Oulun
kaupungin perusterveydenhuollossa on strategian mukaisesti ollut tavoitteena
terveyskeskustasolla palvelujen saatavuuden parantaminen ja kokonaisvaltaisen
asiakaskeskeisen hoitomallin kehittäminen. Lääkärikäyntien vähentyminen ei tarkoita hoidon
laadun huonontumista, vaan hyvin suunnitellulla lääkäri-hoitaja-työparitoiminnalla on pyritty
kustannustehokkaaseen ja tarpeenmukaiseen resurssien kohdentamiseen. Lääkärikäyntien
väheneminen on kansallisesti samansuuntaista koko maassa.
 Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus on Oulussa hieman
koko maan tasoa korkeampi.
 Omaishoidon tukea saavien osuus on kasvanut viime vuosina ja osuus on suurempi kuin
muissa suurissa kaupungeissa ja koko maassa keskimäärin.
 Tehostetun palveluasumisen asiakkaiden osuus on kasvanut viime vuosina.
 Laitoshoidossa olevien 75 vuotta täyttäneiden henkilöiden osuus on pysynyt viime vuosina
samalla tasolla. Heidän osuutensa on Oulussa suurempi kuin koko maassa keskimäärin.
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Johtopäätökset hyvinvoinnin tilasta
Vahvuudet hyvinvoinnin edistämisessä ja palvelujärjestelmissä







Väestön nuori ikärakenne.
Monipuolinen asuntotarjonta, ja asuminen on kohtuuhintaista ja väljää.
Hyvä asumisympäristö.
Korkea koulutustaso.
Nuorten elämäntavoissa humalahakuinen alkoholinkäyttö on vähentynyt. Nuorten terveydentilan
kokeminen hyväksi on lisääntynyt sekä yksinäisyyden ja koulukiusaamisen kokeminen ovat
vähentyneet.
Yli 75 vuotta täyttäneillä yksinasuminen ei ole niin yleistä kuin muissa suurissa kaupungeissa
keskimäärin.

Kehittämiskohteet hyvinvoinnin edistämisessä ja palvelujärjestelmissä













Väestö ikääntyminen tulee huomioida palvelutarjonnassa.
Lapsiperheiden ja erityisesti yksinhuoltajaperheiden taloudelliseen tilanteeseen tulee kiinnittää
huomiota.
Pienten asuntokuntien määrä kasvaa.
Maankäytön suunnittelussa tulee turvata kevyen liikenteen reitistöt sekä lähiluonnon ja
viheralueiden saavutettavuus.
Joukkoliikenteen kehittäminen kaikkien ikäryhmien arjen sujuvuuden mahdollistamiseksi.
Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tulee kehittää ja tukea.
Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys sekä toimeentulo-ongelmat tarvitsevat toimenpiteitä tulevina
vuosina.
Sairastavuuden väheneminen ja eläköitymisiän nouseminen tarvitsevat toimenpiteitä.
Nuorten terveellisten elämäntapojen kuten liikunnallisuuden lisääntyminen sekä tupakoinnin,
päihteiden ja huumeiden käytön väheneminen ovat tärkeitä kehittämiskohteita.
Päihdepalveluissa tulee kehittää ennaltaehkäiseviä palveluita.
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden vaikuttavia ennaltaehkäiseviä ja avopalveluita tulee kehittää.
Ikääntyneiden palveluiden kehittämisessä tulee jatkaa kotona asumista tukevien palveluiden
kehittämistä ja laitoshoitopaikkojen vähentämistä.

Keskeiset opit ja evästykset päättyvältä valtuustokaudelta









Terveydenedistäminen perustuu asiantuntemukseen, riittäviin resursseihin ja selkeisiin vastuihin
eri toimijoiden välillä. Hyvinvointia tukevista palveluista ja olosuhteista tiedottamista tulee
tehostaa. Myös ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelun ja toteutuksen merkitys kuntalaisten
terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisessä tulee ottaa huomioon entistä vahvemmin ja
monipuolisemmin.
Palveluverkkosuunnittelun, maankäytön suunnittelun ja tontinluovutustavoitteiden valmistelu
tulee kytkeä entistä tiiviimmin yhteen oikein sijoittuvien ja mitoitukseltaan riittävien palveluiden
mahdollistamiseksi.
Sairastavuuden ollessa korkea pitkäaikaissairauksien hoitomallien kehittämistä tulee edelleen
jatkaa. Hoitomallissa kokonaisvaltaista hoidon koordinointia on kehitetty ja asiakkaiden omaa
osallisuutta ja itsehoitoa vahvistettu mm. sähköisillä palveluilla.
Toimeentulo-ongelmien/vähävaraisuuden vähentämiseksi parannetaan työllisyyttä. Erityisesti
pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi tulee jatkaa tavoitteellista toimintaa. Nuorten
yhteiskunta- ja koulutustakuun toimeenpanolla on tärkeä tehtävä nuorisotyöttömyyden
vähenemisessä. Asiakaslähtöiset palvelut edellyttävät yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Viime
vuosina on kehitetty yhteistyötä mm. hyvinvointipalveluiden, etsivän nuorisotyön ja
opetustoimen kanssa.
Nuorten sijoittumisesta peruskoulun jälkeen huolehditaan edelleen ja kehitetään toimintaa
keskeytysten vähentämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi yhteistyössä eri toimijoiden
kanssa.
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen estämiseksi on kohdennettu
resursseja ja kehitetty vaikuttavia toimintamalleja. Kehitettyjä toimintamalleja ovat mm.
Byströmin nuorten palvelut, hyvinvointineuvola, psyykkari-toiminta, Aikalisä-toimintamalli,
PulloPois- ja Action-toiminta. Näiden toimintojen kehittämistä jatketaan ja sovelletaan mm.
hyvinvoiva koulu ajatukseen ja toimintamalliin. Katutyössä kohdataan myös niitä nuoria, jotka
eivät muutoin aktiivisesti osallistu nuorisotyön palveluihin. Omaisuusrikoksien vähentämiseksi on
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kehitetty näppihaukkatoiminta. Ennaltaehkäisevien palvelujen sisältöjen ja monipuolistamisen
kehittäminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen eri toimijoiden kanssa on tärkeää.
Ympäristön, infrastruktuurin, kulttuurin, liikunnan ja muiden vapaa-ajanpalveluiden
vaikuttavuutta hyvinvoinnin edistämisessä tulee hyödyntää entistä enemmän ja kehittää
asiakaslähtöiseksi.
Kouluterveyskyselyn ja muiden hyvinvointitietojen hyödyntämistä tehostetaan palvelujen
suuntaamisessa ja kehittämisessä. Samalla luodaan toimintamallia alueellisen
hyvinvointinäkökulman huomioimiseen. Kansallisten hyvinvointitietojen rinnalle kehitetään
jatkossa paikallisia indikaattoreita.
Nuorten tupakoinnin, päihteiden ja huumeiden kokeilun ja käytön kasvun pysäyttäminen sekä
mielenterveyden edistäminen ovat tuleville vuosille tärkeitä painopistealueita.
Lasten ja lapsiperheiden palveluissa on tärkeää kehittää edelleen perheiden jaksamista ja arjesta
selviämistä. Asiakaslähtöisen, mielekkään tekemisen mahdollistaminen, sosiaalisten yhteisöjen
ja yhteisöllisyyden merkityksen tukeminen, arkiliikkumisen edistäminen sekä sosioekonomisiin
eroihin puuttuminen toimivat lapsiperheiden palvelujen tuottamisen perustana.
Ikääntymispoliittisen ohjelmaan kirjattujen toimenpiteiden toteuttaminen on tärkeää tulevina
vuosina.
Ikääntyneiden ennaltaehkäisevää työtä tulee edelleen kehittää kiinnittämällä huomiota
poikkitoiminnalliseen yhteistyöhön asumis-, liikunta-, kulttuuri-, koulutus- ja
yhdyskuntasuunnittelussa sekä joukkoliikenteen kehittämisessä. On tärkeää kehittää uudenlaisia
ja monipuolisempia toimintamuotoja, joilla tuetaan ikäihmisten kotona asumista, mm.
vastaaminen pieniin palvelutarpeisiin ja ikäihmisten sosiaalisen osallistumisen vahvistaminen.
Teknologian ennakkoluuloton hyödyntäminen tulee huomioida kotona asumisen tukemisessa.
Yhteistyön kehittämistä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tulee jatkaa. Tarvitaan myös
enemmän ns. tehostettua kotihoitoa, joka tarkoittaa kotihoidon palvelujen saamista
ympärivuorokauden.
Ikääntyneiden taloudellisen tilanteen paraneminen lisää ikäihmisten mahdollisuuksia
omarahoitteisten palvelujen hankintaan. Ikäihmisillä tulee olla jatkossa enemmän tietoa tarjolla
olevista palveluista, osallistumismahdollisuuksista ja vapaaehtoistoiminnasta.
Kehitetyn avogeriatrisen toimintamallin tavoitteena on tehostaa ikäihmisten sairauksien
kokonaisvaltaista hoitoa, mahdollistaa kotona asuminen sekä vähentää sairaalahoidon ja
hoivahoidon tarvetta. Tämän toimintamallin edelleen kehittäminen on tärkeää. Samoin
omaishoitajien tueksi tulee kehittää entistä monipuolisempia palveluja.
Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon painopistettä on aloitettu muuttamaan
suunnitelmallisesti sosiaalihuoltolain mukaisesta laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen.
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OSA II Tulevan valtuustokauden suunnittelu
Kaupunkistrategia 2020
Hyvinvointikertomustietoa on käytetty hyväksi, kun uuteen kaupunkistrategiaan on asetettu
hyvinvointiin liittyviä strategisia linjauksia, indikaattoreita ja tavoitteita.
Kaupunkistrategian painopistevalinnat
 Kilpailukykyisen kaupunkiseudun elinkeinotoiminta työllistää
 Asukkaat osallistuvat, liikkuvat ja edistävät kestävää elämäntapaa
 Tasapainoinen talous turvaa laadukkaat palvelut
 Lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden tekijöitä
 Monimuotoinen kaupunkikulttuuri vahvistaa yhteisöllisyyttä
Hyvinvointiin liittyvät strategiset linjaukset
1. Kuntalaisten hyvinvointi paranee
2. Kuntalaisten oma vastuu ja yhteisöllisyys vahvistuu
3. Liikunnallinen ja terve elämäntapa vahvistuu
4. Vaikuttavat ja tehokkaat palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti
5. Kaupunki edistää uusien työpaikkojen syntymistä
6. Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn suhteellinen osuus kaikista liikkumismuodoista kasvaa

Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä alkavalla valtuustokaudella
Hyvinvointisuunnitelman 2013–2016 keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet on koostettu
hyvinvointikertomustiedon, strategian sekä talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2015–2016
pohjalta.
Hyvinvointisuunnitelma on tiivistetty kahden päätavoitteen ja neljän alatavoitteen alle:
1. Kuntalaisen hyvinvointi, elämänhallinta ja terveydentila paranevat
•
kuntalaisten oma vastuu, osallisuus ja yhteisöllisyys vahvistuvat,
•
liikunnallinen ja terve elämäntapa vahvistuvat,
•
terveydentila paranee ja
•
syrjäytyminen vähenee.
2. Vaikuttavat ja tehokkaat palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti
•
olosuhteilla mahdollistetaan kuntalaisten hyvinvointia ja kaupungin kestävää kehitystä,
•
vaikuttavat ja tehokkaat palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti,
•
ikäihmisten ennaltaehkäiseviä ja poikkitoiminnallisia palvelurakenteita kehitetään ja
•
lasten, nuorten ja lapsiperheiden ennaltaehkäiseviä ja poikkitoiminnallisia palvelurakenteita
kehitetään.
Tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet on sisällytetty vuoden 2014 talousarvioon ja ne
konkretisoituvat käyttösuunnitelmissa.
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Kuntalaisten hyvinvointi, elämänhallinta ja terveydentila paranevat
Tavoitteet

Toimenpiteet

Kuntalaisten oma Ikäihmisten osallisuuden vahvistaminen
vastuu, osallisuus sekä virikkeiden tarjoaminen
ja yhteisöllisyys
vahvistuvat
Nuorten osallisuuden parantaminen ja
vertaistoiminnan vahvistaminen
Työikäisten palveluita tarjotaan entistä
enemmän kolmannen sektorin kanssa
tehtävän yhteistyön kautta ja tukemalla
kuntalaisten omavastuuta ja
omaehtoisuutta
Liikunnallinen ja Yhdyskuntasuunnittelulla sekä
terve elämäntapa Maankäytön, asumisen ja liikenteen
vahvistuvat
(MALPE) hankekokonaisuudella
parannetaan kevyenliikenteen ja
joukkoliikenteen edellytyksiä
Lisätään joukkoliikenteen, pyöräilyn ja
kävelyn suhteellista osuutta kaikista
liikkumismuodoista
Edistetään terveysliikuntaa ja
terveyserojen kaventumista siten, että
liikuntapaikat ja -palvelut ovat
kuntalaisten käytettävissä ja toimintaa
kohdennetaan mm. työttömiin
Palvelualueiden yhteinen terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisen
toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena
on parantaa työikäisten elämänlaatua
Nuorten terveys- ja
hyvinvointitietoisuutta lisätään opintoohjelmissa, koulutoimijoiden kesken ja
moniammatillisena yhteistyönä

Arviointimittarit
(strategian mittarit vahvennettu)
Osallistuminen vähintään kerran
viikossa järjestö- harrastus tms.
lähiyhteisötoimintaan (ATHtutkimus)
2016: 44 %
Yksinäisyyden kokeminen vähenee
(ATH-tutkimus ja kouluterveyskysely,
ikäluokan koon mukaan painotettu
keskiarvo)
2016: 10 %
Joukkoliikenteen matkamäärä
v. 2016: 35 matkaa/asukas
Henkilöauton käytön osuus laskee
2016:henkilöauto 53 %, julkinen 6 %,
pyöräily 21 %, kävely 18 %,muu 2 %
Harrastaa riittävästi liikuntaa
vapaa-ajallaan, %:a ikäryhmästä
(ATH-tutkimus ja kouluterveyskysely,
ikäluokan koon mukaan painotettu
keskiarvo)
2016:81 %
Ylipainoisten osuus väestöstä
vähenee (ATH-tutkimus ja
kouluterveyskysely, ikäluokan koon
mukaan painotettu keskiarvo)
2016: 17 %
Terveydentilan kokeminen hyväksi
(ATH-tutkimus ja kouluterveyskysely,
ikäluokan koon mukaan painotettu
keskiarvo)
2016: 68 %
Päihteiden käyttö vähenee
(ATH-tutkimus ja kouluterveyskysely,
ikäluokan koon mukaan painotettu
keskiarvo)
2016: 22 %
Huumausaineiden käyttö vähenee
(ATH-tutkimus ja kouluterveyskysely,
ikäluokan koon mukaan painotettu
keskiarvo)
2016: 15 %
Liikuntapaikkojen käyttö ja käyttöaste
Seniorikorttimäärät ja käyttömäärät
Uimataitoprosentti 6. luokkalaisista
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Terveydentila
paranee

Pitkäaikaissairauksien hoitomallin
kehittäminen
Kansansairauksien ennaltaehkäisyn
kehittäminen

Syrjäytyminen
vähenee

Itsehoitoa tukevat toimintatavat ja
sähköiset palvelut
Työllisyyden edistämisen
palvelukokonaisuutta kehitetään
asiakaslähtöisesti kattamaan sekä
nuorison että aikuisten työllisyyspalvelut

Ikävakioitu sairastavuusindeksi
laskee (KELA)
2016: 107,5
Ikävakioitu sairastavuusindeksi (THL)
laskee
Omahoidon tilastot
Työttömyysaste laskee (TEM)
2016: 11 %
Alle 25-v. osuus työttömistä (TEM)
2014: 17 %

Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen,
koulutusmahdollisuuksien kehittäminen ja Alle 20-v. osuus työttömistä (TEM)
työllistyminen
2014: 2 %
Peruskoulun päättäneille taataan
opiskelupaikka
Asuntopoliittisen toimenpideohjelman
pääkohtana on erityistä tukea
tarvitsevien väestöryhmien
asumistilanteen edistäminen

Aloituspaikkojen määrä (OSAO,
OAMK, Oulun yliopisto)
Kasvutavoite määritellään koulutuksen
järjestäjien kanssa
Toisen asteen oppilaitoksissa
aloittaneet/edellisenä keväänä
päättötodistuksen peruskoulusta
saaneet
2014: 100 %
Toisen asteen opintonsa
ensimmäisenvuoden aikana
keskeyttäneet (negatiiviset
keskeyttäjät)
2014: < 3 %

Vaikuttavat ja tehokkaat palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti
Tavoitteet

Toimenpiteet

Arviointimittarit
(strategian mittarit vahvennettu)
Väestömäärä
v. 2016: 198 000 asukasta

Olosuhteilla
mahdollistetaan
kuntalaisten
hyvinvointia ja
kaupungin
kestävää
kehitystä

Maankäytön toteuttamisohjelman 2014 2018 mukaisilla toimenpiteillä taataan
ennustettavuuden lisäksi kunnallistekniikan ja
palveluinvestointien kustannustehokas ja
Kaupungin tontinluovutus
asiakaslähtöinen ajoitus
1200 asuntoa: AO 300 tonttia,
AKR-AP 500 asuntoa ja AK 400
Yleiskaavassa vuoteen 2030 osoitetaan
asuntoa
kehittämisperiaatteet, liikennejärjestelmä,
viher- ja vapaa-ajanverkosto sekä asumisen, Täydennysrakentamisen osuus
työpaikkojen ja palveluiden painopistealueet vuosittaisesta asuntotuotannosta
v. 2016: 50 %
Asemakaavojen ja asuinalueet tehdään
yhdyskuntarakenteen kokonaiskehityksen ja Tyytyväisyys ympäristön tilaan
asuntotuotannon kannalta vaikuttavasti
(Kapa -tutkimus)
v. 2016: 65 % erittäin tai melko
Ydinkeskustan ja muiden keskustaajamien
tyytyväisiä
kehittäminen palvelu- ja asutusrakennetta
täydentäen huomioiden toiminnalliset,
Tyytyväisyys Keskustan
ympäristölliset ja kaupunkikuvalliset
palvelutasoon (Kapa –tutkimus)
ominaispiirteet
v. 2016: 87 % erittäin tai melko
tyytyväisiä
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Liikenne- ja ympäristöinvestoinnit
toteutetaan maankäytön toteutusohjelman,
peruskorjaustarpeiden, työohjelman,
koirapuistojen ja leikkipuistojen
kehittämissuunnitelmien sekä venesatamien
kehittämistarpeiden mukaisesti

Tapahtumien kävijämäärät
Vähintään kolme yli 10 000
kävijää keräävää
kulttuuritapahtumaa (Oulun
päivät, Qstock, Rotuaari Piknik,
Oulun juhlaviikot)

Oulu kehittyy tapahtumakaupunkina: lisätään
tapahtumista tiedottamista, tapahtumien
tarjontaa kehitetään perheille soveltuviksi
Myllytullin/Lasaretinväylän aluetta kehitetään
kulttuurin toimintaympäristönä
Vaikuttavat ja
Poikkitoiminnallisten palveluprosessien ja
Palvelutyytyväisyys lisääntyy;
tehokkaat
asiakkuuden hallintamallin kehittäminen
laaja asuinkuntaindeksi
palvelut
v. 2016: ka 3,7
järjestetään
Palvelujen järjestämisohjelman tarkistamisen
asiakaslähtöisesti yhteydessä asetetaan tavoitteet asiakkaiden Alueellinen
osallisuuden edistämiselle/mahdollistamiselle palvelutyytyväisyyskysely
laaditaan v.2013
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen
rakennemuutos toteutetaan asiakastarpeet
Lakisääteiset ja muut sovitut
huomioiden ja sitä arvioidaan
määräajat palvelun oikeaaikaiselle ja tarkoituksenPaljon palveluja tarvitsevien asiakasryhmien mukaiselle saamiselle toteutuvat
osalta eri toimijatahojen palveluohjauksellista
vastuuta ja roolia selkiytetään huomioiden
Laitoshoitovuorokaudet, %-osuus
asiakaslähtöisyys
palveluittain vähenee v. 2013
tasosta (laitos- ja ympärivuoroAlueellisen toimintamallin kehittäminen;
kautinen palveluasuminen)
peruspalvelut tuotetaan alueellisesti ja alueen - kehitysvammaiset
erityispiirteet huomioiden
- mielenterveysasiakkaat
- ikäihmiset
Kehitetään ennaltaehkäiseviä ja
avopalveluita; mm. hyvinvointikeskusten ja - Asiakaspalaute
pisteiden toimintamallin kehittäminen ja
liikkuvan hoitoyksikön pilotin valmistelu
Avohoidon/-huollon ja kevyempien
palveluiden osuus lisääntyy
Sähköisiä palveluja kehitetään omaehtoista
vuodesta 2013
hyvinvointia edistävän tiedon ja palvelujen
osalta;
Poikkitoiminnallisia uusia
 sähköistä asiointia ja kotona asumista
palveluprosesseja/-muotoja on
tukevia ratkaisuja sekä palveluohjausta
kehitetty
kehitetään useissa hankkeissa, mm.
Avaus, Silver, Vanhuspalvelulain
Hyvinvointipalveluiden
toimeenpanohanke
asukaskohtaiset kustannukset
 sähköisten palvelujen, ennaltaehkäisevien (€/asukas) kääntyvät laskuun
palvelujen ja osallisuuden kehittäminen,
mm. Wilma, omahoitopalvelu, Byströmin Kuntapalveluiden sähköisen
ja Mielenterveystalon nettipalvelujen
asioinnin osuus nousee 30
kehittäminen
%:iin
 sähköisen palvelusetelin kehittäminen,
- vähintään 30 % kuntalaisille
mm. PSOP –hankkeessa usean kaupungin tarjottavista palveluista on
yhteistyönä
sähköistetty
- 80 % asioinnista tapahtuu
sähköisen asiointikanavan kautta
(niissä palveluissa, joissa käytössä
sähköinen asiointikanava)
Sähköisten palveluiden nykyinen
osuus ja tarve kartoitetaan
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Ikäihmisten
ennaltaehkäisevien ja
poikkitoiminnallisten
palvelurakenteiden kehittäminen

Poikkitoiminnalliset palvelukokonaisuudet
tukevat ikäihmisten toimintakykyä ja kotona
asumista; sähköisten palvelujen
kehittäminen, järjestötoiminnan
vahvistaminen, julkisten tilojen
monikäyttöisyyden lisääminen, aluemallin ja
poikkitoiminnallisen valmistelutyöryhmän
kehittäminen

75 v. täyttäneistä asuu kotona
tarvitsemiensa palvelujen
tukemana (Sotkanet)
2016: 92 %
Säännöllisen kotihoidon
kattavuusvelvoite 75 vuotta
täyttäneille vuonna 2014 on 13,5
%

Kehitetään kuntouttavaa kotihoitoa,
avogeriatrista toimintamallia, kotihoidon
Vuonna 2020 enintään 3 % 75
ympärivuorokautisuutta ja perhehoitoa osana täyttäneistä asuu pitkäaikaisessa
kotona asumisen tukemista
laitoshoidossa ja tehostettua
palveluasumista varataan n. 5
Palveluiden kehittämisessä ja -muotoilussa
%:lle saman ikäisistä
hyödynnetään ikäihmisten asiantuntemusta
ja kokemusta palvelujen järjestämisestä
Kehitetään vapaaehtoistyön toimintamalleja
Lisätään ikäihmisten mahdollisuutta osallistua
ja vaikuttaa elinolojaan koskevaan päätösten
valmisteluun;
 Vanhusneuvostotyön kehittäminen
 Ikä-Eskossa luotujen mallien käyttöönotto
 Hyvinvointiluotsi-toimintamallin
kehittäminen
 Ikäihmisten osallisuuden vahvistaminen;
esim. kohdennetut kulttuuripalvelut sekä
ikäihmiset päiväkotien ja koulujen
toiminnassa
Virikkeiden tarjoaminen ja harrastetoiminta
kansalaisopistoissa, palvelutaloissa jne.
Ikäihmisten toimintakyvyn edistäminen
liikunnan avulla, mm. ikääntyneiden
liikuntaympäristöjen kehittäminen –
tarveselvityksen pohjalta
Kehitetään toimintamalleja, joissa kulttuurin
tuottajat voivat tuottaa kulttuuritilaisuuksia
ja aktiviteettejä erilaisissa palveluasumisen
ympäristöissä, esim. musiikkikeskuksen
yhteys Caritas -kylään, museo- ja
tiedekeskuksen yhteys Lasaretinväylän
palvelutaloon, kulttuurin tuottajien ja
erilaisten kulttuuriyhdistysten aktiviteetit
erilaisissa palveluasumisen ympäristöissä
Lasten, nuorten ja Raskaiden palvelujen vähentäminen
lapsiperheiden
lisäämällä kevyempiä tukimuotoja perheille;
ennaltaehkäisemm. perhetyön, järjestöjen, avoimen
vien ja
varhaiskasvatuksen ja oppilashuollollisten
poikkitoiminpalvelujen kohdentaminen
nallisten
syrjäytymisvaarassa oleviin ja lastensuojelun
palvelurakentei- asiakkaisiin;
den kehittäminen  Lastensuojelun laitospaikkoja
vähennetään tukemalla perheitä arjen
selviytymisessä avohuollollisin kotiin
annettavin palveluin ja tukitoimin
 Palvelutuotantoon perustetaan
perhepalveluiden pooli avohuollon

0-17 v. kodin ulkopuolelle
sijoitettujen määrä laskee
(Sotkanet)
2016: 1 %
Lastensuojelun avohuollon
asiakkuudessa olevien alle 18 v.
määrä; % ikäluokasta (Kuusikko)
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen
lasten määrä suhteessa alle 18 v.
ikäryhmään (% ikäluokasta
sijoitettuna) (Kuusikko, TP)
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palvelujen toimivuuden varmistamiseksi
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen
ja kevyemmän palvelurakenteen
kehittäminen hyödyntäen aluemallin
mahdollisuuksia, osallisuutta ja
kokemusasiantuntijuutta;
 Pääpaino ennaltaehkäisevien ja
avohuollon kuntouttavien palvelujen sekä
hallinnon rajoja ylittävän monialaisen
yhteistyön kehittämisessä
 Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman
mukaisen hyvinvointioppimisen mukaisen
toimintamallin kehittäminen
 Hyvinvointikoulukonseptin ja alueellisen
palveluohjauksen ja –tarjottimen
kehittäminen
 Hyvinvointineuvolan toiminnan
laajentaminen ja yhteistyön kehittäminen
hyvinvointikoulukonseptin ja Byströmin
toimintakeskuksen kanssa
 Lasten ja nuorten liikunnallisen
elämäntavan vahvistaminen
 Lasten- ja nuortenkulttuurin toimintamalli
on kiinteä osa alueellista toimintaa
 Lasten Kaste II –hankkeen toimenpiteet,
mm. perhekeskustoiminnan, oppilas- ja
opiskelijahuollon ja lastensuojelun
kehittäminen

Avohoidon/-huollon ja kevyempien
palveluiden osuus lisääntyy
vuodesta 2013.
Raskaimpien palvelujen
kustannukset (€/alle 18-vuotias)
vähenevät
2014: Enintään vuoden 2013 taso
- lastenpsykiatrinen laitoshoito
- lastensuojelulaitokset
- perhehoito
Avoimen varhaiskasvatuksen
määrä lisääntyy
2014: 16 %
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