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1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi
Seuraavissa kuvioissa on esitetty Raahen seutukunnan asukkaiden hyvinvointiin ja hyvinvoinnin
taustalla oleviin tekijöihin liittyviä indikaattoritietoja. Ne on tuotettu sähköisen
hyvinvointikertomuksen (www.hyvinvointikertomus.fi) avulla. Se poimii uusimmat saatavilla
olevat tiedot valtakunnallisista tietokannoista. Laajempi kooste indikaattoreista on erillisenä
liitteenä.
Taulukoissa ensimmäisessä sarakkeessa oleva Muutos-ympyrä ilmaisee indikaattorin arvon
muutosta prosentteina viiden vuoden takaiseen verrattuna. Luvun ympärillä olevan ympyrän
paksuus ilmaisee muutoksen voimakkuutta: mitä paksumpi ympyrän kehä on, sitä suurempi on
muutos.
Toisessa sarakkeessa oleva Suunta-kuvaaja havainnollistaa viimeisimpiä saatavilla olevia
indikaattoriarvoja ja niiden kehitystä Raahen seutukunnassa keskimäärin.
Kuvaajien (ympyrät ja viivakaaviot) väri ilmaisee, onko muutos arvioitu myönteiseksi vai
kielteiseksi. Vihreä kuvaa myönteistä muutosta ja punainen kielteistä. Harmaa kuvaaja ilmaisee,
ettei voida sanoa, onko muutos myönteinen vai kielteinen.
Kolmannessa ja neljännessä sarakkeessa näkyvät vertailuun valitut kunnat ja alueet. Luvut
ilmaisevat indikaattorin arvoja Raahen seutukuntaan verrattuna. Vihreä palkki ilmaisee, että
vertailukunnan tilanne on parempi ja punainen palkki ilmaisee, että vertailukunnan tilanne on
huonompi kuin Raahen seutukunnassa keskimäärin. Keltainen palkki tarkoittaa, että
vertailukunnassa ei ole parempi eikä huonompi tilanne kuin Raahen seutukunnassa keskimäärin.
Harmaa palkki kertoo, että indikaattorin arvoa ei voi määritellä myönteiseksi eikä kielteiseksi
asiaksi.

TALOUS JA ELINVOIMA
Väestö
Huoltosuhde, demografinen
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Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta

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

Lapsiperheet, % perheistä

Elinvoima
Työlliset, % väestöstä

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
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LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET
Elämänlaatu ja osallisuus
Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista

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

Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Koulu
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä
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NUORET JA NUORET AIKUISET
Elämänlaatu ja osallisuus
Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

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

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

Opiskelu, työ ja toimeentulo
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
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TYÖIKÄISET
Elämänlaatu ja osallisuus
Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

IKÄIHMISET
Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

Sosiaali- ja terveydenhuolto
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä
väestöstä
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KAIKKI IKÄRYHMÄT
Elämänlaatu ja osallisuus
Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, %
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2 Painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi
valtuustokaudelta 2017-2021

Painopiste: Lapset, nuoret ja perheet
Tavoite: Ylisukupolvisten ongelmien katkaiseminen
Toimenpiteet:
Lapset puheeksi – toimintamalli kattavasti kaikkien käyttöön
• Lapset puheeksi –toimintamalli on käytössä
• Käyttöön tarvitaan jatkossa lisää koulutusta
• Toiminnan myötä moniammatillinen yhteistyö yli hallintorajojen on lisääntynyt
Voimaannu vanhempana – toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
• Voimaannu vanhenpana-luentoja on järjestetty, vanhemmat ja henkilökunta ovat
osallistuneet aktiivisesti
• Sisältö on suunniteltu vuosiksi 2019-2023
Nuorille koulutusta, töitä ja arjenhallinnan taitoja
• Etsivä nuorisotyö, nuorten työvalmennus, työpajat, kuntouttava työtoiminta, Ohjaamotoiminta, Valpas2-hanke, ESY-ryhmät, työttömien terveystarkastukset, sosiaalinen
kuntoutus Woimalassa

Tavoite: Jokaiselle lapselle mielekästä tekemistä
Toimenpiteet:
Harrastustoiminta ja nuorisotyö osaksi koulujen toimintaa ja puitteiden tarjoaminen eri toimijoiden
yhteistyönä – kunta- ja koulukohtainen suunnitelma ja sen käynnistäminen
• Koulun ja nuorisotyön yhteistyöstä on syvennetty
• Koulujen kerho- ja harrastustoimintaa on lisätty
• Kolmas sektori on aktiivisesti mukana harrastustoiminnan järjestämisessä
• Taloudellista tukea ja lahjoitusvaroja on kohdennettu harrastustoimintaan
• Koronan vuoksi kerho- ja harrastustoiminta on ollut tauolla ja osittain siirtynyt verkkoon

Tavoite: Hyvinvointia vahvistavaa sisältöä perheiden arkeen, yhteisöllisyyden
lisääminen
Toimenpiteet:
Hyvien käytäntöjen edelleen kehittäminen
• Kehitettyjä hyviä käytäntöjä: PerhePookin toiminta, Ipanaklubi, Lysti liikkua! -hanke
varhaiskasvatuksessa, lapsiparkit, perhekahvilat, perhekerhot, metsäkerho kotihoidossa
oleville lapsille, perheliikuntakerhot, lapsiperheiden verkkosivusto

Tavoite: Hyvinvoiva kasvuyhteisö
Toimenpiteet:
Koulukohtaiset suunnitelmat arjen kehittämiseen
• Koulukohtaiset suunnitelmat osana lukuvuosisuunnitelmaa / hyvinvoinnin vuosikello
• Nuorisotyö, hyvinvointiohjaajat
Kouluruokailu koulupäivän keskiöön tukemaan kokonaisvaltaista lasten hyvinvointia, kunta- ja
koulukohtainen suunnitelma ja sen käynnistäminen
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•

Seutukunnallinen lasten ja nuorten ruokakasvatustyöryhmä toimi kahden vuoden ajan
tehtävänään lasten ja nuorten ravitsemusterveyden edistäminen, toiminta jatkuu
kuntakohtaisesti
Kouluterveyskyselyn tuloksia on hyödynnetty / tehty oppilaille kysely
Hyviä käytäntöjä: Kasviruokavaihtoehdot, sydänmerkkiateriat, kouluruokadiplomi
Koronan vuoksi jaettu koteihin ruokakasseja / aterioita

Painopiste: Ikäihmiset
Tavoite: Sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistaminen niille, jotka eivät ole palvelujen
piirissä
Toimenpiteet:
Vertaistuen sekä järjestö- ja yhdistystoiminnan koordinoiminen sosiaalisen kanssakäymisen
mahdollistamiseksi
• Vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä yhdistysten ja järjestöjen toiminta on aktiivista
• Vapaaehtoistoimintaa on kehitetty
Vuorovaikutus eri ikäryhmien välillä
• Eri sukupolvien edustajat ovat käyneet esiintymässä ja ulkoiluttamassa
palvelukeskuksissa
• Tapahtumia ja yleisötilaisuuksia on järjestetty eri ikäisille
Kaikessa kunnallisessa toiminnassa huomioidaan ikäystävällinen asenne
• Ruokailumahdollisuudet palvelukeskuksissa ja kouluilla
• Eläkeläis/senioripassit liikuntapaikkoihin
• Kulttuuripalveluissa ikäihmisille suunnattua toimintaa
Mahdollisuus liikkumiseen / kuljetusapuun ja osallistua yksilöllisten voimavarojen mukaan
• Palveluliikenne / kylätaksitoiminta / kuljetuspalvelu
• Tarvittaessa kuljetuspalvelu vammaispalvelulain perusteella

Tavoite: Toimintakykyinen ja turvallinen arki omassa kodissa
Toimenpiteet:
Huomion kiinnittäminen elintapoihin ja aivoterveyteen (ravinto, liikunta, uni, päihteet)
• Aikuisneuvola, hyvinvointia edistävät kotikäynnit, NeuvoRassin toiminta
Arjen askareiden tukeminen (apuvälineet, avun saaminen, mahdollisuus palveluihin)
• Keskitetty palveluohjaus ja neuvonta tullut pysyväksi käytännöksi arvioida
palveluntarvetta ja koordinoida palveluja
Sosiaalisen verkoston luominen
• Yhdistyksillä ja järjestöillä on säännölliset tapaamiset, monenlaista toimintaa ja
vertaistukea

Tavoite: Esteetön, turvallinen ja muistiystävällinen asuminen
Toimenpiteet:
Asuminen luontaisesti osana muuta eri-ikäistä yhteisöä
• Uudisrakentaminen tehdään esteettömäksi mutta vahoissa kohteissa on korjaustarvetta
• Huomiota kiinnitettävä julkisten kiinteistöjen esteettömyyteen
• Palvelu- ja asiontiliikennettä, ruokakuljetuksia, siivous- ja kaupassakäyntiapua tarvitaan
• Yhteisöasumista lisättävä
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Asumisalueen osallistumismahdollisuuksien luominen sellaisiksi, että ikääntyneet voivat tulla
mukaan
• Asiointiliikenne / kylätaksi mahdollistavat
• Korona-aika vaikuttanut osallistumismahdollisuuksiin
Lähipalvelut saavutettavissa asumisalueilla
• Lähipalvelujen säilymisessä kylillä on haasteita
• Kotiin annettavat palvelut ja etäteknologia tuovat palveluja lähelle
• Pienyrittäjyyttä pyritty saamaan sote-palveluihin
Korjausrakentaminen ja asunnonmuutostyöt tukevat esteetöntä ja turvallista asumista
• Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Aran) myöntämät asuntojen
korjausavustukset

Painopiste: Kuntalaisten yleisen turvallisuuden edistäminen
Tavoite: Nuorten osallistaminen turvallisuuden edistämisen suunnitteluun ja
toteutukseen
Toimenpiteet:
Selvitetään nuorille suunnattuja toimintoja mm. turvallisuuteen liittyvät tietoiskut ja tapahtumat,
nettiturvallisuus
• Kouluilla on järjestetty turvallisuuteen ja nettiturvallisuuteen liittyviä tempauksia,
tietoiskuja ja teemapäiviä

Tavoite: Taajama-alueiden turvallisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen
Toimenpiteet:
Edistetään poliisin mahdollisuuksia kohdentaa näkyvyyttään ja tehdä valvontaa taajama-alueilla
• Turvallisuusjärjestelmiä on ylläpidetty suunnitellusti
• Kuntalaisille on tehty kysely asumisen ja liikkumisen turvallisuudesta
• Liikenneturvallisuustyö on jatkuvaa

Tavoite: Turvallisuusjohtamisen pysyvä rakenne
Toimenpiteet:
Perustetaan turvallisuusjohtamisen työryhmä (viranomaiset, liike-elämä ja kunnat) ja sen
alatyöryhmä (nuoriso, järjestöt ja oppilaitokset). Määritellään niiden tehtävät, laaditaan
turvallisuuden toimenpidesuunnitelma sekä seurataan ja arvioidaan turvallisuustoimenpiteiden
toteutumista
• Turvallisuusjohtamisen työryhmä on perustettu, koronatilanteen vuoksi kokoontumisessa
on ollut tauko
• Käynnistettiin uuden turvallisuussuunnitelman valmistelu Raahen seutukunnan alueelle

3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Valtuustokauden 2017-2021 hyvinvointikertomuksessa sovittuja toimenpiteitä on tehty kuntien ja
hyvinvointikuntayhtymän sekä muiden toimijoiden yhteistyönä ja tavoitteiden toteutuminen on
edennyt. Lapset puheeksi –toimintamallin myötä on saatu alueelle yhteiset toimintakäytännöt ja
lasten harrastustoimintaa on tuettu. Ikääntyvälle väestölle on tarjolla sosiaalista osallisuutta tukevaa
harrastustoimintaa ja palvelut vahvistavat hyvinvoinnin edistämistä ja kotona pärjäämistä. Järjestö-
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ja yhdistystoimintaa sekä kuntalaisten sosiaalista kanssakäymistä ja vuorovaikutusta on kehitetty
hankkeiden tuella. Savuttomuutta, päihteettömyyttä, terveysliikuntaa ja terveellistä ravitsemusta
tukevia toimintamalleja on otettu käyttöön. Taajama-alueiden turvallisuutta on parannettu ja
turvallisuuden edistäminen on nostettu keskusteluun erityisesti nuorten parissa.
Koronapandemia on vaikuttanut asukkaiden hyvinvointiin ja palveluihin monin tavoin.
Rajoitustoimilla on vähennetty ihmisten välisiä kontakteja, ja se on näkynyt yksinäisyyden
lisääntymisenä erityisesti ikääntyneillä. Lapsiperheille poikkeusolot ovat merkinneet toisaalta
lisääntynyttä yhteistä aikaa, mutta monille myös henkisen kuormituksen lisääntymistä. Elintavoissa
näkyviä muutoksia ovat esimerkiksi vapaa-ajan liikunnan väheneminen ja epäterveellisempi
syöminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa koronan testaus-, jäljitys-, hoito- ja
rokotustoiminta ovat aiheuttaneet kuormitusta ja palvelutarpeiden patoutumista.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen seutukunnan alueella edellyttää pitkäjänteistä ja
suunnitelmallista työtä eri toimijoiden yhteistyönä. Edellisellä valtuustokaudella käynnistettyä
kehittämistyötä eri painopistealueilla on siten suositeltavaa jatkaa myös tulevina vuosina.

4 Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset
Raahen kaupungin strategian kantavat ajatukset:
1. Elinvoimainen
2. Lapsiystävällinen
4. Osaava
3. Oudosti houkutteleva
5. Yksi yhteinen Raahe
Pyhäjoen strategiset tavoitteet 2030:
Vetovoimainen Pyhäjoki
1. Houkutteleva ja kasvava
2. Viihtyisä kirkonkylä ja elävät kyläkeskukset
3. Yrittäjämyönteinen ilmapiiri ja toiminta
Hyvinvoiva Pyhäjoki
4. Tulevaisuuden kasvuympäristö
5. Hyvinvointia vahvistava elämäntapa
6. Aktiivinen kansalaisyhteiskunta
Vastuullinen Pyhäjoki
7. Osaava johtaminen ja avoin toiminta
8. Tasapainoinen ja vakaa talous
9. Luotettava ja vahva omistaja
Siikajoen kuntastrategian 2025 kriittiset menestystekijät:
• Siikajokisten hyvinvoinnin tukena laadukkaat kuntapalvelut - Elinkaaren kaikissa
vaiheissa
• Omistajapolitiikka - Koko konserni toteuttaa kunnan tavoitteita
• Henkilöstöpolitiikka - Motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö tuottaa kunnan
palvelut
• Kunnan asukkaat osallistuvat ja vaikuttavat - Siikajoki on kuntalaisten yhteisö
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Elinympäristö ja elinvoima hyvinvoinnin tukena - Hyvän elämän eväät löytyvät omista
vahvuuksista kestävän kehityksen ehdoilla
Hyvä ympäristö säilyy nykypolvilta tuleville - Ympäristön kestävä kehitys on punainen
lanka kaikissa Siikajoen kunnan toiminnoissa

Hyvinvointikuntayhtymän strategiset päämäärät:
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi
Asiakas keskiöön
Hyvinvointia ja terveyttä edistävät asiakasprosessit
Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö
Taloudellisesti kestävä toiminta

5 Hyvinvoinnin edistämisen erillisohjelmat ja -suunnitelmat
Toimiva arki - hyvinvoiva lapsi, Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
Aktiivinen ja toimintakykyinen ikääntynyt - Raahen seutukunnan suunnitelma ikääntyneen väestön
toimintakyvyn tukemiseksi vuoteen 2025, Ikäsuunnitelma
Mielenterveys- ja päihdestrategia

6 Hyvinvointisuunnitelma
Seutukunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä esittää tehtyjen
toimenpiteiden, hyvinvoinnin nykytilanteen ja tulevaisuuden haasteiden perusteella
valtuustokauden 2021-2025 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopistealueiksi
1) lapset, nuoret ja perheet
2) työikäiset
3) ikäihmiset
4) osallisuus ja viestintä (koskee kaikkia ikäryhmiä) ja
5) kuntalaisten yleisen turvallisuuden edistäminen.
Perusteluja painopisteiden valinnalle
Tulevaisuuden kuntien ja elinvoiman kannalta lasten ja perheiden hyvinvointi on keskeinen asia ja
siksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteeksi on valittu lapset, nuoret ja perheet.
Myös seutukunnan kuntien ja hyvinvointikuntayhtymän strategioissa on vahvasti nostettu esiin
perheiden arjen hyvinvointi ja arkea tukevat palvelut.
Väestöennusteen mukaan työikäinen väestö vähenee edelleen Raahen seutukunnan alueella. Sen
vuoksi on tärkeää löytää tapoja tukea työkykyä ja työssä jaksamista. Työ- ja koulutusperusteinen
maahanmuutto turvaa osaltaan myös työvoiman saantia alueella.
Ikääntyneen väestön määrä alueella kasvaa edelleen nopeasti, väestöennusteen mukaan 75 vuotta
täyttäneiden määrä lisääntyy n. 900 henkilöllä vuodesta 2021 vuoteen 2025. Kasvavaan
palvelutarpeeseen voidaan pyrkiä vaikuttamaan panostamalla hyvinvointia edistäviin ja
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ennaltaehkäiseviin toimiin, neuvontaan ja ohjaukseen sekä asuntojen ja asuinympäristön
kehittämiseen.
Selkeä viestintä käytettävissä olevista palveluista, osallistumisen ja vaikuttamisen
mahdollisuuksista sekä päätöksenteosta on kuntalaisten kannalta keskeistä. Tieto ja osallisuus
lisäävät tyytyväisyyttä ja hyvinvointia.
Arjen turvallisuus koetaan eri tavalla eri elämän vaiheissa. Turvallisuuden edistäminen on yksi
kunnan tehtävistä ja jokainen voi myös vaikuttaa omilla valinnoillaan arjen turvallisuuteen.

Lapset, nuoret ja perheet
Toimenpiteet ja
Resurssit
vastuutaho
Oikea-aikainen tuen
tarpeen tunnistaminen
Kuntien ja
vastuutahoina neuvolat, hyvinvointikuntayhtymän
varhaiskasvatus, koulut, henkilöstö
yhteistyöryhmät
Toimintamallit lasten ja
nuorten käytöshäiriöiden Kuntien ja
ehkäisyyn ja hoitoon
hyvinvointikuntayhtymän
vastuutahoina
henkilöstö, TLPVanhemmuuden
varhaiskasvatus, koulut, johtoryhmä
tuki
sosiaalityö, vanhemmat
Terveystarkastuksista pois
jäävien tavoittaminen
neuvolassa ja
Neuvola- ja
kouluterveydenhuollossa
kouluterveydenhoitajat,
puhelimitse ja Wilman
koulun henkilökunta
avulla vastuutahoina
neuvolat, koulu- ja
opiskeluterveydenhuolto
1) Harrastustoiminnan
Suomen malli
2) Koulunuorisotyön ja
nuorisotyön
vahvistaminen
Hyvinvoiva
3) Hyvinvointityö
Harrastustoiminta
kasvuyhteisö,
kouluissa
koulupäivän yhteydessä
lasten ja nuorten
4) Ruoka- ja
Kuntien henkilöstö,
yhteisöllisyyden
liikuntakasvatus
järjestöt, seurakunta
lisääminen
vastuutahoina koulut,
nuorisopalvelut,
kulttuuripalvelut,
ateriapalvelut,
liikuntapalvelut, järjestöt
Tavoite

Arviointimittarit
Lapset puheeksi keskustelujen ja neuvonpitojen määrä
Palvelutarpeen arviointi
(SHL/LS), lukumäärä

Toimintamallit valmiit ja
käytössä

Tarkastuksista pois jäävien tavoittaminen ja
ohjaaminen palveluiden
piiriin

1) Toteutuneen
toiminnan määrä
2) Osallistuneiden määrä
3-4) Toteutunut toiminta
Toimintaan
osallistuneiden kokemus
toiminnasta
Kouluterveyskyselystä:
Kokee terveydentilansa
keskinkertaiseksi
huonoksi, osuus 8. ja 9.
lk oppilaista
Ylipaino, osuus 8. ja 9.
lk oppilaista
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Työikäiset
Tavoite

Työssä jaksamisen
tuki

Toimenpiteet ja
vastuutaho

Resurssit

Tyky-toiminta,
harrastoiminta,
kulttuuritoiminta,
elintapaohjaus, varhaisen
välittämisen malli
vastuutahoina yksilö itse,
työnantajat, esimiehet,
työterveyshuolto

Työnantajat,
henkilöstöjohtaminen
ja henkilöstöhallinto,
työterveyshuolto,
lähiliikuntapaikat,
virkistysalueet
Sähköiset palvelut

Joustavan työhönpaluun
mahdollistaminen uusien
toimintamallien avulla,
esim. korvaavan työn
malli vastuutahoina
työnantajat

Työnantajat,
henkilöstöjohtaminen
ja henkilöstöhallinto,
työterveyshuolto

Vaikeasti
työllistyvien
työllistäminen

Jatkopolut ja matalan
kynnyksen toiminta sekä
uudet toimintatavat työKuntakokeilu,
ja toimintakyvyn
aikuissosiaalityö, eri
kartoittamiseen ja
toimialat
työllistymisen tukemiseen
vastuutahona työllisyyden
hoito

Työperäisen
maahanmuuton ja
asukkaiden
monimuotoistumisen
huomioiminen
palveluissa ja
kotoutumisen
edistäminen

Monikieliset palvelut,
suomen kielen koulutus,
kotouttamissuunnitelman
käytäntöön saattaminen
vastuutahoina kunnat,
hyvinvointikuntayhtymä,
yritykset, yhdistykset

Kuntien,
kuntayhtymän ja
yritysten palvelut
Yhdistystoiminta

Arviointimittarit
Elintapaohjauksen
järjestäminen
Toteutuneet
hyvinvointitapahtumat ja tempaukset
Sairauspoissolojen määrän
kehitys
Työkyvyttömyyseläkettä
saavat 25-64-vuotiaat,
osuus vastaavanikäisestä
väestöstä
Uudet toimintamallit
käytössä
Työkyvyttömyyseläkettä
saavat 25-64-vuotiaat,
osuus vastaavanikäisestä
väestöstä
Työnhakijoiden määrä,
työttömien ja
lomautettujen määrä
Koulutuksen ulkopuolelle
jääneet 17-24-vuotiaat,
osuus vastaavanikäisestä
väestöstä
Toimeentulotukea
pitkäaikaisesti saaneet 2564-vuotiaat, osuus
vastaavanikäisestä
väestöstä
Niiden asukkaiden määrä,
joilla on muu kuin suomi,
ruotsi tai saame
äidinkielenä
Kotouttamissuunnitelman
tavoitteiden toteutuminen
Asiakastyytyväisyys
monikielisiin palveluihin
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Ikäihmiset
Toimenpiteet ja
Resurssit
Arviointimittarit
vastuutaho
Matalan kynnyksen
toimintamallit, keskitetty
palveluohjaus,
Kuntien ja
palveluketjujen toimivuus,
kuntayhtymän
Asiakastyytväisyys
sujuvat prosessit, lähi- ja
henkilöstö,
Asiakkuuksien määrä
digipalvelut,
kehittämishankkeet,
RAI
harrastustoiminta,
hyvänmielen työntekijä, Päivätoimintaan
ennaltaehkäisevyys,
turvallinen ja
osallistuvien määrä
kokonaisvaltainen
terveellinen
Palvelukuvausten määrä
Oikea-aikaiset,
asiakkaan kohtaaminen
elinympäristö
saavutettavat
vastuutahoina kunnat,
palvelut
hyvintointikuntayhtymä,
yritykset
Huomion kiinnittäminen Aikuisneuvolatoiminta
Aikuisneuvolan ja
elintapoihin ja
ja hyvinvointia
hyvinvointia edistävien
aivoterveyteen (ravinto, edistävien kotikäyntien
kotikäyntien
liikunta, uni, päihteet)
toiminta
osallistujamäärät
vastuutahoina
Hyvinvointipiste
NeuvoRassin
hyvinvointikuntayhtymä NeuvoRassi
kävijämäärät
ja kunnat
Yhdistykset ja järjestöt
Monimuotoisten
Kotona asuvien 75 v
asumismahdollisuuksien
täyttäneiden määrä
kehittäminen
Esteetön,
Yhteisöasumisessa
vastuutahoina kunnat,
turvallinen ja
Kunnat, kuntayhtymä, asuvien asiakkaiden määrä
kuntayhtymä, yritykset
muistiystävällinen
yrittäjät
Säännöllisen kotihoidon
Esteettömyyskartoitusten
asuminen
piirissä olleet
tekeminen vastuutahoina
Esteettömyyskartoitukset
kunnat, vanhus- ja
tehty
vammaisneuvostot
Tavoite
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Osallisuus ja viestintä (koskee kaikkia ikäryhmiä)
Tavoite

Monikanavainen
viestintä

Toimenpiteet ja
Resurssit
vastuutaho
Kuntien selkeä,
saavutettava viestintä
kaikille asukkaille,
kohderyhmittäin
Kuntien
suunniteltu viestintä ja (viestintä)henkilöstö
viestintäkanavien käyttö
Matalan kynnyksen
neuvontapisteet
Digiosaamisen
vahvistaminen

Osallisuuden
vahvistaminen

Kuntien
viestintäresurssit,
kehittämishankkeet

Kohtaamispaikkojen
lisääminen, tapaamisten Järjestöavustukset
mahdollistamien
e/asukas
vastuutahoina kunnat ja Järjestöyhdyshenkilöt
järjestöt
Kokemustoimijuuden
käyttöönotto sekä
hyödyntäminen
palveluiden
kehittämisessä

Arviointimittarit

Viestintäkanavien
käyttötilastot
Asiakaspalaute

Digikoulutuksiin
osallistuneiden määrä
Toteutunut
digikummitoiminta
Kohtaamispaikkojen
määrä ja käyttöaste
Kuntalaisten
kuulemistilaisuuksien
määrä
Osallisuussuunnitelma
valmis
Äänestysaktiivisuus

Kuntien ja kuntayhtymän Kokemustoimijoiden
palvelut
osallistuminen
Yhdistykset ja järjestöt palveluiden kehittämiseen

Kuntalaisten yleisen turvallisuuden edistäminen
Toimenpiteet ja
Resurssit
Arviointimittarit
vastuutaho
Kuntalaisten tietoisuuden
lisääminen
turvallisuuteen liittyvistä
Minun arkeni ja
tekijöistä ja miten niihin Kunnat, kuntalaiset,
Arjen turvallisuus
elämäni -kyselyn
voi itse vaikuttaa
yhdistykset
turvallisuuskysymykset
Yhteisöllisyyden
vahvistaminen
vastuutahoina kunnat
Seutukunnan yhteisen
turvallisuussuunnitelman
Seutukunnallinen
Turvallisuusjohtamisen
laatiminen vastuutahoina
Suunnitelma valmis
turvallisuussuunnitelma
työryhmä
turvallisuusjohtamisen
työryhmä ja kunnat
Tavoite
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7 Suunnitelman laatijat
Seutukunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä

8 Suunnitelman hyväksyminen
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus
Raahen kaupunginvaltuusto
Siikajoen kunnanvaltuusto
Pyhäjoen kunnanvaltuusto

