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2 Hyvinvointikertomus – suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä v. 2020 
 

Raahen seutukuntaan on laadittu valtuustokaudelle 2017-2021 yhteinen laaja hyvinvointikertomus. Se on hyväk-
sytty osaksi toiminnan ja talouden strategista suunnittelua yhtymähallituksessa ja jäsenkuntein valtuustoissa 
syksyllä 2018.  Seutukunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä on vastannut hyvinvointiker-
tomuksen valmistelusta. Kunnat vastaavat omalta osaltaan kuntakohtaisen tiedon tuottamisesta ja toimenpi-
teistä, joihin hyvinvointikertomuksen hyväksymisen myötä päätetään ryhtyä. Suunnitelma hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämiseksi vuodelle 2020 on esitetty painopisteittäin seuraavissa taulukoissa.  

 
1) Lapset, nuoret ja perheet 

 

Tavoite Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit 

Ylisukupolvisten ongel-
mien katkaiseminen 

Lapset puheeksi –toimintamalli 
kattavasti kaikkien käyttöön - 
koulutus, rakenteet, johtaminen 
vastuutahoina kuntien sivistystoi-
met ja hyvinvointikuntayhtymä 

Kuntien ja hyvinvointi-
kuntayhtymän henki-
löstö, TLP-johtoryhmä 

Käytyjen Lapset pu-
heeksi -keskustelujen ja 
neuvonpitojen katta-
vuus ja määrä 
 
Perheiden tyytyväisyys 

Voimaannu vanhempana –toimin-
nan suunnittelu ja käynnistämi-
nen, vastuutahoina neuvola ja 
varhaiskasvatus 

Kuntien ja hyvinvointi-
kuntayhtymän henki-
löstö, LAPE-koordinaat-
tori, TLP-johtoryhmä 

Vanhempien osallistu-
misaktiivisuus 
 
Perheiden kokemus van-
hemmuuden tuen toteu-
tumisesta 

Nuorille koulutusta, töitä ja ar-
jenhallinnan taitoja, vastuuta-
hoina kunnat, koulutuskuntayh-
tymä ja hyvinvointikuntayhtymä 

Kuntien ja hyvinvointi-
kuntayhtymän henki-
löstö, nuorisotyö, Oh-
jaamo-hanke 

Koulutuksen ulkopuo-
lelle jääneiden 17-24-
vuotiaiden määrä 
 
Alle 30-vuotiaiden työt-
tömien ja toimeentulo-
tukiasiakkaiden määrät 

Jokaiselle lapselle mie-
lekästä tekemistä, sel-
laista mistä hän syttyy 

Harrastustoiminta ja nuorisotyö 
osaksi koulujen toimintaa ja puit-
teiden tarjoaminen eri toimijoi-
den yhteistyönä – kunta- ja koulu-
kohtainen suunnitelma ja sen 
käynnistäminen, vastuutahoina 
kuntien sivistystoimet, hyvinvoin-
tikuntayhtymä 

Kuntien ja hyvinvointi-
kuntayhtymän henki-
löstö, TLP-johtoryhmä 

Kerho- ja harrastustoi-
mintaan osallistuvien 
määrä 
 
Kouluterveyskyselyssä 
niiden nuorten määrä, 
joilla ei ole yhtään lä-
heistä ystävää 

Hyvinvointia vahvistavaa 
sisältöä perheiden ar-
keen ja yhteisöllisyyden 
lisääminen 

Hyvien käytäntöjen edelleen ke-
hittäminen: 
perhekahvilat, vauvaperheryh-
mät, lapsiparkki, perhekeskus-
tyyppinen toiminta, vapaaehtois-
toiminta, kesätoiminta koululai-
sille, NeuvoRassi, lapsiperheiden 
verkkosivusto 

Kuntien ja hyvinvointi-
kuntayhtymän henki-
löstö, järjestöt, Lapsiri-
kas-hanke, seurakunta 

Toteutunut toiminta, 
toimintaan osallistunei-
den kokemus toimin-
nasta 

Hyvinvoiva kasvuyhteisö Koulukohtaiset suunnitelmat ar-
jen kehittämiseen, vastuutahoina 
kuntien sivistystoimen ja koulu-
jen johto 

Kuntien sivistystoimen 
henkilökunta, vanhem-
painyhdistykset 

Lasten, vanhempien ja 
koulun henkilökunnan 
kokemus 

Kouluruokailu koulupäivän keski-
öön tukemaan kokonaisvaltaista 
lasten hyvinvointia, kunta- ja 
koulukohtainen suunnitelma ja 
sen käynnistäminen vastuuta-
hoina kuntien sivistystoimet ja 
ruokapalvelut 

Kuntien sivistystoimen 
ja ruokapalveluiden 
henkilökunta, kodit 

Ruokailuun liittyvät mit-
tarit kouluterveysky-
selyssä 
 
Lasten, vanhempien ja 
koulun henkilökunnan 
kokemus 
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2) Ikäihmiset 
 

Tavoite Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit 

Sosiaalisen kanssakäymi-
sen mahdollistaminen 
niille, jotka eivät ole 
palvelujen piirissä 

Vertaistuen sekä järjestö- ja yh-
distystoiminnan koordinoiminen 
sosiaalisen kanssakäymisen mah-
dollistamiseksi 

Kuntien järjestöyhdys-
henkilöt ja vanhusneu-
vostot 

Yksin asuvien 75v täyt-
täneiden määrä 
 
Vanhusneuvoston toi-
minta 

Vuorovaikutus eri ikäryhmien vä-
lillä 

Kuntien vanhusneuvos-
tot ja sivistystoimet 

 

Kaikessa kunnallisessa toimin-
nassa  huomioidaan ikäystävälli-
nen asenne: ruokailumahdollisuu-
det, liikuntapuistot, kuntosalit, 
kirjastot, kulttuuripalvelut 

Kuntien eri hallinnon-
alat 

Paljonko sivistys- ja 
kulttuuripalveluissa tar-
jonnasta on suunnattu 
ikääntyville 

Mahdollisuus liikkumiseen / kulje-
tusapuun ja osallistua yksilöllis-
ten voimavarojen mukaan 

Joukkoliikenteestä vas-
taavat tahot, hyvinvoin-
tikuntayhtymä 

Resurssien käyttö ikään-
tyvien kuljetuspalvelui-
hin 

Toimintakykyinen ja 
turvallinen arki omassa 
kodissa 

Huomion kiinnittäminen elinta-
poihin ja aivoterveyteen (ravinto, 
liikunta, uni, päihteet) 

Aikuisneuvolatoiminta 
ja hyvinvointia edistä-
vien kotikäyntien toi-
minta, Hyvinvointipiste 
NeuvoRassi 

Aikuisneuvolan ja hyvin-
vointia edistävien koti-
käyntien osallistujamää-
rät 
 
NeuvoRassin kävijämää-
rät 

Arjen askareiden tukeminen (apu-
välineet, avun saaminen, mahdol-
lisuus palveluihin) 

Palveluohjaus, neuvonta 
ja palveluntarpeen arvi-
ointi 

NeuvoRassin kävijämää-
rät 
 
Sosiaali- ja terveyspal-
velujen saatavuus 

Sosiaalisen verkoston luominen Järjestö- ja yhdistystoi-
minta, ystäväpalvelutoi-
minta, vapaaehtoistoi-
minta 

Vapaaehtoisten määrä 
 
Yhdistysten ja järjestö-
jen aktiivisuus 

Esteetön, turvallinen ja 
muistiystävällinen asu-
minen 

Asuminen luontaisesti osana 
muuta eri-ikäistä yhteisöä 

Kaavoitus ja rakentami-
nen 
 
Kuljetusapu ja saattaja-
palvelu 

Vanhusneuvoston kan-
nanotto 

Asumisalueen osallistumismahdol-
lisuuksien luominen sellaisiksi, 
että ikääntyneet voivat tulla mu-
kaan 

Kaavoitus ja rakentami-
nen 
 
Kuljetusapu ja saattaja-
palvelu 

Vanhusneuvoston kan-
nanotto 

Lähipalvelut saavutettavissa asu-
misalueilla 

Kauppa-, ateria- ja sii-
vouspalvelun tuottajat 

Yritystarjonta palve-
luissa 

Korjausrakentaminen ja asunnon-
muutostyöt tukevat esteetöntä ja 
turvallista asumista 

ARAn avustukset, ohjaus 
ja neuvonta 

Hakemusten määrä 
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3) Kuntalaisten yleisen turvallisuuden edistäminen 
 

Tavoite Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit 

Nuorten osallistaminen 
turvallisuuden edistä-
misen suunnitteluun ja 
toteutukseen 

Selvitetään nuorille suunnattuja 
toimintoja mm. turvallisuuteen 
liittyvät tietoiskut ja tapahtumat, 
nettiturvallisuus yhteistyössä vi-
ranomaisten ja järjestöjen 
kanssa, vastuutahoina kunnat, 
nuorisovaltuustot, järjestöt, pe-
lastuslaitos, poliisi, hyvinvointi-
kuntayhtymä, oppilaitokset 

Nuorisovaltuustot, nuo-
risotoimi 

Vuosittain toteutetut 
toiminnot 

Taajama-alueiden tur-
vallisuuden ylläpitämi-
nen ja kehittäminen 

Edistetään poliisin mahdollisuuk-
sia kohdentaa näkyvyyttään ja 
tehdä valvontaa taajama-alueilla 
kuntalaisten tarpeiden mukai-
sesti, vastuutahoina kunnat ja po-
liisi 

Asiantuntijaresurssit Investoinnit turvallisuus-
järjestelmiin ja nykyis-
ten järjestelmien yllä-
pito 
 
Poliisille välitetyt taa-
jama-alueiden turvalli-
suusvalvonnan ja –toi-
minnan tarpeet ja koh-
teet 

Turvallisuusjohtamisen 
pysyvä rakenne 

Perustetaan turvallisuusjohtami-
sen työryhmä (viranomaiset, 
liike-elämä ja kunnat) ja sen ala-
työryhmä (nuoriso, järjestöt ja 
oppilaitokset). Määritellään nii-
den tehtävät, laaditaan turvalli-
suuden toimenpidesuunnitelma 
sekä seurataan ja arvioidaan tur-
vallisuustoimenpiteiden toteutu-
mista. Vastuutahoina kunnat, 
kuntayhtymä, poliisi, pelastuslai-
tos, rajavartiolaitos. 

Turvallisuusjohtamisen 
työryhmä 

Turvallisuusjohtamisen 
työryhmän ja sen ala-
työryhmän perustami-
nen 
 
Työryhmien kokoontu-
minen 
 
Turvallisuustoimenpitei-
den suunnitelma 
 
Seutukunnallisen turval-
lisuussuunnitelman päi-
vittäminen 
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Seuraavissa taulukoissa (taulukot 3 – 8) on esitetty Raahen seutukunnan asukkaiden hyvinvointiin ja hyvin-
voinnin taustalla oleviin tekijöihin liittyviä indikaattoritietoja.  Ne on tuotettu sähköisen hyvinvointikerto-
muksen (www.hyvinvointikertomus.fi) avulla. Se poimii uusimmat saatavilla olevat tiedot valtakunnalli-
sista tietokannoista.  
 
Taulukoissa ensimmäisessä sarakkeessa oleva Muutos-ympyrä ilmaisee indikaattorin arvon muutosta pro-
sentteina viiden vuoden takaiseen verrattuna. Luvun ympärillä olevan ympyrän paksuus ilmaisee muutok-
sen voimakkuutta: mitä paksumpi ympyrän kehä on, sitä suurempi on muutos.  
 
Toisessa sarakkeessa sarakkeessa oleva Suunta-kuvaaja havainnollistaa viimeisimpiä saatavilla olevia indi-
kaattoriarvoja 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 in-
dikaattorin 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 myön-
teiseksi eikä kielteiseksi asiaksi. 

 
 

Taulukko 3.  Väestö   
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Taulukko 4.  Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet 
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Taulukko 5.  Nuoret ja nuoret aikuiset 
 

 
 



Talousarvio 2020 
Taloussuunnitelma 2020 - 2022 

9 
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Taulukko 6.  Työikäiset 
 

 
 

 
 

 
 

Taulukko 7.  Ikäihmiset 
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Taulukko 8. Turvallisuus 
 

 
 

 
 
 

Raahen ja samalla koko seutukunnan työttömyysaste kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, mutta Siikajoen 
ja Pyhäjoen luvut laskivat. Seutukunnan työttömyysaste oli elokuun 2019 lopussa 8,3 % (kasvua vuoden ta-
kaisesta 0,5 %-yksikköä) sekä Raahessa 8,8 %, Siikajoella 7,1 % ja Pyhäjoella 5,7 %. Nuorten työttömien 
määrä lisääntyi vuoden takaisesta, mutta yli 50-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien määrä laski. (Työ- ja 
elinkeinoministeriö 2019.)  
 
Kunnille on laskettu Kelan rekisteritietojen avulla sairastavuus- ja kansantauti-indeksit. Indeksit kertovat, 
miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon (= 100). Vakioidussa indeksissä on 
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poistettu väestön ikä- ja sukupuolirakenteesta johtuvat erot vakioimalla indeksiluvut iän ja sukupuolen mu-
kaan ja se mahdollistaa alueiden välisen vertailun tästä riippumatta. Vakioimaton indeksi kuvastaa alueelle 
kohdentuvaa sairastavuustaakkaa ja on olennaisempi esimerkiksi kustannuksia arvioitaessa. 
 
Kelan sairastavuusindeksi perustuu kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuus, työkyvyttömyyseläkkeellä 
olevien osuus työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin, rajoitetusti peruskorvattaviin lääkkeisiin tai ruo-
kavaliokorvauksiin oikeutettujen osuus väestöstä.  Kansantauti-indeksit kertovat, kuinka yleisiä niin sanot-
tujen kansantautien erityiskorvausoikeudet ovat suhteessa koko maan keskiarvoon (= 100).  
 
Seutukunnan kuntien vakioitu ja vakioimaton sairastavuusindeksi sekä vakioimattomat kansantauti-indeksit 
on esitetty kuvioissa 2-3. Vakioimattomat indeksiluvut olivat pääosin maakunnan keskitason yläpuolella. 
 

 
 
Kuvio 2. Kelan sairastavuusindeksiluvut Raahen seutukunnan ja Pohjois-Pohjanmaan alueella 2018  

(Kela)  
 
 

 
 

Kuvio 3. Kelan vakioimattomat kansantauti-indeksiluvut Raahen seutukunnan kunnissa ja Pohjois-
Pohjanmaalla 2018 (Kela)   
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