Kaavi - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2017 - 2020

Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,
luottamushenkilöt, työryhmät):
Vastuutaho ja laatijat: Kunnanjohtaja ja osastopäälliköt

1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi
2 Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi
Kunta on haasteiden edessä huomioiden erityisesti:
- Eläkeläisten määrän kasvu
- Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten määrä
- Nuorten terveydentilan huonontuminen, masentuneisuus sekä puutteet vanhemmuudessa
- Työttömyyden korkea taso

3 Keskeiset opit ja evästykset päättyvältä valtuustokaudelta
Sosiaalitoimessa on päättyneellä valtuustokaudella tarkasteltu seuraavia asiakokonaisuuksia:
- Lastensuojeluasiakkuuksien tarkastelu asiakaskohtaisesti
- Toimeentulotukiasiakkuuksien tarkastelu siten, että asiakkaiden ensisijaiset etuudet ovat
voimassa.
- Työttömien aktivointi; työpajat ja kerhotoiminnan aloitus
- Vanhuspalveluissa toteutettiin monituottajuusmallia.
- päivähoito: toimipisteet ja pedagoginen painatus
- liikuntapuisto ja kuntosali, koulun liikuntasali, ulkoliikuntaverkosto
- nuorten kuuleminen; nuorisovaltuusto
- kouluverkkotarkastelu, perusopetuksen edellytykset parantuneet
- etsivä nuorisotyö; nuorten selviytymisen tukeminen
- Mucula-kahvio
Jatkossa huomioitava:
- Ennaltaehkäisevän toiminnan ja palveluohjauksen kasvattaminen (mielenterveys, yksinäisyys,
vanhemmuus, päihteet)
- Erityisen tuen tarpeet varhaiskasvatuksessa
- Aktiivisen elinkeinopolitiikan harjoittaminen, pyrkimys työpaikkojen luomiseen

4 Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset
Kaavin kunnan visio:
”Tilaa ihmisille, yrityksille ja ajatuksille.
Hyvien palveluiden itsenäinen, turvallinen ja virikkeellinen maaseutukunta sekä
Keskeneräinen
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kaupallisten palveluiden alueellinen keskus
- Kuopijon kuppeessa.”

Kuntastrategian painopistealueet
Asuminen, vapaa-aika, kesäasukkaat
Kouluopetus
Tahtotila, ilmapiiri
Elinkeinoelämä
Kuntatalous

5 Hyvinvoinnin edistämistä tukevat ohjelmat ja suunnitelmat
Pohjois-Savon Liitto
- Pohjois-Savon hyvinvointiraportti, val. 2012 (julkaisu A:75)
- Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010, val. 2011
(julkaisu A:68)
- Ikääntyneiden omassa kodissa asuminen ja kotona asumista tukevat toimenpiteet PohjoisSavossa, val. 2012 (julkaisu B:83)
- Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2017-2018 (julkaisu B:95, lokakuu
2016)
- Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017, valm. 2014 (julkaisu A:79)
Kunnan asiakirjat ja suunnitelmat:
- Liikenneturvallisuussuunnitelma
- Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
- Vanhustyön strategia
- Nuorisotakuun toimeenpanosuunnitelma
- Kuntastrategia
- Taloussuunnitelma
- Kansalaisopisto
- Kotouttamissuunnitelma
- Perhehoidon omaishoidon tuen sekä toimeentulotuen soveltamisohjeet
- Varhaiskasvatussuunntelma
Perusterveydenhuollon asiakirjat ja suunnitelmat
- Toimintaohjelma neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä ehkäisevästä
suun terveydenhuollosta

Keskeneräinen
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Hyvinvointisuunnitelma
Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet
1)
Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen.
Tavoite

Toimenpiteet ja
vastuutaho

Resurssit

Arviointimittarit

Kotona
asumisen
tukeminen,
kotiin
annettavien
palvelujen
ensisijaisuus

Esteetön ja turvallinen
asuminen

Palveluohjaus,
nykyisten
henkilöstöresurssien
koordinointi,
reittioptimoinnin
kautta saatava
välittömän
asiakastyömäärän
lisääminen

Kotona asuvien 75 v.
täyttäneiden määrä,
tehostetussa
palveluasumisessa 75 v.
täyttäneiden määrä,
säännöllisen kotihoidon
asiakkaiden määrä,
kuljetuspalvelun tarpeen
seuranta, asunnon
muutostöiden ja
tukipalvelujen seuranta,
omaishoidon tuen
asiakasmäärät,
omaishoitajien
terveystarkastusten määrä

Kuljetuspalvelujen
järjestäminen
Omaishoitajien
terveystarkastukset
Muistipoliklinikkatoiminta
SAS-toiminta
Hybridi -hanke
Kokonaisvaltainen
kunnan palvelujen
huomioiminen kotona
asumista tukevaksi
Vastuutaho:
sosiaalitoimi ja
terveystoimi

2)
Työttömien aktivointi.
Tavoite

Toimenpiteet ja
vastuutaho

Resurssit

Arviointimittarit

Koulutus- tai
työpaikan löytäminen

Aktiivinen
yhteistyö
sosiaalitoimen ja
TE-toimiston välillä

Nykyisten
työntekijäresurssien
kohdentaminen (mm.
työpajatoiminta omana
toimintana).

Pitkäaikaistyöttömien
määrän seuranta

Järjestää työttömille
työkykyä ylläpitävää
ja sitä parantavaa
toimintaa
Terveystarkastukset
työ- ja toimintakyvyn
selvittämiseksi

Asiakkaiden
motivointi ja
tavoitteiden
asettaminen
Kuntouttavan
työtoiminnan

Yksilö- ja työvalmennus.
Eläketutkimukset
ostopalveluna
TYP-toiminta
Keskeneräinen

Kuntouttavaan
työtoimintaan
osallistuvien palaute
Työttömien
terveystarkastusten
määrän seuranta
Nuorisotyöttömyyden
määrä
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kehittäminen
Terveydenhuollon
kanssa tehtävä
yhteistyö

Hankerahoitteisen
nuorisotyöpajatoiminnan ja
etsivän nuorisotyön
jatkaminen.

Vastuutaho:
aikuissosiaalityö ja
nuorisotyö

3)
Lapset, nuoret, perheet - ennaltaehkäisevä työ.
Tavoite

Toimenpiteet ja
vastuutaho

Resurssit

Arviointimittarit

Sosiaalisten
ongelmien
varhainen
tunnistaminen ja
niihin puuttuminen
(päihde-,
mielenterveys-,
väkivalta- ym.
ongelmat)

Perheiden
kokonaistilanteen
arviointi (tiimityö)

Perhetyöntekijän
määräaikainen toimi
vuoden 2017 alusta
lukien

Lastensuojeluasiakkuuksien
ja kustannusten seuranta

Ennaltaehkäisevän
työn kehittäminen
ja jatkaminen

Palvelujen
järjestämisen oikeaaikaisuus siten, että
voidaan toteuttaa
ennalta ehkäisevää
sosiaalityötä korjaavan
sosiaalityön sijaan
Neuvolatoiminnan ja
kouluterveydenhuollon
toimintaohjelman
edellyttämät
toimenpiteet
Moniammatillinen eri
hallintokunnat ylittävä
mielenterveystyö

Olemassa olevien
työntekijäresurssien
kohdentaminen
Ostopalvelujen
käyttö
ennaltaehkäisevään
toimintaan
Tehostetun
avohoidon työryhmä

Kasvatus- ja
perheneuvonnan
asiakasmäärät
Kouluterveyskyselyn
tulokset
Päihdekuntoutusjaksot
Perhetyön ja
tukihenkilötoiminnan
tarpeen seuranta
Koulupudokkaat

Tukiverkostot
(valistus)

Kerhotoiminta, Muculacafe
Vastuutaho: Kaikki
kunnan hallintokunnat
ja terveydenhuolto

4)
Viihtyisä, houkutteleva ja turvallinen asuinympäristö

Keskeneräinen
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Tavoite

Toimenpiteet ja
vastuutaho

Resurssit

Arviointimittarit

Palvelut nykytasolla

Sähköisten palveluiden
kehittäminen.

Investointiohjelma

Kunnan
asukasmäärän
lasku hidastuu

Vetovoimaisten
asuinalueiden
kaavoittaminen,
erilaisia
tonttivaihtoehtoja

Tekninen toimi

Maanhankinta ja kaavoitus,
määritellään tavoitesuunnat,
uusia rakentamiskelpoisia
tontteja v. 2018

Rakennetun
ympäristön
kehittäminen

Selvitys
rakentamisvelvoitteista eri
tonttien suhteen.

Kannustetaan
kuntalaisia liikkumaan
ja ylläpitämään
henkistä hyvinvointia

Vihersuunnitelman teko ja
toteutus, jatkuva ylläpito ja
parantaminen.

Elinkeinotoimi

Palvelujen määrä
Viihtyisä
asuinympäristö
Eläkeläisten
kotonaasumisaste

Pihakilpailu
Rakennusjärjestyksen
uusiminen
Uusien tietoteknisten
sovellusten käyttöönotto
tuotantotaloudellinen
näkökulma huomioiden
Lähiliikuntapaikat, jossa myös
ikäihmisille sopivia laitteita,
latuverkosto ja kuntopolut
Kesämökkiläiskirje/lehti,
tapahtumat vaihtuvin ohjelmin.

5)
Sivistystoimi

Tavoite

Toimenpiteet ja
vastuutaho

Resurssit

Arviointimittarit

Elinikäisen oppimisen
mahdollistaminen

Kansalaisopiston
toiminnan
kehittäminen ja
vahvistaminen.

Uusi kouluympäristö
ja monipuolisen
toiminnan
mahdollistavat
liikuntatilat

Koulutusaste

Kouluopetus

Koulutuksen
keskeyttäneiden

Verkko-oppimisen
laajentaminen
Lukion säilyttäminen
seudulla

Digiteema
kouluopetuksessa.

Keskeneräinen

Nuorisotyöttömyysaste
Kansalaisopiston ja
kirjaston käyttöaste
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Opetuksen tason
ylläpito ja sisällön
monipuolistaminen ja
kehittäminen

Seudullinen
edunvalvonta ja
yhteistyö.

Kansalaisopisto

Mahdollinen
teemalukio.

Vapaa-aikatoimi

määrä

Kirjastotoimi

6)
Elinkeinotoimi
Tavoite

Toimenpiteet ja vastuutaho

Resurssit

Arviointimittarit

Yrittäjyyden
edistäminen

Vuorovaikutus ja tiedottaminen

Kunnan
elinkeinotoimi

Yritysten määrä

Hyvä yritysympäristö
Kauppakylä Kaavi toiminnan
syventäminen
Tapahtumien
tuottaminen ympäri
vuoden

Yrittäjyys osa kouluopetusta
Joustavat yrityspalvelut
Toimitilat, kaavoitus ja
maankäyttö sekä markkinointi
Hyvä kauppiasyhteistyö
Tapahtumatoimijoiden
toiminnan koordinointi,
tapahtumien rahoitus

Ostopalvelut

Yhteisöverojen
määrä

ProAgria

Palvelujen määrä

Sydän-Savon
maaseutupalvelut
Hankerahoitus
ELY-keskus/EUrahoitus
Kalakukko Ry /
Leader-rahoitus

OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY
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