Kajaanin kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2013-2017
ja laaja hyvinvointisuunnitelma 2018-2020
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JOHDANTO
Terveydenhuoltolain 12§:n mukaan kunnan on raportoitava valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä
ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä ja valmistettava vähintään kerran valtuustokaudessa
laaja hyvinvointikertomus sekä tehtävä hyvinvointisuunnitelma tulevalle valtuustokaudelle. Kajaanin kaupungin aikaisempi laaja hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma on tehty vuosille 2013-2017 ja se on
hyväksytty kaupunginvaltuustossa marraskuussa 2013. Vuosittainen kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin
raportointi on toteutettu osana kaupungin talousarviota.
Tämän laajan hyvinvointikertomuksen 2013-2017 ja hyvinvointisuunnitelman 2018-2020 valmistelusta on
vastannut monialainen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden (HYTETU)- työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen ympäristötekniseltä toimialalta ja sähköisen hyvinvointikertomuksen pääkäyttäjänä yliopettaja Arja Oikarinen Kajaanin ammattikorkeakoulusta. Muita hyvinvointiryhmän jäseniä ovat kehityspäällikkö Tuula Romppanen keskushallinnosta, suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen
ympäristötekniseltä toimialalta, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Kaisa Mustonen ja nuorisosihteeri Eija
Pyrrö sivistystoimialalta. Lisäksi työryhmään ovat kuuluneet kehittämispäällikkö Petra Tolonen koulutusliikelaitokselta, terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Saara Pikkarainen Kainuun Sote-kuntayhtymästä,
perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen Kainuun Sote-kuntayhtymästä sekä aluekehitysasiantuntija Paula
Karppinen Kainuun liitosta.
Kainuussa toimii myös Kainuun soten koordinoimana maakunnallinen Hyte-työryhmä, jossa on edustajat
jokaisesta Kainuun kunnasta. Kainuun sote vastaa maakunnallisen hyvinvointisuunnitelman laatimisesta.
Kuntalaisilla on ollut mahdollisuus osallistua hyvinvointikertomustyöhön kerran vuodessa järjestetyissä järjestöilloissa sekä antamalla palautetta Kajaanin kaupungin internet-sivuilla.
Hyvinvointikertomusta ja hyvinvointisuunnitelmaa on esitelty liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvostossa
10.4.2018 kaupungin hallituksessa 5.6. 2018 sekä lautakuntien yhteisessä iltakoulussa 30.10.2018. Hyvinvointikertomus- ja hyvinvointisuunnitelma käsitellään kaupungin valtuustossa.
Hyvinvointisuunnitelmaa toteutetaan kaupungin eri toimialoilla yhteistyössä ja kumppanuudessa eri järjestöjen, sidosryhmien, viranomaisten ja Kainuun soten kanssa.
Tässä laajassa hyvinvointikertomuksessa 2013-2017 arvioidaan valtuustokautta 2013-2016, tunnistetaan
keskeisiä eri ikäryhmien hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja arvioidaan indikaattoritietoon peilaten kajaanilaisten hyvinvoinnin tilaa. Hyvinvointikertomustyötä on ohjannut Kajaanin kaupungin strategia 2014-2018
Strategian arvot ovat Oikeudenmukaisuus, Suvaitsevaisuus, Turvallisuus ja Luottamus tulevaisuuteen.
Perustehtävä on Turvata hyvinvoinnin perusta ja luoda edellytykset ihmisten ja yritysten menestymiselle ja
viihtymiselle Kajaanissa ja Kainuussa.
Visiona vuodelle 2025 on olla Kasvun kärjessä. Strategiset päämäärät v. 2018 ovat: Kajaani kasvukeskukseksi ja Hyvinvointia lisäävä sujuva arki.
Kajaanin vetovoimatekijät ovat: Korkea-asteen koulutus, Puhdas ympäristö, Tiivis kaupunkikeskusta ja Hyvät perus- ja vapaa-ajan palvelut.
Laajassa hyvinvointisuunnitelmassa 2019-2020 määritellään meneillään olevan valtuustokauden painopisteet ikäryhmittäin sekä kunnan talouden ja elinvoiman näkökulmasta. Painopisteisiin liittyvät tavoitteet,
toimenpiteet, resurssit ja arviointimittarit määritellään kaupunkistrategiaa ja hyvinvointikertomusta toteuttavissa ohjelmissa ja suunnitelmissa kuten Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa vuosille 2017-2021
ja Kainuun turvallisuussuunnitelmassa. Kaupungin valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.6. 2018 Kajaanin
kaupunkistrategian 2019-2022. ” Luontokaupunki Kajaani – kasvun kärjessä 2022” on tämän hyvinvointisuunnitelman pohjana. Raportin loppuosassa esitellään Hyvinvointisuunnitelma 2018-2020 ja siinä yhteydessä tarkemmin myös Kajaanin kaupunkistrategia – kasvun kärjessä 2022.

3

Laaja hyvinvointikertomus 2013-2017
Kajaanin väestön hyvinvoinnin kehitystä tarkastellaan hyvinvointikertomuksen indikaattorien sekä muiden
tilastojen avulla. Hyvinvointikertomuksessa indikaattoritieto on ryhmitelty aihealueittain ja ikäkausittain
seuraavasti: 1. Talous ja elinvoima, 2. Kaikki ikäryhmät, 3. Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet, 4. Nuoret ja
nuoret aikuiset, 5. Työikäiset ja 6. Ikäihmiset. Vertailualueina indikaattoritietoa tarkastellessa on käytetty
sekä koko maata että Kainuuta.

1. Talous ja elinvoima
Taloutta ja elinvoimaa tarkastellaan seuraavien tilasto- ja indikaattoritietojen avulla: Taloudellinen huoltosuhde, Väestöllinen huoltosuhde, Väestö ja väestöennuste, Lapsiperheiden, yksinhuoltajaperheiden ja yhden hengen asuntokuntien osuus asuntokunnista, Asuntojen vuokrataso, Ahtaasti asuvat asuntokunnat,
Koulutustasomittain, Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä ja Työllisiä väestöstä.
Taloudellinen huoltosuhde kuvaa työssäkäyvien suhdetta muuhun väestöön, kuten esimerkiksi työttömät,
opiskelijat, eläkeläiset. Kajaanin taloudellinen huoltosuhde on parantunut hieman. Vuonna 2015 työvoiman
ulkopuolella ja työttömänä oli 160 henkilöä sataa työssä käyvää kohti (taloudellinen huoltosuhde 1,604).
Alueellisesti Kainuun taloudellinen huoltosuhde oli edelleen maan heikoin 1,777. Koko maan taloudellinen
huoltosuhde oli 1,432.
Työllisiä väestöstä - indikaattori ilmaisee työllisten osuuden prosentteina väestöstä. Työllisiksi luetaan 1574 -vuotiaat henkilöt, jotka laskentaviikolla 25.-31.12. tekivät yhtenäkin päivänä ansiotyötä tai olivat tilapäisesti työstä poissa. Tieto työllisyydestä perustuu työeläke- ja veroviranomaisten tietoihin. Vuoden viimeisenä työpäivänä työttömänä työministeriön työnhakijarekisterin mukaan olleet on kuitenkin riippumatta
muusta toiminnasta ko. viikolla määritelty työttömiksi. Tätä työllisten määrää kutsutaan myös työlliseksi
työvoimaksi.
Kuvio 1. Työllisiä väestöstä %
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Kajaanin väestöllinen (demografinen) huoltosuhde heikkenee vähitellen. Väestöllinen huoltosuhde kertoo
alle 15-vuotiaiden lasten ja 65 vuotta täyttäneiden määrän sataa työikäistä (15–64-vuotiasta) kohti. Mitä
enemmän on lapsia ja/tai eläkeikäisiä, sitä korkeampi huoltosuhteen arvo on. Vuonna 2016 Kajaanissa oli
59,3 lasta ja vanhusta sataa työikäistä kohti. Tilastokeskus ennustaa, että vuonna 2025 lapsia ja vanhuksia
on jo yli 70 sataa työikäistä kohti. Kajaanin väestöllisessä huoltosuhteessa ei ole eroa muuhun maahan.
Huoltosuhde heikkenee koko maassa.
Kuvio 2. Väestöllinen (demografinen huoltosuhde)

Kuva 1. Kajaanin väestö 2015 ja väestöennuste 2016–2025 huoltosuhdeikäryhmittäin

5
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2015

2016

2017

2018

2019

0 - 14

2020

2021

15 - 64

65 -

2022

2023

2024

2025

Kajaanissa oli 37 622 asukasta vuonna 2015. Asukasluku on vähentynyt vuosittain hienoisesti. Varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ennustetaan vähenevän ja syntyvyys on laskussa. Sen sijaan yhä suuremman
osan ikäluokasta ennakoidaan tulevan päivähoitoon, joten palvelun kysyntä ei vähene ikäluokkien pienentyessä. Perusopetusikäisten määrä pysyy ennusteen mukaan likimain ennallaan. Sen sijaan 16–18-vuotiaiden
määrä notkahtaa. Suhteellisesti eniten kasvaa yli 74-vuotiaiden eli vanhuspalveluiden tarvitsijoiden määrä.
Taulukko 1. Kajaanin väestö 2015 ja väestöennuste 2016–2020 ikäryhmittäin
Ikäryhmät

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0-3

1 575

1 637

1 632

1 620

1 607

1 591

4-6

1 279

1 229

1 203

1 195

1 193

1 192

7 - 12

2 451

2 532

2 578

2 565

2 535

2 519

13 - 15

1 154

1 181

1 161

1 208

1 236

1 272

16 - 18

1 292

1 253

1 234

1 216

1 234

1 221

19 - 24

3 136

3 034

2 936

2 849

2 770

2 721

25 - 29

2 403

2 339

2 395

2 406

2 429

2 394

30 - 64

16 601

16 450

16 199

16 012

15 774

15 591

65 - 74

4 300

4 338

4 582

4 748

4 955

5 052

75 -

3 431

3 624

3 627

3 664

3 686

3 807

37 622

37 617

37 547

37 483

37 419

37 360

Yhteensä

Lähde: Tilastokeskus 2016

Kajaanin muuttotappio muihin kuntiin on kasvanut. Muun Kainuun muuttotappio on Kajaaniakin suurempaa. Kajaanin kokonaismuuttotappiota korjaa maahanmuutto. Syntyvyys on ollut kuolleisuutta korkeampaa, mutta vuonna 2015 tapahtui notkahdus. Lapsia syntyi vain 355 (edellisinä vuosina keskimäärin 435).
Samaan aikaan kuolleisuus nousi. Niinpä vuonna 2015 ensimmäistä kertaa luonnollinen väestön lisäys (syntyvyys-kuolleisuus) oli negatiivinen (Kuva3).
Kuva 3. Kajaanin luonnollinen väestön lisäys (syntyvyys–kuolleisuus) ja nettomuutto (kuntien välinen ja siirtolaisuus) 2010–2015 ja Tilastokeskuksen ennuste 2016–2025 vuodelta 2015
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Lähde: Toteuma 2010–2015, Tilastokeskus 2016. Ennuste 2016–2025, Tilastokeskus 2015.

Lapsiperheiden, yksinhuoltajaperheiden ja yhden hengen asuntokuntien osuus on pysynyt ennallaan eikä
eroja ole vertailualueisiin nähden. Muualla Kainuussa lapsiperheiden osuus on pienempi kuin Kajaanissa.
Indikaattori Lapsiperheet, % perheistä ilmaisee lapsiperheiden osuuden prosentteina kaikista perheistä.
Lapsiperheiksi luokitellaan perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Perheen muodostavat yhdessä asuvat
avio- tai avoliitossa olevat henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja
avopuolisot ilman lapsia.
Kuvio 3. Lapsiperheet, % perheistä

Indikaattori Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä ilmaisee yhden vanhemman lapsiperheiden osuuden
prosentteina kaikista lapsiperheistä. Lapsiperheiksi luokitellaan perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia.
Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi
vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot ilman lapsia.
Kuvio 4. Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä
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Indikaattori Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista ilmaisee yhden hengen asuntokuntien osuuden
prosentteina kaikista asuntokunnista. Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asunnossa vakinaisesti
asuvat henkilöt.
Asuntokunnat ja asuinolot -tilaston perusjoukon muodostavat vakinaisesti varsinaisissa asunnoissa asuvat
henkilöt eli ns. asuntoväestö. Henkilöitä, jotka ovat Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän mukaan kirjoilla laitoksissa, asunnottomia, ulkomailla ja tietymättömissä olevia, ei lueta asuntoväestöön. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät myöskään muodosta asuntokuntaa.
Kuvio 5. Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista

Asuntojen keskimääräinen kuukausivuokra oli Kajaanissa 11,18 euroa/m² vuonna 2015. Vuokrataso nousi
2,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Koko maassa vuokrat nousivat kolme prosenttia ja keskimääräinen neliövuokra oli 12,34 euroa kuukaudessa. Vanhojen asunto-osakehuoneistojen keskimääräinen kauppahinta
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oli Kajaanissa 1 313 euroa/m2 vuonna 2015. Vuokralla asuu noin 30 prosenttia kajaanilaisista ja noin 70 prosenttia asuu omistusasunnoissa. Omistusasuminen on lisääntynyt hieman viime vuosina. Kaikista asuntokunnista asuu noin seitsemän prosenttia ahtaasti (henkilöitä on enemmän kuin yksi huonetta kohti, keittiötä ei lasketa mukaan). Vuonna 2015 ahtaasti asuvia henkilöitä oli 5 569. Ahtaasti asuminen on vähentynyt hiljalleen. Kajaanissa oli 0,05 asunnotonta 1 000 henkeä kohti vuonna 2015.

Kuvio 6. Ahtaasti asuvat asuntokunnat, % kaikista asuntokunnista

Koulutustaso Kajaanissa on noussut. Se on muun maan tasoa ja muuta Kainuuta korkeampi. Koulutustasomittain -indikaattori ilmaisee väestön koulutustason, joka on mitattu laskemalla perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräinen pituus henkeä kohti.
Kuvio 7. Koulutustasomittain
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Muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien osuus hieman noussut Kajaanissa vuosien 2013-2016 aikana.
Koko maassa nousu on suurempaa.

Kuvio 8. Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1 000 asukasta

Yhteenveto Painopistealueesta Talous ja elinvoima:
Taloudellinen huoltosuhde on hieman parantunut.
Työllisten osuus väestöstä on noussut.
Väestöllinen huoltosuhde heikkenee.
Väestö vähenee.
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Lapsiperheiden, yksinhuoltajaperheiden ja yhden hengen asuntokuntien osuus asuntokunnista on pysynyt
ennallaan.
Ahtaasti asuvien määrä on vähentynyt.
Koulutustaso on noussut.
Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä osuus on hieman noussut.
2. Kaikki ikäryhmät
Painopistealueen kaikki ikäryhmät hyvinvoinnin tilaa tarkastellaan seuraavien indikaattorien avulla: Äänestysaktiivisuus kuntavaleissa, Äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa, Sairastavuusindeksi, Poliisin tietoon
tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset, Ginikerroin, Pienituloisuusaste ja Terveydenedistämisaktiivisuus.
Indikaattorit Äänestysaktiivisuus kuntavaleissa ja Äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa kuvaavat äänestysprosenttia kuntavaaleissa ja eduskuntavaaleissa. Äänestysprosentti kertoo äänestäneiden osuuden äänioikeutetuista.

Kuvio 9. Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa

Kajaanin äänestysaktiivisuus vuoden 2017 kuntavaaleissa oli 49,3 prosenttia. Vuoden 2012 kuntavaaleissa
äänestysaktiivisuus oli 51,5 prosenttia ja 52,7 prosenttia vuonna 2008. Kajaanin äänestysaktiivisuus oli huonompi kuin koko maassa.
Kuvio 10. Äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa
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Eduskuntavaaleissa vuonna 2011 Kajaanin äänestysprosentti oli 65,6 ja vuonna 2015 vaaleissa äänestysprosentti oli laskenut ja se oli 63,4%. Koko maan äänestysprosentti oli 63,4%.
Indikaattori Sairastavuusindeksi ilmaisee jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin avulla, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (= 100). Luku on laskettu ikävakioituna. Kelan sairastavuusindeksi perustuu kolmeen tilastomuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä (16–64-vuotiaat) sekä lääkkeiden ja ravintovalmisteiden korvausoikeuksien haltijoiden osuuteen väestöstä. Kukin muuttujista on suhteutettu erikseen maan väestön keskiarvoon,
jota merkitään luvulla 100. Lopullinen indeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo.
Kuvio 11. Sairastavuusindeksi

Sairastavuusindeksi on pysynyt Kajaanissa lähes ennallaan. Vuonna 2013 indeksi oli 115 vuonna 2014 se oli
115,1 ja vuonna 2016 indeksi oli 115,5. Muihin alueisiin ei ole eroa.
Poliisin tietoon tulleiden henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä on Kajaanissa suurempi
kuin Kainuussa ja muualla maassa. Indikaattori ilmaisee poliisin tietoon tulleiden väkivaltarikosten eli hen-
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keen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten osuuden tuhatta asukasta kohti. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Kyseessä ovat sellaiset väkivaltarikokset, joista on tehty rikosilmoitus, rangaistusvaatimusilmoitus tai annettu rikesakko. Suuri osa rikoksista ei tule poliisin tietoon. Rikokset kirjataan tekopaikan mukaan.
Väkivaltarikoksiin sisältyvät murhat ja tapot sekä henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset.
Poliisin arvion mukaan suurimpina syinä väkivaltarikosten taustalla ovat päihteiden väärinkäyttö, syrjäytyminen ja perheväkivalta.
Kuvio 12. Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset

Väkivaltarikollisuus on kääntynyt Kajaanissa laskuun vuoden 2015 jälkeen.
Gini-kerroin ilmaisee alueen asuntokuntien käytettävissä olevien rahatulojen jakautumista. Mitä suuremman arvon gini-kerroin saa, sitä epätasaisempi tulonjako on. Kajaanissa gini-kertoimessa ei ole muutosta
aiempaan. Kajaanin tilanne on parempi kuin muualla Suomessa. Eroja ei ole verrattuna muihin vertailualueisiin.
Kuvio 13. Ginikerroin

13
Indikaattori Pienituloisuusaste ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien henkilöiden osuuden prosentteina kaikista alueella asuvista henkilöistä. Pienituloisuuden rajana käytetään 60 % suomalaisten kotitalouksien käytettävissä olevan ekvivalentin rahatulon (uudistetulla OECD-skaalalla laskien) mediaanista kunakin
vuonna.
Kajaanin pienituloisuusasteessa ei ole eroa Kainuuseen verrattuna. Muualle Suomeen verrattuna Kajaanin
pienituloisuusaste on suurempi. Vuonna 2013 pienituloisuusaste oli 15,4, vuonna 2014 se oli 14,2 ja vuonna
2015 pienituloisuusaste oli 14.
Kuvio 14. Pienituloisuusaste

Terveydenedistämisaktiivisuus kuvaa kuntajohdon ja kunnan keskushallinnon terveydenedistämisaktiivisuutta. Indikaattori on pistemäärä asteikolla 0–100. Kajaanin terveydenedistämisaktiivisuus on kohentunut
vuosien 2013-2016 aikana. Vuonna 2013 terveydenedistämisaktiivisuus oli 50 ja vuonna 2015 se oli 61. Kajaanin terveydenedistämisaktiivisuus on parempi kuin muualla maassa ja Kainuussa.
Kuvio 15. Terveydenedistämisaktiivisuus
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Yhteenveto Painopistealueesta Kaikki ikäryhmät:
Äänestysaktiivisuus sekä kuntavaleissa että eduskuntavaaleissa on laskenut
Sairastavuusindeksi on pysynyt aiemmalla tasolla
Väkivaltarikollisuus on yleisempää Kajaanissa kuin muualla maassa.
Väkivaltarikollisuus on kääntynyt laskuun vuoden 2015 jälkeen.
Terveydenedistämisaktiivisuus Kajaanin kuntajohdossa on paremmalla tasolla kuin muualla maassa.
3. Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet
Lasten ja varhaisnuorten hyvinvointia tarkastellaan seuraavassa kouluterveyskyselyllä 8. ja 9. luokan oppilailta kerätyn tiedon avulla. Lisäksi lapsiperheiden hyvinvointia kuvataan seuraavilla hyvinvointikertomuksen indikaattoreilla: Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, Lasten pienituloisuusaste ja Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaat vuoden aikana.
Vuonna 2016 lähes joka kymmenes 8. ja 9.luokan oppilaista kokee, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää.
Määrä on suurempi kuin muualla Suomessa. Määrä on kasvanut vuodesta 2013.

Kuvio 16. Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Kajaanilaisista 8.–9.-luokan oppilaista joka viides kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. Terveydentilansa huonoksi kokevien määrä on vähentynyt Kajaanissa ja Kainuussa vuodesta 2013. Koko
maassa heidän määränsä on lisääntynyt.
Kuvio 17. Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista
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Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa on 7,3 prosenttia 8.–9.-luokkalaisista. Myös tosi humalassa
vähintään kerran kuukaudessa olevien määrä on vähentynyt vuodesta 2013. Tällöin tosi humalassa kerran
kuukaudessa olleiden osuus oli 13,4 prosenttia.

Kuvio 18. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Laittomia huumeita on kokeillut ainakin kerran neljä prosenttia 8.–9.-luokkalaisista. Laittomia huumeita kokeilleiden määrä on laskenut, ja Kajaanin tilanne on parempi kuin maassa keskimäärin. Laittomia huumeita
kokeilleita oli 4,2 prosenttia vuonna 2017, kun vuonna 2013 heitä oli vielä 7,4 prosenttia.
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Kuvio 19. Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Ahtaasti asuvien lapsiasuntokuntien osuus ei ole muuttunut aiempaan verrattuna. Muihin vertailualueisiin
nähden ei ole eroa. Vuonna 2013 osuus oli 27,2 %, vuonna 2014 27,1 ja vuonna 2016 27,1%. Indikaattori
ilmaisee ahtaasti asuvien lapsiasuntokuntien osuuden prosentteina kaikista lapsiasuntokunnista. Lapsiasuntokunta on asuntokunta, jossa on vähintään yksi alle 18-vuotias henkilö. Asunto on ahtaasti asuttu, jos siinä
asuu enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti, kun keittiötä ei lasketa huonelukuun (määritelmä vuodesta 1990 lähtien).
Kuvio 20. Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista

Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaiden osuus on pysynyt samalla tasolla aiempaan verrattuna. Kajaanin tilanne on parempi verrattuna muuhun maahan. Vuonna 2012 pienituloisuusaste oli 16 ja
vuonna 2014 se oli 13,4 ja vuonna 2015 lasten pienituloisuusaste oli 12,6.
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Indikaattori ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaitten henkilöiden osuuden prosentteina kaikista alueella asuvista alle 18-vuotiaista henkilöistä. Pienituloisuuden rajana käytetään 60 % suomalaisten kotitalouksien käytettävissä olevan ekvivalentin rahatulon (uudistetulla OECD-skaalalla laskien)
mediaanista kunakin vuonna.
Kuvio 21. Lasten pienituloisuusaste

Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaiden määrä on laskenut vuosien 2013-2016 välillä. Asiakkaita tuhatta
alle 18-vuotiasta kohti vuonna 2013 oli 87,8 ja vuonna 2016 luku oli 55.
Kuvio 22. Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaat vuoden aikana / 1 000 alle 18-vuotiasta

Yhteenveto Painopistealueesta Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet:
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8. ja 9. luokan oppilailla:
Yksinäisyyden kokemus on lisääntynyt (Ei yhtään läheistä ystävää osuus)
Terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi kokevien osuus on vähentynyt
Humalajuominen on vähentynyt
Huumekokeilut ovat vähentyneet
Lisäksi:
Ahtaasti asuvien lapsiasuntokuntien osuus on pysynyt ennallaan
Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaiden osuus on pysynyt ennallaan
Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaiden määrä on laskenut

4. Nuoret ja nuoret aikuiset

Nuorten hyvinvointia kuvataan seuraavassa kouluterveyskyselyn tuottaman tiedon avulla 1. ja 2. luokan lukiolaisten ja 1. ja 2. luokan ammatillisen oppilaitoksen oppilaista. Lisäksi nuorten aikuisten hyvinvointia kuvataan hyvinvointikertomuksen indikaattoreilla: Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 -vuotiaat, Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet 15–24-vuotiaat sekä Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden
vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-vuotiaat.
Indikaattori Ei yhtään läheistä ystävää ilmaisee niiden opiskelijoiden osuuden prosentteina kysymykseen
vastanneista ko. ikäluokassa, jolla ei ole yhtään läheistä ystävää, jonka kanssa voi keskustella luottamuksellisesti omista asioista.
Kajaanilaisten 1. ja 2. luokan lukiolaisten ja ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden osuus,
joilla ei yhtään läheistä ystävää, on lisääntynyt. Vuonna 2013 lukion 1. ja 2. luokan oppilaista kolmella prosentilla ei ollut yhtään läheistä ystävää, vuonna 2017 heitä oli 11,8 prosenttia.
Kuvio 23. Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
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Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. luokan opiskelijoilla vuonna 2013 6,9 prosentilla ei ollut yhtään läheistä
ystävää. Vuonna 2017 heitä oli 8,4 prosenttia.

Kuvio 24. Ei yhtään läheistä ystävää, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi kokeneiden lukion 1.–2. vuoden opiskelijoiden määrä on
lisääntynyt vuoden 2013 jälkeen. Vuonna 2011 terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi kokeneita oli
18,2 prosenttia, vuonna 2013 17,1 prosenttia ja vuonna 2017 19,6 prosenttia. Vertailualueisiin nähden ei
ole eroa. Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat kokevat terveydentilansa huonommaksi kuin lukiolaiset.
Kuvio 25. Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden osuus, jotka kokevat terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi on kasvanut. Vuonna 2011 terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi kokeneita
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oli 22,6 prosenttia, vuonna 2013 osuus oli 22,4 prosenttia ja vuonna 2017 osuus oli 24,8 prosenttia. Osuus
on suurempi kuin muualla maassa, sillä vuonna 2017 koko maassa ammatillisen oppilaitoksen terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi kokeneiden 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden osuus oli 22,7 prosenttia.
Kuvio 26. Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Laittomia huumeita ainakin kerran kokeilleiden ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden
osuus on lisääntynyt vuodesta 2013 Kajaanissa, kun taas muualla maassa osuus on vähentynyt. Vuonna
2011 laittomia huumeita kokeilleita Kajaanissa oli 21 prosenttia, vuonna 2013 osuus oli 17,3 ja vuonna 2017
laittomia huumeita ainakin kerran kokeilleita ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoita oli
19,6. Koko maassa laittomia huumeita ainakin kerran kokeilleita vuonna 2017 oli 20,9 prosenttia.
Kuvio 27. Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
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Lukion 1.–2.-luokkalaisista laittomia huumeita ainakin kerran kokeilleiden määrä on vähentynyt vuodesta
2013. Tällöin heitä oli 13,4 prosenttia ja vuonna 2017 heitä oli viisi prosenttia.
Kuvio 28. Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa olleiden lukiolaisten osuus on vähentynyt vuodesta 2013.
Tällöin heitä oli 17,9 prosenttia ja vuonna 2017 heidän osuus oli 11,7 prosenttia. Muuhun maahan verrattuna kajaanilaisten lukiolaiset ovat harvemmin tosi humalassa.
Kuvio 29. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Kajaanilaisten ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista tosi humalassa vähintään kerran
kuukaudessa olleiden osuus vuonna 2017 oli 35,5 prosenttia. Määrä on hieman laskenut vuodesta 2013,
jolloin osuus oli 39 prosenttia. Muuhun maahan verrattuna, Kajaanilaiset ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2.
vuoden opiskelijat ovat useammin tosi humalassa.
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Kuvio 30. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa %, ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Indikaattori Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat ilmaisee 17-24 vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavan ikäisestä väestöstä. Koulutuksen ulkopuolelle jääneillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ko.
vuonna eivät ole opiskelijoita tai joilla ei ole tutkintokoodia eli ei perusasteen jälkeistä koulutusta.
Väestötietona käytetään keskiväkilukua.
Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17–24-vuotiaiden nuorten osuudessa on tapahtunut myönteinen muutos. Määrä on vähentynyt vuoden 2015 jälkeen. Vuonna 2015 koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osuus
Kajaanissa oli 8,1 prosenttia ja vuonna 2016 se oli 7,3 prosenttia. Koko maassa vastaava osuus vuonna 2016
oli 8,3 prosenttia. Koko maahan ja muualle Kainuuseen verrattuna Kajaanin tilanne on parempi.
Kuvio 31. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 vuotiaat % vastaavan ikäisestä väestöstä

23
Indikaattori Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet 15–24-vuotiaat/1000 vastaavan ikäistä ilmaisee vuoden aikana päihdehuollon katkaisu- ja kuntoutusyksiköissä laitoshoidossa olleiden 15 - 24-vuotiaiden osuuden tuhatta vastaavan ikäistä kohden. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Päihdehuollon laitoksiksi on tässä määritelty Kelan kuntoutusrahaan oikeuttavat laitokset ja kaikki katkaisuhoitoasemat.
Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleiden 15–24-vuotiaiden määrä Kajaanissa on lisääntynyt vuodesta
2011, mutta suunta on kääntynyt laskuun vuoden 2013 jälkeen. Vuonna 2016 päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleiden 15–24-vuotiaiden määrä on sama Kajaanissa kuin koko maassa.

Kuvio 32. Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet 15–24-vuotiaat/1000 vastaavan ikäistä

Indikaattori Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä ilmaisee mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden (F00 - F99)
vuoksi työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä saaneiden osuuden prosentteina 16 24-vuotiaasta väestöstä tilastovuoden lopussa. Työkyvyttömyyseläkkeet käsittävät toistaiseksi myönnetyt
eläkkeet ja määräaikaiset kuntoutustuet. Vuonna 2007 noin puolella oli mielenterveysdiagnoosina älyllinen
kehitysvammaisuus (F70 - F79).
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien 16–24-vuotiaiden
kajaanilaisten osuus on kääntynyt laskuun vuonna 2015. Kajaanin tilanne on hieman huonompi kuin muualla maassa. Muuhun Kainuuseen verrattuna Kajaanissa on parempi tilanne.
Kuvio 33. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä
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Yhteenveto Painopistealueesta Nuoret ja nuoret aikuiset:
Yksinäisyyden kokemus on lisääntynyt sekä lukiolaisilla että ammattiin opiskelevilla
Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat kokevat terveydentilansa huonommaksi kuin lukiolaiset.
Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden huumeidenkäyttö on lisääntynyt, kun taas lukiolaisten huumeidenkäyttö on vähentynyt
Alkoholin humalakäyttö on vähentynyt sekä ammatillisen oppilaitoksen että lukion opiskelijoilla
Lisäksi:
Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osuus on vähentynyt,
Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleiden määrä on vähentynyt
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien 16–24-vuotiaiden
osuus on kääntynyt laskuun.
5. Työikäiset

Työikäisten hyvinvointia kuvataan seuraavien hyvinvointikertomuksen indikaattorien avulla: Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat, Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat,
Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat ja
Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet 25 - 64-vuotiaat.
Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden 25–64-vuotiaiden kajaanilaisten osuus on laskenut
vuoden 2015 jälkeen. Vuonna 2015 heitä oli 2,33 prosenttia ja vuonna 2016 2,09 prosenttia. Muualla Suomessa ja Kainuussa mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden määrä on hieman vähäisempi
verrattuna Kajaaniin.
Kuvio 34. Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1000 vastaavan ikäistä
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Työkyvyttömyyseläkettä saavien määrä on vähentynyt verrattuna aiempaan. Vuonna 2013 työkyvyttömyyseläkettä sai 10,3 prosenttia väestöstä, vuonna 2014 osuus oli 10,2 prosenttia ja vuonna 2016 9,5 prosenttia.
Koko maahan verrattuna Kajaanissa on enemmän työkyvyttömyyseläkettä saavia. Kainuussa työkyvyttömyyseläkettä saavia on hieman enemmän kuin Kajaanissa.
Kuvio 35. Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä

Vaikeasti työllistyvien 15–64-vuotiaiden määrä on laskenut vuodesta 2015. Vuonna 2014 heitä oli 6,9 prosenttia, vuonna 2015 7,4 prosenttia ja vuonna 2016 6,9 prosenttia. Verrattuna koko maahan Kajaanissa on
hieman enemmän vaikeasti työllistyviä.
Kuvio 36. Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15 - 64-vuotiaista
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Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden 25–64-vuotiaiden määrä on pysynyt ennallaan. Vuonna 2013
heitä oli 1,8 prosenttia saman ikäisestä väestöstä, vuonna 2014 1,9 prosenttia ja vuonna 2015 2,0 prosenttia. Vuonna 2016 suunta on kääntynyt laskuun ollen 1,7 %. Koko maahan verrattuna Kajaanissa on vähemmän toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavia.
Kuvio 37. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä

Indikaattori Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet 25 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavan ikäistä
ilmaisee vuoden aikana päihdehuollon katkaisu- ja kuntoutusyksiköissä laitoshoidossa olleiden 25 - 64-vuotiaiden osuuden tuhatta vastaavan ikäistä kohti. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa.
Päihdehuollon laitoksiksi on tässä määritelty Kelan kuntoutusrahaan oikeuttavat laitokset ja kaikki katkaisuhoitoasemat.
Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleiden 25–64-vuotiaiden määrässä Kajaanissa on tapahtunut kasvua
vuoteen 2015 mennessä verrattuna edellisiin vuosiin. Vuonna 2015 indikaattorin arvo oli 3, vuonna 2014 1
ja vuonna 2013 arvo oli 2. Vuoden 2015 suunta on kääntynyt laskuun. Päihdehuollon laitoksissa hoidossa
olleiden määrässä ei ole eroa verrattuna koko maahan.

27
Kuvio 38. Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet 25 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavan ikäistä

Yhteenveto Painopistealueesta Työikäiset:
Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden osuus on kääntynyt laskuun, mutta on muuta
maata suurempi
Työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus on kääntynyt laskuun, mutta on muuta maata suurempi
Rakennetyöttömyys on vähentynyt
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden määrä on pysynyt ennallaan
Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleiden määrässä oli nousua v. 2015, mutta on kääntynyt laskuun
6. Ikäihmiset
Ikäihmisten hyvinvointia tarkastellaan seuraavien hyvinvointikertomuksen indikaattorien avulla: Ikävakioitu
dementiaindeksi, Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, Kotona asuvat 75 vuotta
täyttäneet, Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet sekä Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet
75 vuotta täyttäneet.
Ikävakioitu dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien (korvauskoodilla 307: donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini tai memantiini) määrän suhteutettuna väestöön ja
edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100. Dementiaindeksin arvo Kajaanissa on ollut nouseva. Vuonna 2012 se oli 133,4 ja vuonna 2013 arvo oli 135,2. Vuoden
2014 arvo on 142,7.
Kuvio 39. Dementiaindeksi, ikävakioitu
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Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen 65 vuotta täyttäneiden määrä on Kajaanissa samalla tasolla kuin
muualla Kainuussa ollen 68,3 prosenttia vuonna 2016. Muualla maassa erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen 65 vuotta täyttäneiden osuus on pienempi kuin Kajaanissa ja Kainuussa eli 61,4 prosenttia.

Kuvio 40. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % vastaavan ikäisestä väestöstä

Indikaattori Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet ilmaisee vuoden lopussa kotona asuvien osuuden prosentteina vastaavan ikäisestä väestöstä. Indikaattoria laskettaessa kotona asuviksi laskettiin muut kuin sairaaloissa ja terveyskeskuksissa pitkäaikaishoidossa, vanhainkodeissa, vanhusten tehostetussa palveluasumisessa, kehitysvammalaitoksissa tai kehitysvammaisten autetussa asumisessa olleet. Väestötietoina käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa.
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Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuudessa Kajaanissa on tapahtunut vähäistä kasvua. Vuonna 2014
kotona asuvia 75 vuotta täyttäneitä Kajaanissa oli 89,3 prosenttia, vuonna 2015 luku oli 89,3 prosenttia ja
vuonna 2016 kotona asuvia yli 75 vuotiaita Kajaanissa oli 89,7 prosenttia. Suomessa kotona asuvien osuus
75 vuotta täyttäneistä oli vuonna 2016 hieman suurempi kuin Kajaanissa, eli 90,9 prosenttia.
Kuvio 41. Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä

Täyttä kansaneläkettä saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuus Kajaanissa, Kainuussa ja koko maassa on
laskenut 2000 -luvulla. Vuonna 2013 täyttä kansaneläkettä saaneiden 65-vuotta täyttäneiden osuus Kajaanissa oli 2,3 prosenttia, vuonna 2014 osuus oli 2,1 prosenttia ja vuonna 2016 osuus oli 1,7 prosenttia. Suomessa täyttä kansaneläkettä saaneita 65 vuotta täyttäneitä vuonna 2016 oli 2,1 prosenttia. Täyden kansaneläkkeen saajia ovat henkilöt, joilla on vain vähän tai ei lainkaan ansioeläkkeitä.
Kuvio 42. Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä
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Indikaattori Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä ilmaisee, kuinka monta prosenttia 75 vuotta täyttäneistä saa säännöllisesti kotipalvelua
ja/tai kotisairaanhoitoa. Tietolähteenä on THL:n kotihoidon asiakaslaskenta, johon kerätään tiedot kaikista
niistä asiakkaista, joilla on palvelu- tai hoitosuunnitelma tai jotka saavat kotipalvelua, kotisairaanhoitoa tai
päiväsairaalahoitoa vähintään kerran viikossa. Tätä indikaattoria varten poimittiin vain ne asiakkaat, jotka
ovat saaneet kotipalvelua tai kotisairaanhoitoa (mukaan ei siis otettu kaikkia kotihoidon laskennassa ilmoitettuja asiakkaita). Asiakkaisiin ei sisälly niitä henkilöitä, jotka ovat laitoshoidossa tai asumispalvelujen piirissä laskentapäivänä, vaikka heillä olisi palvelu- ja hoitosuunnitelma voimassa.
Säännöllistä kotihoitoa saaneiden 75 vuotta täyttäneiden kajaanilaisten osuus on lisääntynyt. Vuonna 2013
säännöllistä kotihoitoa sai 11,2 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä, vuonna 2015 12,4 prosenttia ja vuonna
2016 säännöllistä kotihoitoa sai 12,8 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä kajaanilaisista. Koko maassa säännöllistä kotihoitoa saavien osuus on laskenut ja vuonna 2016 säännöllistä kotihoitoa saaneita oli kokon maassa
11.3 prosenttia.

Kuvio 43. Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä

Yhteenveto Painopistealueesta ikäihmiset:
Ikävakioitu dementiaindeksi on noussut. Dementiaindeksi on Kajaanissa korkeampi kuin muualla maassa
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus pysynyt aiemmalla tasolla. Oikeutettuja on saman verran
Kajaanissa kuin muualla maassa
Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus ennallaan
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Täyttä kansaneläkettä saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuus on laskenut
Säännöllistä kotihoitoa saaneiden 75 vuotta täyttäneiden osuus on lisääntynyt
Kajaanissa on tehty mm. seuraavia hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä hyvinvointikertomuskaudella 20132017:
Kuntalaisten omasta hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeys ja sen vahvistuminen nähdään tärkeänä. Kuntalaisten voimaantumisen tukeminen ja osallisuuden vahvistaminen on keskeistä hyvinvointia ja terveyttä
edistävässä työssä. Kaupunkilaisille on tarjolla monia mahdollisuuksia osallistua palvelujen kehittämiseen.
Esimerkiksi sähköiset palvelut, kansalaistoiminnan tukeminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen edistävät kuntalaisten omaa roolia hyvinvoinnin edistämisessä.
Kaupungin viihtyisyyttä on lisännyt mm. Rantapuiston uusiminen ja kaupungin keskustan kehittäminen kävelypainotteiseksi. Toimivat kevyen liikenteen väylät, kuten pyörä- ja kävelytiet ja puistoalueet lisäävät kaupunkilaisten hyvinvointia ja edistävät sujuvaa arkea.
Myös liikuntapaikkarakentaminen, liikuntalaitokset sekä hyvin hoidetut ulkoliikuntapaikat ovat edistäneet
kajaanilaisten omaehtoista hyvinvointia. Menneellä hyvinvointikertomuskaudella ovat valmistuneet vesiliikuntakeskus, keilahalli, pallohallin tekonurmi, liikuntapuiston tekonurmi ja -sosiaalitilat, Vimpelin urheilukentän peruskorjaus ja skeittiparkki. Palvelujen saavutettavuutta käyttäjän näkökulmasta on lisännyt se,
että erillään olleet liikuntaan liittyvät palvelut on koottu ympäristötekniselle toimialalle liikuntatulosyksikköön ”yhden luukun –periaatteella”.
Kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta seurataan kouluterveyskyselyillä, Move! -mittauksella, Kaukametsän
opiston liikuntaryhmien osallistujamäärillä, liikuntapalveluiden tuetun terveysliikunnan kävijämäärillä ja urheiluseurojen avustustoiminnan tilastoilla.
Vuonna 2017 kouluterveyskyselyn mukaan hengästyttävää liikuntaa yhden tunnin viikossa omalla vapaaajallaan harrasti perusopetuksen 8-9 luokkalaisista 23,4 prosenttia, lukion 1-2 vuoden opiskelijoista 24,4
prosenttia ja ammattioppilaitoksen 1-2 vuoden opiskelijoista 45,9 prosenttia.
Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.
Kaukametsän opiston liikuntaryhmissä vuonna 2017 oli 2265 osallistujaa, joista miehiä oli 349 ja naisia
1623. Toteutuneita opetustunteja vuonna 2017 oli 2190 tuntia.
Tuetun terveysliikunnan kävijämäärä vuonna 2017 oli 32580.
Vuonna 2017 liikuntalaitosten kävijämäärä oli yhteensä 681.000. Vuonna 2017 kajaanilaisissa urheiluseuroissa oli yhteensä 9322 jäsentä, joista 0-6 vuotiaita 457, 7-17 vuotiaita 2776, 18-64 vuotiaita 3827 ja yli 65
vuotiaita 817.
Koulukiinteistöjen peruskorjaukset ja uudisrakentaminen ovat lisänneet kouluympäristöjen toimivuutta ja
viihtyisyyttä sekä terveellistä oppimisympäristöä. Tämä on todentunut myös kouluterveyskyselyjen tuloksissa.
Nuorten palvelupaikka Nuppa on suunnattu alle 30-vuotiaille, jotka pohtivat omaan elämäänsä liittyviä valintoja ja asioita. Se tarjoaa koulutuksen ohjausta yhteishakuun, aikuisopiskeluun ja muuhun koulutukseen
liittyen sekä uraohjausta, tukea kohti koulutusta ja opiskeluvalmiuksien vahvistamista. Muun muassa Tepalveluiden asiantuntijan aikavaraukset, tukea työkokeiluun ja kuntouttavaan työtoimintaan.
Nupassa toimii erilaisia nuorten elämänhallinta-, hyvinvointi- ja teemaryhmiä, joissa on myös yksilöohjausta
sekä järjestöjen ja yhteisöjen toimintaryhmiä. Ryhmiin voi vapaasti osallistua ja voi tulla kehittämään uusia
ryhmiä.
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Kuntalaisilla on ollut mahdollista myös osallistua järjestöjen kautta järjestöilloissa kaupungin Hyvinvointityöryhmän toimintaan. Järjestöillat ovat olleet hyvä ja tehokas menetelmä saada vapaaehtoistoimijat ja eri
järjestöjen edustajat osallistumaan hyvinvointi- ja terveyden edistämistyöhön. Kaupungissa toimiva vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston rooli on hyvinvointityössä tärkeä.
Ikäihmisten omaehtoista liikunnan harrastamista on tuettu yhdessä potilasjärjestöjen kanssa. Vesiliikuntakeskuksessa on otettu käyttöön erityisuimaranneke vuonna 2013. Asiakas saa edullisen rannekkeen esittämällä Kela – kortin tai lääkärin asettaman diagnoosin tai lääketieteellisen selvityksen. Erityisuimaranneke
on uinnin tai kuntosalin vuosiranneke. Rannekkeen tavoitteena on aktivoida henkilöä omaehtoisen liikunnan pariin.
Kaupunki edistää asukkaiden omaehtoista hyvinvointia myöntämällä tapahtuma-avustuksia. Tapahtumaavustusta voidaan hakea Kajaanissa järjestettävään tapahtumaan järjestäjän taloudellisen riskin pienentämiseksi. Tapahtuma-avustus on ensisijaisesti tilojen ja alueiden vuokratukea, työvoimatukea, välinetukea sekä suorituspaikkojen kunnostusta, ja toissijaisesti markkinointitukea.
Osallisuutta ja kaupunkilaisten hyvinvointia on lisännyt myös museoiden pääsymaksun poistaminen.
Osallisuutta tulee ylläpitää ja lisätä kuluvalla valtuustokaudella edelleen luomalla kaupunkilaisille monipuolisia osallisuuden mahdollistavia rakenteita.
Kajaanin kaupungin Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen työryhmä (HYTETU) on kokoontunut säännöllisesti valtuustokauden 2013-2016 aikana 4-6 kertaa vuodessa. Kaupungin johtaja on nimittänyt työryhmän tehtäväänsä. Ryhmään kuuluu vakinaisia jäseniä kaupungin eri hallinnonaloilta ja liikelaitoksista sekä Kainuun liitosta että Kainuun sote-kuntayhtymästä. Ryhmän puheenjohtajana on toiminut valtuustokauden alussa Mikko Saari ja valtuustokauden lopussa ja edelleen Jarmo Kinnunen. Arja Oikarinen
Kajaanin ammattikorkeakoulusta on toiminut ryhmässä sähköisen hyvinvointikertomuksen pääkäyttäjänä.
Kajaanin kaupungin Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen työryhmällä (HYTETU) on tiivis
yhteistyö Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa erilaisten hankkeiden, opinnäytetöiden ja asiantuntijapalveluiden muodossa.
HYTETU-työryhmä on kutsunut ryhmän kokouksiin lisäksi eri järjestöjen, vapaaehtoistoimijoiden, hankkeiden ja viranomaisten edustajia, jotka ovat tuoneet omaa asiantuntemustaan ja kokemustietoa sekä laajan
että vuosittaisten hyvinvointikertomusten laadintaan. Lisäksi HYTETU-työryhmä on järjestänyt toukokuussa
2014, 2015 ja 2016 järjestöillat, joissa Kajaanissa toimivat eri järjestöjen edustajat ovat päässeet mukaan
hyvinvointiyöhön. Kuhunkin kolmena perättäisenä vuotena järjestettyyn tapahtumaan osallistui 30-50
edustajaa eri järjestöistä. Kumppanuus kolmannen sektorin toimijoiden kanssa nähdään tärkeänä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä.
Sähköinen hyvinvointikertomus (SHVK) on apuväline hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatimiseen.
Kulunut valtuustokausi oli ensimmäinen kerta, jolloin SHVK oli Kajaanissa käytössä. Näin ollen välineen käytön opettelu ja oppiminen vaatii harjoittelua sekä pääkäyttäjältä että ryhmän muilta jäseniltä. Ryhmän puheenjohtaja ja pääkäyttäjä ovatkin osallistuneet koulutustilaisuuksiin, joissa työkalun käyttöön on saatu ohjausta. Sähköiseen hyvinvointikertomukseen sisältyy työkalu ”vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteossa”. Työkalun käyttöön on tutustuttu maakunnallisessa Hyte-työryhmässä. Kainuussa toimii kuntien hyvinvointikoordinaattoreiden maakunnallinen työryhmä. Työryhmässä on tehty yhteistyötä kuntien hyvinvointikertomusten ja -suunnitelmien laadinnassa mm. siten, että kaikissa Kainuun kunnissa otetaan käyttöön THL: n Hyte kertoimen indikaattorit.
Yhteenveto Kajaanilaisten hyvinvoinnista laajan hyvinvointikertomuksen 2013-2017 painopisteiden arvioinnin pohjalta:
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Vahvuudet:
Väestön koulutustaso on noussut
Lasten ja nuorten humalajuominen ja huumekokeilut ovat vähentyneet
Koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten osuus on vähentynyt
Kaupunkiympäristö on viihtyisä
Ikäihmisten turvallinen kotona asuminen on mahdollista
Rakennetyöttömyys on vähentynyt
Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osuus on vähentynyt
Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleiden määrä on kääntynyt laskuun
Heikkoudet ja huolenaiheet:
Väestöllinen huoltosuhde heikkenee Kajaanissa ja koko maassa.
Väestö vähenee Kajaanissa.
Kuntalaisten osallisuus: äänestysaktiivisuus on laskenut sekä kunta- että eduskuntavaaleissa
Yksinäisyyden kokemus on lisääntynyt lapsilla ja nuorilla
Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden huumekokeilut ovat lisääntyneet ja he kokevat terveydentilansa
huonommaksi kuin lukiolaiset.
Nuorten mielenterveyden häiriöt eivät ole vähentyneet
Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden osuus on kääntynyt laskuun, mutta on muuta
maata suurempi
Työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus on kääntynyt laskuun, mutta on muuta maata suurempi
Ikävakioitu dementiaindeksi on noussut. Dementiaindeksi on Kajaanissa korkeampi kuin muualla maassa
Ennallaan:
Ahtaasti asuvien lapsiasuntokuntien osuus on pysynyt ennallaan
Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaiden osuus on pysynyt ennallaan
Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaiden määrä on laskenut
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden määrä on pysynyt ennallaan
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus pysynyt aiemmalla tasolla. Oikeutettuja on saman verran
Kajaanissa kuin muualla maassa
Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus ennallaan
Täyttä kansaneläkettä saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuus on laskenut
Säännöllistä kotihoitoa saaneiden 75 vuotta täyttäneiden osuus on lisääntynyt

Laaja hyvinvointisuunnitelma 2018-2020
Kajaanin kaupungin laajassa hyvinvointisuunnitelmassa kuvataan tavoitteet, toimenpiteet, resurssit ja arviointimittarit vuosille 2018-2020. Tämän laajan hyvinvointisuunnitelman tavoitteet, toimenpiteet ja resurssit
on kirjattu yleisellä tasolla. Konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet ja resurssit kaudelle 2018-2019 löytyvät
vuosisuunnitelmassa, joka on erillisenä dokumenttina.
Hyvinvointisuunnitelmatyössä on huomioitu valtakunnalliset ohjelmat eli Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelma ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viisi kärkihanketta: 1. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE), 2. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O),
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3. Palvelut asiakaslähtöisiksi, 4. Edistetään osatyökykyisten työllistymistä ja 5. Edistetään terveyttä ja hyvinvointia ja vähennetään eriarvoisuutta. Lisäksi kärkihankkeiden alueelliset toimeenpano-ohjelmat eli LAPEmuutosagentti ja Mukava Kainuu -hanke, I&O -hankkeen muutosagentti ja Erityislasten omaishoidon kehittäminen - ErinOmainen -hanke ja OTE maakunnassa -Polut kuntoon, Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaalija terveydenhuollossa poikkihallinnollisesti (VESOTE -hanke) sekä Voimaa vanhuuteen toimintamalli (Ikäinstituutti) on huomioitu hyvinvointisuunnitelman laadinnassa.
Samoin valtakunnalliset terveydenedistämisen ohjelmat kuten Terveys 2015 -kansanterveysohjelma ja
Terveyden edistämisen laatusuositus ja Turvallisesti yhdessä - Kansallinen rikoksen torjuntaohjelma 20162020 on tiedostettu suunnitelman laadinnan taustalla.
Kajaanin kaupunkistrategia ” Luontokaupunki Kajaani – kasvun kärjessä 2022” hyväksyttiin 11.6.2018 ja se
on pohjana hyvinvointisuunnitelmassa. Kaupunkistrategian mukaan kaupungin arvot ovat oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus, turvallisuus sekä luottamus tulevaisuuteen. Arvot näkyvät toiminnassa siten, että hyvinvointia edistetään tekemällä päätöksiä oikeudenmukaisesti ja toiminta on avointa ja läpinäkyvää. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kunnioitetaan ja edistetään sekä yksilöllisyyttä arvostetaan ja erilaisuus nähdään
voimavarana. Turvalliseen ja terveelliseen ympäristöön panostetaan ja sujuva arki mahdollistetaan. Kaupungin elinvoimaa edistetään myös tulevaisuudessa.
Muita Kajaanin kaupungin omia ohjelmia, jotka suunnitelmaa tehdessä on huomioitu ovat 1. Kajaanin liikenneturvallisuussuunnitelma 2. Kajaanin kaupungin elinkeino-ohjelma 3. Kajaanin kaupungin liikuntapoliittinen ohjelma 2025 ja 4. Kajaanin ydinkeskustan kehittämissuunnitelma.
Kainuun alueen ohjelmista ja hankkeista hyvinvointisuunnitelmatyössä ja suunnitelman toimenpiteissä ja
resursseissa on huomioitu Kainuun turvallisuussuunnitelma "Yhteisyydellä turvallisuutta Kainuussa, Lasten
ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017-2021, Kainuun kuntien yhteinen esiopetussuunnitelma,
JärjestöKainuu2.0 - hyvinvoinnin tukena 2017-20 hanke, Digitaalisen osaamisen kehittäminen soten koulutuksessa ja palveluissa Kainuussa -hanke sekä Hyvinvoinnin palvelutarjotin.
Vuoden 2017 kouluterveyskyselystä nousee esille kouluikäisten ja toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointia
suojaavina ja vahvistavina tekijöinä perheen vuorovaikutussuhteet ja vahva vanhemmuus, osallisuus ja yhteisöön kiinnittyminen sekä mielen hyvinvointi ja jaksaminen. Kouluterveyskyselyn tulokset ja tulosten analysointi ja hyödyntäminen eri foorumeissa ja eri yhteyksissä on tärkeä apuväline kouluikäisten ja nuorten ja
heidän perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.

Tavoitteet painopistealueittain vuosille 2018-2020:
Painopistealue: Talous ja elinvoima
•Kuntalaisten osallisuus lisääntyy
•Työikäinen väestö on työssä tai koulutuksen piirissä

Painopistealue: Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet
•Varhaiskasvatus- ja kouluympäristö on terveellinen ja turvallinen ja koululaisten terveyttä, hyvinvointia ja
terveellisiä elämäntapoja edistävä
•Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen
Painopistealue: Nuoret ja nuoret aikuiset
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•Nuorten aikuisten (18-29v) rikos- ja häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisy ja varhainen tuki
•Nuorten mielenterveyden edistäminen

Painopistealue: Ikäihmiset
•Ikäihmisten turvallinen kotona asuminen mahdollisimman pitkään
• Ikäihmisten ja ikääntyvien liikuntaharrastaminen lisääntyy

Painopistealue: Kaikki ikäryhmät
•Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveydentilaa seurataan ja raportoidaan luottamushenkilöjohdolle
•Kuntalaisten liikunta-aktiivisuus lisääntyy

Hyvinvointisuunnitelman indikaattorit
Seuraavissa taulukoissa näkyvät kunkin painopistealueen tavoitteiden lisäksi suunnitellut toimenpiteet, vastuutahot, resurssit ja arviointimittarit. Arviointimittareiden valinnassa on huomioitu Hyte-kertoimeen vaikuttavat indikaattorit. Valtio tukee kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä erillisellä valtionosuudella. Valtionosuus otetaan käyttöön näillä näkymin vuonna 2021 ja sen suuruus määräytyy kahdenlaisten indikaattorien perusteella: prosessi-indikaattoreista ja tulosindikaattoreista. Yhteensä indikaattoreita on 37.
Kaikki hyte-kertoimeen vaikuttavat indikaattorit ovat Kajaanin kaupungin laajan hyvinvointisuunnitelman
2018- 2020 tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa mukana. Samat indikaattorit on sovittu maakunnallisessa Hyte-työryhmässä otettavaksi käyttöön myös muissa Kainuun kuntien hyvinvointisuunnitelmissa.
Toimintaa kuvaavat prosessi-indikaattorit (29 kpl) mittaavat nykytilannetta. Niillä haetaan vastausta kysymykseen "Minkälaista kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ on".
Toimintaa kuvaavat indikaattorit:
1. peruskoulut (10 yksittäistä indikaattoria)
2. liikunta (10 yksittäistä indikaattoria)
3. kuntajohto (9 yksittäistä indikaattoria)
Tulosindikaattorit (8 kpl) mittaavat muutosta väestössä. Niillä haetaan vastausta kysymykseen "Minkälaisia
muutoksia kunnan asukkaiden terveydessä ja hyvinvoinnissa on tapahtunut viimeisten kahden vuoden aikana"?
Tulosindikaattorit on valittu seuraavien periaatteiden mukaan:
1.

kunta voi omalla toiminnallaan vaikuttaa indikaattoreihin

2.

eri ikäryhmät ovat edustettuina

3.

jotta kunnan väestörakenne, sairastavuus tai työttömyystilanne ei vaikuttaisi tulokseen,
mitataan tulosindikaattoreissa lähtökohtaisesti muutosta
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4.

tavoite on, että kunnat olisivat mahdollisimman paljon samalla viivalla ja niillä on mahdollisuus saada todettavia, hyviä muutoksia näissä asioissa aikaan

Tulosindikaattoreista lasketaan kahden viimeisimmän vuoden erotus kuvaamaan tapahtunutta muutosta.

Laaja hyvinvointisuunnitelma 2018-2020

Painopistealue 1. Talous ja elinvoima
Tavoite

Kuntalaisten osallisuus
lisääntyy

Työikäinen väestö on
työssä tai koulutuksen
piirissä

Resurssit

Arviointimittarit

Kuntalaiset osallistuvat
palveluiden kehittämiseen ja suunnitteluun
asiakasraatien tai foorumien kautta

Olemassa olevat henkilöstöresurssit
Kaupungin talousarvion
mukaiset resurssit
Vapaaehtoistyö.fi/portaali
JärjestöKainuu2.0 hanke 2017-2020
Kaiku-kortti
Kainuun Järjestöfoorumi

TEA-viisarin indikaattorit "Palveluiden suunnittelu" ja "Kuntalaisfoorumeja"
Äänestysaktiivisuus

Etsivä nuorisotyö/ nuorisotoimi
Yhteistyön vahvistaminen kolmannen sektorin
kanssa

Täydennyskoulutus
Järjestöjen resurssit ja
vapaaehtoisten tärkeä
panos
Työllisyydenhoidon
kumppanuussopimukset
kuuden Kajaanilaisen
yhdistyksen kanssa (Etnika-Kainuu, Kainuun
Nuotta, Kajaanin työvoimayhdistys, Kapova, Nakertaja-Hetteenmäen
kyläyhdistys, Spartak Kajaani)
OTE maakunnassa -Polut kuntoon -hanke

Toimenpiteet ja vastuutaho

Sotkanetin indikaattorit
" Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 -vuotiaat", "Nuorisotyöttömät", "Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25-64 -vuotiaat",
Työkyvyttömyyseläkettä
saavat 25-64 -vuotiaat"

Painopistealue 2. Lapset
Tavoite

Toimenpiteet ja vastuutaho

Resurssit

Arviointimittarit
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Varhaiskasvatus ja kouluympäristö ovat terveelliset, turvalliset ja
lasten ja koululaisten
terveyttä, hyvinvointia
ja terveellisiä elämäntapoja edistäviä

Koulupäivän liikuntaa lisätään

Kouluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja kouluyhteisön
hyvinvointia ylläpidetään ja edistetään.

Kouluruokailusuosituksia noudatetaan/ Kajaanin mamselli
Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan kouluruokailun järjestämisessä tehtävä yhteistyö
ruokailusta vastaavan
keittiöhenkilökunnan
kanssa
Varhaiskasvatuksessa
noudatetaan varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksia ja
toimitaan Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman mukaisesti
Varhaiskasvatuksessa
noudatetaan varhaiskasvatuksen ravitsemussuosituksia

Kaupungin talousarvion
mukaiset resurssit

Osallistuminen kouluterveyskyselyyn

TEA-viisari indikaattorit
"Koulupäivän liikuntaa
lisäävät toimenpiteet"

TEA-viisarin indikaattorit: "Viimeisin työolotarkastus tehty kolme
vuotta sitten", "Opettajamitoitus", "Koulupsykologin työpanos",
"Koulukuraattorin työpanos","Poissaolojen
seuranta" ja "Tapaturmien ennaltaehkäisy"
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Edistetään terveyttä ja
puututaan ongelmiin
(erit. tupakointi, humalajuominen, ylipaino,
seksuaaliterveys)/ Lapsiperheiden terveydenhuolto ja sosiaalihuolto,
koulut ja varhaiskasvatus. (Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma
2017)

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen
(Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
2017,10)

Sähköistä asiointia kehitetään ja otetaan käyttöön eri toimijoita palveleva sähköinen informaatiokanava)/ Kainuun soten perhepalvelut ja Kajaanin kaupungin sivistyspalvelut

Sotkanetin indikaattorit
kouluterveyskyselystä
"Kokee terveydentilansa
keskinkertaiseksi tai
huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista, "Tupakoi
päivittäin, % 8. ja 9.luokan oppilaista", "Ylipaino, 8. ja 9. luokan
oppilaista

Kainuun soten uudet Internet-sivut (v. 2017),
palvelutarjotin ja Omasote -palveluiden kehittäminen, Kainuun nuorisotakuun Internet-sivut,
lasten ja nuorten sähköiset palvelut (nuorisotyö)
LAPE-kärkihankkeen toimeenpanohanke Mukava-Kainuu (Kainuun
perhekeskus, vanhemmuuden tuki, eroauttaminen, Maahanmuuttajapalvelut -&gt; kotoutumisen edistäminen)

Seurataan toteutumista

Resurssit

Arviointimittarit

Painopistealue Nuoret ja nuoret aikuiset
Tavoite

Nuorten aikuisten (1829v) rikos- ja häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisy ja varhainen tuki
(ks. Kainuun turvallisuussuunnitelma 20152018, 19)

Toimenpiteet ja vastuutaho

Yhteistyön tiivistäminen
ja toimintamallien kehittäminen vastaamaan
varhaisen tuen tarpeeseen.

Poikkihallinnollinen yhteistyö
Etsivä nuorisotyö
Ankkuritoiminta (Kajaanin poliisiasema, Kajaanin kaupunki ja Kainuun
soten yhteistoimintasopimus. Ehkäisevän toiminnan malli, jonka tavoitteena on puuttua
lasten ja nuorten rikolliseen käyttäytymiseen,

Sotkanetin, poliisin ja
THL:n tapaturmatilastoista kootut indikaattorit (Kainuun turvallisuussuunnitelma 20152018,4):
"Poliisin tietoon tulleet
henkeen ja terveyteen
kohdistuneet rikokset /
1 000 asukasta"
"Alkoholijuomien
myynti asukasta kohti
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jo ennen kuin rikoskierre ehtii muodostua.

100 %:n alkoholina, litraa"
"Poliisin tietoon tulleet
rattijuopumustapaukset
/ 1 000 asukasta"
"Päihteiden vaikutuksen
alaisena tehdyistä rikoksista syyllisiksi epäillyt /
1000 asukasta"
"Päihteiden vaikutuksen
alaisina tehdyistä väkivaltarikoksista syyllisiksi
epäillyt / 1 000 asukasta"
"Poliisin tietoon tulleet
huumausainerikokset /
1 000 asukasta"
”Kokenut seksuaalista
väkivaltaa joskus tai
toistuvasti, % 8. ja 9.
luokan oppilaista”
”Kokenut seksuaalista
väkivaltaa joskus tai
toistuvasti, % lukion 1.
ja 2. vuoden opiskelijoista”

Nuorten mielenterveyden edistäminen

Painopistealue Ikäihmiset

Yhteistyön tiivistäminen

”Kokenut seksuaalista
väkivaltaa joskus tai
toistuvasti, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja
2. vuoden opiskelijoista”
Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 0 - 17-vuotiaat / 1
000 vastaavanikäistä
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Tavoite
Ikäihmisten turvallinen
kotona asuminen mahdollisimman pitkään (ks.
Kainuun turvallisuussuunnitelma 2015-2018,
21)
Ikäihmisten ja ikääntyvien liikunta- ja kulttuuriharrastaminen lisääntyy

Toimenpiteet ja vastuutaho

Resurssit

Kotitapaturmia ennaltaehkäistään

Kotihoidon palvelut
Järjestöjen resurssit ja
vapaaehtoisten tärkeä
panos

Kajaanin kaupungin
Kulttuuriohjelma 20192022
Liikuntaolosuhdestrategia 2020

Kaupungin tarjoamat liikunta- ja kulttuurimahdollisuudet
Kaiku –kortti
Kulttuuriresepti

Arviointimittarit

Sotkanetin indikaattori
"Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä"
Esim. tilastot Kaukaveden kävijämääristä, kirjaston kävijämäärät,
asiakastyytyväisyyskyselyt

Painopistealue Kaikki ikäryhmät

Tavoite

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveydentilaa seurataan ja raportoidaan
luottamushenkilöjohdossa

Kuntalaisten liikunta-aktiivisuus lisääntyy

Toimenpiteet ja vastuutaho

Resurssit

Arviointimittarit

Laaja hyvinvointikertoHYTETU-työryhmä
mus laaditaan kerran val- Poikkihallinnollinen
tuustokaudessa
yhteistyö

TEA-viisarin indikaattorit
"Laaja hyvinvointikertomus", "Johtoryhmä seuraa", "Paikallinen turvallisuussuunnitelma", "Tavoitteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa", "Tarkastuskertomus", "Johtamisvastuu terveyden edistämisessä" ja "Kunnan hyvinvointitavoitteet on huomioitu"

Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta seurataan vähintään joka
toinen vuosi ja siitä raportoidaan vuosittaisessa hyvinvointikertomuksessa tai vastaavassa

TEA-viisarin indikaattorit
"Säännöllinen seuranta" ja
"Yhteenveto hyvinvointikertomuksessa"

Kuntalaisten ja liikuntatoimen välisen yhteistyön ja toiminnan toteuttaminen

HYTETU-työryhmä
Poikkihalinnollinen
yhteistyö
Yhteistyö ja toiminta yhdistysten
ja liikuntaseurojen
kanssa
Poikkihallinnollinen
yhteistyö
Yhteistyö ja toiminta yhdistysten
ja liikuntaseurojen
kanssa eri ikäryhmien liikunnan
edistämisessä
Järjestetään liikkumisryhmiä ja liikuntaneuvontaa

TEA-viisarin indikaattorit
"Yhteistoiminta" , "Vaikuttamistavat", "Yhteenveto
hyvinvointikertomuksessa", "työnjako ja yhteistyö", "Liikunnan olosuhteisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi" ja "Poikkihallinnollinen työryhmä" sekä
"Liikkumisryhmiä"
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Vaikutusten ennakkoarviointi (EVAtyökalun käyttäminen)

Kulttuuri, taide ja liikunta
ymmärretään yhtenä tärkeänä hyvinvoinnin taustatekijänä

Kaupungin tapahSivistystoimiala
tuma-avustus
Liikuntapalvelut
Kulttuuri- ja liiMuseoiden vapaa pääsy kunta-avustukset
Kulttuurijärjestöjen avus- Kaupungin teatteri,
tustoiminta kehittää takansalaisjärjestöjen
pahtumia
tarjoamat palvelut,
Tuetaan paikallisia taikulttuurin vapaan
teen tekijöitä
kentän toimijat,
Kajaanin kaupungin Kulttuuriohjelma 2019-2022
Liikuntaolosuhdestrategia 2020

Kaiku –kortti
Nuorten kulttuuritoiminnan tukeminen (sivistystoimiala vastaa)

Asiakaspalaute
Kävijämäärä -tilastot
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