PALTAMON KUNNAN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2017 - 2020
Paltamon kunnan hyvinvointisuunnitelma 2017 – 2020 on osa Paltamon kunnan hyvinvointikertomusta. Tämä hyvinvointisuunnitelmaa pohjaa
kunnanvaltuuston 11.12.2017 § 63 hyväksymään kuntastrategiaan. Hyvinvointisuunnitelman painopisteet ja tavoitteet on asetettu samaan
viitekehykseen kuin kuntastrategian visio, strategiset painopisteet ja strategiset tavoitteet. Tämä on pyritty huomioimaan myös
hyvinvointisuunnitelman esittämistavassa.

Strateginen tavoite: TOIMELIAS KUNTA HYVIEN YHTEYKSIEN VARRELLA, OULUJÄRVEN RANNALLA
- SUJUVAT YHTEYDET ASUKKAILLE, MATKAILIJOILLE JA KILPAILUETU YRITYKSILLE
Tavoite
Toimenpiteet ja vastuutaho
Resurssit
Kehitetään palvelujen laatua, oikeaaikaisuutta, turvallisuutta ja
tehokkuutta

Parannetaan kuntalaisten sähköistä
tiedonsaantia, yhteydenpitoa ja
asiointia

Pidetään kunnossa ja edelleen parannetaan
viestintää sekä fyysisiä ja digitaalisia yhteyksiä
(esim. tiet, tietoliikenneyhteydet, viestintä)
Tietoliikenneyhteyksien luominen (esim.
valokuitu)
Järjestetään toimivat ja asiakaslähtöiset
liikkumis- ja kuljetusmahdollisuudet kotoa
palveluiden äärelle ja takaisin.
Hyödynnetään oppimisteknologiaa ja
kehitetään oppimisen toimintakulttuuria.

tekninen toimi,
kunnanjohtaja,
kunnan eri palvelualueet

kunnossapidettyjen teiden km-määrä
katuvalaistuksen kattavuus
asfaltointien kattavuus
tietoliikenneyhteyksien kattavuus

kunnan eri palvelualueet,
Kainuun sote

asiointiliikenteen käyttäjät lkm
julkisten yhteyksien lkm

sivistyspalvelut

laadullinen tarkastelu(*)

Lisätään kuntalaisten sähköistä tiedonsaantia, kunnan eri palvelualueet,
yhteydenpitoa ja asiointia.
Kainuun sote
Vahvistetaan kuntalaisten valmiuksia
sähköiseen asiointiin.

Arviointimittarit

peruskoulu, lukio,
kansalaisopisto, kirjasto

uudet sähköiset palvelut (vuosittain)
sähköisten palvelujen käyttäjien lkm
sähköisten palvelujen käyttömäärä
kansalaisopiston ko. kurssit
vertaisohjaajien ohjauskerrat (kirjasto)

(*) Laadullinen tarkastelu = Laadullisella tarkastelulla tarkoitetaan tässä hyvinvointisuunnitelmassa sanallista arviointia asian tilasta tarkasteltavana olevalla ajanjaksolla.
Sanallinen arviointi täydentää määrällisesti esitettyä arviointia. Laadullinen tarkastelu tehdään vuosittain hyvinvointikertomuksen yhteydessä.
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- VAHVA IDENTITEETTI JA AINUTLAATUINEN, KIINNOSTAVA/POSITIIVINEN IMAGO
Tavoite
Toimenpiteet ja vastuutaho
Resurssit
Paltamossa asuu hyvinvoivia ja
onnellisia kuntalaisia, jotka tuntevat
olonsa turvalliseksi.

Paltamo tunnetaan hyvinvoivana
kuntana.

Toteutetaan tehokkaasti ja suunnitelmallisesti
hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja
toimenpiteitä.
Identifioidutaan kuntana, jossa edistetään
kuntalaisten hyvää, turvallista ja onnellista
olotilaa.
Vahvistetaan kunnan imagoa hyvinvoivana
kuntana uusien kuntalaisten
houkuttelemiseksi.
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Arviointimittarit

kunnan eri palvelualueet,
Kainuun sote

laadullinen tarkastelu

kunnan eri palvelualueet,
Kainuun sote

laadullinen tarkastelu

elinvoimapalvelut, kunnan eri
palvelualueet

kuntien välinen nettomuutto
uudet yritykset lkm

Strateginen tavoite: KUNNASSA ON VIIHTYISÄÄ JA TURVALLISTA ELÄÄ JA HARRASTAA MONIPUOLISESTI
- ENNAKOIVA JA OMA-ALOITTEINEN EDUNVALVONTA PALVELUIDEN KEHITTÄMISESSÄ
Tavoite
Toimenpiteet ja vastuutaho
Resurssit
Turvataan kuntalaisten peruspalvelut.

Vaikutetaan ja osallistutaan aktiivisesti sote- ja
palvelualuejohtajat
maakuntauudistuksen valmisteluun.

Seurataan ja vaikutetaan aktiivisesti Kainuun
soten tuottamiin palveluihin, tehdään asioita
yhteistyössä Kainuun soten kanssa.

Panostetaan asiakaslähtöiseen
palvelurakenteeseen ja tuetaan
ensisijaisesti kotona asumista.

Kainuun sote,
palvelualuejohtajat

varhaiskasvatus, perusopetus,
Tuetaan perheitä kehittämällä varhaisen tuen
nuorisotyö, koulukuraattori,
toimintamalleja.
etsivä nuorisotyö
Ehkäistään kunnan työllisyydenhoidon
palveluilla yhteistyössä muiden toimijoiden
elinvoimapalvelut, etsivä
kanssa työttömyyden pitkittymistä ja tuetaan nuorisotyö,
pitkään työttömänä olleiden elämänhallintaa ja työllisyyskoordinaattori
paluuta työmarkkinoille.
elinvoimapalvelut, etsivä
Kohdennetaan työllisyydenhoidon palveluita
nuorisotyö,
myös nuorille.
työllisyyskoordinaattori
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Arviointimittarit
laadullinen tarkastelu
hyvinvointikertomuksen yhteydessä
kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 vuotiaat
kodin ulkopuolelle sijoitetut 18-20 vuotiaat
kotona asuvat yli 75 –vuotiaat, jotka
eivät ole vanhuspalveluiden piirissä
säännöllisen kotihoidon piirissä olevat
yli 75 -vuotiaat
yhteistyöhankkeet soten kanssa VESOTE ja Voimaa Vanhuuteen
kansalaisopiston toimintaan
osallistuminen (ikäryhmittäin)
laadullinen tarkastelu
hyvinvointikertomuksen yhteydessä
työttömien määrä
pitkäaikaistyöttömien määrä
vaikeasti työllistyvien määrä
etsivän nuorisotyön asiakkaiden lkm
16-29 - koulupudokkaat työttömät
henkilöt

- KUNTA TARJOAA POHJAN KASVULLE JA SIVISTYKSELLE – YHTENÄINEN KASVUNPOLKU
Tavoite
Toimenpiteet ja vastuutaho
Resurssit

Lapsiystävällinen kunta, jossa
laadukas koulutuspolku
varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle

sivistyspalvelut

varhaiskasvatuspalveluiden piirissä
olevien lasten osuus
kunnan kustantamassa
kokopäivähoidossa olevien määrä
16-29 - koulupudokkaat
16-29 –vuotiaat työttömät henkilöt

Oppimisen tilat tukevat oppijalähtöisyyttä

sivistyspalvelut, tekniset
palvelut

laadullinen tarkastelu
koulun fyysisissä oloissa puutteita

- YRITTELIJÄISYYTEEN JA AKTIIVISEEN KANSALAISUUTEEN KANNUSTAMINEN
Tavoite
Toimenpiteet ja vastuutaho
Resurssit

Kannustetaan yritteliäisyyteen.

Luodaan yrittäjyyteen kannustavaa positiivista
elinvoimapalvelut, peruskoulu,
ilmapiiriä.
lukio, Kainuun yrittäjät
Luodaan yrittäjyyskasvatuksen malli.

Kehitetään edelleen kesätyöyrittäjyyttä.

Lisätään kuntalaisten mahdollisuuksia
osallistua palvelujen suunnitteluun,
toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Arviointimittarit

Toimintakulttuuri on uusien
opetussuunnitelmien ja
varhaiskasvatussuunnitelman mukainen.
Varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja
lukiossa toimivat yksilölliset oppimisen polut.
Luodaan tasa-arvoiset mahdollisuudet jatkoopintoihin.

elinvoimapalvelut

Kehitetään kuntalaisten
osallistumismahdollisuuksia.
Otetaan lapset ja nuoret mukaan palvelujen
kehittämiseen jo suunnitteluvaiheessa, jotta
heidän tarpeensa ja ideansa tulevat
huomioiduksi (mm. Lapanen, Nune).
Kehitetään aloitejärjestelmää.

kunnan eri palvelualueet

kunnan eri palvelualueet

hallintopalvelut

Kehitetään liikuntaneuvontaa, lisätään
varhaiskasvatus,
kuntalaisten ravitsemustietoutta ja haastetaan kouluterveydenhoitaja, koulu,
kuntalaisia itse huolehtimaan omasta
liikuntavastaava, Kainuun sote,

4

Arviointimittarit
laadullinen tarkastelu
nuorten yrittäjien määrä
uusien yritysten määrä
sukupolvenvaihdosten määrä

kunnan kesätyöpaikkojen määrä
kesätyösetelien (yrittäjille) määrä
kuntalaistilaisuuksien määrä
kuntalaiskyselyjen määrä
laadullinen tarkastelu
Lapasen ja Nunen kokousten määrä
aloitejärjestelmien määrä
aloitteiden määrä
liikuntaneuvontaan osallistuneiden
määrä
ylipaino 8.ja 9. luokan sekä lukion

hyvinvoinnista

Tuetaan yhdistyksiä kuntalaisten
hyvinvoinnin, terveyden ja
osallisuuden edistämisessä.

Kainuun Liikunta, kuntalaiset

Avustukset yhdistyksille
Kunnan ja järjestöjen säännölliset
kulttuuri- ja liikuntavastaavat
järjestötapaamiset.
Tarjotaan kuntalaisille tietoa osallistumisen ja
kunnan eri palvelualueet
harrastamisen mahdollisuuksista.

- ERINOMAISET JA HELPOSTI SAAVUTETTAVAT HARRASTUSMAHDOLLISUUDET
Tavoite
Toimenpiteet ja vastuutaho
Resurssit

Uudistetaan, ylläpidetään ja kehitetään
suunnitelmallisesti liikuntapaikkoja.

tekninen toimi, sivistyspalvelut

Tuetaan kuntalaisten omaehtoista
harrastamista ja yhdessä tekemistä.
Kehitetään ja monipuolistetaan kansalaisopiston
kansalaisopisto, kirjasto,
tarjontaa, kirjastoa, kulttuuri- ja liikuntatoimintaa. kulttuuri- ja liikuntavastaavat

Sallitaan kunnan liikuntatilojen ja -välineiden
maksuton käyttö yhdistyksille ja opiskelijoille
sekä tehostetaan palveluista tiedottamista.
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sivistystoimi, tekninen toimi,
yhdistykset,
tapahtumakalenterit

oppilaat
kuntomittauksiin osallistuneiden määrä
liikunta/hyvinvointikursseille
osallistuneiden määrä (kans.op.)
tapaamisten määrä / tilaisuuksiin
osallistuneiden yhdistysten määrä
avustusta saaneiden yhdistysten määrä
Laadullinen tarkastelu

Arviointimittarit
toteutetut liikuntasuunnitelman
mukaiset toimenpiteet
tehdyt korjaustoimenpiteet
uudisrakentamiset
kesäkunnossapitojen lkm (pallokentän
nurmikonleikkuu, hiekkakentän
lanaukset)
jääalueitten kunnossapito lkm
latujen ajot lkm
kansalaisopiston kurssien määrä
kansalaisopiston uusien kurssien määrä
opiskelijamäärä yhteensä kursseilla
lainausmäärät
kulttuuritapahtumat/osallistujat
Kaikukorttien lukumäärä

käytetyt salivuorot

Strateginen tavoite: KUNNAN TOIMINTA PERUSTUU RESURSSIEN KESTÄVÄÄN KÄYTTÖÖN
- TASAPAINOINEN KUNTATALOUS, KASVUA KESTÄVILLÄ INVESTOINNEILLA
avoite
Toimenpiteet ja vastuutaho
Resurssit
Kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden
ja turvallisuuden edistämiselle
luodaan edellytykset tasapainoisella
kuntataloudella, jossa haetaan kasvua
kestävillä investoinneilla

Talouden tasapainottamisessa huomioidaan
vaikutukset hyvinvointiin.

kunnanjohtaja, hallintojohtaja,
palvelualuejohtajat

- KANNUSTAVA TYÖILMAPIIRI. OSAAVA, HYVINVOIVA JA INNOSTUNUT HENKILÖKUNTA
Tavoite
Toimenpiteet ja vastuutaho
Resurssit
Kehitetään suunnitelmallisesti
henkilöstön osaamista ja
työhyvinvointia

Lisätään henkilöstön osaamista siten, että se
tukee hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden
toteutumista.
Kehitetään työyhteisö- ja johtamistaitoja.

- TURVALLINEN JA AJANMUKAINEN INFRASTRUKTUURI
Tavoite
Toimenpiteet ja vastuutaho

Turvallinen ja
ajanmukainen
infrastruktuuri

kunnanjohtaja,
hallintojohtaja,
palvelualuejohtajat,
esimiehet, henkilökunta

Resurssit

Kehitetään elinympäristöä esteettömäksi ja
turvalliseksi.

tekniset palvelut,
liikenneturvallisuustyöryhmä

Turvallisuussuunnitelma laaditaan/päivitetään

HYTETU-työryhmä, kunnan eri
palvelualueet

Parannetaan turvallisuutta lisäämällä
yhteistyötä eri viranomaisten, järjestöjen ja
kuntalaisten kesken.

kunnan eri palvelualueet, eri
viranomaiset, kolmas sektori
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Arviointimittarit
samat kuin strategiassa

Arviointimittarit
työhyvinvointikyselystä: henkinen ja
fyysinen työkyky sekä työhyvinvoinnin
kehittyminen viimeisen vuoden aikana
koulutuspäivät
sairauspoissaolot

Arviointimittarit
laadullinen tarkastelu
esteettömyyden ja turvallisuuden
kehittämisessä toteutetut toimenpiteet
turvallisuussuunnitelma on
laadittu/päivitetty ja arviointi sen
toteuttamisesta
kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät
hoitojaksot

- ELOISA YMPÄRISTÖ
Tavoite

Ympäristön viihtyisyys
on meille kunnia-asia

Toimenpiteet ja vastuutaho

Huolehditaan liikenneväylien ja yhteisten
alueiden turvallisuudesta ja kunnossapidosta.
Lisätään kuntalaisten hyvinvointia
suunnitelmallisella ympäristönhoidolla ja
priorisoimalla suunnitelmallisesti
ympäristöhoidon toimenpiteitä.
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Resurssit

Arviointimittarit

tekniset palvelut

laadullinen tarkastelu tehdyistä
maiseman- ja ympäristönhoitotöistä
kaava-alueella
Kaavatiet:
talvikunnossapito lkm/talvi
lanaukset lkm/kesä
pölyntorjunta
Puistot:
nurmikonleikkuut lkm/kausi
Uimarannat/satamat:
kunnossapitokäynnit lkm/kausi

