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1 JOHDANTO
Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia. Terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia seuraamaan asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain,
minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.
Kokkolassa on hyväksytty laaja hyvinvointikertomus valtuustokaudelle 2013–2016 ja vuoden 2016
vuosittainen hyvinvointikertomus.
Hyvinvointikertomus on työväline ja julkinen asiakirja, joka kytkee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulman osaksi kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua, johtamista ja päätöksentekoa.
Tarkoituksena on nostaa esiin poikkihallinnolliset hyvinvoinnin taustatekijät, vahvuudet ja kehittämistarpeet.
Valtuustokauden 2013–2017 kuntalaisten hyvinvoinnin arviointi on tehty pääasiassa indikaattoritiedon pohjalta. Kauteen valitut indikaattorit noudattavat valtakunnallisia ja alueellisia suosituksia hyvinvoinnin kuvaamiseen soveltuvista mittareista. Suurin osa indikaattoreiden tiedoista on saatu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämästä tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnetistä
sekä Tilastokeskukselta. Osa tiedoista on kaupungin omasta palvelutuotannosta. Muutama indikaattori fyysisen ympäristön osalta on valittu kansallisten ja alueellisten suositusten ulkopuolelta, ja tietoina on käytetty kaupungin omia tilastoja. Sen vuoksi näistä ei ole saatavilla muiden kuntien vertailutietoa.
Hyvinvoinnin muutosta tarkastellaan pääasiassa vuosien 2013–2017 tietojen perusteella. Vertailukuntina valtuustokauden 2013–2016 hyvinvointikertomuksessa on Seinäjoki ja Porvoo, jotka ovat
samaa suuruusluokkaa Kokkolan kanssa.
Valtuustokauden 2013–2016 hyvinvointityöryhmän varsinaiset jäsenet olivat kansliapäällikkö Timo
Mämmi (pj), sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Salminen, kehittämisjohtaja Tuija Tuorila (vj Saara
Lång), vs. kehittämispäällikkö Mika Sarkkinen (vj Per-Olof Nyström), kulttuuritoimenjohtaja Sampo
Purontaus, nuorisotoimenjohtaja Ronnie Djupsund, liikuntatoimenjohtaja Lotta Nyqvist, kaupungininsinööri Heikki Penttilä, suunnittelupäällikkö Ilkka Kangas, sivistysjohtaja Leif Jakobsson (vj Inger
Hägg), (Kruunupyy), asemakaava-arkkitehti Elina Nissinen, nuorisovaltuuston jäsen Julia Rekilä (vj
Johanna Tikka) sekä hyvinvointikoordinaattori Riitta Kujala (sihteeri).
Kokkolan sosiaali- ja terveydenhuolto uudistui, kun Soite, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyskuntayhtymä aloitti toimintansa tammikuussa 2017. Soite on integroitunut kuntayhtymä, joka huolehtii alueensa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon palveluista. Soiten
perustaminen vaikutti Kokkolan kaupungin hyvinvointityöryhmän toimintaan, osan jäsenistä siirtyessä pois Kokkolan kaupungin organisaatiosta. Lisäksi hyvinvointikoordinaattori Riitta Kujala, puheenjohtaja Timo Mämmi, kaupungininsinööri Heikki Penttilä ja suunnittelupäällikkö Ilkka Kangas
siirtyivät eläkkeelle ja asemakaava-arkkitehti Elina Nissinen virkavapaalle. Kahdeksan jäsenen poistuminen hyvinvointityöryhmän vahvuudesta vaikutti hyvinvointityöryhmän toimintaan, minkä johdosta hyvinvoinnin vuosiraportointi ja uuden valtuustokauden suunnitelma ovat viivästyneet.
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2 VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA 2013 -2016 JA
VUONNA 2017
Tässä hyvinvointikertomuksessa tarkastellaan laajaan hyvinvointikertomukseen kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista valtuustokauden 2013–2016 sekä vuoden 2017 osalta.
Kokkolan laajan hyvinvointikertomuksen painopistealueet vuosille 2013–2016 olivat
1. Hyvinvoinnin edistäminen liitetään osaksi kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia ja kytketään talousarvion laadintaan. Ennakoivien vaikutusten arvioinnin
(EVA) käytön vakiinnuttaminen
2. Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytysten parantaminen - Ennaltaehkäisevän toiminnan ja varhaisen puuttumisen tehostaminen ja asukkaiden omavastuun vahvistaminen sekä asukkaiden osallisuuden parantaminen palveluissa
3. Kansansairauksien väheneminen ja terveyttä edistävien elintapojen vahvistaminen
2.1 TALOUS JA ELINVOIMA

MYÖNTEISTÄ

HUOLEN AIHE

Ikärakenne

Asukasluvun kasvun pysähtyminen

Työttömyys kääntyi laskuun

Merkittävät investointipaineet ja niiden rahoitus

Kokkola-konsernin talous on kehittynyt positiivisesti, myös kaupungin oma talous on
tasapainottunut

Korkea veroaste

Verotulojen kasvu heijastaa elinvoiman positiivista tilannetta

Maakunta- ja sote-uudistuksen keskeneräisyys tuo epävarmuutta

Sote-toiminnan uudelleen järjestäytyminen

Kaupungin organisaation muutos hyvinvointikertomuskauden aikana on muuttanut merkittävästi hyvinvointisuunnittelun ja -johtamisen rakenteita. Hyvinvointityöryhmän toiminta ja esim. hyvinvointitoiminnan raportointi ovat tästä kärsineet, mikä on viimeisen kahden vuoden aikana haitannut hyvinvointityön ja kaupungin taloussuunnittelun koordinointia. Hyvinvointijohtamiseen liittyvistä ongelmista huolimatta ovat kaupungin toimialat ja vastuualueet huomioineet hyvinvointisuunnitelman ja
sen
tavoitteet
oman
toimintansa
vuosittaisessa
suunnittelussa.
2.1.1 Väestö
Kokkolan kaupungin asukasluku kasvoi suhteellisen tasaisesti vuosina 2013 - 2016 (2013 +245,
2014 + 276, 2015 +295 ja 2016 +153 henkilöä). Vuonna 2017 kaupungin väkimäärän kasvu pysähtyi
asukasluvun ollessa vuoden lopulla sama kuin edellisenä vuonna eli 47 723. (lähde: Tilastokeskus /
Keski-Pohjanmaan Tilastot). Asukasluvun kasvu vuosina 2013 - 2016 on pääosin muodostunut
luonnollisesta väestönlisäyksestä ja nettosiirtolaisuuden summasta.
Syntyvyys on ollut tarkasteluajanjaksolla tasaista, lukuun ottamatta vuosia 2015 ja 2017, jolloin lapsia syntyi poikkeuksellisen vähän (2013 595, 2014 615, 2015 540, 2016 575 ja 2017 518 lasta).
Väestön ikärakenne vuoden 2017 lopussa on hyvä, alle 14 vuotiaiden osuus väestöstä on lähes
viidennes (18 %).
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KAAVIO: Syntyneiden ja alle 14-vuotiainen ikäluokan kehitys, vertailutietoa 2010–2017
Myös yli 65 -vuotiaita on noin viidennes väestöstä (21 %). Yli 65 -vuotiaiden osuus väestöstä on
kasvanut tarkastelujaksolla vuosittain, vuonna 2013 väestöstä yli 65 -vuotiaita oli 9 013. Vastaava
luku vuonna 2017 oli 10 158. Väestön ikääntyminen aiheuttaa huoltosuhteen tasaisen nousun.
Vuonna 2013 huoltosuhde oli 61,1, vastaavan luvun ollessa 66,1 vuonna 2016. Tarkasteluajanjaksolla luonnollinen väestönkehitys on ollut positiivista ja väestön nuoresta ikärakenteesta johtuen syntyvyys pysynee jatkossakin suhteellisen korkealla tasolla ja syntyneiden ja kuolleiden ero positiivisena. Nettosiirtolaisuus on ollut positiivista ja se on osaltaan pitänyt väestönkehitystä positiivisena.
Kuntien välinen muuttotase on ollut viime vuodet kuitenkin negatiivinen. Muuttovoittoa Kokkola on
saanut lapsiperheiden ja toisaalta muuttotappiota nuorten ja nuorten aikuisten ikäluokissa. (Lähde:
Tilastokeskus, Keski-Pohjanmaan Tilastot).
2.1.2 Työllisyystilanne
Työttömyys on kääntynyt vahvaan laskuun Kokkolassa. Syksyllä 2018 työttömiä työhakijoita on noin
1600 henkilöä, mikä on 7,4 % työvoimasta. Työvoiman vahvuus on 21 800 henkilöä. Alle 25 – vuotiaissa nuorissa oli 280 työttömänä.
Työllisyys on kokonaisuutena hyvässä tilassa. Toisaalta se myös tarkoittaa sitä, ettei aluetalous
kasva enää niin vahvasti kuin esimerkiksi vuosia 2005–2007, jolloin kasvu oli useita satoja työpaikkoja vuodessa. Tällä hetkellä työllisyysaste nousee osittain siitä syystä että työikäinen väestömäärä
pienenee. Tämä on myös valtakunnan trendi ja siitä seuraa, että kaikki pitäisi saada työmarkkinoiden
käyttöön. Uhkana ovat, että työllisyyden tehokkuusluvut kyllä nousevat, mutta työllisyys ei juuri
kasva kokonaisuutena. Syntyvyyden heikko kehitys vaikuttaa pitkällä aikavälillä samaan suuntaan.
Työllisyyden kannalta entistä merkityksellisemmäksi nousee työperäinen maahanmuutto.
Kokkolassa ei ole vaikeaa rakennetyöttömyystilannetta, mutta havaittavissa on kuitenkin selkeästi
kohtaanto-ongelmaa. Vaikka toisaalta työttömyyttä esiintyy, vallitsee samaan aikaan työvoimapulaa
monilla toimialoilla. Kokkolan kaupungin on tärkeää huolehtia vetovoimaisuudestaan riittävän työvoiman takaamiseksi. Koulutuksen osuvuuteen ja työvoimatarpeen ennakointiin on kiinnitettävä huomiota.
Työllisyyden edistäminen edellyttää laaja-alaista verkostotyötä. Kuntayhtymät vastaavat osaltaan
toisen asteen koulutuksesta ja työllisyyttä lähellä olevista terveys- ja sosiaalipalveluista. TE-toimisto
vastaa julkisten työvoimapalvelujen järjestämisestä. Kaupunki kehittää kunnallisia työllisyyspalveluja
ja pyrkii auttamaan erityisesti niitä kuntalaisia, joilla työttömyys uhkaa pitkittyä. Kokkotyö-säätiö kantaa suuren vastuun kaikkein vaikeimmassa työmarkkinatilanteessa olevista kuntalaisista. Verkostotyö on tehty tehokkaasti, mistä kertoo muun muassa matalat pitkäaikaistyöttömyyden kustannukset
kuntataloudessa.
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KAAVIO: Työttömyysprosentin muutos; vertailutietoa 2012–2017

Vuosittainen työttömyysprosentti on 2013 - 2017 ollut selvästi alle koko maan keskiarvon ja hiukan
yli vertailukuntien Seinäjoen ja Porvoon. Vuonna 2017 Kokkolan työttömyysprosentin keskiarvo oli
9,8, kun se koko maassa oli 11,5 (Seinäjoki 9,6 ja Porvoo 9,2) (lähde TE-palvelut työllisyyskatsaukset)
2.1.3 Talous
Kaupungin talouden tasapainoa on pystytty tarkastelujaksolla parantamaan selvästi. Sopeutusohjelman ja rakennemuutosten avulla on kulukasvua saatu rajattua aikaisempaa alhaisemmaksi. Isoja
kehittämisasioita ovat olleet esim. koulu- ja päiväkotiverkkojen kehittämisratkaisut, joista valtuusto
teki päätökset vuonna 2017.
Sote-menot ovat kääntyneet jopa laskuun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen siirryttyä
Soite – kuntayhtymälle. Työllisyyden ja talouskasvun paranemisen myötä kaupungin verotulot ovat
kasvaneet ennakoitua enemmän. Tämän myötä talouden tunnusluvut ovat kohentuneet. Vuoden
2017 tulosta paransi merkittävästi yli 24 milj. euron satunnainen tuotto, jonka avulla maksuvalmius
on säilynyt hyvänä ja lisäksi kaupungin lainakantaa on kyetty pienentämään.
Positiivisen talouskehityksen jatkuminen edellyttää jatkuvaa muutosta, prosessien tehostamista ja
uusien palvelumallien käyttöönottoa (esim. digitalisaation mahdollisuudet).
Talouden suurimmat haasteet liittyvät erittäin korkeana jatkuvaan investointipaineeseen (mm. kouluja päiväkotihankkeet, liikuntainvestoinnit, matkakeskus, keskustan kehittäminen, palolaitos) sekä
korkeaan veroasteeseen. Seuraavalla suunnittelujaksolla sekä verorasitusta että velkataakkaa on
tarkoitus keventää. Nämä ovat myös kaupunkistrategian ydintavoitteita.
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KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET
TILINPÄÄTÖKSET / 1000 €

2013

2014

2015

2016

2017

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

147 466
371 842
-224 376

142 694
367 839
-225 145

88 136
342 271
-254 136

90 781
350 582
-259 801

47 737
304 324
-256 587

VEROTULOT
VALTIONOSUUDET
VUOSIKATE

171 673
76 445
22 218

175 899
77 387
26 150

182 108
78 907
5 065

183 911
86 936
10 306

190 705
86 873
20 260

503
3 202

14 207
15 485

-10 254
-9 575

-5 134
-5 151

27 433
2 205

60,2 %

55,2 %

7,8 %

53,4 %

119,9 %

102,3 %

121,8 %

37,8 %

66,7 %

117,1 %

47 024

47 296

47 533

47 715

47 715

250 931
5 336 €

283 423
5 993 €

250 888
5 278 €

242 833
5 089 €

245 487
5 145 €

82,1 %

86,8 %

83,2 %

79,2 %

74,4 %

20,50 %

20,50 %

21,00 %

21,50 %

21,75 %

3 651 €

3 719 €

3 831 €

3 854 €

3 997 €

TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
INVESTOINTIEN TULORAHOITUS, %
VUOSIKATE / POISTOT, %
ASUKASMÄÄRÄ
LAINAKANTA
LAINAT PER ASUKAS, €
SUHTEELLINEN VELKAANTUNEISUUS, %
TULOVEROPROSENTTI
VEROTULOT PER ASUKAS, €

TAULUKKO: Kaupungin keskeiset talousluvut 2013 – 2017
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3 LAPSET, VARHAISNUORET (peruskouluikäiset) JA LAPSIPERHEET

MYÖNTEISTÄ

HUOLEN AIHE

8.-9. -luokkalaisten tupakoinnin vähentyminen

8.-9. -luokkalaisten nuuskaaminen

8.-9. -luokkalaisten humalahakuisen juomisen vähentyminen

Nuorten huumekokeilut
Elämänhallintaa heikentävä netin käyttö

Koulukiusaaminen on vähentynyt

Koulukiusaamista esiintyy edelleen

Aikaisempaa vähemmän läheisten ystävien Läheisten ystävien puute
puutetta
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman LAPE:n toteutuminen Keski-Pohjanmaalla

Koulupsykologin työpanoksen määrä

Kokkolan sitoutuminen Unicefin lapsiystävällinen kunta-malliin

4. ja 5. -luokkalaisten poikien ja tyttöjen liikunta-aktiivisuus
Terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi kokevien osuus (%), 8. ja 9. luokan
oppilaista

Lähiliikuntapaikkaverkosto

Vähintään tunnin päivässä liikkuvien osuus
(%), 8. ja 9. -luokan oppilaista
8. ja 9. -luokkalaisten ylipaino

Perusopetuksen osalta terveyden edistämisen toteutumisesta on kerätty tietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttamalla TEA-viisarikyselyllä.

KAAVIO Perusopetuksen TEA-viisari, Kokkola
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TEA-viisari tuottaa tietoa organisaation kyvystä integroida terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
perustoimintaan. TEA-viisarissa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sijoitetaan asteikolle 0-100,
josta 0–25 huono tulos, 26–75 parannettavaa ja 76–100 hyvä tulos.
Perusopetuksen osalta 2017 TEA-viisarin kokonaispistemäärä on 67, joka on sama kuin vuonna
2015. Vertailukuntien pistemäärät ovat (suluissa vuoden 2015 tietoa) Seinäjoki 69 (70), Porvoo 67
(70) ja koko maa 67 (68). Parannettavaa löytyy voimavaroissa, muissa ydintoiminnoissa sekä osallisuudessa. Sitoutuminen ja yhteiset käytännöt ovat Kokkolan osalta hyvällä tasolla.
Seuraavassa esitellään joitakin lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä indikaattoreita ja niihin liittyviä
taustatietoja.

3.1 Päihteiden käyttö

Päihteiden käyttö %, ja lkm 8. ja 9. luokkien oppilaista vuonna 2013 ja
2017
45
5 38

Nuuskaaminen 2017
Nuuskaaminen 2013

6

62 22
40
64 23
40
73
31
37
82
33
46
124
45
79

Humalajuominen 2017
Humalajuominen 2013
Tupakointi 2017
Tupakointi 2013
0

10

3

0

Marihuanan/kannabiksen kokeilu 2017

%

5

1

2

Yhteensä

7

5

10
8

5

10

7 8
8
10

8

12
13

10
4

Tytöt

6

8

10

12

14

17
16

18

Pojat

KAAVIO: Päihteiden käyttö, % ja lukumääriä 8. ja 9. luokkien oppilaista vuosina 2013 ja 2017 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kouluterveyskysely 2013 ja 2017).
8. ja 9. luokkien oppilaiden joukossa oli vuonna 2017 vähemmän niitä, jotka tupakoivat kerran päivässä tai useammin kuin vuonna 2013. Prosentuaalisesti ero on vain 3 %, mutta lukumääräisesti se
tarkoittaa 42 oppilasta vähemmän tupakoivien joukossa. Pojat tupakoivat edelleen tyttöjä enemmän.
Päivittäin nuuskaaminen on lisääntynyt vuodesta 2013 (3 %) vuoteen 2017 (5 %). Kumpanakin tarkastelu-vuonna nuuskaaminen on ollut poikien joukossa suositumpaa kuin tyttöjen. Nuuskaaminen
silloin tällöin on päivittäistä käyttöä yleisempää.
Tosi humalaan vähintään kerran kuukaudessa juovien 8. ja 9. luokkien oppilaiden osuus on pysynyt
samana (8 %) vuonna 2013 ja vuonna 2017, mutta lukumääräisesti itsensä tosi humalaan juovien
määrä on hieman laskenut.
Marihuanan tai kannabiksen kokeilusta ei ole saatavissa tietoa vuodelta 2013. Marihuanaa tai kannabista ilmoitti kokeilleen ainakin kerran yhteensä 7 % (62 oppilasta) 8. ja 9. luokkien oppilaista.
Poikien joukossa on selvästi enemmän marihuanaa tai kannabista kokeilleita kuin tyttöjen.
Kokkolan 8. ja 9. luokkien tulokset päihteiden käytön osalta noudattavat valtakunnallisten Kouluterveys-kyselyn tulosten suuntaviivoja.

3.2 Netin käyttö
Kouluterveyskyselyssä vuonna 2017 esitettiin väittämä: ”En ole syönyt tai nukkunut netin takia”. Tarkasteluun on otettu vastaajat, jotka valitsivat vaihtoehdoista: 1) hyvin usein, 2) melko usein, 3) ei
Kokkolan kaupungin hyvinvointikertomus 2013 – 2017 ja Hyvinvointisuunnitelma 2018 - 2021
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kovin usein, 4) ei koskaan, joko vaihtoehdon 1) tai 2). ”Netillä tarkoitetaan tässä yhteydessä erilaisilla
laitteilla (kuten kännykkä, tabletti, tietokone, televisio) käytettäviä sovelluksia, pelejä, elokuvia tai
ohjelmia. (THL 2017.)
Ei ole usein syönyt tai nukkunut netin takia, % ja lkm
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KAAVIO: Ei ole syönyt tai nukkunut netin takia, % ja lukumäärä 8. ja 9. luokkien oppilaista, ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden sekä lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2017 (THL 2017)
Määrällisesti eniten niitä, jotka eivät ole usein syöneet tai nukkuneet netin käytön takia, on 8. ja 9.
luokkien poikien keskuudessa (55 henkilöä). 8. ja 9. luokkien tytöistä 35 ilmoitti, etteivät ole usein
syöneet tai nukkuneet netin takia. Myös ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista tytöt (28 henkilöä)
ilmoittivat poikia vähemmän, että olivat jättäneet usein syömättä tai nukkumatta netin käytön takia.
Lukion opiskelijoiden osalta prosenttiosuudet ovat tytöillä ja pojilla samat, mutta tytöistä 19 ja pojista
12 ilmoitti, etteivät olleet syöneet tai nukkuneet netin käytön takia.
3.3 Koulukiusaaminen
”Koulukiusaaminen lisää lapsen ja nuoren turvattomuuden tunnetta ja on vakava uhka terveydelle,
hyvinvoinnille ja koulumotivaatiolle.” Koulukiusaaminen vaikuttaa kouluviihtyvyyteen, heikentää
koulu- ja opintosuorituksia, aiheuttaa poissaoloja, psyykkisiä ongelmia, itsetunto- ja ihmissuhdeongelmia. ”Koulukiusatuksi joutumisella on pitkäaikaisia haitallisia vaikutuksia terveyden, koulumenestyksen, sosiaalisten suhteiden, työelämässä menestymisen ja taloudellisen tilanteen kannalta aikuisuudessa tai myöhemmin elämässä.” (THL 2017.)
Indikaattori tuottaa tietoa niiden nuorten osuudesta (%) ja lukumääristä, joita on kiusattu koulussa
vähintään kerran viikossa lukukauden aikana. ”Indikaattori perustuu WHO-Koululaistutkimuksen
koulukiusaamista koskeviin kysymyksiin. Kiusaamisella tarkoitetaan tässä sitä, kun toinen oppilas
tai ryhmä oppilaita sanoo tai tekee epämiellyttäviä asioita jollekin oppilaalle. Kiusaamista on myös
se, kun oppilasta kiusoitellaan toistuvasti tavalla, josta hän ei pidä. Kiusaamista ei ole se, kun kaksi
suunnilleen saman vahvuista oppilasta riitelevät.” Koulukiusaaminen on henkistä ja fyysistä väkivaltaa. Se on tarkoituksellista, suunnitelmallista, toista vahingoittavaa, yksilöiden välistä tai yhteisöllistä.
Useimmiten se kohdistuu yhteen oppilaaseen. (THL 2017.)
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Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % ja lukumääriä 8. ja 9.
luokkien oppilaista
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KAAVIO: Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % ja lukumääriä 8. ja 9. luokkien oppilaista
vuosina 2009, 2011, 2013 ja 2017 (THL 2009, 2011, 2013, 2017)
Koulukiusatuksi joutuneiden 8. ja 9. luokkien oppilaiden lukumäärä on vähentynyt vuodesta 2009
(80 henkilöä) vuoteen 2017 (34 henkilöä). Pojat ovat joutuneet tyttöjä enemmän koulukiusatuiksi.
Tilastoja tulkitessa kiinnittyy huomio koetun koulukiusaamisen vähentymiseen. On kuitenkin syytä
huomioida, että kaikki esiintyvä koulukiusaaminen on tarkoituksenmukaista ehkäistä ja estää.
3.4 Läheisten ystävien puute
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL 2017) mukaan pitkäaikainen yksinäisyys heikentää lasten
ja nuorten elämänlaatua ja hyvinvointia. Lapsi tai nuori voi ottaa itselleen negatiivisen roolin uskoen,
ettei saa kavereita myöhemminkään opiskelu- ja työelämässä. Nuoret, joilla ei ole läheistä ystävää,
kokevat terveydentilansa muita huonommaksi ja heillä on enemmän ahdistuneisuusoireita. Ilman
ystävää eläminen on yhteydessä päivittäiseen oireiluun, kuten väsymykseen, päänsärkyyn, ärtyneisyyteen ja niska- ja hartiaseudun kipuihin. He myös harrastavat keskimääräistä harvemmin liikuntaa
ja ovat useammin ylipainoisia. He pitävät koulunkäynnistä muita nuoria vähemmän, joutuvat koulukiusatuksi muita useammin, kokevat oppimisvaikeuksia ja koulu-uupumusta muita useammin. Ilman
läheistä ystävää olevat nuoret ovat keskimääräistä tyytymättömämpiä ihmissuhteisiinsa ja elämäänsä. Heille saattaa kasautua useita myöhempää terveyttä ja hyvinvointia uhkaavia riskitekijöitä.
Indikaattori tuottaa tietoa niiden nuorten osuudesta (%) ja lukumääristä, jotka ilmoittivat Kouluterveyskyselyissä, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää (THL 2017)
Ei yhtään läheistä ystävää 8. ja 9. luokkien oppilaista, % ja lkm
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KAAVIO: Ei yhtään läheistä ystävää, % ja lukumääriä 8. ja 9. luokkien oppilaista vuosina 2009,
2011, 2013 ja 2017 (THL 2009, 2011, 2013 ja 2017)
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Kaikkina tarkasteluvuosina pojat ovat ilmoittaneet tyttöjä enemmän, ettei heillä ole yhtään läheistä
ystävää. Niiden 8. ja 9. luokkien oppilaiden määrä, joilla ei ole yhtään läheistä ystävää, on kuitenkin
vähentynyt vuodesta 2011 vuoteen 2017.
3.5 Oppilashuollon resurssit ja toimivuus
Kouluterveyskyselyn indikaattoreita tarkastellessa kiinnittyy huomio koulupsykologien työpanoksen
määrään, joka Kokkolan osalta on maan keskiarvoa heikompi. Koulupsykologien määrä Kokkolassa
on lisääntynyt tarkastelujakson aikana, mutta resurssit ovat olleet kaiken aikaa riittämättömät. Rekrytoinneissa on onnistuttu kohtalaisesti valtakunnallinen psykologivaje huomioiden. Kaikki psykologitoimet on kyetty täyttämään, joskin vaihtuvuus on ollut suurta. Resurssit ovat kuitenkin olleet riittämättömät vastaamaan niin 1.8.2014 voimaan astuneen oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaiseen yksilöllisen tuen kuin yhteisöllisen työn tarpeeseen. Myös oppilas- ja opiskelijahuoltolain määrittämistä
aikarajoista kiinni pitäminen on haastavaa. Psykologiliiton suosituksiin nähden Kokkolassa oppilasja opiskelijamäärät koulupsykologia kohden ovat yhä liian suuret (nyt 1600–2100 oppilasta/ koulupsykologi, suositus 600–800 oppilasta/ koulupsykologi), minkä takia erityisen tärkeä on panostaa
systemaattisesti koulupsykologiresurssin lisäämiseen. Koulupsykologien osalta tavoitteena on, että
Kokkolassa on 1.8.2022 yhteensä 13 koulupsykologia, jolloin oppilas- ja yksikkömäärät ovat suositusten mukaiset. Koulupsykologitoimien lisäys edellyttää valtuustolta päätöstä määrärahan lisäyksestä ja lupaa uusien toimien perustamiselle.
3.6 Liikunta-aktiivisuus
Kouluterveyskyselystä valmistui vuonna 2017 ensimmäistä kertaa tuloksia alakoululaisten (4. ja 5.
luokkalaiset) osalta. Kokkolassa alakoululaisten kouluterveyskyselyyn vastasi yhteensä 823 lasta 21
koulusta. Alakoululaisten liikunta-aktiivisuus indikaattori on; vähintään tunnin päivässä liikkuvat (lasten osuus %, jotka ovat ilmoittaneet liikkuneensa vähintään tunnin päivässä viimeksi kuluneen seitsemän päivän aikana).
Kokkolalaisten 4. ja 5. luokkalaisten poikien ja tyttöjen liikunta-aktiivisuudessa on tuloksen mukaan
isompi ero kuin maassa keskimäärin ja aktiivisuus on tyttöjen osalta alhaisempi kuin maassa keskimäärin. Pojista lähes puolet ilmoittaa liikkuvansa tunnin päivässä ja tytöistä vain noin 35 % (koko
maassa 40 %). Liikuntasuositusten mukaan kaikkien 7-18 – vuotiaiden tulisi liikkua reippaasti vähintään 1-2 tuntia päivässä ja välttää yli kahden tunnin pituisia istumisjaksoja. Näin ollen, alle puolet
kokkolaisista 10 - 11-vuotiaista saavuttaa liikuntasuosituksen minimitason.
Uutena mittarina ovat myös vuoden 2016 ja 2017 kuntakohtaiset tulokset 5. – luokkalaisten (n = 549)
fyysisestä toimintakyvystä verrattuna maan keskiarvoihin. Move! -tiedonkeruun ja palautejärjestelmän koulukohtaiset tulokset ovat mittauksiin osallistuneiden koulujen hyödynnettävissä mm. laajojen
terveystarkastuksen yhteydessä ja kannustuksena omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.
Alle 18-vuotiaiden harrastaminen urheiluseuroissa on ohjaustoiminta-avustusten mukaan pysynyt
aika lailla samalla tasolla tarkastelujakson aikana. Kaikille avointa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa on kehitetty mm. Tuu mukaan-hankkeessa vuodesta 2012 alkaen.
3.7 Lapsiperheiden palvelut
Soiten perheiden palveluiden toimialueeseen on koottu lasten erikoissairaanhoito, neuvolat, portaaton psykiatrinen avohoito ja osastohoito, lastensuojelu, aikuissosiaalityö ja päihdepalvelut.
Perheiden palveluiden toimialueella syvään integraatioon perustuva toimintamalli on jalkautunut ja
valtakunnallinen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE on ollut vahva tuki muutosten
tekemiselle. Keski-Pohjanmaalla toteutetaan LAPE muutosohjelman kaikki neljä kehittämiskokonaisuutta: lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuurin muutos, perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto, varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena, erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen.
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Kokkolan kaupunki on kaupunginhallituksen päätöksellä hakenut ja tullut hyväksytyksi Unicefin lapsiystävällinen kunta -malliin. Se tarkoittaa, että kaupunki on sitoutunut edistämään lapsen oikeuksia päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa. Työ alkoi syyskuussa 2017, kun Unicefin asiantuntijat kouluttivat koordinaatioryhmän. Seuraava askel on kartoittaa kymmenportaisen tarkistuslistan avulla, kuinka lapsiystävällinen Kokkola on, ja nostaa kartoituksen pohjalta yksi tai kaksi kehitettävää asiaa.
3.8 Kulttuuriosallisuus
Kulttuuriosallisuus nähdään useissa tutkimuksissa merkittäväksi hyvinvointitekijäksi eri kansalaisryhmissä. Kulttuuritoiminnan olosuhteiden järjestämisen voidaankin nähdä kaupungin hyvinvointitavoitteiden mukaisesti parantavan kuntalaisten hyvinvoinnin edellytyksiä sekä edistävän terveitä elämäntapoja. Kaupungin kulttuuripalvelut on tilastoinut tarkastelujakson ajalta alle 18-vuotiaille suunnattuihin palveluihin myönnettyjen avustusten kehitystä sekä alle 18-vuotiaiden kulttuuripalveluiden
käyttöä Kokkolassa.
Avustuskehitys on kaupungissa ollut myönteistä vuoteen 2016 saakka, minkä jälkeen myös lasten
ja nuorten aktivointiin suunnatut avustukset ovat kääntyneet laskuun. Alle 18-vuotiaiden kulttuuriaktiivisuus ei ole laskenut, vaikka panostus lasten ja nuorten kulttuuriin onkin kaupungissa pienentynyt.
Vuonna 2017 tapahtumakäynnit alle 18-vuotiailla nousivat 15 prosenttia edellisestä vuodesta.
Kaupungin varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa on lapsille ja nuorille luotu osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksia mm. erilaisten palvelujen arviointijärjestelmien ja oppilaskuntatoiminnan muodossa. Keskeisten investointien yhteydessä on hyvinvointisuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti hyödynnetty lapsivaikutusten arviointia (LAVA). Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut ovat
myös keskeisessä asemassa kaupungin Loistavaa! -verkostossa, jossa tuotetaan lapsille ja lapsiperheille mahdollisuuksia kulttuuripalveluihin sekä omaehtoiseen kulttuuritoimintaan.
3.9 Varhaiskasvatuspalvelut
Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen,
opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata varhaiskasvatuksen järjestämistä,
toteuttamista ja kehittämistä sekä edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista niin Kokkolassa kuin koko maassa.
Varhaiskasvatussuunnitelma on Kokkolassa laadittu siten, että se määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä paikallisesti. Suunnitelmassa on otettu huomioon paikalliset erityispiirteet, mahdolliset pedagogiset painotukset, lasten tarpeet sekä varhaiskasvatusta koskevan arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset. Kokkolan paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma tarkentaa
valtakunnallisia perusteita, mutta ne eivät sulje pois mitään lain, asetuksen tai varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteiden edellyttämää tavoitetta tai sisältöä.
Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu yhteistyössä opetuspalveluiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien tahojen kanssa. Lapsen kasvun ja oppimisen polun jatkuvuuden
ja eheyden turvaamiseksi on esi- ja perusopetuksen edustajat osallistuneet varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen ja kehittämiseen.
Kokkolan varhaiskasvatuspalvelut on omalta osaltaan osallistunut LAPE-ohjelmaan ja kehittänyt
lapsiperheiden palveluja varhaiskasvatuksen näkökulmasta käsin.
Muun muassa näillä kaikilla edellä mainituilla asioilla varhaiskasvatuspalvelut yrittää aktiivisesti tukea ja parantaa lapsien hyvinvointi Kokkolassa.
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KAAVIO: Tämän hetken lasten määrät eri varhaiskasvatuspalveluiden tuottajien palveluissa
3.10 Ruokapalveluiden ravitsemuksellinen toteutus
Ruokapalveluilla on merkittävä rooli terveyden edistämisessä. Ruokapalvelut palveluntuottajana
tuottavat ateriapalveluja päiväkodeissa ja eri kouluasteilla huomioiden asiakasryhmäkohtaisesti ravitsemussuositukset. Ravitsemuksellisessa toteutuksessa kiinnitetään huomiota rasvan määrään ja
laatuun, suolan määrään sekä kuidun saatiin. Näillä valinnoilla tuetaan terveyttä ja autetaan jaksamisessa. Tavoitteena on, että ruuan maun tulee olla hyvä, monipuolinen ja makumieltymyksiä avartava ja kasvattava. Myös ruokailujärjestelyihin on kiinnitetty huomioita, kuten ruokailun ajoitukseen,
hyvin toimivaan linjastoon ja tarjoiluun sekä viihtyisään ja rauhallinen ruokailutilaan.
Kokkolassa huomioidut valtakunnalliset ravitsemussuositukset: Terveyttä ja iloa ruoasta varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset (VRN 2018), Syödään ja opitaan yhdessä kouluruokailusuositus (VRN
2017) ja Suomalaiset ravitsemussuositukset (VRN 2014).
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4 NUORET (lukio, ammatillinen koulutus) JA NUORET AIKUISET

MYÖNTEISTÄ

HUOLEN AIHE

Toisen asteen oppilaiden tupakoinnin väheneminen

Toisen asteen oppilaiden nuuskaamisen lisääntyminen

Toisen asteen oppilaiden humalahakuisen
juomisen vähentyminen

Nuorten huumekokeilut (ks. lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet)
Elämänhallintaa heikentävä netin käyttö
(ks. lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet)
Läheisten ystävien puute

Laskenut nuorisotyöttömyys

Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoiden ylipaino

Ankkuri-toiminta
Ohjaamo-toiminta

Ammatillisen koulutuksen osalta terveyden edistämisen toteutumisesta on kerätty tietoa Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttamalla TEA-viisarikyselyllä, joka kuvaa terveydenedistämisaktiivisuuteen liittyvää tietoa. Kysely tehdään joka toinen vuosi, viimeisimmät tiedot ovat vuodelta 2016.

KAAVIO: Ammatillisen koulutuksen TEA-viisari, Keski-Pohjanmaan Ammattiopisto
Ammatillisen koulutuksen eri osa-alueet ovat keskimäärin valtakunnallista tulosta parempia lukuun
ottamatta voimavaroja. Voimavarojen osalta psykologien saatavuutta tulisi parantaa ja koululääkäritilanne on huolestuttava, siihen tulisi saada lisäresursseja.
Lukiokoulutuksesta Kokkolan osalta löytyy tietoa vuoden 2014 TEA-viisarista. Tuolloin terveyden
edistämisen indeksipistemäärä oli 70, vertailukuntien pistemäärät olivat Seinäjoki 68 ja koko maa
72. Lukiokoulutuksessa hyvällä tasolla olivat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen organisointi,
vastuun määrittely, toimeenpano ja sitoutuminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Parannettavaa löytyi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen resursoinnissa esim. henkilöstön mitoituksessa.
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Eri-ikäisten nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä
avun saamisesta ja palveluiden tarpeisiin vastaavuudesta saadaan tietoa joka toinen vuosi toteutettavalla kouluterveyskyselyllä. Viimeisimmät tulokset ovat saatavilla vuodelta 2017.
4.1 Päihteiden käyttö
Päihteiden käyttö, % ja lkm ammatillisen oppilaitoksen ja lukion 1. ja 2.
vuoden opiskelijoista
Marihuanan/kannabiksen kok.
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KAAVIO: Päihteiden käyttö, % ja lukumääriä ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden sekä lukion
1. ja 2. vuoden opiskelijoista (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kouluterveyskysely 2013 ja
2017)
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Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden päivittäin tai useammin tapahtuva tupakointi on vähentynyt vuodesta 2013 vuoteen 2017. Vähennys on 9 % ja lukumääräisesti 37 henkilöä.
Pojat ja tytöt tupakoivat prosentuaalisesti saman verran, mutta lukumääräisesti pojat tupakoivat tyttöjä enemmän vuonna 2017. Lukiolaisten tupakointi on selvästi vähäisempää kuin ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden.
Lukion poikien nuuskaaminen on hieman lisääntynyt vuodesta 2013 vuoteen 2017. Ammatillisen
oppilaitoksen opiskelijat nuuskaavat päivittäin lukiolaisia enemmän.
Niiden ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden osuus ja lukumäärä, jotka ilmoittivat
juovansa itsensä tosi humalaan vähintään kerran kuudessa, on vähentynyt 32 %:sta 22 %:iin vuodesta 2013 vuoteen 2017. Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden keskuudessa on vielä kuitenkin
enemmän niitä, jotka juovat itsensä tosi humalaan vähintään kerran kuukaudessa kuin lukiolaisten
joukossa. Ammatillisen oppilaitoksen pojat juovat vielä selvästi tyttöjä enemmän itsensä humalaan.
Myös marihuanaa ja kannabista ainakin kerran kokeilleiden joukossa on enemmän ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoita kuin lukiolaisia.
4.2 Läheisten ystävien puute
Indikaattori tuottaa tietoa niiden nuorten osuudesta (%) ja lukumääristä, jotka ilmoittivat Kouluterveyskyselyissä, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää (THL 2017)
Ei yhtään läheistä ystävää, % ja lkm ammatillisen oppilaitoksen ja lukion
1. ja 2. vuoden opiskelijoista
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KAAVIO: Ei yhtään läheistä ystävää, % ja lukumääriä ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
sekä lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuosina 2009, 2011, 2013 ja 2017 (THL 2009, 2011, 2013,
2017)
Sekä ammatillisen oppilaitoksen että lukion pojat ovat ilmoittaneet tyttöjä enemmän, ettei heillä ole
yhtään läheistä ystävää. Lukiolaisten osalta vuosi 2009 on poikkeus, sillä sekä 6 % pojista että 6 %
tytöistä ilmoitti, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää. 8.-9. -luokkalaisista poiketen ilmenee toisen
asteen oppilaiden osalta, että läheisten ystävien puute on noussut merkittävästi tarkastelujaksolla
2013–2017.
4.3 Liikunta-aktiivisuus
Nuorten kouluterveyskyselyyn vastasi vuonna 2017 yhteensä 866 perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaista, 416 lukiolaista ja 584 ammatillisen koulutuksen oppilasta. Liikunta-aktiivisuus -indikaattorit
löytyvät niin harrastuksia ja vapaa-aikaa koskevista tuloksista, kuin elintavat -osuudesta.
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KAAVIO: Liikuntasuositusten nähden liian vähän liikkuvien, suositusten mukaisesti liikkuvien ja ylipainoisten osuudet (%) 8.-9. luokkien oppilaista, lukiolaisista ja ammatillisen oppilaitoksen oppilaista
vuonna 2017
Taulukon ensimmäinen pylväs kuvaa liian vähän liikkuvien osuutta. Tulos on erittäin huolestuttava
siitä näkökulmasta, että korkeintaan tunnin viikossa liikkuvien määrä on kouluasteesta riippumatta
n. 23 – 39 %. Myönteistä on, että verrattuna vuoden 2013 tulokseen liian vähän liikkuvien osuus on
pudonnut. Vuonna 2013 korkeintaan tunnin viikossa liikkuvien osuus oli 29 – 48 % kyselyyn vastanneista. Liian vähän liikkuvien osuus oli vähentynyt vastaavalla tavalla myös maassa keskimäärin
viiden vuoden vertailujakson aikana.
Kokkolalaisista nuorista alle 20 % iästä ja koulutusasteesta riippumatta täyttää liikuntasuosituksen
minimitason 1-2 tunnin reippaasta liikkumisesta päivittäin. Tosin toinen liikunta-aktiivisuutta kuvaava
indikaattori (niiden nuorten osuus, jotka harrastavat liikuntaa tai urheilua lähes päivittäin kouluajan
ulkopuolella) antaa positiivisemman kuvan tilanteesta. Sen mukaan varsinkin lukion pojat (57 %)
ovat vapaa-ajallaan liikunnallisesti aktiivisia. Yläkouluikäiset harrastavat hieman vähemmän liikuntaa vapaa-ajallaan, kuin nuoret maassa keskimäärin.
Vapaa-ajan harrastamisen esteinä n. 25 % kokkolalaisista vastaajista kokee, että harrastuspaikat
sijaitsevat liian kaukana, tai että kiinnostavat harrastukset ovat liian kalliit. Suurin piirtein puolet nuorista tietää asuinalueensa harrastusmahdollisuuksista omasta mielestään riittävästi. Vähiten tietoa
harrastusmahdollisuuksista on ammatillisten oppilaitosten tytöillä.

Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista vuonna 2013 lähes 80 prosenttia pitää opiskelusta. Tulos on pysynyt samalla tasolla vuoden 2017 kouluterveyskyselyssä. Kokemukset opettajien oikeudenmukaisesta kohtelusta ovat hyvällä tasolla, vuonna 2013 näin koki noin 80 prosenttia ammattioppilaitosten oppilaista ja vuonna 2017 noin 90 prosenttia. Vain pienellä osalla on vaikeuksia tulla
toimeen opiskelukavereiden tai opettajien kanssa. Vaikka liikuntaa harrastamattomien osuus on vähentynyt, niin liian vähän liikkuvia on yli kolmannes ammattiin opiskelevista (35 %). Ylipainoisia oli
vuoden 2013 kyselyssä viidennes opiskelijoista. Poikien ylipainoisuus on erityisesti noussut 2017
kyselyssä selvästi, noin 30 % ammattioppilaitosten pojista on ylipainoisia, kun vuonna 2013 osuus
oli 20,9 %. Kampushalli mahdollistaa ammattiin opiskelevien liikkumisen lisääminen niin koulupäivän
aikana kuin vapaa-ajalla.
Vuonna 2017 terveytensä keskinkertaiseksi tai huonoksi arvioi vajaa 25 % opiskelijoista. Osuus on
lievästi noussut vuodesta 2013, jolloin vastaava luku oli 23,1 %. Vuonna 2015 kolmannes tytöistä
ilmoitti kärsivänsä päivittäin vähintään kahdesta oireesta. Niska- ja hartiakivut sekä päänsärky olivat
yleisimmät oireet. Oireisuus oli samalla tasolla kuin vuonna 2013. Vuoden 2017 kyselyssä oireisuus
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oli lievästi vähentynyt, mutta niiden osuus, jotka kertovat kokevansa väsymystä ja heikotusta vähintään kerran viikossa osuus on noussut vuoden 2013 55 % tuloksesta 61,1 %:iin vuonna 2017. Tyttöjen kokema kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus on noussut. Vuoden 2017 kyselyssä 20,5 %
vastanneista tytöistä koki kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta, vastaavat luvut vuonna 2013 17
% ja 2015 15 %. Poikien kokema osuus vuonna 2017 on 6 %, vuonna 2013 8 % ja vuonna 2015 7
%. Vuonna 2017 kyselyssä tytöistä 47 % on ollut huolissaan mielialastaan kuluneen 12 kuukauden
aikana, pojista 16.9 prosenttia.
4.4 Ohjaamo
Kokkolan Nuorisopalvelujen toimesta on tarkastelukaudella perustettu nuorisokeskus Vingeen monialaiseen yhteistyöhön perustuva nuorten palvelupiste Ohjaamo. Ohjaamo toimi vuosina 2015–
2018 ESR-hankkeena. Hankkeen päättymisen jälkeen koordinointivastuu siirtyi TE-toimistolle, joka
myös resursoi koordinointiin henkilötyöpanosta. Ohjaamon päällimmäinen tavoite on tukea nuorten
työllistymistä. Työllistymisen tukemiseksi eheytetään monialaista palvelukenttää, parannetaan koulutukseen ohjautuvuutta ja osallistetaan nuoria palvelujen kehittämiseen ja arviointiin. Yhtenä tavoitteena ohjaamolla on tuoda monialaisia palveluja yhteen paikkaan. Etsivä nuorisotyö on yksi ohjaamosta saatava nuorille suunnattu palvelu.
Koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten osuus on edelleen vähentynyt ja tilanne on koko maata
parempi. Alle 25 vuotiaiden työttömyys on syksyllä 2018 TE-toimiston mukaan jo reilusti alle 300
nuorta. Edellisen kerran nuorten työttömyys on ollut yhtä matalalla 10 vuotta sitten.
4.5 Osallisuus
Nuorten ja nuorten aikuisten ikäluokassa hyvinvointisuunnitelman mukaista kuntalaisosallisuustavoitetta on lähestytty nuorisovaltuuston toiminnalla sekä tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia omien
palvelujensa kehittämiseen. Lasten ja nuorten osallisuutta edistetään, nuorisovaltuustotoiminnan lisäksi, mm. nuoret ja päättäjät tilaisuuksien ja koulujen toteuttamien oppilaskuntatoimintojen myötä.
Tarkastelukauden aikana oppilaskunnille on järjestetty koulutuksia toiminnan järjestämiseen ja vaikuttamiseen liittyen. Lisäsi LAPE-muutosohjelman kehittämiskokonaisuus 3 (Varhaiskasvatus, koulu
ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena) kanssa on tehty yhteistyötä mm. kehittämällä
oppilas- ja opiskelijaterveydenhuoltoa yhdessä palveluiden käyttäjien eli nuorten sekä kouluterveydenhoitajien toimesta. Lasten ja nuorten osallisuutta on edistetty myös nuorisopalvelujen myöntämien avustusten kautta.
4.6 Kokkolan Ankkuritiimi
Ankkuri-mallin tavoitteena on puuttua nuorten rikoksentekijöiden toimintaan jo ennen kuin rikoskierre
ehtii muodostua. Mallin avulla puututaan välittömästi elämänhallintansa kanssa vaikeuksissa olevan
nuoren toimintaan, jotta nuoren elämä saadaan nopeasti oikeille raiteille. Ankkuri-malli hyödyntää
eri viranomaisten osaamista ja samalla tehostaa kaikkien viranomaisten omien tehtävien suorittamista. Ennaltaehkäisevä työ ja varhaisen tuen tarjoaminen on yhteiskunnalle taloudellisempaa kuin
nuoren auttaminen vasta siinä vaiheessa, kun tilanne on riistäytynyt käsistä ja syrjäytymiskehitys
alkanut.
Ankkuri-malli perustuu moniviranomaisyhteistyöhön, jossa eri viranomaiset työskentelevät yhdessä
poliisiasemalla. Kokkolassa Ankkuri-tiimin muodostaa sosiaaliohjaaja ja nuorisopoliisi.
Kokkolan ankkuritiimi on tavannut yli 200 eri nuorta vuonna 2016 sekä vuonna 2017. Näiden tapaamisten lähtökohtana on ollut rikosilmoitus/lastensuojeluilmoitus. Tämän lisäksi Ankkuritiimi tapaa nuoria koulukäynneillä, messuilla, iltavuoroissa ja muissa nuorille suunnatuissa tapahtumissa.
Ankkurityön vaikuttavuutta ja ennaltaehkäisevyyttä voitaisiin parantaa laajentamalla Kokkolan ankkuritiimi valtakunnallisen Ankkurimallin mukaiseksi (poliisi, sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja ja nuorisotyöntekijä).
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5 TYÖIKÄISET
MYÖNTEISTÄ

HUOLEN AIHE

Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus (%), 20–64 vuotiaat

Sairauspäivärahaa saaneet 16-64 vuotiaat
/ 1000 vastaavan ikäistä

Työttömyyden lasku

THL:n sairastavuusindeksi, sepelvaltimotauti-indeksi, mielenterveysindeksi

Harrastusolosuhteet

Terveyttä edistävien elintapojen vahvistaminen ja asukkaiden omavastuun lisääminen on yksi laajan hyvinvointikertomuksen painopiste. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi kaupunki järjestää
asukkailleen mahdollisuuksia osallistua omaa elämäänsä tai elinympäristöään koskevaan suunnittelutyöhön ja päätöksenteon valmisteluun. Toimialoilla on käytössään laaja valikoima kuntalaisosallisuutta edistäviä toimintatapoja, joita kuntalaiset hyödyntävät vaihtelevasti. Kaupungin osallisuustoiminnan onnistumista arvioidaan myöhemmin kaikki ikäluokat-kohdassa.

5.1 Aikuisväestön tiedonkeruut
Koko aikuisväestön terveydentilasta ei kuntatasolla ole samanlaista tietoa kuin kouluterveyskysely
tuottaa nuorten osalta.
Eri ikäryhmien hyvinvointitietojen kokoamisessa huomioitavaa on lisäksi se, että kansallinen terveyden- ja hyvinvoinnintutkimus on ollut muutoksessa. Tarkastelujaksolla 2014–2017 tiedonkeruun kohdistuminen on muuttunut, eikä paikkakuntien välinen vertailu tai paikkakuntakohtaisten tietojen saatavuus ole tästä johtuen säilynyt. Tarkastelujaksolla on hyvinvointitietoja tarkasteltu mm. seuraavilla
kansallisilla tutkimuksilla.

Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) vuodet 2010–2015
-

tulokset: koko maa, Keskipohjanmaa, Kokkola ja vertailukunnat (Seinäjoki, Porvoo)
väestöryhmät: sukupuoli, ikäryhmät 20-54v, 55-74v, 75+v

Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus (ATH) vuosina 2016–2017
-

tulokset: koko maa, maakunnat, AVI-alueet ja ERVA-alueet, 6 suurinta kaupunkia
väestöryhmät: sukupuoli, ikäryhmät 20-54v, 55-74v, 75+v, lisäksi koko maan tulokset myös koulutusryhmittäin

Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus (ATH) 2017
-

tulokset: koko maa, Tampere ja Raisio
väestöryhmät: sukupuoli, ikäryhmät ja koulutusryhmä

Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus (FinSote) syksystä 2017 alkaen, tulosraportti
2017–2018
-

tulokset: koko maa, maakunnat, maakuntien yhteistyöalueet
väestöryhmät: sukupuoli, ikäryhmä ja koulutusryhmä

Kuntakohtaista tietoa saatiin Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen koordinoiman Alueellisesta terveysja hyvinvointitutkimuksesta (ATH) vuosilta 2013–2015. Tuolloin elämänlaatunsa keskimääräistä paremmaksi tunsi 20–54-vuotiasta kokkolalaisista vastaajista 52,4 %. Itsensä yksinäiseksi tuntevien
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osuus samassa ikäryhmässä oli 11,9 %. Vastaavat luvut vertailukunnissa: Seinäjoki 9, Porvoo 7,4,
Suomi 9,4. Aktiivinen osallistuminen järjestötoimintaan on kokkolalaisten työikäisten keskuudessa
yleisempää kuin vertailukunnissa. Kolmannes vastaajista ilmoitti osallistuvansa johonkin toimintaan.
Terveytensä koki keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi noin 40 % 20–54-vuotiaista vastaajista, mikä
on selvästi enemmän kuin vertailukunnissa. Alkoholia liikaa käyttäviä oli ikäryhmässä hieman yli
kolmannes, mikä oli kutakuinkin sama kuin vertailukunnissa. Vapaa-ajan liikuntaa harrastaa kyselyn mukaan 80 % ikäluokasta, mutta suositusten mukaisesti liikuntaa harrastavien osuus on vain
noin 12 %, mikä on vähemmän kuin vertailukunnissa. Ikäluokassa 18–64-vuotiaille liikuntasuositus
on liikkua viikoittain vähintään 2 t 30 min reippaalla tai 1 t 15 min rasittavalla tasolla. Niukasti kasviksia käytti neljännes vastaajista, mikä on samaa luokkaa Seinäjoen kanssa, mutta vähemmän kuin
muissa vertailukunnissa. Selvästi ylipainoiseksi (bmi > 30) itsensä ilmoitti 16 % vastaajista.
ATH-tutkimuksessa vuosilta 2013–2015 kolmannes vastaajista ilmoitti, että kotitalouden menojen
kattaminen tuloilla on hankalaa. Tulos on samaa luokkaa kuin vertailukunnissa. Toimeentulotukiasiakkaiden määrä Kokkolassa on noussut jonkin verran kaikissa ikäryhmissä, mutta toimeentulotukimenot olivat selvästi vertailukuntia pienemmät. Kokkolassa pienituloisten määrä on 11,2 prosenttia, joka on samalla tasolla vertailukuntiin nähden. Pienituloisten määrä on vähentynyt edellisiin vuosiin verrattuna. Lapsiperheiden pienituloisuusaste on 11,2 prosenttia, joka on vertailukuntia hieman
korkeampi. Myös pienituloisten lapsiperheiden määrä on hieman vähentynyt viime vuosina.
Kelan perustoimeentulotukea sai vuonna 2017 kokkolaisista kotitalouksista 1807 kotitaloutta, joista
yksinasuvien kotitalouksien määrä oli 1037.
ATH 2017 ja FinSote 2017–2018 tutkimukset kuvaavat alueellista eroavaisuutta, jota tullaan tarkastelemaan ja vertailemaan alueellisessa hyvinvointikertomuksessa.
Terveiden elintapojen vahvistamisessa ja asukkaiden omavastuun lisäämisen tukena on vuonna
2015 toimintansa aloittanut terveyspalveluiden ja liikuntapalveluiden yhteinen liikuntaneuvontapiste,
joka on parantanut yhteistyötä toimijoiden välillä ja tavoittanut enemmän asiakkaita kuin aikaisemmin. Tarvetta on laajemmalle työikäisten matalan kynnyksen neuvontapisteelle.
5.2 Sairastavuusindeksi
Aikuisväestön terveyttä seurataan mm. sairastavuusindekseillä. Kunnille on laskettu indeksejä, jotka
kuvaavat kansantautien esiintymistä alueen väestössä suhteessa koko maan väestön keskiarvoon
(koko maa=100). Vakioinnilla ikä- ja sukupuolirakenteen vaikutus indeksilukuun voidaan poistaa,
mikä mahdollistaa vertailun alueiden välisistä ikä- ja sukupuolirakenteiden eroista huolimatta.
Kelan sairastavuusindeksi perustuu kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuuteen väestöstä. Indeksi on pysynyt lähes samana vuodesta 2013, jolloin se oli 100,9. Vuonna 2017 se oli
100,3, joka on vertailukuntiin nähden toiseksi korkein. Kokkolan sairastavuusindeksiä nostaa työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä, joka on vertailukuntia korkeampi.
Kansantautien esiintyvyys on muuta maata yleisempää. Erityisesti sydämen vajaa -toiminnan, sepelvaltimotaudin ja astman esiintyvyydet ovat vertailukuntia ja koko maata korkeampia.
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Sairastavuusindeksit , vakioitu ( Kela terveyspuntari)
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KAAVIO: Sairastavuusindeksit, vakioitu (Kela terveyspuntari)
THL:n sairastavuusindeksissä on otettu huomioon seitsemän eri sairausryhmää ja neljä eri painotusnäkökulmaa. Indeksin sisältämät sairausryhmät ovat syöpä, sepelvaltimotauti, aivoverisuonisairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden ongelmat, tapaturmat ja dementia. Kunkin sairausryhmän yleisyyttä painotetaan sen perusteella, mikä on ko. sairausryhmän merkitys väestön
kuolleisuuden, työkyvyttömyyden, elämänlaadun ja terveydenhuollon kustannusten kannalta.

THL:n sairastavuusindeksit, ikävakioitu (2015)
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KAAVIO: THL:n sairastavuusindeksit, ikävakioitu (2015)
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Sairastavuuden erojen taustalla on monia syitä. Elintavoista etenkin tupakointi sekä alkoholin runsas
käyttö lisäävät sairastumisia. Myös väestön ikärakenne, työllisyystilanne sekä koulutus- ja tulotaso
vaikuttavat sairastavuuteen. Myös hyvin toimiva terveydenhuolto voi näkyä korkeampana sairastavuutena, kun tauteja seulotaan, löydetään ja hoidetaan tehokkaasti.
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6 IKÄIHMISET
MYÖNTEISTÄ

HUOLEN AIHE

Kotona asuminen

Kokemus yksinäisyydestä

Kokemus elämänlaadusta

Laitosasumisen tarve

Osallisuus
Voimaa vanhuuteen verkosto

Ikääntyneiden palveluja raportoitiin TEA-viisarissa kertaluontoisena vuonna 2015 vanhuspalvelulain
voimaantulon seurantatutkimuksena. TEA-viisarin pistemäärä Kokkolan osalta oli tuolloin 85, vertailukuntien pistemäärät olivat Seinäjoki 89, Porvoo 76 ja koko maa 74. Hyvällä tasolla olivat osaltaan
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen organisointi, vastuun määrittely, toimeenpano sekä yhteiset
toimintakäytännöt terveyden edistämiseksi. Parannettavaa on väestön mahdollisuudessa osallistua
toiminnan kehittämiseen ja arviointiin.
Kuntakohtaista tietoa on saatu vuosilta 2013–2015 Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen koordinoimasta Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksesta (ATH). Tulosten mukaan elämänlaatunsa
hyväksi tunsi 58 % 55–74-vuotiaista. Vastaavat prosenttiluvut vertailukunnissa olivat Seinäjoki 54,9,
Porvoo 55,4 ja Suomi 54. Kokkolalaisista yli 75 vuotiaista elämänlaatunsa hyväksi tunsi 45,9 % (Seinäjoki 46,2, Porvoo 40,2). Elämänlaatumittarilla tutkimuksessa mitataan sitä, millaiseksi kansalaiset
elämänsä ja sosiaalisen tilanteensa kokevat suhteessa omiin päämääriinsä, odotuksiinsa, arvoihinsa ja muihin heille merkityksellisiin asioihin.
Yli 75 vuotiaista itsensä yksinäiseksi tunsi 10,8 prosenttia vastanneista. Luku on pienempi kuin vertailukunnissa ja koko maassa (Seinäjoki 11,2 %, Porvoo 11,9 %, Suomi 12,4 %). Kolmannes vastaajista osallistui aktiivisesti järjestön, yhdistyksen, harrastusryhmän tai hengellisen tai henkisen yhteisön toimintaan. Kulttuuriyhdistysten toimintaan osallistuminen on Kokkolassa yleisempää kuin
vertailukunnissa ja koko maassa. Liikunta- ja urheiluseurojen toimintaan osallistuttiin vähemmän
kuin vertailukunnissa. Yhteyttä pidetään ystäviin, lähes 90 prosenttia yli 75 vuotiaista oli viikoittain
yhteydessä ystäviin ja sukulaisiin.
Yli 75 vuotiaista vastaajista 93 % piti asuinaluettaan turvallisena. Jalankulkuväylien liukkauden ainakin jonkin verran haittaavaksi koki 75 vuotta täyttäneistä 60,6 %. Huonot julkiset kulkuyhteydet
haittasivat viidennestä vastaajista. Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi koki 55–74
vuotiaista 45,9 % ja 59,5 % yli 75 vuotiaista, vastaava luku koko oli Suomessa 67,9 %. Neljäsosa
yli 75 vuotiaista vastaajista koki arkiaskareissa suuria vaikeuksia. Kolmasosa yli 55 vuotta täyttäneistä ilmoitti, etteivät saaneet riittävästi tarvitsemaansa apua.
Ylipainoisia (painoindeksi ≥ 30) 55–74 vuotiaista oli viidennes ja yli 75 vuotiaista 28,7 %. Ravinnon
osalta kiinnittyy huomio kasvisten vähäiseen käyttöön. 55–74 vuotiaista noin 20 % ja yli 75 vuotiaista
kolmannes vastaajista ilmoitti käyttävänsä vain niukasti kasviksia.
Soiten hoidon ja hoivan vuoden 2017 toimintakertomuksen mukaan toiminnan lähtökohtana oli asiakkaan palvelutarpeeseen perustuvien palveluiden järjestäminen ja tuottaminen siten, että asiakkaan kuntoutuminen ja oma näkemys sekä tavoite ovat keskiössä. Hoitoketjun sujuvuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota ja tavoitteena oli lyhentää hoitojaksoja sairasosastoilla vain akuutin hoidon
ajaksi ja tehostaa kotisairaalan, kotihoidon, tukipalveluiden ja kotikuntoutumisen yksikön toimintaa
vastaamaan asiakkaiden tarkoituksenmukaista kotiin järjestettävää jatkohoitoa. Ennakointityön ja
oikein kohdennettujen tukipalveluiden avulla asiakkaiden joutumista raskaampien palveluiden piiriin,
on voitu välttää ja siirtää myöhemmäksi.
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KAAVIO: Hoidon ja hoivan palvelurakenne yli 75 vuotiaiden osalta (laskentahetki 31.12.2017)

Ikäihmisten kotona asuminen on edelleen lisääntynyt. Kotona asumisen ja elämisen tukemista on
edistetty mm. ennakointityötä, kotiuttamistiimin toimintaa ja osaamisen kehittämistä lisäämällä. Vuoden 2017 lopussa 75 vuotta täyttäneistä kokkolalaisista 91,7 % asui kotona. Vastaavat luvut vuosilta
2011 89,6 %, 2015 91,4 % ja 2016 91,3 %.
Omaishoidon tukea saaneiden 75 vuotta täyttäneiden henkilöiden osuus vuonna 2017 oli 4,1 %,
vuonna 2012 osuus oli 5,5 %.
Vanhusten sairaanhoidossa on tehty mittavia muutoksia. Osastopaikkoja on pystytty vähentämään,
kun kotiin suunnattuja palveluita on lisätty ja tehostettu sekä otettu uusia palvelumuotoja käyttöön.
Pitkäaikaisesti laitoshoidossa olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus on edelleen vähentynyt. Vuonna
2011 osuus oli 1,7 % ja vuonna 2017 0,6 %.
Vanhuspalveluiden tilaa seurattiin kertaluontoisesti TEA-viisarissa vuoden 2014 tiedoin, jotka julkaistiin vuonna 2015. Tämä liittyi vuonna 2013 voimaan tulleen vanhuspalvelulain toimeenpanon ja
vaikutusten seurantaan. Ikääntyneiden palvelujen osalta TEA-viisarin pistemäärä oli tuolloin 85,
vertailukuntien pistemäärät ovat Seinäjoki 89, Porvoo 76 ja koko maa 74. Hyvällä tasolla olivat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen organisointi, vastuun määrittely, toimeenpano sekä yhteiset toimintakäytännöt terveyden edistämiseksi. Parannettavaa oli väestön mahdollisuudessa osallistua toiminnan kehittämiseen ja arviointiin.
6.1 Osallisuutta ja hyvinvointia liikunnasta ja kulttuurista
Voimaa vanhuuteen -terveysliikuntaverkostossa on edelleen panostettu ikääntyvien liikkumisen lisäämiseen. Honkaharjun toimintakeskuksen kuntosalilla ja Kuusikummun kuntosalilla harjoittelee
viikoittain 80 ryhmää ja Kälviällä sekä Lohtajalla on viisi ryhmää yli 65-vuotiaille. Lisäksi yli 75-vuotiaille järjestetään kolmen kuukauden testiryhmiä. Voimaharjoitteluun osallistui vuonna 2017 enemmän ikäihmisiä kuin edellisinä vuosina ja sen tehokkuutta on tutkittu mm. Aktivoi-hankkeessa, jonka
tulosten mukaan esimerkiksi jalkojen voima parantui säännöllisen harjoittelun myötä n. 20 %. Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisen / kehittämisen lisäksi kuntosaliharjoittelun sosiaaliset vaikutukset
voimaannuttavat. Vuonna 2017 kuntosalien käyttäjät tekivät yli 800 kirjattua vastapalvelua muille
iäkkäille.
Kulttuuripalvelujen vastuualue tuottaa kaupungin alueilla sijaitseviin vanhuspalveluyksiköihin kulttuuripalveluja, jotka on kohdistettu niille kaupunkilaisille, jotka eivät toimintakykynsä heikentymisen
vuoksi voi osallistua muuhun kulttuuritoimintaan. Kulttuuripalvelujen järjestämien kulttuurivierailujen
määrä vanhuspalveluyksiköissä, on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2017 kaupungille ilmoitettiin
yhteensä 255 taide-esityksestä tai muusta vierailusta yhteensä 22:ssä kokkolalaisessa vanhus- ja
vammaispalvelun yksikössä sekä kahdeksassa muussa ikäihmisille tarkoitetussa palveluyksikössä
tai tapahtumassa.
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7 KAUPUNGIN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN ELEMENTIT

7.1 Terveydenedistämisaktiivisuus
Kunnan eri toimijoiden toimintaa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kuvataan
TEA-viisarilla, joka on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä verkkopalvelu. Tulokset kuvaavat terveydenedistämisaktiivisuutta eli kunnan toimintaa asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin
edistämiseksi.
Terveydenedistämisaktiivisuutta mitataan joka toinen vuosi TEA-viisarissa seuraavilla toimialueilla:
kuntajohto, perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, liikunta ja perusterveydenhuolto.

KAAVIO: TEA-viisari Terveydenedistämisaktiivisuus Kokkola 2017
Kokkolassa TEA-viisarin tulosten mukaan parhaiten terveyden edistäminen on saatu integroitua toimintaan liikuntapalveluissa ja kuntajohdossa. Parannettavaa on perusopetus osiossa ja perusterveydenhuollossa.
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Terveydenedistämisaktiivisuus-vuosivertailutaulukko kuvaa Kokkolan osalta kehitystä eri toimialueilta.

Kuntajohtokuvaaja kuvaa erityisesti kuntajohdon roolia ja merkitystä kunnan kaikkia toimialoja
koskevassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Tiedonkeruu koskee mm.
-

lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön toteuttamista kunnassa
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuu-, johto- ja toimitahoja
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkymistä kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmissa, strategiassa, päätöksissä yms.
kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden seurantaa ja arviointia
kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia.

Perusopetuskuvaaja kuvaa tiedonkeruissa käsiteltyjä teemoja mm.
-

terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden seurannan näkyminen opetussuunnitelmissa, tapahtumien järjestämisessä, vuosikertomuksessa yms.
opiskeluhuollon toiminta ja palvelut esim. saatavuus ja resurssit
koulun arkipäivässä esiintyvät epäkohdat, niiden kirjaamistavat ja niiden puuttuminen
oppilaiden ja huoltajien osallisuus
kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisen tarkastukset.

Lukio- ja ammatillinen koulutuskuvaaja kuvaa käsiteltyjä teemoja mm.
-

hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden seurannan näkyminen opetussuunnitelmassa
opiskelijahuollon toiminta ja palvelut esim. saatavuus ja resurssit
oppilaitoksen toimipisteiden arkipäivässä esiintyvät epäkohdat, niiden kirjaamistavat ja niiden puuttuminen
opiskelijoiden ja huoltajien osallisuus
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-

oppilaitosympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistämisen tarkastukset.

Liikuntakuvaaja kuvaa terveyttä edistävästä liikunnasta kerättyä tietoa kuntien omasta toiminnasta tai ostopalveluista ja liikunnan edellytysten luomisesta. Tiedonkeruu käsittää mm.
-

liikunnan huomiointia hyvinvointikertomuksessa
työnjako ja yhteistyö kunnan muiden hallintokuntien kanssa
lähiliikuntapaikkojen kehittäminen
kuntien tuki liikuntapaikkojen harjoitusvuoroihin.

Perusterveydenhuollon tiedonkeruu koskee mm.
-

terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia
seulontoja
neuvolapalveluita
kouluterveydenhuoltoa
opiskeluterveydenhuoltoa
ikääntyneiden neuvontapalveluita
ehkäisevää suun terveydenhuoltoa.

Vuonna 2013 päihdehuollon palvelut Kokkolassa keskitettiin päihdekeskus Porttiin. Päihdekeskus
on toiminut moniammatillisena selviämis-, avohoito-, katkaisu- ja laitosyksikkönä. Vuonna 2016
käynnistyi päihde- ja mielenterveyspalvelujen integraatioprosessi, jonka tavoitteena on ollut edetä
vaiheittain erillisistä mielenterveysasiakkuuksista ja päihdeasiakkuuksista kohti monialaisempia asiakkuuksia. Tavoitteena on, että henkilön samalla käynnillä tai kuntoutusjaksolla käsitellään kokonaisia ongelmia, rajautumatta päihteisiin, mielenterveyteen tai esimerkiksi kasvatuksellisiin kysymyksiin. Alkoholihaittojen vähentämiseksi tulee toimintaa suunnata myös ehkäisevään päihdetyöhön ja
varhaiseen puuttumiseen.
Päihdehuollon laitoshoidossa olleiden määrä oli 2017 vuonna 22 eri asiakasta (2013:55 asiakasta;
2014: 373 asiakasta). Laitoshoidon lisäys vuonna 2014 johtui Päihdekeskus Portin katkaisuhoidon
käynnistymisestä. Avokuntoutuksessa päihdehuollon asiakasmäärä vuonna 2017 oli 550, yhteensä
4 041 avokäyntiä (2013: 584 asiakasta; 2014: 508 asiakasta). Päihdehuollon selviämis- ja vieroitushoidossa oli vuonna 2017 191 potilasta (1 032 hoitovuorokautta) ja päihdehuollon asumispalvelu/asuntokoti Hermannissa oli 33 eri asiakasta (8 899 hoitovuorokautta).
7.1.1 Osallisuus
Asukkaiden osallisuus sekä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien edistäminen hyvinvointityössä
sisältyvät tavoitteina kaupungin hyvinvointisuunnitelmaan. Tarkastelujaksolla kaupunkilaisten osallistumista palvelujen kehittämiseen on edistetty erilaisten palaute- ja suunnittelukanavien avulla. Sivistystoimiala on järjestänyt tarkastelujaksolla kuntalaiskeskusteluja ja asukasraateja kaupungin eri
osissa. Palvelukohtaisen palautteen ja kehittämisideoiden kokoamiseksi käynnisti toimiala kirjaston
asiakasraadin. Liikuntapalvelut keräsivät vuonna 2017 kaupunkilaisilta, yli 400 liikuntaunelmaa. Kaupunkiympäristöpalveluissa osallisuuden edistäminen on liittynyt kuntalaiskuulemisiin maankäytön
suunnittelun ja merkittävien rakennushankkeiden yhteydessä.
Kuntalaisten osallisuutta oman hyvinvointinsa, aktiivisuutensa ja terveyttä edistävien elämäntapojen
löytämisessä tuetaan kaupungissa mm. vapaa-aikatoiminnan olosuhteilla sekä kansalaistoimintaa
tukemalla. Sivistystoimen vastuualueet ovat viime vuosina pystyneet kohtuudella vastaamaan saapuneisiin avustushakemuksiin haastavasta taloustilanteesta huolimatta. Varsinkin kulttuuripalveluissa avustushakemusten määrän kasvu osoittaa, että kansalaistoiminnan aktiivisuudessa on tapahtunut myönteistä kehitystä tarkastelujakson aikana. Liikuntapalvelujen avustusmääräraha on pysynyt samana koko tarkastelujaksona eikä alle 18-vuotaiden seuratoiminnan määrässäkään ole tapahtunut isoja muutoksia.
Vuodesta 2015 vuoteen 2017 on kaupungin tapahtuma-aktiivisuus kasvanut merkittävästi. Vuoden
2017 tilastossa vaikuttaa Suomi 100 -juhlavuosi, joka teki merkittävän nousun kaupunkilaisten kiinnostukseen yhteisiä tapahtumia kohtaan. Suurimmalta osin tapahtumat Kokkolassa ovat kolmannen
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sektorin toimijoiden järjestämiä, joten tapahtumien määrän kehitys kuvastaa osaltaan kansalaistoiminnan aktiivisuutta kaupungissa.
Vapaa-aikatoimintaan osallistumisen hyvinvointivaikutuksia arvioitaessa on todettava, että aktiivisuus ja osallistuminen liittyvät yleensä jo lähtökohtaisesti hyvään elämäntilanteeseen. Vapaa-aikatoiminnan haasteena onkin niiden kaupunkilaisten mukaan saaminen, jotka eivät henkilökohtaisen
elämäntilanteensa takia pysty osallistumaan palveluihin, vaikka voisivat saada palveluista voimavaroja elämänsä hallintaan. Tässä mielessä vapaa-ajanpalveluita on pyritty kehittämään saatavuuden
ja saavutettavuuden kannalta paremmiksi ja asukkaiden osallistumiskynnystä matalammaksi.

7.2 FYYSINEN YMPÄRISTÖ
Elinympäristö on hyvinvoinnin ja terveyden perusedellytys ja näin ollen oleellinen osa kunnan hyvinvointityötä. Kaupunkiympäristön toimiala luo ja ylläpitää hyvää fyysistä elinympäristöä ja elinolosuhteita ja seuraa sen kehittymistä.
7.2.1 Maankäyttö ja asuntotuotanto
Maankäyttöratkaisuilla tuetaan tehokasta palveluverkkoa sekä kehitetään keskustaa ja palvelukeskuksia. Palveluiden saavutettavuuden varmistaminen ja kehittäminen turvaa elämänlaatua ja hyvinvointia. Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin suora edistäminen toteutetaan huomioimalla korostetusti asukasnäkökulma kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa. Lisäksi kaupunkisuunnittelussa korostetaan riittäviä oleskelu- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Maankäyttösopimuksin
saatavien maksujen kohdentaminen kaupunkiympäristön kehittämiseen luo mahdollisuuksia viihtyisän ja toimivan keskustan kehittämiseen ja hyvinvoinnin parantamiseen.
7.2.2 Erityisryhmien asumistarpeet
Vammaiset
Kehitysvammaisille henkilöille kaupungissa oli kuusi asumisyksikköä, jotka on profiloitu erityyppisille
asiakkaille. Kehitysvammaisten asumismahdollisuudet paranivat uuden ryhmäkodin valmistuttua
2014 Kaaritielle Mesilään. Sinne tuli 15 asuntoa kolmessa viiden asunnon ryhmässä.
Mielenterveyskuntoutujat ja päihdeongelmaiset
Mielenterveyskuntoutujille kaupungissa tarvitaan nykyajan laatuvaatimukset täyttäviä palveluasuntoja. Kaupunki on toistaiseksi hankkinut lähes kaikki mielenterveyskuntoutujien ympärivuorokautiset
asumispalvelut ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta noin 50–60 henkilölle vuosittain. Kaupunki ostaa asumispalveluja Ventuskartano ry:ltä joka tarjoaa tuettua asumista asuntokoti Hermannissa. Asuntoja on 25 kpl.
Nuoret
Lastensuojelun asiakkaina olleille nuorille on varattu 12 tukiasuntoa. Tukiasunnossa asuminen on
suunnitelmallista ja tavoitteellista kohti itsenäistä asumista. Tarjolla olevien tukiasuntojen määrä on
riittävä.
7.2.3 Kaupungin ylläpitämät tiet ja puistot
Kokkolassa liikenneväylien hoidon nettokustannukset e/asukas ovat hieman pienemmät verrattuna
maan keskitasoon. Liikenneväylien kunnossapidosta tulee eniten kielteistä palautetta kuntalaisilta.
Aurausrajat liikenneväylillä ja – alueilla ovat ajoradoilla 7 cm ja pyöräteillä 3 cm. Aurauksen täyslähtöjä tapahtuu talvesta riippuen noin 4 – 6 vuosittain.
Kokkolassa on puistoja 1000 asukasta kohti 3,6 ha. Puistoja hoidetaan puistoluokituksen mukaan.
Kokkolassa on hoidettuja puistoja 168 ha. Vuosittain rakennetaan uusia puistoja n. 1 ha. Leikkipaikkoja on puistoissa 67 kpl puistoissa ja kiinteistöissä 29 kappaletta. Alueella on asukkaita noin 35000,
joten leikkipuistoissa olevia leikkipaikkoja on yksi 522 asukasta kohden. Oulussa leikkipuistoja on
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yksi 1250 asukasta, Kuopiossa yksi 1750 asukasta ja Lahdessa yksi 830 asukasta kohden.
7.2.4 Saavutettavuus ja liikkuminen
Koko Kokkolan alueella matkoista tehdään henkilöautolla reilu 60 %, kävellen 17 % ja pyöräillen 15
%. Muiden kulkutapojen osuus on vähäinen. Ullavalla ja Lohtajalla muiden kulkutapojen tavallista
suurempi osuus selittyy sillä, että havaintoaineistossa on useampia traktorilla (Lohtajalla myös rekalla) tehtyjä matkoja.
Lohtajan ja Kälviän alueilla henkilöautolla tehtyjen matkojen osuus on yli 70 %, mikä on lähes 10 %
enemmän kuin Kanta-Kokkolan tai Ullavan alueella. Kävely ja pyöräily ovat selkeästi käytetympiä
kulkumuotoja Kanta-Kokkolan alueella. Linja-autolla tehtyjen matkojen osuus on koko tutkimusalueella keskimäärin kaksi prosenttia. Suurin osa joukkoliikennematkoista on koulumatkoja. Suurin
linja-auton kulkumuoto-osuus on entisen Ullavan kunnan alueella, jossa varsinainen matkamäärä on
kuitenkin vähäinen.

KAAVIO: Matkojen kulkutapajakauma vanhan kuntajaon mukaisilla alueilla

Eri kulkutapojen käytössä on havaittavissa suuria väestöryhmäkohtaisia eroja. Kaaviossa näkyy
matkaluku kulkutavoittain eri ikäryhmissä. Joukkoliikennettä käyttävät Kokkolassa pääasiassa alle
18-vuotiaat. Eniten matkoja kävellen ja pyörällä tekevät niin ikään alle 18-vuotiaat.
Kulkutapajakauma vaihtelee huomattavasti myös matkan pituuden mukaan. Alle 2 kilometrin mittaisista matkoista kävellen tai pyöräillen tehdään yli puolet. 2-4 kilometrin pituisilla matkoilla jalankulun
osuus pienenee, mutta polkupyörän osuus matkoista säilyy melko suurena. Polkupyörän osuus säilyy suurena vielä 4-6 kilometrin mittaisilla matkoilla, mutta tämän jälkeen osuus laskee selvästi. Lyhyillä matkoilla muina kulkutapoina mainittiin potkulaudat ja -kelkat, rollaattorit, skeittilaudat, lastenvaunut ja juokseminen, jotka ovat kävelyyn verrattavia kulkutapoja.
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KAAVIO: Matkaluku kulkutavoittain eri väestöryhmissä
Henkilöauton kulkutapa-osuus on alle kahden kilometrin mittaisilla matkoilla noin 45 %. 2-4 kilometrin mittaisilla matkoilla henkilöauton kulkutapaosuus nousee jo yli 70 prosenttiin.
Joukkoliikennettä käytetään eniten yli kymmenen kilometrin mittaisilla matkoilla. Pitkillä, yli 50 kilometrin mittaisilla matkoilla henkilöauton kulkumuoto-osuus laskee matkan pituuden kasvaessa. 50–
70 kilometrin pituisilla matkoilla henkilöauton osuus on 81 %, 70–100 kilometriä pitkillä matkoilla 74
% ja yli sadan kilometrin pituisilla matkoilla enää 60 %. Näillä matkoilla yleistyvät muut kulkutavat.
Muina kulkutapoina yleisimpiä pitkillä matkoilla olivat juna ja rekat.

7.2.5 Ilmanlaatu
Kokkolan alueen ilmanlaatua on tarkkailtu yhteistyössä lähialueen kuntien ja ilman epäpuhtaus
päästöjä aiheuttavien toiminnanharjoittajien kesken vuodesta 1992 lähtien. Vuosittain tarkastellaan
rikkidioksidin, typen oksidien, hengitettävien hiukkasten (PM10), pienhiukkasten (PM2.5) sekä hengitettävien hiukkasten sisältämien metallien mittaustuloksia sekä tarkastellaan ilmanlaatuindeksejä.
Ilmanlaatuindeksillä voidaan tarkastella erityisesti kevätpölykauden kohonneista hiukkas- ja erityisesti pienhiukkaspitoisuuksia, jotka aiheuttavat herkimmissä ryhmissä hengitystieoireita. Hengitettäviksi hiukkasiksi (PM10) kutsutaan alle 10 μm aerodynaamiselta mitaltaan olevia hiukkasia, koska
ne kykenevät tunkeutumaan aina keuhkoihin saakka.
Ennen vuotta 2005 vuorokausiraja-arvo ylittyi tavallisesti Kokkolan keskustassa 11–16 kertaa. Syy
raja-arvon ylityksien vähyyteen vuodesta 2005 lähtien on katujen puhdistustöiden tehostumisessa.
Vuonna 2017 hengitettävien hiukkasten osalta vuorokausiraja-arvo ylittyi Pitkänsillankadulla kaksi
kertaa. Molemmat ylitykset tapahtuivat kevätpölykaudella maalis-huhtikuussa.
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KAAVIO: Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausiraja-arvon ylitysten määrä vuosittain Kokkolassa. Raja-arvoylityksiä sallitaan 35 kpl/v.

7.2.6 Sisäilma
Ihmiset viettävät Suomessa noin 90 % ajastaan sisätiloissa. Aikuinen ihminen hengittää vuorokauden aikana noin 20 000 litraa sisäilmaa. Työpaikalla ihminen viettää ajastaan noin 20 – 25 %. Sisäilmasta johtuvat terveyshaitat ovat merkittävä yhteiskunnallinen menoerä. Ihmisen reagointi huonoon
sisäilmaan on yksilöllistä, mikä tekee kohteessa vaikuttavien tekijöiden tunnistamisesta ja tutkimisesta vaikeaa. Sisäilmaongelmien ratkaisu edellyttää moniammatillista yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden ja toimijoiden kesken. Yhteistyön kehittäminen ja oikean sekä ajantasaisen tiedon jakaminen varmistaa onnistuneen lopputuloksen. Sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen määrää ja kustannuksia seurataan Kokkolassa vuosittain. Koulujen ja päiväkotien korjausmäärärahoja on investoitu
vuosittain noin miljoona euroa. Sisäilmatutkimuskohteita on vuosittain noin 5 – 7 kpl.
7.2.7 Turvallisuus
Kaupunki on keskittänyt voimavarojaan asumisen lisäämiseksi virikkeisessä ja palveluiltaan monipuolisessa kaupunkikeskustassa. Tällä tavoitellaan asukkaiden turvallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemusten lisääntymistä. Liikkumisen sujuvuuteen ja turvallisuuteen keskitytään kehittämällä älykästä joukkoliikennettä ja liikkumista sekä pitämällä huoli olemassa olevan väyläverkoston kunnosta.
Uudet joukkoliikennemallit ja reitistöt sekä laajentuvat kevyenliikenteen väylät parantavat saavutettavuuksia ja siten hyvinvointia. Liikenneonnettomuuksien määrän vähenemiseen tähtääviä toimia
tuetaan maankäytön keinoin. Kokkolassa tapahtuneet onnettomuudet maksavat vuodessa noin 11,1
milj. euroa, josta kunnalle kohdistuvien kustannusten osuus on noin 2,2 milj. euroa.
Vuonna 2017 Kokkolassa tapahtui 151 poliisin raportoimaa liikenneonnettomuutta (vuonna 2016
luku oli 191). Vuonna 2017 tapahtuneista onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 36 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa kuoli 0 ja loukkaantui 46 henkilöä. Onnettomuuksia, jossa joku osallisista
oli alkoholin vaikutuksen alaisena, tapahtui 8 kpl, mikä on 5 % kaikista onnettomuuksista. Koko Suomessa alkoholionnettomuuksissa kuoli 36 (17 % kaikista kuolleista) ja loukkaantui 549 (10 % kaikista
loukkaantuneista) henkilöä.
Onnettomuuksista tapahtui 45 % (68 kpl) katuverkolla ja 48 % (72 kpl) maanteillä. Yksityisteillä ja
muilla liikennealueilla tapahtui 7 % (11 kpl) kaikista onnettomuuksista. Taajamissa tapahtui 56 % (85
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kpl) onnettomuuksista. Maanteiden onnettomuuksista tapahtui pääväylillä eli valta- ja kantateillä 64
% (46 kpl) ja alempiluokkaisilla teillä 36 % (26 kpl).

KAAVIO: Liikenneonnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan Kokkolassa. Vertailu vuosilta 2013–2017.

KAAVIO: Liikenneonnettomuuksien määrät Kokkolassa. Vertailu vuosilta 1986–2017.

7.3 Palvelutyytyväisyys
ATH-tutkimuksen mukaan kokkolalaisten luottamus julkisiin palveluihin on hyvä. Keskimääräinen
luottamus julkiseen terveydenhuoltoon asteikolla 1-5 oli 3,7, luottamus julkiseen sosiaalihuoltoon
3,2, mikä on vertailukuntia parempi tulos. Luottamus oman kunnan päätöksentekoon sai arvosanan
2,9, joka on samaa tasoa kuin vertailukunnissa ja koko maassa.
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Kokkolan kaupunki on ollut mukana Kuntaliiton Arttu2 – tutkimusohjelmassa. Tutkimusohjelmassa
on toteutettu joka toinen vuosi kuntalaiskysely, jossa kuntalaiset arvioivat tyytyväisyyttä kunnan palveluiden järjestämiseen ja niiden saavutettavuuteen. Kuntalaiskysely toteutettiin keväällä 2017. Tuhannen asukkaan otoksesta kyselyyn vastasi Kokkolassa 350 henkilöä, joten kyselyn vastausprosentti oli 35. Kyselyyn osallistui 40 kuntaa, joissa arvioitiin asukkaiden tyytyväisyyttä palvelujen järjestämiseen ja niiden saavutettavuuteen. Kokkolalaiset vastaajien arviot palvelutyytyväisyydestä ja
niiden saavutettavuudesta olivat hieman parantuneet vuodesta 2015, jolloin tutkimus toteutettiin
edellisen kerran. Vuonna 2015 palvelutyytyväisyys sai arvosanan 3,77 ja vuonna 2017 3,80 (asteikolla 1-5). Vastaavasti palvelujen saavutettavuus oli hieman parantunut, vuonna 2015 arvosana
oli 3,7 ja vuonna 2017 3,72. Kyselyn tulosten mukaan kokkolalaiset vastaajat arvioivat palvelutyytyväisyytensä yli maan keskiarvon kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluissa, terveyspalveluissa ja varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa. Alle maan keskiarvon jäivät teknisen- ja sosiaalipalveluiden palvelutyytyväisyys. Kokkolalaiset vastaajat viestivät tyytymättömyydestään myös kaupungin päätöksentekoon ja talouden hoitoon. Erityisesti kuntalaisten osallisuuden näkökulmasta kokkolalaisten vastaukset vuoden 2017 Arttu2 -tutkimuksessa jättävät kaupunkiorganisaatiolle parantamisen varaa.
Yhtenä syynä kielteiseen palautteeseen nousee esiin kuntalaisten tyytymättömyys vaikuttamismahdollisuuksiinsa palveluja järjestettäessä. Kokkolalaisista vastaajista yli 67 prosenttia on sitä mieltä,
että palvelujen käyttäjät tulisi ottaa nykyistä paremmin mukaan kunnan palvelujen suunnitteluun ja
kehittämiseen.
Ryhmiin kuulumisen ja sosiaalisen osallisuuden sekä toimintaosallisuuden näkökulmasta tulokset
ovat kuitenkin jonkin verran lohdullisempia. Kokkolalaiset ovat kaikkia Arttu2 -vastaajia aktiivisempia
järjestötoimijoita. Yhdistystoiminnassa kokkolalaisiin vetoaa vastausten perusteella erityisesti toiminta liikunta- ja urheiluseuroissa. Vaikuttavimpina kanavina paikallisen päätöksenteon kannalta
kokkolalaiset vastaajat pitävät poliittisia järjestöjä, kyläyhdistyksiä sekä liikunta- ja urheiluseuroja.
Yhteenkuuluvuuden ja kotipaikkakuntaan kiinnittymisen näkökulmasta myönteistä on myös se, että
kokkolalaiset vastaajat kokevat sekä vertailukaupunkien että kaikkien kuntien vastaajia enemmän
samastuvansa kotikuntaansa. Tyytymättömyys kunnan palveluihin ei siis ole heijastunut täysimääräisesti kuntaan samastumiseen.
Kokkolalaiset vastaajat profiloituvat Arttu2 -aineistossa osallistumismahdollisuuksiensa arvioijina
muita kriittisempinä suhteessa kotikuntaansa. Toisaalta ajankohtaisessa kysymyksessä sote-uudistuksen vaikutuksista kokkolalaiset ovat muita vastaajia optimistisempia, eivätkä usko sote-uudistuksen heikentävän kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia siinä määrin kuin Arttu2 -aineistossa keskimäärin pelätään. Kunnan palveluja ja niiden saatavuutta koskeva kritiikki viitannee osallisuuskokemuksen puutteellisuuteen erityisesti palveluja koskevan suunnittelun ja päätöksenteon osalta.
Kansallisessa ja kansainvälisessä keskustelussa on kansalaisten aktiivisen osallistumisen vapaaajanpalveluihin ja kulttuuriharrastuksiin nähty vähentävän syrjäytymisen riskiä ja kohentavan kansalaisten elämänlaatua. Yksilöiden elämänlaadun nousun taas on nähty generoivan niin sosiaalisia
kuin terveyteenkin liittyviä hyötyjä yhteisöön. Kokkolan kaupungissa asukkaiden osallisuutta edistävää olosuhdetyötä tehdään erityisesti kansalaistoimintaa tukemalla. Vuosi 2017 oli kansalaistoiminnan kannalta poikkeuksellisen aktiivinen Suomi 100 -juhlavuoden kampanjoinnin johdosta. Kaupungissa järjestettiin kuntalaisten aktiivisen toiminnan ansiosta satoja tapahtumia, jotka tavoittivat itsenäisyyden juhlavuoden viettoon yli 100.000 osallistujaa. Tapahtuma-aktiivisuuden tasoa korostaa
se, että runsas tarjonta saatiin syntymään siitä huolimatta, että kaupungin mahdollisuudet kansalaistoiminnan tukemiselle eivät olleet vuonna 2017 sen suuremmat kuin aikaisempanakaan vuonna.
Sosiaali- ja terveyspalveluissa keskimääräistä tyytyväisempiä oltiin äitiys- ja lastenneuvolapalveluihin, sairaan- ja terveydenhoitajanvastaanottoon, sairaalahoitoon, hammashoitoon, kouluterveydenhuoltoon, terveyskeskuksen lääkärivastaanottoon ja perheneuvolaan. Sosiaali- ja terveyspalvelujen
saatavuus ja saavutettavuus arvioitiin hyväksi äitiys- ja lastenneuvolassa, kouluterveydenhoidossa,
sairaalahoidossa, sairaan- ja terveydenhoitajan vastaanotossa, perheneuvolassa ja kotisairaanhoidossa.
Teknisen toimen palveluissa Arttu-kyselyyn vastanneet arvioivat keskimääräistä paremmin hoidetun
kierrätystoiminta, jätehuolto ja kunnallistekniikka ja keskimääräistä huonommin joukkoliikennepalvelut ja teiden ja katujen hoito. Palvelujen saatavuudessa ja saavutettavuudessa yli keskiarvon oli
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arvioitu kierrätystoiminta ja jätehuolto ja alle keskiarvon jäivät selkeimmin kunnallinen asuntotarjonta
ja joukkoliikennepalvelut.
Hyvinvointikertomuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tulee kiinnittää huomiota ennaltaehkäisevän
työn resurssien riittävyyteen. Ns. ”matalan kynnyksen” palvelut erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville vaikuttavat osaltaan ennaltaehkäisevästi terveyserojen kasvuun. Kaupunki pyrkii lisäämään
asukkaiden hyvinvointia kehittämällä ennaltaehkäiseviä palveluja ja yhteisöllisyyttä tukevia toimenpiteitä. Myös kaupunkilaisten oma-aloitteisuutta hyvinvoinnin edistämiseen on tuettava. Käynnissä
oleva Kokkolan pyöräilykaupunkiohjelman on erinomainen esimerkki siitä, kuinka voidaan tehostaa
kaupungin liikennejärjestelmiä, lisätä kaupungin viihtyisyyttä ja ennen muuta saavuttaa hyötyliikunnasta terveyshyötyjä. Kokkolan kaupunki tarjoaa laajan ja monipuolisen kulttuuri- ja vapaa-ajan harraste-tarjonnan.
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymään on laadittu sekä neuvostotyöskentelyn
että asiakasraatitoiminnan mallit. Maakunnalliset vanhus- ja vammaisneuvostot perustettiin yhdessä
kansalaisjärjestöjen kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointia ja kehittämistä varten
koottiin tämän lisäksi kolme asiakasraatia; lasten ja perheiden palveluiden asiakasraati, työikäisen
väestön asiakasraati ja ikäihmisten asiakasraati. Raatien ja neuvostojen jäsenet on valittu koko maakunnan alueelta.
Asiakaspalautetta Sosiaali- ja terveyspalveluista voi antaa Soiten nettisivuilla asiakaspalautelomakkeen avulla ja asiakaspalautejärjestelmän kautta. Vuonna 2017 asiakaspalautejärjestelmä toimi vastaanottopalveluissa, kirurgian-, naistentautien- ja medisiinisellä poliklinikalla sekä lastensairaalassa. Vuoden 2018 aikana Soite on edelleen kehittänyt palautejärjestelmään ja lisännyt julkista
asiakaspalautetta julkaisemalla verkkosivuillaan kattavasti asiakastyytyväisyyslukemia. Palautteita
ja vastauksia kerätään Soiten toimipisteissä olevista palauteautomaateista sekä verkkosivuilta löytyvästä palautejärjestelmästä. Lisäksi julkaistaan vammaispalveluiden päivä- ja työtoiminnan sekä
senioreiden ennakoivien avopalveluiden asiakaspalautelukemat. Yhteispäivystyksen palautejärjestelmään ollaan uusimassa ja loppuvuodesta löytyy myös yhteispäivystyksen asiakastyytyväisyyslukemat.
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET TAVOITTEIDEN JA TOIMEPITEIDEN TOTEUTUMISESTA
2013–2017
Lopuksi tarkastellaan edellä esitetyn pohjalta muutamia johtopäätöksiä hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta Kokkolassa vuosina 2013–2017.
Painopistealueet
1. Hyvinvoinnin edistäminen liitetään osaksi kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia ja kytketään talousarvion laadintaan. Ennakoivien vaikutusten arvioinnin (EVA) käytön vakiinnuttaminen
Kokkolan kaupungin hyvinvointityön johtaminen ja koordinointi kärsi henkilöstöresursoinnin ongelmista Soite-kuntayhtymän perustamisen jälkeen. Hyvinvointityön asiantuntemus siirtyi kuntayhtymän palvelukseen, eikä tarvittavaa koordinointiresurssia jäänyt kaupungin organisaatioon.
Kokkolan kaupunkistrategia 2013 – 2017, Parasta aikaa Kokkolassa on osaltaan ohjannut kaupungin hyvinvointityötä. Kaupunkistrategian yhtenä neljästä strategisesta näkökulmasta oli hyvinvoiva
kuntalainen, jonka päämääriä olivat hyvä elämänlaatu, terveys ja aktiivinen kuntalainen sekä viihtyisä ja turvallinen elinympäristö. Kaupunkistrategian ja toimialakohtaisten kehittämissuunnitelmien
kautta myös hyvinvointityön tavoitteet kiinnittyivät vastuualueiden toiminnan ja talouden vuosittaiseen suunnitteluun sekä toiminnan arviointiin.
Kaupunkistrategian väliarviointi toteutettiin vuoden 2016 alussa. Väliarvioinnin perusteella todettiin,
että strategian toteutuminen oli edennyt monelta osin asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Erityisesti
hyvinvoivan kuntalaisen näkökulmasta kehitys oli ollut myönteistä. Yleisesti ottaen kokkolalaiset olivat tyytyväisiä elämäänsä ja palvelujen tasoon. Toisaalta kaupungin taloudellinen tilanne osaltaan
haastoi asetettujen tavoitteiden toteutumista.
Päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnissa (EVA) ei kaupunki yltänyt tavoitteisiinsa. Sivistyspalveluihin liittyvissä investoinneissa on toteutettu lapsivaikutusten arviointeja (LAVA) mutta laajojen ennakkoarviointiprosessien käyttö ei ole hallinnossa vakiintunut.

2. Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytysten parantaminen - Ennaltaehkäisevän toiminnan ja
varhaisen puuttumisen tehostaminen ja asukkaiden omavastuun vahvistaminen sekä asukkaiden osallisuuden parantaminen palveluissa
Kaupunkistrategian väliarvioinnin tulosten pohjalta kiinnitettiin suunnitelmakauden lopulla asukkaiden hyvinvoinnin osalta erityistä huomiota ennaltaehkäisevän työn kehittämiseen ja siihen liittyvien
resurssien riittävyyteen sekä yhteisöllisyyttä tukevien toimenpiteiden kehittämiseen. Myös kaupunkilaisten oma-aloitteisuutta hyvinvoinnin edistämiseen pyrittiin tukemaan. Tässä työssä nähtiin kaupunkikeskustan kehittäminen tärkeänä asiana sekä kaupungin elinvoimaisuuden että kaupunkilaisten viihtyvyyden kannalta.
Eri vastuualueiden vuosittaisessa toiminnassa resurssien niukkeneminen leimasi suunnitelmakauden loppua. Tämä hankaloitti myös ennaltaehkäisevän hyvinvointityön kehittämistä ja kuntalaisten
osallisuutta edistävää työtä kaupunkiorganisaatiossa. Yksittäisten hankkeiden avulla esimerkiksi sivistyspalvelujen vastuualueet jatkoivat kansalaistoiminnan aktivointia sekä ohjausta terveyttä edistäviin elämäntapoihin.
3. Kansansairauksien väheneminen ja terveyttä edistävien elintapojen vahvistaminen
Kansantautien esiintyvyys (Kelan kansantauti-indeksi) on Kokkolassa yhä koko maata yleisempää,
mutta esiintyvyys on lähestynyt koko maan keskiarvoa. Myönteistä kehitystä oli nähtävissä esimerkiksi diabeteksen ja sepelvaltimotaudin esiintyvyydessä. Diabeteksen esiintyvyys oli Kokkolassa
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vuonna 2012 koko maata yleisempää, mutta vuonna 2017 esiintyvyys oli koko maan keskiarvoa
harvinaisempaa. Sepelvaltimotaudin esiintyvyys on koko maan keskiarvoa yleisempää, mutta esiintyvyys lähestyi koko maan keskiarvoa. Tarkastellessa sairastavuutta on huomioitava, että hyvin toimiva terveydenhuolto voi näkyä korkeampana sairastavuutena, kun tauteja seulotaan, löydetään ja
hoidetaan tehokkaasti.
Nuorten elintavoissa on tapahtunut myönteistä muutosta. Vähän liikkuvien ja harvoin hedelmiä ja
marjoja harvoin syövien osuus on vähentynyt. Huolestuttavaa on kumminkin se, että vähän liikkuvien
ja vähän kasviksia syövien osuudet ovat yhä todella suuret. Myönteiseen kehitykseen on voinut vaikuttaa tarkastelukauden aikana Kokkolassa toimineet nuorten terveellisiä elintapoja tukevat toiminnat kuten liikkuva koulu- ohjelma sekä neuvokas perhe menetelmä.
Hyvästä muutoksesta huolimatta nuorten ylipainoisuus on lisääntynyt. Ylipainon ja lihavuuden taustat liittyvät usein perheiden hyvinvointiin. Kokkola onkin lähtenyt vuonna 2017 mukaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan (LAPE), jossa kehitetään perheiden palveluiden saavutettavuutta,
matalan kynnyksen palveluita ja ennaltaehkäisevää toimintaa.
Hyvinvointisuunnitelman tarkastelukausi osoittaa, että terveyttä edistävien elämäntapojen juurruttaminen asukkaiden piiriin on kaupungin toimenpitein hidasta ja osin sattumanvaraistakin. Parhaiksi
käytännöiksi on havaittu toimintamallit, joissa kansalaiset itse ja omissa ryhmissään aktivoituvat remontoimaan elintapojaan. Vertaisveturitoiminta ja muut kuntalaisosallisuutta tukevat mallit nähdäänkin keskeisinä kansansairauksien vähentämiskeinoina myös tulevaisuudessa.
Tarkastelukaudella toteutettiin liikuntaneuvontaa ja kokeiltiin erityyppisiä matalan kynnyksen ryhmiä
mm. riskiryhmille yhdessä terveyspalvelujen kanssa. Neuvonta nykymuodossa ja – resursseilla tavoittaa lähinnä ikäihmisiä. Vaikuttavuuden lisäämiseksi liikuntaneuvonta olisi integroitava elintapaneuvonnan kokonaisuuteen ja kehitettävä myös potilastietojen kirjaamista sekä varmistettava palveluketjun ja – tarjottimen monipuolisuus ja jatkuvuus.
Kaiken kaikkiaan elintapoihin liittyviin sairauksiin pystytään parhaiten vaikuttamaan yhteisesti sovitulla, tavoitteellisella hyvinvointityöllä.
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9 KOKKOLAN KAUPUNGIN LAAJA HYVINVOINTISUUNNITELMA 2018–2021

9.1 Kokkolan kaupungin strategia
Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden valtuustokauden strategian Rohkeasti uudistuva Kokkola marraskuussa 2017. Kaupunkistrategiaa valmisteltiin osallistavalla otteella, jossa laadintaprosessiin
osallistuivat sekä henkilöstö että luottamushenkilöt. Myös kaupunkilaisten ja sidosryhmien toiveita
kuultiin laajasti. Keskeisiksi teemoiksi uudessa kaupunkistrategiassa nousivat uudistuminen, asukaslähtöisyys ja yhteistyö.
Rohkeasti uudistuva Kokkola haastaa miettimään uudella tavalla palveluiden kehittämistä ja asukaslähtöisyyttä, talouden raamit huomioiden. Kaupungin elinvoima ja vetovoimaisuus ovat kantavia teemoja strategian sisällössä. On huolehdittava siitä, että asukkailla on kaupungissa niin sujuva arki ja
yrityksillä sellaiset puitteet toimia, että he pitävät jatkossakin Kokkolan kotikaupunkinaan. Positiivinen väestönkasvu ja elinkeinoelämän hyvä vire vahvistavat omalta osaltaan kaupungin elinvoiman
rakentamista.
Rohkeasti uudistuva Kokkola nostaa esille neljä strategista päämäärää:
 Sopivasti lähellä – Kaupunki palvelujen järjestäjänä
 Houkuttava ja koukuttava kaupunki – Elin-, veto- ja pitovoimainen kaupunki
 Onnistumme yhdessä – Kuntalaisaktiivisuus
 Resurssiviisas kaupunki – Moderni kuntaorganisaatio
Kokkolan kaupungin strategiakokonaisuus on kolmiportainen. Kaupunkistrategia määrittää tavoitteet
ja ohjaa päätöksentekoa, suunnittelua ja kehittämistä. Kaupunkistrategiaa tarkennetaan toimialakohtaisissa ja poikkihallinnollisissa kehittämisohjelmissa. Kehittämisohjelmat tukevat ja toteuttavat
strategiaa ja tarkentavat strategista näkemystä ko. toimialan tai toiminnon osalta. Kaupunkistrategian ja kehittämisohjelmien pohjalta laaditaan toimialojen vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja määritellään toiminnalle konkreettiset mittarit.
Hyvinvointisuunnitelma on yksi kaupunkistrategiaa toteuttava poikkihallinnollinen kehittämisohjelma.
9.2 Kokkolan kaupungin hyvinvointityöryhmä
Kokkolan kaupungin hyvinvointityöryhmä vuodesta 2017 lähtien: strategiapäällikkö Piia Isosaari (pj),
kulttuuritoimenjohtaja Sampo Purontaus, liikuntatoimenjohtaja Lotta Nyqvist, koulutoimenjohtaja
Per-Olof Nyström, työllisyyspäällikkö Ilkka Rintala, kehittämispäällikkö Mika Sarkkinen, nuorisotoimenjohtaja Ronnie Djupsund, kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala, liikenneinsinööri Jukka Harju,
hyvinvointikoordinaattori oto Eeva Enfors (1.12.2017 alkaen).
9.3 Kuntien hyte koordinoijien ryhmä / Keski-Pohjanmaan maakunta, Soite
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Soiten ja kuntien yhteistyö on erittäin tärkeää. Soiten omistajaohjauksen neuvottelukunnassa päätettiin keväällä 2017, että kunnat nimeävät omaan kuntaansa
hyte-koordinoijan. Kunnan hyte-koordinoija vastaa kunnan hyvinvointikertomuksen kokoamisesta,
kehittää kunnan hyte-työtä ja tekee yhteistyötä Soiten hyvinvointikoordinaattorin kanssa.
Kaikki Keski-Pohjanmaan kunnat nimesivät hyte-koordinoijat vuoden 2017 loppuun mennessä.
Työtä tukemaan perustettiin vuoden 2018 alussa Keski-Pohjanmaan kuntien hyte-koordinaattoriverkosto.

40 (56)

Kokkolan kaupungin hyvinvointikertomus 2013 – 2017 ja Hyvinvointisuunnitelma 2018 - 2021
Kokkolan kaupunki

9.4 Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyskuntayhtymä, Soite
Kokkolan sosiaali- ja terveydenhuolto uudistui, kun Soite, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyskuntayhtymä aloitti toimintansa tammikuussa 2017. Soite on kokonaisvaltainen integroitunut kuntayhtymä, joka huolehtii alueensa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon palveluista.
9.5 Indikaattorit / hyte-kerroin
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) valmistelee kuntien ja maakuntien hyvinvointikertomusten
minimitietosisällöt. Minimitietosisällöistä on julkaistu luonnokset, jotka löytyvät THL:n verkkosivuilta.
Lopulliset sisällöt valmistuvat vuoden 2019 aikana.
Kunnille on suunniteltu otettavan käyttöön vuoden 2021 alusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. HYTE-kerroin toimii kunnille kannustimena, jonka suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Kannustimella halutaan varmistaa kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen.
Suunnitelmakauden seurattavat indikaattorit ja niistä saatava indikaattoritieto koostuu sähköisen hyvinvointikertomuksen perusindikaattoreista (69 indikaattoria), THL:n minimitietosisällöstä (63 indikaattoria) ja hyte-kertoimen indikaattoreista (38 indikaattoria). Yksityiskohtaiset indikaattorit on esitetty liitteessä.
Vertailukuntina valtuustokauden 2018–2021 hyvinvointikertomuksessa ovat Seinäjoki, Porvoo, Mikkeli, jotka ovat samaa suuruusluokkaa Kokkolan kanssa.
9.6 Hyvinvoinnin edistämistä tukevat ohjelmat ja suunnitelmat
Valtuustokauden 2018 – 2021 aikana kaupungin eri toimialoilla on aloitettu seuraavia hyvinvoinnin
edistämiseen liittyviä suunnitelmia tai hyväksytty seuraavia asiakirjoja:
- Sivistystoimen kehittämissuunnitelma
- Varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden kehittämissuunnitelma
- Elinvoimaohjelma
- Osallisuusohjelma
- Kotouttamisohjelma
- Henkilöstöohjelma
- Viestinnän kehittämisohjelma
- Maankäyttö- ja asuntopoliittinen ohjelma
- Suomen Unicefin lapsiystävällinen kunta – mallin mukaiseen kehittämistyöhön sitoutuminen
9.7 Hyvinvoinnin edistämisen painopisteet valtuustokaudelle 2018–2021
Hyvinvointisuunnitelma on yksi kaupunkistrategiaa toteuttava ja tarkentava kehittämisohjelma. Valtuustokauden ajaksi laadittava hyvinvointisuunnitelma määrittelee painopisteet hyvinvointityölle. Tavoitteena on, että kaupungin hyvinvointityö nivoutuu kiinteäksi osaksi kaupungin strategista johtamista, joten asetetut painopisteet valtuustokaudelle 2018 – 2021 linkittyvät tiiviisti kaupungin strategiaan.
Kunnan hyvinvoinnin edistämistehtävä on laaja ja se edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä eri
toimialojen kesken. Hyvinvointityössä perinteisten hyvinvointityön sisältöjen lisäksi tulevaisuudessa
korostuvat erityisesti myös työllisyys ja toimeentulo sekä elinoloihin liittyvä elinympäristönäkökulma.
Lisäksi kuntien hyvinvointitehtävään katsotaan kuuluvaksi myös yhteisöllisyyden vahvistaminen.
Kunnan hyvinvointityön moninaisuus tuo osaltaan haasteita myös kunnan hyvinvoinnin edistämisen
johtamistyölle.
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Hyvinvointisuunnitelma on yksi kaupunkistrategiaa toteuttava ja tarkentava kehittämisohjelma. Valtuustokauden ajaksi laadittava hyvinvointisuunnitelma määrittelee painopisteet hyvinvointityölle. Tavoitteena on, että kaupungin hyvinvointityö nivoutuu kiinteäksi osaksi kaupungin strategista johtamista, joten asetetut painopisteet valtuustokaudelle 2018 – 2021 linkittyvät tiiviisti kaupungin strategiaan.

Hyvinvointityön kannalta keskeiset strategian painopisteet valtuustokaudella 2018 –
2021

•Kokkola luo toimivaa verkostoa
sote- ja maakuntapalveluissa sekä
tekee tiivistä yhteistyötä
sidosryhmien kanssa palvelujen
järjestämisessä

•Kokkola tarjoaa kuntalaisille
mahdollisuuden kehittää omaa
asuin- ja elinympäristöään
•Hyödynnetään systemaattisesti
monipuolisia ja asukasystävällisiä
kanavia kuntalaisten ja päättäjien
vuoropuhelussa

42 (56)

Sopivasti
lähellä

Houkuttava
& koukuttava

Onnistumme
yhdessä

Resurssiviisas
kaupunki

•Liikkuminen Kokkolassa on
sujuvaa ja turvallista
•Asukkaiden terveyden ja
hyvinvoinnin edistäminen
•Lapsen oikeuksien ja
lapsiystävällisyyden
edistäminen
•Kokkolan maineen nostaminen
sivistyskaupunkina

•Kokkolan kaupunki on pidetty
ja houkutteleva työnantaja
•Kuntaorganisaatiomme on
muuntautumiskykyinen
•Kuntalaisten omaksi kokema
kuntaorganisaatio
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Sopivasti lähellä – kaupunki palvelujen järjestäjänä
Strategian Sopivasti lähellä -painopistealueella hyvinvointityön kannalta kaupungin keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät verkostotyön kehittämiseen palvelujen tehokkuuden ja taloudellisuuden
turvaamiseksi:

Tavoite

Toimenpiteet

Kokkola luo toimivaa verkostoa
sote- ja maakuntapalveluissa
sekä tekee tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa palvelujen
järjestämisessä

Kaupunki on aktiivinen toimija kunnan ja maakunnan välisen yhteistyön kehittämisessä palvelujen yhdyspinnassa

Kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä asukkaiden,
yritysten ja yhdistysten kanssa uusien palveluratkaisujen kehittämisessä

Houkuttava ja koukuttava kaupunki – Elin-, veto- ja pitovoimainen kaupunki
Strategian Houkuttava & Kouluttava -painopistealueella hyvinvointityön näkökulma korostuu tavoitteissa ja toimenpiteissä, jotka liittyvät asuinympäristön ja palvelujen laatuun sekä kuntalaisosallisuuden edistämiseen:

Tavoite
Liikkuminen Kokkolassa on sujuvaa ja turvallista
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Toimenpide
Huomioidaan kevyen liikenteen kulkureittien
toimivuus ja turvallisuus
Varmistetaan asukkaille viihtyisä ja turvallinen
asuinympäristö. Kulttuurin ja liikunnan harrastaminen arjessa tehdään asukkaille helpoksi
Kannustetaan asukkaita ottamaan vastuuta
omasta hyvinvoinnistaan
Lapsen oikeuksien ja lapsiystäUNICEF:n lapsiystävällisen kuntamallin toteuvällisyyden edistäminen
tus ja tunnustuksen saaminen. Edistetään lasten ja nuorten osallisuutta ja vahvistetaan ennaltaehkäisevää toimintaa lasten ja nuorten
syrjäytymisen ehkäisemiseksi
Kokkolan maineen nostaminen si- Laadukas opetus ja varhaiskasvatus, sopivat
vistyskaupunkina
ryhmäkoot ja oppimista edistävät opetustilat.
Kasvun ja oppimisen polkujen vahvistaminen
varhaiskasvatuksesta peruskouluun ja aina toisen asteen koulutuksen loppuun saakka
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Onnistumme yhdessä – kuntalaisaktiivisuus
Strategian Onnistumme yhdessä -painopistealueella hyvinvointityön näkökulma korostuu toimenpiteissä, joilla edistetään asukkaiden mahdollisuuksia aktiiviseen, omaehtoiseen toimintaan oman ja
ympäristön hyvinvoinnin parhaaksi:

Tavoite

Toimenpide

Kokkola tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuden kehittää omaa asuinja elinympäristöään

Kaupunki tarjoaa omia tilojaan kuntalaisten
käyttöön harrastustoimintaan Kaupunki kannustaa kuntalaisia tuomaan näkemyksensä
esiin asioiden valmistelussa
Kannustetaan kuntalaisia aktiivisuuteen tapahtumien ja palvelujen tuottamiseen kohtaamalla,
mahdollistamalla ja tukemalla

Hyödynnetään systemaattisesti
monipuolisia ja asukasystävällisiä
kanavia kuntalaisten ja päättäjien
vuoropuhelussa

Parannetaan kaupunkiorganisaation valmiutta
kohdata kuntalaisten aktiivisuutta
Yhteydenottojen johtaminen konkreettisiin toimenpiteisiin kaupungin talouden sallimissa
puitteissa
Luodaan virtuaalinen palvelukeskus kuntalaisvuorovaikutukselle.

Resurssiviisas kaupunki
Resurssiviisas kaupunki -painopistealueella strategia korostaa kaupunkiorganisaation joustavuuden
ja toiminnan vuorovaikutteisuuden merkitystä:

Tavoite

Toimenpide

Kokkolan kaupunki on pidetty ja
houkutteleva työnantaja

Henkilöstön toimenkuvat ovat tarkoituksenmukaisia ja joustavia
Työhyvinvoinnin edistäminen

Kuntaorganisaatiomme on muuntautumiskykyinen

Organisatoristen jäykkyyksien tunnistaminen ja
purkaminen

Kuntalaisten omaksi kokema kuntaorganisaatio

Vuorovaikutteisen asiakaskokemuksen parantaminen
Palvelujen monikanavaisuus ja tavoitettavuus
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9.8 Kaupunkilaisten kannanottoja hyvinvointityön painopisteisiin
Kaupungin hyvinvointityöryhmä kysyi kaupunkilaisten mielipiteitä hyvinvointityön painopistealueisiin
Otakantaa.fi – palvelussa. Lisäksi kaupungin vanhus- ja vammaisneuvosto on ottanut kantaa hyvinvointityön painopisteisiin.
Kokkolan nuorisovaltuustolta on pyydetty lausuntoa hyvinvointisuunnitelmasta. Kokkolan nuorisovaltuusto näkee kaupungin hyvinvointityön erittäin tärkeänä ja pitää hyvinvointityön selkeyttämistä
ja uudelleen organisoitumista hyvänä tavoitteena. Nuorisovaltuuston mukaan tulisi hyvinvointityötä
lisätä merkittävästi entuudestaan ja sen painopisteissä tulisi muistaa myös lapset ja nuoret. Nuorisovaltuusto myös muistuttaa, että nuoria tulisi aktiivisesti kuulla ja painottaa, että he ovat käytettävissä hyvinvointityön tekemisessä. Nuorisovaltuusto tuo mielellään nuorten ja lasten näkemyksiä
mukaan hyvinvointityön tekemiseen.
Kokkolassa toimiville yhdistyksille tehtiin syksyllä 2018 kysely hyvinvointityöstä. Vastauksia saatiin
29 yhdistykseltä. Yhdistyksiltä kysyttiin hyvinvointityöstä, yhteistyöstä kunnan kanssa sekä millä
tavoin he voisivat jatkossa edistää kuntalaisten hyvinvointia omassa toiminnassaan ja yhteistyössä
kunnan kanssa. Kyselyn jälkeen kyselystä saatua tietoa käsitellään kaupungin järjestämässä yhdistysillassa.
Jatkosuunnitelmista ja kunnan kanssa tehtävästä yhteistyöstä yhdistykset nostivat esille toimitilat,
tapahtumat, vapaaehtoistyöntekijöiden resurssit, yhteisen hanketoiminnan, urheilupaikkojen kunnostuksen ja matalan kynnyksen harrastusmahdollisuudet. Kaupungin antama rahallinen tuki koettiin tärkeäksi ja osa vastanneista oli halukas laajentamaan kunnan kanssa tehtävää yhteistyötä.
Kommenttien pohjalta hyvinvointityöryhmä tiivisti kuluvan suunnittelukauden keskeiset tavoitteet
seuraavaan luetteloon:
- Kuntalaispalvelujen toimivuuden kehittäminen
- Hyvinvointia lisäävien vahvuuksien kehittäminen
- Elinympäristön terveys ja viihtyisyys
- Ilon kautta hyvinvointia
- Yhdenvertaisuuden edistäminen
- Positiivinen erityiskohtelu välineeksi syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn
- Kuntalaisten oma hyvinvointivastuu
- Kaupungin hyvinvointiorganisaation selkiyttäminen ja vakiinnuttaminen
Hyvinvointityöryhmä katsoo, että asukasnäkemykset tukevat strategiassa asetettuja, hyvinvointityötä määrittäviä painopistealueita.
9.9 Valtuustokauden painopisteet hyvinvointityölle ja sen johtamiselle
Painopiste 1: Hyvinvointijohtamisen organisointi
Kaupungin hyvinvointityön ja -kehittämisen koordinointi saatetaan suunnitelmakauden aikana tasolle, joka tukee kaupunkistrategian hyvinvointitavoitteiden toteutumista. Kaupungin johto tarkastelee Hyvinvointityöryhmän tehtävänantoa ja kokoonpanoa, sekä vahvistaa yhdessä toimialojen
kanssa työryhmää sen toiminnan tehostamiseksi.
Kaupungin strategiatyön ja hyvinvointijohtamisen keskinäistä koordinaatiota on kehitettävä valtuustokauden aikana. Hyvinvointisuunnittelu ja hyvinvointityön arviointi on saatava tiiviimmin mukaan
kaupungin strategiaprosesseihin ja hyvinvointitavoitteissa edistymistä on seurattava valtuustokauden aikana, strategian seurannan yhteydessä.
Edellä esitetty koordinointi ei toimi hyvinvointijohtamisen nykyisillä panostuksilla. Hyvinvointityön ja
-johtamisen organisointi onkin otettava kaupungin hallinnossa käsittelyyn valtuustokauden aikana.
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Kaupungin hyvinvointityöryhmän kokoonpano on edellisen suunnitelmakauden aikana muuttunut
merkittävästi, mikä on aiheuttanut katkoksia ryhmän ja toimialojen välisessä vuorovaikutuksessa.
Hyvinvointityö on jatkossa koordinoitava entistä paremmin osaksi toimialojen ja vastuualueiden
työtä. Tämä edellyttää kaupungin hyvinvointityöryhmän kokoonpanon vahvistamista sekä toimeksiannon selkeyttämistä tälle suunnittelukaudelle.
Tavoitteena on edelleen tiivistää kaupungin ja maakunnan välistä hyvinvointiyhteistyötä. Tässä
työssä keskeisessä asemassa on kaupungin ja Soiten tiedonvaihdon ja yhteistyön kehittäminen.
Yksi osa hyvinvointityön organisointia on kaupungin asukkaiden suunnittelu- ja arviointiosallisuuden
kehittäminen hyvinvointityössä. Myös Hyte-rahoituksen vaatiman hyvinvointitiedon kokoaminen ja
hyvinvointityön motivointi edellyttää kaupungin hyvinvointiorganisaation vahvistamista.
Painopiste 2: Hyvinvointityön tavoitteenasettelun konkretisointi
Hyvinvointityöryhmä koordinoi vastuualueiden hyvinvointitavoitteiden asettelua, tavoitteiden mukaista kehittämistä sekä tavoitteiden toteutumisen arviointia suunnitelmakauden aikana
Koska konkreettisia, toiminnallisia ja mitattavia tavoitteita on erittäin vaikeaa asettaa poikkihallinnollisesti koko kaupungin organisaation työtä ohjaamaan, esittää hyvinvointityöryhmä tavoitteenasettelun hajauttamista toimialoille, vastuualueille ja yksiköihin.
Hajautetussa tavoitteenasettelussa vastuualueilta ja toimialoilta kootaan hyvinvoinnin edistämisen
tavoitteet, joiden tulee olla strategian kannalta relevantteja, hyvinvointia edistäviä, hyvinvointi-indikaattorein mitattavia ja vastuualueille personoituvia. Tällä menettelyllä sidotaan entistä tiiviimmin yhteen kaupungin strateginen suunnittelu ja hyvinvointityö. Kun hyvinvointitavoitteet liitetään vastuualueiden toiminnan suunnitteluun, tulee niiden toteutumisen arviointi myös osaksi vastuualueiden ja
toimialojen työtä. Näin hyvinvointityö ja sen tavoitteet juurrutetaan entistä paremmin kaupungin kehittämiseen ja päätöksentekoon.
- Toimialat kokoavat vastuualueiltaan kaupungin strategian kannalta relevantit, hyvinvointi-indikaattoreilla todennettavat tavoitteet, joita tulee olla vastuualueittain vähintään yksi. Valmistelun pohjana
käytettävät, hyvinvointityön kannalta keskeiset strategiatavoitteet ja -toimenpide-ehdotukset on esitelty aiemmin tässä suunnitelmassa
- Hyvinvointityöryhmä kirjaa tavoitteet tiedokseen. Tavoitteet kirjataan myös vastuualueiden Targetor-matriiseihin
- Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan suunnitelmakauden ajan hyvinvointityöryhmässä
ja toimialoilla vuosittaisen toiminta-arvioinnin puitteissa
- Suunnitelmakauden jälkeen kootaan tulokset laajaan hyvinvointikertomukseen, jota arvioidaan yhdessä kaupungin strategian toteutumisen kanssa
Hyvinvointityöryhmän tehtävänä on koota eri vastuualueiden hyvinvointityön tapoja ja tuloksia sekä
siirtää hyviä käytäntöjä kaupungin organisaation sisällä toimialojen välillä. Lisäksi hyvinvointityöryhmä valitsee hyvinvointityön vertailukunnat ja arvioi kaupungin hyvinvointityön onnistumista kuntavertailun avulla.
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Painopiste 3: Osallisuuden edistäminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen
Kaupungin toimialueet ja vastuualueet kohdentavat toimenpiteitä hyvinvointivajetta kokeviin ryhmiin.
Hyvinvoinnin edistäminen lähtee kunnissa ennen kaikkea kuntalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamisesta. Osallisuus voidaan nähdä myös syrjäytymisen vastavoimana, sillä osallisuuden kokeminen ja sosiaaliset verkostot toimivat osaltaan suojaavina tekijöinä syrjäytymistä vastaan.
Kaupungin hyvinvointityön keskiössä on ennaltaehkäisevä toiminta syrjäytymisen ehkäisemiseksi eri
kohderyhmissä seuraavasti:
-

yhdenvertaisuuden edistäminen

-

perheiden kasvatustyön tukeminen kaupungin ja Soiten yhteistyöllä

-

positiivinen erityiskohtelu ja matalan kynnyksen palvelut välineiksi syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn

-

lihavuuden ja muiden kansansairauksia aiheuttavien elämäntapaongelmien ennaltaehkäisy liikuntaolosuhteita kehittämällä

-

yksinäisyyteen liittyvien ongelmien ennaltaehkäisy yhteisöllisyyttä tukemalla

-

lapsiin ja nuoriin suunnattu ehkäisevä päihdetyö ja huumaavista aineista johtuvien
ongelmien ennaltaehkäisy

-

kuntalaisten kannustaminen vastuuseen omasta hyvinvoinnista
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INDIKAATTORILIITE
Hyvinvointikertomuksessa 2013–2017 käytetty indikaattoriluettelo / sähköinen hyvinvointikertomus
TALOUS JA ELINVOIMA
Talous
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Väestö
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LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET
Elämänlaatu ja osallisuus

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö

Päivähoito

Koulu
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Sosiaali- ja terveydenhuolto

Muut palvelut

NUORET JA NUORET AIKUISET
Elämänlaatu ja osallisuus
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Turvallisuus, asuminen ja ympäristö

Sosiaali- ja terveydenhuolto

TYÖIKÄISET
Elämänlaatu ja osallisuus

Sosiaali- ja terveydenhuolto
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IKÄIHMISET
Elämänlaatu ja osallisuus

Opiskelu, työ ja toimeentulo

Sosiaali- ja terveydenhuolto

KAIKKI IKÄRYHMÄT
Elämänlaatu ja osallisuus
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Opiskelu, työ ja toimeentulo

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Vapaa-aika
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Hyvinvointisuunnitelmassa 2018–2021 seurattavat indikaattorit

HYTE-KERROIN
Prosessi-indikaattorit
Toimintaa kuvaavat prosessi-indikaattorit (29 kpl) mittaavat nykytilannetta. Niillä haetaan
vastausta kysymykseen ”Minkälaista kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ
on”.
Peruskoulut
- Oppilaiden poissaolotuntien kokonaismäärää seurataan.
- Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin
edistämisen tarkastus tehdään kolmen vuoden välein.
- Koulupsykologin/psykologin työpanos / 100 oppilasta.
- Opettajien lukumäärä (väh. 16 h/vko) / 100 oppilasta
- Koulukuraattorin/sosiaalityöntekijän työpanos / 100 oppilasta
- Koulussa noudatetaan kouluruokailusuosituksia koululounaan ja välipalojen järjestämisessä.
- Koulussa on pitkät liikuntavälitunnit.
- Koulun opetussuunnitelmassa on kuvattu kouluruokailun järjestämisessä tehtävä
yhteistyö ruokailusta vastaavan keittiöhenkilökunnan kanssa.
- Oppilaita aktivoidaan koulumatkaliikuntaan.
- Koulussa on yhteisesti sovittu käytäntö tai menettelytapa koulutapaturmien ennaltaehkäisemisestä.
Liikunta
- Kunnassa on sovittu, mikä hallintokunta koordinoi terveyttä ja hyvinvointia edistävää
liikuntaa kokonaisuutena
- Liikunnan edistämisestä vastaavat viranhaltijat osallistuvat valmisteilla olevien lautakuntapäätösten vaikutusten ennakkoarviointiin (EVA).
- Kunta kutsuu säännöllisesti koolle liikuntaseurojen ja yhdistysten yhteiskokouksen.
- Viimeksi laadittuun kunnan hyvinvointikertomukseen tai muuhun vastaavaan sisältyy kuvaus kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta.
- Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta raportoidaan vuosittain hyvinvointikertomuksessa tai vastaavassa.
- Kunnassa kokoontuu säännöllisesti liikuntaseurojen ja yhdistysten sekä kunnan yhteinen asiantuntijaelin.
- Kunta toteuttaa liikuntapaikkojen tai – palveluiden käyttäjille erillisiä asiakaspalautekyselyjä vähintään joka toinen vuosi.
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-

Kunta seuraa lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta vähintään kahden vuoden välein.
Kunnassa järjestetään kohdennettuja liikuntaryhmiä liikuntaseuratoiminnan ulkopuolella oleville lapsille ja nuorille.
Kunnassa toimii poikkihallinnollinen työryhmä, jossa käsitellään liikunnan edistämistä.

Kuntajohto
- Kunnan investointiohjelmassa otetaan huomioon kunnan hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutuminen.
- Tarkastuslautakunnan tekemässä arviointikertomuksessa arvioidaan valtuustokausittain kunnan hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutuminen.
- Kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään vuosittain mittarit, joilla seurataan väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden toteutumista.
- Laaja hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa.
- Kunnassa toimii tehtävään nimetty asiantuntija, joka koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä.
- Kunnassa toimii hallituksen tai valtuuston asettama lapsiparlamentti tai vastaava.
- Kunnan palveluiden kehittämisessä hyödynnetään asiakasraateja ja – foorumeja.
- Valtuustolle raportoidaan vuosittain väestön elintapoja ja niissä tapahtuneita muutoksia.
- Paikallisen turvallisuussuunnitelman perusteella on päätetty toimenpiteistä kunnanhallituksessa tai kunnanvaltuustossa.
Tulosindikaattorit
Tulosindikaattorit (8 kpl) mittaavat muutosta väestössä. Niillä haetaan vastausta kysymykseen ”Minkälaisia muutoksia kunnan asukkaiden terveydessä ja hyvinvoinnissa on tapahtunut viimeisten kahden vuoden aikana”.
-
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Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista
(kouluterveyskysely)
Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista (Kouluterveyskysely)
Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista. ( Kouluterveyskysely)
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24 –vuotiaat. (Tutkintorekisteri)
Nuorisotyöttömät. (Työnvälitystilasto TEM, Työssäkäyntitilasto, TK)
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25–64 –vuotiaat. (Toimeentulotukirekisteri)
Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25–64-vuotiaat. (Eläketurvakeskus)
Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä. (Hoitoilmoitusrekisteri)
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