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1. Hyvinvointiverkosto Kuhmossa 
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2. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2021–2025 
Hyväksytty kaupunginvaltuustossa § 103 20.12.2021 
 
Hyvinvointisuunnitelma työstettiin rinnakkain kaupungin strategiasuunnittelun kanssa. Molemmissa otettiin huomioon päättäjien ja 
kuntalaisten näkökulmia. Hyvinvointijohtoryhmän jäsenet työstivät yhdessä suunnitelman valtuustokäsittelyyn, kuullen myös Elin-
voima-, Hyvinvointi- ja sivistysvaliokunnan sekä Tulevaisuusjaoston näkemykset hyvinvoinnin painopisteistä tulevaisuudessa. 
 
Suunnitelman tavoitteiden lähtökohtana on kuntalaisen hyvinvointi. 
 
Hyvinvointisuunnitelmaan on valittu kolme painopistettä: 
 

- Täyttä elämää Kuhmossa - hyvinvoivat kuhmolaiset 
- Kuhmo - turvallinen kaupunki asua ja elää 
- Kuhmolaiset - aktiiviset kansalaiset  

 
Jokaiselle painopisteelle on asetettu alatavoitteita sekä vuosikohtaisia toimenpidesuunnitelmia, joille on määritelty vastuuta-
hot ja resurssit sekä mittarit ja indikaattorit. 

 
Osana laajaa Hyvinvointikertomusta ja hyvinvointisuunnitelmaa on myös Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma. Ehkäisevän päihde-
työn suunnitelma hyväksyttiin samassa päätöskäsittelyssä kuin tämä asiakirja. 
  

https://drive.google.com/file/d/1Otfs5vshI4GU2KanfLm4jjE4b1N7Jo8o/view?usp=sharing
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3. Vuosiraportti 2022 ja vuoden 2023 suunnitelma 
 
Hyvinvointisuunnitelman vuosiraportissa arvioidaan linjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista sekä asetetaan uusia ta-
voitteita ja toimenpiteitä. Vuoden 2023 suunnitelmaa on työstetty rinnakkain talousarviovalmistelun kanssa. 
 
Vuosiraportin 2022 ja vuoden 2023 suunnitelman käsittely 

- Hyvinvointijohtoryhmä 24.8.2022/ 12.10.2022/ 17.11.2022  
- Vetovoima- ja tulevaisuusjaosto 5.9.2022 § 14 
- Elinvoimavaliokunta 12.10.2022 § 109/ 23.11.2022 § 128 
- Hyvinvointi- ja sivistysvaliokunta 13.10.2022 § 125/ 24.11.2022 § 138 
- Ehkäisevän päihdetyön ja Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 9.11.2022 
- Kaupunginhallitus 29.11.2022 § 328 
- Kaupunginvaltuusto 12.12.2022 § 78 

 
3.1 THL:n ehdotus vähimmäistietosisällöstä: 
 
Kunnille on koottu vähimmäistietosisältö, joka ei ole vielä velvoittava eikä niiden käyttöä seurata tai valvota (Asetusluonnos 
3.10.2022). Järjestämislain 29§ mukainen asetus hyvinvointikertomusten vähimmäistiedoista kävi lausuntokierroksella. Kainuun 
kunnat jättivät yhteisen lausunnon Sosiaali- ja terveysministeriölle 28.10.2022. Vähimmäistietosisällöt muuttuvat velvoittaviksi 
1.2.2023 alkaen. 
 
Ehdotus auttaa kuntia ja alueita valitsemaan ne indikaattorit, joilla voi riittävän tarkasti seurata asukkaiden hyvinvoinnin tilaa. Sopi-
vat indikaattorit auttavat ohjaamaan resursseja ja seuraamaan toiminnan vaikutuksia. 
 
Indikaattoritiedot, joita voidaan hyödyntää kuntien toimenpiteiden arvioinnin mittareina löytyvät osoitteesta Vähimmäistietosisältö 
kunnan hyvinvointikertomus asetusluonnos 2022 
 
Kunnan hyvinvointikertomuksen vähimmäistietosisällön indikaattorit on lisätty Hytetu- ja Ept-suunnitelmien taulukoihin sarakkee-
seen arviointimittarit niiden toimenpiteiden kohdalle, joiden oletetaan vaikuttavan kyseiseen indikaattoriin. Kunnan vähimmäistie-
toindikaattoreita on yhteensä 62. Niistä viisi on itsearviointiin perustuvia mittareita, jotka arvioidaan TEA-viisarikyselyyn vastatta-
essa. Vähimmäistietosisällön indikaattorit näkyvät taulukossa mustalla fontilla ja kaupungin omat arviointimittarit harmaalla. 

https://owncloud.thl.fi/index.php/s/RH4tr0FGFjZiFSP
https://owncloud.thl.fi/index.php/s/RH4tr0FGFjZiFSP
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 3.2 Täyttä elämää Kuhmossa - hyvinvoivat kuhmolaiset 
 

Tavoite  Toimenpiteet  Resurssit ja 
vastuutahot Arviointimittarit/ Indikaattorit Raportti 2022 ja Suunnitelma 2023 

3.2.1 Metsä ja 
kulttuuri 
on 
vahva 
osa kuh-
molais-
ten hy-
vinvoin-
tia 

Kulttuurikasvatus-
suunnitelman toteutta-
minen 

Työryhmä, 
jossa edustet-
tuina varhais-
kasvatus, kou-
lut, musiik-
kiopisto, kult-
tuuritoimijat 

Päätoimisesti hoidettujen muse-
oiden ja teattereiden saavutetta-
vuus 3/10/20 kilometrin päässä 
kotoa 
 
Kansalaisopiston kulttuurialan 
opetustunnit 
 
Kirjastokäynnit 
 
Kirjojen kokonaislainaus 
 
Kirjaston tapahtumiin osallistu-
neiden määrä 

- Hyväksytty HyvSivva 9.6.2022 § 75  
- Suunnitelman tavoitteiden käytän-
töön vieminen vuonna 2023. 
 
 

Reitistöjen rakentami-
nen ja kunnostaminen 
 

kunnallistek-
niikka,  
Metsähallitus 
luontopalvelut 
 
ylläpito käyttö-
taloudesta, 
kehittäminen 
hankerahoituk-
sella 
 
Edunvalvonta 
suhteessa 

Esteettömien ja laadukkaiden 
reittien määrä 
 
Lähireittien käyttöaste 

Elinvoimaa matkailusta – Kuhmo Suo-
mussalmi -hankkeen selvitykset: 
- esteettömyys-kartoitus Pajakkajoen 
reitille 
- maastopyöräilyreitistön kehittäminen 
käynnissä 
- Tarve esteettömälle reitille Honkalin-
nan läheisyyteen 
- Unskin Uran peruskorjaus toteutettu  
- Leader-rahoitusten hakeminen 
maasto- ja vesireittien sekä vene- ja 
välinevuokrauspalvelujen kehittä-
miseksi 

https://kuhmo10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022287-4
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metsähallituk-
sen resurssei-
hin 

- Oumo-hankerahoitus Hietaperän ve-
nesataman kunnostukseen 
- Kämärän lintutornilla on kunnostus-
tarve 
- Mammankaivon Frisbeegolf radalle 
rakennettu valaistus 
- Kävijämittarit 5 kpl asennettu talvirei-
teille, mahdollisuus siirtää tarpeen mu-
kaan 

Musiikkiopiston va-
paana oleville oppilas-
paikoille ilmoittaudu-
taan. 
Kuhmolaiset vauvat 
saavat lahjakortin mus-
kariin. 
Instrumenttiopintojen 
yksilöllistäminen on 
mahdollista. 
 
Maksuton varhaisiän 
musiikkikasvatus päi-
väkodeissa (mahdollis-
taa myös varhaiskas-
vatushenkilöstön osaa-
misen kehittämisen) 
Musiikkiopiston tuotta-
mat kerhot-> musiik-
kiopiston ja perusope-
tuksen yhteistyön vah-
vistaminen, Suomen 

Musiikkiopisto 
on valtion-
osuutta saava 
oppilaitos. Toi-
minnan mah-
dollistaa kau-
pungin tuki, lu-
kukausimaksu-
jen tuotot sekä 
palvelun myyn-
nistä saatavat 
korvaukset. 
Hankkeet mah-
dollistavat 
kokeilut ja ke-
hittämisen. 

Musiikkiopiston oppilaspaikat 
ovat täynnä. 
Ryhmäopetukseen tulee paljon 
oppilaita. 
Oppilaskonserttien yleisömäärä 
on runsas. Yleisömäärää seura-
taan. 
Musiikkiopiston opintopolulla 
edetään päättötodistuksiin asti. 
Kuhmolaiset ja sotkamolaiset 
nuoret hakeutuvat Kuhmon kesä-
muusikoiksi. 
 
Tuntee itsensä yksinäiseksi 4., 
5., 8. ja 9. luokan oppilaista, lu-
kion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 

- Varhaisiän musiikkikasvatus on to-
teutunut ja jatkuu edelleen 
- Ryhmäopetukseen osallistuvien 
määrä vaihtelee, osa ryhmistä on 
täynnä mutta osaan ryhmistä on tilaa. 
-Päättötodistuksen saavien oppilaiden 
määrää on tärkeää kasvattaa. 
- Kuhmon kesämuusikot on toteutettu 
kesällä 2022. Kesälle 2023 Sotkamo 
budjetoi ja toteuttaa oman rekrytoinnin 
sotkamolaisille nuorille muusikoille. He 
työskentelevät osana Kuhmon kesä-
muusikkoja. 
- Vuonna 2023 Kuhmon musiikkiopisto 
täyttää 30 vuotta. Juhlavuoden kunni-
aksi julkaistaan musiikkiopiston arvoja 
ja toimintaa kuvaava dokumentti. To-
teutetaan Ääneni äärelle-sävellyspro-
jekti, Pikkukesämuusikot-leiri sekä 
nuorisosinfoniaorkesteri Itämyrskyn 
konserttikiertue. Myös muita juhlavuo-
den tapahtumia järjestetään. 
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harrastamisen malli 
(hanke) 
Elämänkaari- muskari- 
idea 

3.2.2 Yhteisölli-
set tapahtumat 
hyvinvoinnin ja 
osallisuuden 
luojana 

Harrastemessut jokaiselta pal-
velualueelta ni-
metty vastuu-
henkilö, 
toteutus yhteis-
työnä, 
 
kansal-
aisopisto, 
yhdistykset, 
seurakunta 

Tuntee itsensä yksinäiseksi 4., 
5., 8. ja 9. luokan oppilaista, lu-
kion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 
 
Kansalaisopiston kulttuurialan 
opetustunnit 

Harrastemessut  järjestettiin Taiteiden 
taikayön yhteydessä 2.9. 
- taiteiden yön käyntikerrat kohteissa 
1770 
- harrastemessuilla n. 300 osallistujaa 
Toimintaa toteutetaan myös tulevai-
suudessa. 
- Toteutusajankohdan ja -sisällön uu-
delleen arviointi v. 2023 

Rekrymessut yhteistyössä 
kaupungin eri 
yksiöiden, Kuh-
mon Yrittäjät 
ry:n ja oppilai-
tosten kanssa  

messut toteutetaan vuosittain,  
palautekyselyt sekä kohderyh-
mille että esittäjätahoille 

- Vuoden 2022 pidettiin tiistaina 1.11.  
- Rekrymessut pidettiin onnistuneesti 
ja iltapäivällä oli myös aikuisille opiske-
lusta ja työpaikoista kiinnostuneille tar-
koitettu osuus Taitotehtaan tiloissa. 
Seuraavat messut pidetään 
31.10.2023. 
Osallistutaan KAMK:n ja KAO:n oppi-
laitostapahtumiin, joissa tuodaan esille 
Kuhmon mahdollisuuksia. 

Terveys- ja liikuntata-
pahtumat eri ikäryhmät 
huomioiden: 
- liikuntapalvelut 
- Kainuun Liikunta 
- Vanhustenviikko 

kaupungin tilat, 
henkilöstö: Kai-
nuun Liikunta, 
KAMK-opiskeli-
jat, liikuntapal-
velut, 

Mittarit tuloskortissa 2022 tilanne:  
- 9 tapahtumaa  
- Osallistujia 661 hlöä 
- Korpikansa seikkailee 29.11. 
- Lasten peuhauinti 4 kertaa, Tonttu-
uinti ja Joulu-uinti 
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sivistyspalvelut,  
yhdistykset,  
kuntalaiset 

- Vuonna 2023 Kainuun Rastiviikko ja 
Lost in Kainuu Adventure -tapahtumat 
Kuhmossa -> avustus ja yhteistyö Kai-
nuun Rastiviikkorenkaan ja Kainuun 
Liikunnan kanssa 
- Valtakunnallisiin teemaviikkoihin poh-
jautuvan vuosikellon luominen 

Oppilaitosten juhlat ja 
yhteiset tapahtumat 

Oppilaitosten 
henkilöstö ja 
lapset ja nuo-
ret, yhteis-
työssä yksikkö-
rajat ylittäen 

Tuntee itsensä yksinäiseksi 4., 
5., 8. ja 9. luokan oppilaista, lu-
kion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 

- Wanhojen tanssien päivänäytöksen 
yleisönä lapsia ja nuoria sekä aikuisia 
eri yksiköistä, penkkariajelu koskettaa 
myös useita yksiköitä.  
- Lukion juhlissa esiintyy nuoria ja ai-
kuisia myös muista yksiköistä. 
- MUP-oppilaiden vuosittainen kevät-
konsertti 
- Perusopetuksen ja lukion joulukan-
taatti toteutetaan 20.12.2022 
- Vuosittain Itsenäisyyspäivän juhlalli-
suudet oppilaitosten yhteistyönä 
- Koulujen joulu- ja kevätjuhlat 
- Suomalais-ugrilaisen kulttuuripää-
kaupunkivuoden avajaistilaisuus 
24.2.2023 

Kirjaston ja kulttuuritoi-
men järjestämät mata-
lan kynnyksen tapahtu-
mat vuosikellon mu-
kaan 

Kirjaston, kult-
tuurin ja nuori-
sotoimen työn-
tekijät, kolmas 
sektori 

Kansalaisopiston kulttuurialan 
opetustunnit 
 
Kirjastokäynnit 
 
Kirjojen kokonaislainaus 
 
Kirjaston tapahtumiin osallistu-
neiden määrä 

2022 tilanne:  
- kirjastokäyntejä n. 50 000 (kävijälas-
kurissa myös lukiolaiset, jotka opiske-
levat kirjaston luokissa) 
- Kirjastolla järjestettyjä tapahtumia 29 
kpl, osallistujia yht. 364: 7 lukupiiriä, 3 
kirjanjulkistamista, runoilta, Ilona-laulu-
ryhmän esiintyminen, 8 lautapeli-iltaa, 
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8 satutuokiota (osa kaverikoiran 
kanssa), Oulu 2026-tilaisuus. 
Vuoden kokonaislainaus 10/22: 
100158. 
Vuonna 2023 kirjastolla järjestetään 
säännöllisesti tapahtumia (mm. Novel-
likoukku, lukupiiri, kirjallisuusillat) ja 
tarjotaan tiloja muiden toimijoiden jär-
jestämille tapahtumille (mm. peli-illat) 
 

Kuhmon Talvi -ja 
Römppäviikko, Kai-
nuun kirjamessut, Tai-
teiden yö, Suomi Soi 
tapahtumat, uudenvuo-
den vastaanotto 

Kirjaston ja 
kulttuurin työn-
tekijät,  
kulttuuritoimijat,  
Kainuun liitto 

Tapahtumat toteutuneet, 
kävijämäärät, kävijäpalaute 

10/2022 tapahtumien kävijämäärät: 
21.2. Viri Viri Tik Tak –esitys 30, Kuh-
mon Talvi (6 tapahtumaa) 521. 2.5. 
Spoon River Antologia –esitys 320. 
Suomi Soi –konsertit (6 kpl) 439, Tai-
teiden yö n. 1700 käyntikertaa eri koh-
teissa. Lisäksi useita kulttuuritapahtu-
mia, joissa kaupunki mukana yhteis-
työtahona tarjoamalla tiloja, työpa-
nosta ym. 
 
2023: Kulttuuritapahtumat järjestetään 
vuosikellon mukaan. Kainuun kirja-
messut järjestetään Kuhmossa mar-
raskuussa. Tapahtuman suunnitteluun 
ja toteutukseen on haettu apurahaa 
Taiken harvaanasutun alueen apura-
hahausta. Kirjallisuus- ja kulttuurita-
pahtumia viedään Kuhmon kylille. 

3.2.3 Vanhem-
muuden 

Perhekoulu, 
vanhempien koulu 

Sovittava 
Kainuun hyvin-
vointialueen 

4., 5., 8. ja 9. luokan oppilaista, 
lukion 1. ja 2. vuoden opiskeli-
joista  

- Kirjattu Kainuun lasten ja nuorten hy-
vinvointisuunnitelmaan 2022–2025 
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tukemi-
nen 

- Keskustelu-vaikeuksia vanhem-
pien kanssa 
- Koulukiusattuna vähintään ker-
ran viikossa 
- Kokenut vanhempien tai mui-
den huoltapitävien aikuisten fyy-
sistä väkivaltaa vuoden aikana 
 
Varhaiskasvatukseen osallistu-
neet lapset 1-6-vuotiaista 

Matalan kynnyksen 
kohtaamispaikat 
 
Kulttuuriolohuone -toi-
minnan käynnistämi-
nen nuorille aikuisille 
yhteistyökumppanin 
kanssa 

Yhteistyö Kuh-
mon seurakun-
nan ja järjestö-
jen kanssa 
 
Kainuun kult-
tuuriohjelman 
mukainen ra-
hoitus 

Kirjaston tapahtumiin osallistu-
neiden määrä 
 

- Nuorten aikuisten kahvitilaisuus kau-
punginjohtajan ja kirkkoherran kutsu-
mana. 
- MLL-perhekerhot 
-11/22 haettu kokeilurahaa kulttuu-
riolohuone -toiminnan käynnistämi-
seen 
Kirjaston tapahtumat, 2022 tilanne:  
Kirjastolla järjestettyjä tapahtumia 29 
kpl, osallistujia yht. 364. 
 
Vuonna 2023 kirjastolla järjestetään 
säännöllisesti tapahtumia (mm. Novel-
likoukku, lukupiiri, kirjallisuusillat) ja 
tarjotaan tiloja muiden toimijoiden jär-
jestämille tapahtumille (mm. peli-illat) 
 
 

Lasten- ja nuorten hy-
vinvointi otetaan val-
tuustokauden teemaksi 
vanhempainilloissa ja 

sivistyspalvelut, 
hyvinvointiakti-
vaattori, 
ateriapalvelut, 

Lihavuuden yleisyys 2-16-vuoti-
ailla 
 

- Laajat terveystarkastukset 5. ja 8. lk 
- 5. lk vanhempainilloissa terveyden-
hoitaja, liikunnanohjaaja, fysiotera-
peutti (Move-tulosten läpikäynti) 
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valitaan yhdessä eri ta-
hojen kanssa toimenpi-
teet lasten- ja nuorten 
hyvinvoinnin paranta-
miseksi. 
 
Asiantuntijaluennot 
vanhemmille mm. 
- päihteet  
- digikasvatus  
- syrjäytymisen ehkäisy  
- aikuissosiaalityön pal-
veluiden esittely  
- mistä apua kriisin 
kohdatessa  
- ravitsemus ja suun 
terveydenhuolto  
- vanhempien tuen 
merkitys lasten ja nuor-
ten  tasapainoiselle 
kasvulle ja kehitykselle 
 
Kodinhoitajapalvelut 
(Hyvinvointialueelle eh-
dotuksena) 

sote, 
nuorisoval-
tuusto, 
oppilaskunnat, 
valtakunnalliset 
asiantuntijata-
hot, 
vanhemmat, 
kriisityö, 
poliisi, 
yhdistykset, 
hankkeet: esim. 
Mieli-hanke ja 
Mukana 
elämässä -
hanke, 
Kainuun hyvin-
vointialue 
 

Ei syö koululounasta päivittäin 8. 
ja 9. luokan oppilaista 
 
8. ja 9. luokan oppilaista ja lukion 
1. ja 2. vuoden opiskelijoista 
- Kokee terveydentilansa keskin-
kertaiseksi tai huonoksi 
- Kohtalainen tai vaikea ahdistu-
neisuus 
 
4., 5., 8., ja 9. luokan oppilaista, 
lukion 1. ja 2. vuoden opiskeli-
joista 
- Tyytyväinen elämäänsä 
- Keskustelu-vaikeuksia vanhem-
pien kanssa 
- Koulukiusattuna vähintään ker-
ran viikossa 
- Kokenut vanhempien tai mui-
den huolta pitävien aikuisten fyy-
sistä väkivaltaa vuoden aikana 
 
Varhaiskasvatukseen osallistu-
neet lapset 1-6-vuotiaista 

- 8. lk vanhempainilloissa asiantuntija 
(kouluterveyskyselyt) 
9. lk. vanhempainilloissa oppilashuol-
lollinen tuki 
- Kirjattu Kainuun lasten ja nuorten hy-
vinvointisuunnitelmaan 2022–2025 
 

Neuvokas perhe- me-
netelmän aktiivinen 
käyttöönotto varhais-
kasvatuksen monialai-
sessa yhteistyössä. 
Menetelmä tukee var-
haiskasvatuksen työtä 

Hellä-hanke tu-
kee toimijoita 
menetelmän 
käyttöönotossa.   

Asiakaskyselyt perheille sekä 
menetelmän vaikuttavuuden arvi-
ointi varhaiskasvatuksen ja esi-
opetuksen vuosisuunnitelmien 
arvioinnin yhteydessä. 
 

- Kirjattu Kainuun lasten ja nuorten hy-
vinvointisuunnitelmaan 2022–2025 
- Hellä-hanke on päättynyt 
- Perusopetus ja esiopetus on mukana 
Kainuun yhteisessä TOKI-hankkeessa 
(2023 kesäkuun loppuun), TOKI= tuki, 
oppiminen, kehittäminen, inkluusio) 
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perheiden kokonaisval-
taisen hyvinvoinnin 
edistämisessä. 

4., 5., 8., ja 9. luokan oppilaista, 
lukion 1. ja 2. vuoden opiskeli-
joista 
- Tyytyväinen elämäänsä 
- Keskustelu-vaikeuksia vanhem-
pien kanssa 
- Kokenut vanhempien tai mui-
den huolta pitävien aikuisten fyy-
sistä väkivaltaa vuoden aikana 
 
Varhaiskasvatukseen osallistu-
neet lapset 1-6-vuotiaista 
 

Varhaisen tuen tiimi 
lapsen ja/tai perheen 
tuen tarpeen kartoitta-
miseen ja toteuttami-
seen. 

 4., 5., 8., ja 9. luokan oppilaista, 
lukion 1. ja 2. vuoden opiskeli-
joista 
- Tyytyväinen elämäänsä 
- Keskustelu-vaikeuksia vanhem-
pien kanssa 
- Koulukiusattuna vähintään ker-
ran viikossa 
- Kokenut vanhempien tai mui-
den huolta pitävien aikuisten fyy-
sistä väkivaltaa vuoden aikana 
 
Varhaiskasvatukseen osallistu-
neet lapset 1-6-vuotiaista 
 
Ahtaasti asuvat lapsiasuntokun-
nat 

- Moniammatillinen Varhaisen tuen 
tiimi -toimintamalli otetaan käyttöön 
syksyllä 2022. 
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3.2.4 Syrjäyty-

misen 
ehkäise-
minen –  

Jokaisella on 
vähin-
tään yksi 
ystävä 

Tunne ja vuorovaiku-
tustaidot -kokeilun jat-
kaminen 

Perusopetus, 
nuorisopalvelut, 
oppilashuolto-
ryhmä 

4., 5., 8., ja 9. luokan oppilaista, 
lukion 1. ja 2. vuoden opiskeli-
joista 
- Tyytyväinen elämäänsä 
- Keskustelu-vaikeuksia vanhem-
pien kanssa 
- Tuntee itsensä yksinäiseksi  
- Koulukiusattuna vähintään ker-
ran viikossa 

- Kirjattu Kainuun lasten ja nuorten hy-
vinvointisuunnitelmaan 2022–2025 
- Perusopetus ja esiopetus on mukana 
Kainuun yhteisessä TOKI-hankkeessa 
(2023 kesäkuun loppuun), TOKI= tuki, 
oppiminen, kehittäminen, inkluusio) 
- Tunne- ja vuorovaikutustaitojen kou-
lutukset koulun henkilöstölle ja taitojen 
harjoittelu koulun arjessa 
 

Kielivähemmistöjen hu-
omioiminen 

Kaupungin info 
ja koko henki-
löstö 

palveluissa huomioitu, 
viestinnässä huomioitu. Perus-
palvelut netissä vähintään kol-
mella kielellä vuoden 2022 lop-
puun mennessä. 
 
4., 5., 8., ja 9. luokan oppilaista, 
lukion 1. ja 2. vuoden opiskeli-
joista 
- Tyytyväinen elämäänsä 
- Tuntee itsensä yksinäiseksi  
- Koulukiusattuna vähintään ker-
ran viikossa 

- Ei ole toteutunut 

Omaishoitajille tarjotta-
vat ennaltaehkäisevät 
palvelut 
 

kansalais-
opisto, 
kulttuuripalve-
lut, 
liikuntapalvelut 

Omaishoidon tuella kotona hoi-
dettavat 75 vuotta täyttäneet 
vuoden aikana 
 
Kansalaisopiston kulttuurialan 
opetustunnit 

- Maksuttomia uintikertoja uimahallissa 
läpi vuoden. 9/2022 alkaen tarjotaan 
ohjattua saliliikuntaa. 
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Miekkarin ja kuraattorin 
kahvit nuorille 

sivistyspalvelut, 
Kainuun hyvin-
vointialue 

Palautekyselyt, keskustelut oppi-
laskuntien ja lukion opiskelija-
kunnan hallituksessa 
 
8. ja 9. luokan oppilaista, lukion 
1. ja 2. vuoden opiskelijoista 
- Kohtalainen tai vaikea ahdistu-
neisuus 
- Tuntee itsensä yksinäiseksi 
- Koulukiusattuna vähintään ker-
ran viikossa  
- Kokenut vanhempien tai mui-
den huolta pitävien aikuisten fyy-
sistä väkivaltaa vuoden aikana 

- Toteutunut lv 21–22  
- Toteutetaan myös lv 22–23 

Moniammatillinen yh-
teistyö ja asiantuntija-
kuulemiset 
- hyvinvointijohtoryhmä 
- ehkäisevän päihde-
työn ja nuorten ohjaus- 
ja palveluverkoston 
työryhmä 
- yhdyspintatyö Kai-
nuun hyvinvointialu-
eella 
- aikuissosiaalityön si-
sällöt mm. paikalliset 
toimintatilastot ja pal-
velut 

työryhmien jä-
senet, 
asiantuntijat 
mm. kouluter-
veyshoitajat, 
miekkari, ku-
raattori, Kai-
nuun hyvinvoin-
tialueen am-
mattilaiset, op-
pilashuolto-
ryhmä 

8. ja 9. luokan oppilaista ja lukion 
1. ja 2. vuoden opiskelijoista 
- Kokee terveydentilansa keskin-
kertaiseksi tai huonoksi 
- Kohtalainen tai vaikea ahdistu-
neisuus 
 
THL:n sairastavuusindeksi 
 
4., 5., 8., ja 9. luokan oppilaista, 
lukion 1. ja 2. vuoden opiskeli-
joista 
- Tyytyväinen elämäänsä 
- Keskustelu-vaikeuksia vanhem-
pien kanssa 
- Tuntee itsensä yksinäiseksi  
- Koulukiusattuna vähintään ker-
ran viikossa 

Toteutunut 
- Työryhmien jäsenet päivitetty ja mo-
niammatillisuus laajentunut syksyllä 
2022. 
- Hyvän mielen kunta -hankkeen pilo-
tointi yhdessä Kainuun soten kanssa -
> aktiivinen osallistuminen valtakun-
nalliseen kehitystyöhön toteutunut, li-
säksi syntynyt työkaluja käytännön hy-
vinvointityöhön -> tulevina vuosina ak-
tiivinen seuranta työn juurtumisesta 
- Osallistutaan KAMK:n hallinnoimaan 
jatkohankkeeseen KATE – Kainuun 
mielenterveysohjelma 
- Poliisin ennaltaestävät yö tiiviiksi 
osaksi hyvinvointityötä – yhteistyön 
käynnistäminen v. 2023 
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- Kokenut vanhempien tai mui-
den huoltapitävien aikuisten fyy-
sistä väkivaltaa vuoden aikana 
 
Enintään kahden kilometrin etäi-
syydellä ala-asteesta asuvat 7-
12-vuotiaista 

-Kuhmon työvire ry on käynnistänyt lo-
kakuun lopussa uudelleen vanhusvä-
estölle suunnatun kaveripalvelun. 
(Työvireeseen työsuhteessa oleva ka-
veri tulee vierailemaan säännöllisesti 
vanhuksen luona, ennalta sovitun ai-
kataulun mukaan). 

Kirjasto tarjoaa mak-
suttomia kokoontumis- 
ja harrastetiloja kunta-
laisille. 

Ei vaadi erillisiä 
resursseja 

Kirjastokäynnit 
 
Kirjojen kokonaislainaus 
 
Kirjaston tapahtumiin osallistu-
neiden määrä 

2022 tilanne:  
- kirjastokäyntejä n. 50 000 (kävijälas-
kurissa myös lukiolaiset, jotka opiske-
levat kirjaston luokissa) 
- Kirjastolla järjestettyjä tapahtumia 29 
kpl, osallistujia yht. 364. 
Vuoden kokonaislainaus 10/22: 
100158. 
- Vuonna 2023 kirjastolla järjestetään 
säännöllisesti tapahtumia (mm. Novel-
likoukku, lukupiiri, kirjallisuusillat) ja 
tarjotaan tiloja muiden toimijoiden jär-
jestämille tapahtumille (mm. peli-illat). 
Tiloja pyritään markkinoimaan yhdis-
tyksille ja muille toimijoille aiempaa ak-
tiivisemmin. 
- Kirjastolla aloitetaan vuoden 2023 
alussa työttömille työnhakijoille kohdis-
tettu lukemisenedistämishanke. Heitä 
osallistetaan myös palvelujen suunnit-
teluun. 

Kirjastonkäytönopetus 
ja lukemisen edistämi-
nen kaikilla luokka-

Kirjaston 
työntekijät,  
koulujen 
opettajat 

Kirjastokäynnit 
 
Kirjojen kokonaislainaus 
 

- Lukiolaiset opiskelevat kirjastolla päi-
vittäin. 
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asteilla ja esiopetuk-
sessa. 

Kirjaston tapahtumiin osallistu-
neiden määrä 

- kirjavinkkausta ja kirjastonkäytönope-
tusta järjestetään eri luokka-asteille 
säännöllisesti 

Tunne- ja kaveritaitojen 
opettaminen varhais-
kasvatuksessa ja esi-
opetuksessa. 

Var-
haiskasvatukse
n työntekijät, 
koulutukset 
henkilöstölle. 

Hyvinvoinnin vuosikello, vaikutta-
vuuden arviointi toiminta-suunni-
telmien arvioinnin yhteydessä. 
 
4., 5., 8., ja 9. luokan oppilaista, 
lukion 1. ja 2. vuoden opiskeli-
joista 
- Tyytyväinen elämäänsä 
- Keskustelu-vaikeuksia vanhem-
pien kanssa 
- Tuntee itsensä yksinäiseksi  
- Koulukiusattuna vähintään ker-
ran viikossa 
 
Varhaiskasvatukseen osallistu-
neet lapset 1-6-vuotiaista 

- Kirjattu Kainuun lasten ja nuorten hy-
vinvointisuunnitelmaan 2022–2025 

Huomaa hyvä -vah-
vuusperustaisen mene-
telmän käyttö kasva-
tuksen ja opetuksen tu-
kena. 

Var-
haiskasvatukse
n työntekijät, 
koulutukset 
henkilöstölle. 

Työyhteisö arviointi, asiakasky-
selyt perheille, toimintasuunnitel-
mien arviointi vuosittain. 
 
4., 5., 8., ja 9. luokan oppilaista, 
lukion 1. ja 2. vuoden opiskeli-
joista 
- Tyytyväinen elämäänsä 
- Keskustelu-vaikeuksia vanhem-
pien kanssa 
- Tuntee itsensä yksinäiseksi  
- Koulukiusattuna vähintään ker-
ran viikossa 

- Huomaa hyvä -menetelmän koulutuk-
set alkaneet varhaiskasvatuksessa 
syksyllä 2022. 
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Varhaiskasvatukseen osallistu-
neet lapset 1-6-vuotiaista 

Kotouttamisen vastuu-
tahot määritelty ja ko-
touttamisen työkalut 
käytössä 

Kunta, työllisyy-
den kuntako-
keilu, Taitoteh-
das, sote, jär-
jestöt, seura-
kunta 

4., 5., 8., ja 9. luokan oppilaista, 
lukion 1. ja 2. vuoden opiskeli-
joista 
- Tyytyväinen elämäänsä 
- Tuntee itsensä yksinäiseksi  
- Koulukiusattuna vähintään ker-
ran viikossa 
 
Ahtaasti asuvat lapsiasuntokun-
nat 
 
Enintään kahden kilometrin etäi-
syydellä ala-asteesta asuvat 7-
12-vuotiaista 
 
Maahanmuuttajien kotouttamisen 
edistäminen 

- Kainuun yhteinen kotouttamisohjelma 
päivitetty ja hyväksytty Kvalt 
20.12.2021 § 105 
- Perustetaan paikallinen kotouttamis-
tiimi ja valitaan kotouttamisesta vas-
taava henkilö 

 Mielen hyvinvoinnin 
vahvistaminen 

Kaikki 8. ja 9. luokan oppilaista, lukion 
1. ja 2. vuoden opiskelijoista koh-
talainen tai vaikea ahdistunei-
suus 
 
4., 5., 8. ja 9. luokan oppilaista, 
lukion 1. ja 2. vuoden opiskeli-
joista 
- Tuntee itsensä yksinäiseksi 
-Koulukiusattuna vähintään ker-
ran viikossa 

- Hyvän mielen kunta -tarkistuslistan 
käyttöönotto hyvinvointityön tarkaste-
lussa 
- KATE – Kainuun mielenterveysohjel-
man hyödyntäminen kaupungin toimin-
noissa 

https://kuhmo10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021209-12
https://kuhmo10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021209-12
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- Kokenut vanhempien tai mui-
den huoltapitävien aikuisten fyy-
sistä väkivaltaa vuoden aikana 
 
Mielenterveysperusteisesti sai-
rauspäivärahaa saaneet 25-64 
vuotiaat 

3.2.5 Palvelu-
jen saa-
vutetta-
vuus 

Yhdyspintayhteistyö 
hyvinvointialueen 
kanssa 
- liikuntaneuvonnan 
palveluketjut 
- kouluterveydenhuolto 
- koulupsykologi 
- miekkari 
- neuvola 
- terapiapalvelut  
- lastensuojelu, vam-
maispalvelu, kehitys-
vammahuolto, aikuis-
sosiaalityö, mielenter-
veys- ja päihdetyö 

Kainuun hyvin-
vointialue, 
sivistyspalvelut, 
työllisyydenhoi-
topalvelut, 
nuorisopalvelut 

8. ja 9. luokan oppilaista ja lukion 
1. ja 2. vuoden opiskelijoista 
- Kokee terveydentilansa keskin-
kertaiseksi tai huonoksi 
- Kohtalainen tai vaikea ahdistu-
neisuus 
 
4., 5., 8., ja 9. luokan oppilaista, 
lukion 1. ja 2. vuoden opiskeli-
joista 
- Tyytyväinen elämäänsä 
- Keskustelu-vaikeuksia vanhem-
pien kanssa 
- Tuntee itsensä yksinäiseksi 
- Koulukiusattuna vähintään ker-
ran viikossa 
- Kokenut vanhempien tai mui-
den huolta pitävien aikuisten fyy-
sistä väkivaltaa vuoden aikana 
 
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin 
liittyvät hoitojaksot 
 
Kaatumisiin ja putoamisiin liitty-
vät hoitojaksot 65 v. täyttäneillä  

- Vate-valmisteluun osallistuttu.  
- Kainuun hytetu-työryhmän alatyöryh-
miin esitetty Kuhmon kaupungin edus-
tajat. 
- Kirjattu Kainuun lasten ja nuorten hy-
vinvointisuunnitelmaan 2022–2025  
- Yhdyspintatyöskentely ja palveluket-
jut ovat toimivia kuntalaisten näkökul-
masta 
- Palvelut tukenasi -hanke: Kotona 
asumista tukevien palvelujen kehittä-
minen ikäihmisille Kainuussa 
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Enintään kahden kilometrin etäi-
syydellä ala-asteesta asuvat 7-
12-vuotiaista 
 
Enintään 500 m etäisyydellä päi-
vittäistavara-kaupasta asuvat 75 
v. täyttäneistä 
 
Enintään 1 kilometrin päässä lä-
hivirkistys-alueista asuvat 
 
Ulkona, yömajoissa, tilapäissuo-
jissa ja laitoksissa asuvat yksi-
näiset asunnottomat 

Avoin ja laaja palve-
luista tiedottaminen 
- kaikki 

viestintätiimi, 
palveluyksiköt 

Some-kanavien ja nettisivun seu-
rantatilastot 

- Viestintäasiantuntijan palkkamäärä-
rahat budjetissa 
- Viestintätiimin yhteistyö 
- Viestintäsuunnitelman valmistuminen 
keväällä 2023  

 Työllisyyden kuntako-
keilun työllisyysohjaajat 
jalkautuva asiakastyö; 
tarvittaessa kotikäynnit 
asiakkaan kotiin 
(sos..toimen ja päihde-
työn edustajien 
kanssa) 

Työllisyysoh-
jaajien HTV-re-
surssi; tarvittai-
siin lisää HTV-
resurssia vuo-
delle 2023 
asiakasmäärien 
kasvaessa. 
 

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 
17-24-vuotiaat 
 
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti 
saaneet lapsiperheet 
 
Nuorisotyöttömät 18-24-vuoti-
aasta työvoimasta 
 
Vaikeasti työllistyvät 15-64-vuoti-
aat 

Palvelua saaneet asiakkaat ja heidän 
tilanteensa kehittyminen työllistymis-
suunnitelmineen on kirjattu työllisyy-
den kuntakokeilun käyttämään valta-
kunnalliseen URA-järjestelmään 
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 Kirjastoautosta moni-
toimiauto 

Kirjaston ja 
kulttuurin työn-
tekijät, Kuhmon 
kyläyhdistykset, 
Kuhmon ap-
teekki, taitelijat 
 
Kirjastoautolle 
saatava valtion 
budjettiin mää-
räraha 

Lääkkeiden toimittaminen kirjas-
toauton mukana jatkuu. Viedään 
kulttuuritoimintaa kirjastoauton 
asiakkaille perukkaan. 
 
Kirjastokäynnit 
 
Kirjojen kokonaislainaus 
 
Kirjaston tapahtumiin osallistu-
neiden määrä 
 
Palvelua saaneiden asiakkaiden 
määrä. 

- Lääkkeiden toimittaminen kirjastoau-
ton mukana on jatkunut, kysyntä vä-
häistä. 
- Vuonna 2023 viedään kulttuuria kir-
jastoauton mukana perukoihin. 

 Kirjaston omatoimiauki-
olo lisää kirjaston pal-
velujen saavutetta-
vuutta arki-iltaisin ja vii-
konloppuisin. 

Kirjaston hen-
kilökunta 

Kirjastokäynnit 
 
Kirjojen kokonaislainaus 

- Omatoimiaikojen kävijämäärä on 
kasvanut tasaisesti. Omatoimesta tul-
lut paljon hyvää palautetta. Kirjautumi-
sia huhtikuulta  marraskuulle 2090 
(omatoimi otettiin käyttöön 1.4.22). 
Omatoimen käyttöastetta pyritään li-
säämään 2023 aktiivisella tiedottami-
sella asiakaspalvelussa. 

 Pohjoisen eKirjasto 
käynnistyy 1.1.2022 

Kirjaston 
talousarviossa 
varattu 
määräraha 

E-kirjojen, E-äänikirjojen ja Vid-
lan vuosittainen lainausmäärä 
 
Kirjojen kokonaislainaus 

- E-palvelujen saatavuus on parantu-
nut varsinkin äänikirjojen osalta. Kun-
takohtaiset v. 2022 tilastot saadaan al-
kuvuonna 2023. 
- Valmistaudutaan kuntien yhteisen 
eKirjaston mahdolliseen pilotointiin  
2023 aikana ja käyttöönottoon 2024 
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 Kuhmon liikuntapalve-
lusuunnitelman laatimi-
nen 
- hyvinvointiaktivaattori 
- kunnossapitopäällikkö 

liikuntapalvelu-
jen henkilöstö, 
yhdistykset: lii-
kuntaseurat, 
kansanterveys-
, eläkeläis- ja 
nuorisojärjes-
töt, kyläyhdis-
tykset, 
seurakunta, 
vanhusneu-
vosto, 
nuorisoval-
tuusto, 
liikuntapalvelu-
yritykset, 
KAMK opinnäy-
tetyö 

Lihavuuden yleisyys 2-16-vuoti-
ailla  
 
Vähintään tunnin päivässä liikku-
vat 4., 5., 8. ja 9. luokan oppi-
laista ja lukion 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista 
 
Kaatumisiin ja putoamisiin liitty-
vät hoitojaksot 65 v. täyttäneillä 
 
Liikuntapaikat ja liikuntapuistot 
 
Enintään 1 kilometrin päässä lä-
hivirkistys-alueista asuvat 
 
Liikunnan edistäminen kunnassa 
TEA-pistemäärä 
 

- Päätetty vetovoimaisuuden johtoryh-
mässä 16.8. yhdistää liikuntasuunnit-
telu hyvinvointi- ja taloussuunnitelmiin.  
- Työ käynnistyy v. 2023.  
- Liikuntatoimijat osallistetaan suunnit-
telutyöhön. 
- Tiedolla johtaminen lisääntyy esim. 
KAMK:n Liikuntadata hyvinvoinnin tu-
eksi Kainuussa -hankkeen myötä. 

 Liikuntapaikkarakenta-
minen  
- esteetön uimahalli 
- Saarikosken lähilii-
kuntapaikka  
 
Investointisuunnitel-
man osalta on tehtävä 
karsintaa ja priorisoin-
tia. 

Investointiva-
raukset, 
kuntarahoitus, 
AVI:n liikunta-
paikkarahoitus 

Lihavuuden yleisyys 2-16-vuoti-
ailla  
 
Vähintään tunnin päivässä liikku-
vat 4., 5., 8. ja 9. luokan oppi-
laista ja lukion 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista 
 
Kaatumisiin ja putoamisiin liitty-
vät hoitojaksot 65 v. täyttäneillä 
 
Liikuntapaikat ja liikuntapuistot 

- Uimahallin suunnittelu käynnissä 
- Liikuntapaikkojen ja leikkikenttien tar-
vekartoituksen ja -suunnitelman laati-
minen 
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Enintään 1 kilometrin päässä lä-
hivirkistys-alueista asuvat 
 

3.2.6 Ravit-
semus 
hyvin-
voinnin 
tukena 

Ruokakasvatus  ylä-
koulu  
 
Maksuton välipala kai-
kille -kokeilu 
 
Asiakasyhteistyö ja -
kuuleminen 
 
 
 

Ateriapalvelut, 
Perusopetus, 
Lukio, 
Oppilaskunnat, 
Nuorisoval-
tuusto, 
Vanhus- ja 
vammaisneu-
vosto 
Kainuun hyvin-
vointialue 

Lihavuuden yleisyys 2-16-vuoti-
ailla  
 
Ei syö koululounasta päivittäin 8. 
ja 9. luokan oppilaista 
 
Koulussa noudatetaan Valtion 
ravitsemusneuvottelukunnan 
kouluruokailusuositusta koululou-
naan ja välipalojen järjestämi-
sessä 
 
Kunta on asettanut tavoitteet ja 
toimenpiteet ikääntyneiden hy-
vinvointia ja terveyttä edistävien 
ravitsemustottumusten lisää-
miseksi 

- Kouluruokakysely tehty syksy 2022. 
- Tuupalan ruokalassa nostettu enem-
män esille kasvisruoka- vaihtoehtoa ja 
on tarjolla ensimmäisenä linjastossa. 
- Lämmin kasvis ollut tarjolla 1 x vko. 
Nostetaan 2 X vko / 2–3 / lista viikolle 
tarjolle. Kasvikset maistuvat varsinkin 
pienempien lasten keskuudessa. 
- Vanhempien kutsuminen kouluruo-
kailuun 
- Alkuvuodesta 2022 ruokapalvelut ta-
vannut oppilaskuntien hallitukset ja tar-
koitus jatkaa tapaamisia vuosittain 
- Ruokakasvatus asiaa jatketaan yh-
teistyössä yläkoulun kanssa  
 
 

 
 

3.3 Kuhmo - turvallinen kaupunki asua ja elää 
 

Tavoite  Toimenpiteet ja 
vastuutaho Resurssit Arviointimittarit/ Indikaattorit Raportti 2022 ja Suunnitelma 2023 

3.3.1 Digi-
osaami-
nen luo 

Digitaaliset palvelut 
kuntalaisten haltuun di-
gitaitoja opettelemalla 

kirjaston henki-
lökunnan opas-
tus 

Kirjastokäynnit 
 
Kirjaston tapahtumiin osallistu-
neiden määrä 

- Kansalaisopisto tarjoaa digiosaami-
seen liittyvää opetusta. 
- Tarinatuvalla ikäihmisille kohdennet-
tuja digineuvonta-kursseja. 
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turval-
lisuutta 

digipalveluiden 
käytössä, 
kansalaisopisto 

- Kirjasto opastaa asiakkaita digipalve-
lujen käytössä osana asiakaspalvelua. 
- Kirjattu Kainuun lasten ja nuorten hy-
vinvointisuunnitelmaan 2022–2025 
- Vapaaehtoistoimijoiden alkeis- ja jat-
kodigineuvontakurssit ikääntyneille yh-
teistyössä ev.lut. seurakunnan ja kan-
salaisopiston kanssa 

3.3.2 Tekniikka 
lisää 
luotetta-
vuutta 

Etäluettavat lämpö- ja 
vesimittarit 
 
Jäteveden puhdista-
mon saneeraus 
 
Kaupungin järjestämä 
vedenjakelupiste 
 
Kuhmon lämpö Oy:n 
uusi lämpövoimala 

Kuhmon Ve-
siEnergia oy 
 
Kuhmon lämpö 

Asennettujen mittareiden määrä - Vesimittarit 412/2045 
- Lämpömittarit 73/676 

 
Verkkokauppa ja Chat-
palvelu 

asiakaspalve-
lutiimi 

Tuotepalvelu laajenee, asiakkaat 
oppivat käyttämään aktiivisesti 
palvelua 

- Markkinoidaan aktiivisesti 
- Tavoitteena saada lisää tuotteita ja 
käyttäjiä 

3.3.3 Kohte-
lemme 
toisia 
hyvin ja 
osaamm
e 

Ankkuritoiminta 
 

poliisi, 
koulukuraattori, 
sosiaalityönte-
kijä, 
etsivä nuoriso-
työ 

4., 5., 8., ja 9. luokan oppilaista, 
lukion 1. ja 2. vuoden opiskeli-
joista 
- Koulukiusattuna vähintään ker-
ran viikossa 
- Kokenut vanhempien tai mui-
den huolta pitävien aikuisten fyy-
sistä väkivaltaa vuoden aikana 

- Kirjattu Kainuun lasten ja nuorten hy-
vinvointisuunnitelmaan 2022–2025 
- Toiminnan käynnistymisen mahdolli-
suus selvitetään 
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kanssa-
käymi-
sen tai-
don. 

 Noudatamme 
lakia ja 
hyviä ta-
poja. 

Poliisin tietoon tulleet henkeen ja 
terveyteen kohdistuneet rikokset 
 
Poliisin tietoon tulleet omaisuusri-
kokset 

Lähisuhdeväkivallan 
ehkäisy 
 

sivistyspalvelut, 
Kainuun hyvin-
vointialue, 
Hellä-hanke 

Kainuulainen toimintamalli on 
syntynyt ja sitä käytetään 
 
4., 5., 8., ja 9. luokan oppilaista, 
lukion 1. ja 2. vuoden opiskeli-
joista 
- Keskustelu-vaikeuksia vanhem-
pien kanssa 
- Kokenut vanhempien tai mui-
den huoltapitävien aikuisten fyy-
sistä väkivaltaa vuoden aikana 
 
 
Poliisin tietoon tulleet henkeen ja 
terveyteen kohdistuneet rikokset 

- Kainuun hyvinvointialueen teema-
ryhmä perustettu ja Kuhmon kaupungin 
edustaja esitetty työryhmän jäseneksi. 
- Kirjattu Kainuun lasten ja nuorten hy-
vinvointisuunnitelmaan 2022–2025 
- Hellä hanke on päättynyt 
 

Pidetään yhdessä ym-
päristö viihtyisänä ja 
turvallisena.  
 
Puututaan järjestelmäl-
lisesti ilkivaltaan, väki-
valtaan ja rikoksiin 

kuntalaiset, 
kaupungin työn-
tekijät, 
Kainuun hyvin-
vointialueen 
työntekijät, 
turvallisuusam-
mattilaiset, 
yrittäjät 

Poliisin tietoon tulleet henkeen ja 
terveyteen kohdistuneet rikokset 
 
Poliisin tietoon tulleet omaisuusri-
kokset 
 
4., 5., 8., ja 9. luokan oppilaista, 
lukion 1. ja 2. vuoden opiskeli-
joista 
- Koulukiusattuna vähintään ker-
ran viikossa 

- Ilkivaltaa kohdistunut kaupungin eri 
kiinteistöihin pitkin vuotta.  
- Tarvitaan toimenpiteitä ja toimintamal-
leja ennaltaehkäisevään työhön. 
- Ennalta estävä yhteistyö poliisin 
kanssa käynnistyy syksyllä 2022 
- Kasvatukselliset herkkyyskaudet ovat 
jo alle kouluikäisillä lapsilla -> Vanhem-
pien/perheiden osallistaminen ja kan-
nustaminen esimerkilliseen toimintaan 
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- Kokenut vanhempien tai mui-
den huolta pitävien aikuisten fyy-
sistä väkivaltaa vuoden aikana 
 

3.3.4 
Liikenne
turval-
lisuuden 
kehitty-
minen 

Ikääntyneiden ajotaidot 
- ajosyyni 
 

Liikenneturvalli-
suusasiantunti-
jat, 
liikenneturvalli-
suustyöryhmä, 
kuljetussuunnit-
telija, 
eri toimialojen 
työntekijät, 
kaupungin tilat 
ja alueet 

Liikenne-vahinkojen uhrit 
 
Poliisin tietoon tulleet liikennetur-
vallisuuden vaarantamiset ja lii-
kennerikkomukset 

- Ei ole toteutunut.  
- Tapahtuman alustavasta toteutusta-
vasta keskusteltu 

Mopoilukulttuurin kehit-
tyminen turvalliseksi 

hanke, 
liikenneturvalli-
suustyöryhmä, 
kuljetussuunnit-
telija 

Liikenne-vahinkojen uhrit 
 
Poliisin tietoon tulleet liikennetur-
vallisuuden vaarantamiset ja lii-
kennerikkomukset 

- Toteutus syksyn 2022 aikana 
- Tarvetta poliisin kanssa yhteistyössä 
järjestettävälle moporatsialle 
- Jatkotoimenpiteiden suunnittelu 

Katujen kunnostus ja 
liikenneturvallisuuden 
parantaminen 

TA- ja inves-
tointimäärära-
hat, 
kunnallistek-
niikka, 
liikenneturvalli-
suustyöryhmä 

Kaatumisiin ja putoamisiin liitty-
vät hoitojaksot 65 v. täyttäneillä 
 
Liikennevahinkojen uhrit 

- Rajakadun remontin yhteydessä ra-
kennettu uutta pyörätietä 500 m 
- Tivontie peruskorjattu 
- Kantolan alueelle kohdistunut kunta-
laistoiveita. Turvallisuutta lisätty liiken-
nemerkein. 
- Hyryntien suojatie koulun kohdalla 
koetaan turvattomaksi 
- Koululaisten saattoliikenteessä vielä 
parannettavaa -> koulun piha-alue ei 
ole tarkoitettu saattoliikenteelle 
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- Kevyen liikenteen väylien uudisraken-
taminen katujen kunnostusten yhtey-
dessä 
- Siirrettävien nopeusvalvontakameroi-
den hankkiminen 
- Alikulun rakentaminen Peuranpolulle 

3.3.5 Esteet-
tömät 
palvelut 

Saavutettavuus digi-
taalisessa viestinnässä 
- viestintätiimi 

viestintätiimi, 
koulutukset 

Viestintätiimi koulutettu (saavu-
tettavuus direktiivi, selkokieli) 
 
Julkaisut ovat saavutettavia, 
asiakaspalaute 

- Julkaisujen saavutettavuuteen mm. 
somekuvissa ja laadittujen asiakirjojen 
saavutettavuuteen kiinnitetty huomiota. 
- Viestintätiimiläisten koulutukset tarve-
lähtöisesti 

Palvelut fyysisesti saa-
vutettavissa ja tilat tur-
vallisia käyttäjille 
 
 

tilapalvelut, 
kunnallistek-
niikka 

Uudisrakentamisessa ennakko-
vaikutusten arviointi 
 
Kaatumisiin ja putoamisiin liitty-
vät hoitojaksot 65 v. täyttäneille 

- Vanhus- ja vammaisneuvoston esteet-
tömyyskävelyn todettujen johtopäätös-
ten perusteella esteettömyys on haaste 
useissa eri palvelupisteessä.  
- Remontoidun Rajakadun korkeat ke-
vyenliikenteen reunukset aiheuttavat 
liikkumisen ongelmia -> huomioitava tu-
levien saneerausten toteutuksessa 

3.3.6 Varau-
tuminen 

Kuntaorganisaatiossa 
jatkuva varautuminen 
 

turvallisuus-
asiakirjat, pal-
velualueiden 
vastuuhenkilöt, 
varautumisen 
johtoryhmä 

Primääristen pienhiukkasten 
päästöt 
 
Melusta kärsivien ihmisten määrä 
 
Turvallisuus-suunnitelman perus-
teella päätetyt toimenpiteet luot-
tamushenkilöjohdossa 

- Jory kokoontunut tarvittaessa ja linjan-
nut kaupungin näkemyksiä. 
- Turvallisuusasiakirjoja päivitetty ajan-
tasaisiksi. 
- Evakuointikeskusharjoitus toteutettu 
lokakuussa. 
- Valmiusasiakirjojen jatkuva ajan ta-
salla pitäminen 
- Energiakatkoksiin varautuminen talvi 
2023 
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Kyläyhdistysten ver-
koston saavutettavuus 
mahdollisissa kriisiti-
lanteissa 

varautumisen 
johtoryhmä 

Kyläyhdistysten turvallisuusasia-
kirjat varautumisen johtoryhmän 
käytettävissä 

- Kyläyhdistysten turvallisuussuunnitel-
mia päivitetty. Päivitetään edelleen 
2023. 
- Mahdollisuuksista tarvitaan enemmän 
lisätietoja -> tiedottamisen ja keskinäi-
sen keskustelun lisääminen 
- Kylien turvallisuuskurssit 

Ilmastomuutoksen vai-
kutusten huomioiminen 
mm. uudisrakentami-
sessa ja kaavoituk-
sessa. 

Kaavoituspro-
sessit, maan-
käyttöinsinööri, 
kestävän kehi-
tyksen hanke 

Huomioitu ja vaikutukset arvioitu - Toteutunut ennakkovaikutusten arvi-
oinnin yhteydessä.  
- Ennakkovaikutusten arviointia jatke-
taan laaja-alaisissa päätöksissä. 

Yhteistyö Kainuun pe-
lastuslaitoksen kanssa 

Oppilaitosten 
vuosittain pidet-
tävät auditoivat 
palotarkastuk-
set ja alkusam-
mutusharjoituk-
set 

Tarkastusten ja harjoitusten to-
teutuminen 

 

 Energiakriisin vaikutus-
ten huomiointi ja rat-
kaisuvaihtoehdot mm. 
energianeuvontaa kun-
talaisille, uusiutuvan 
energian ratkaisuvaih-
toehdot, hanketoiminta 

Varautumisen 
johtoryhmä, 
kaupunkiympä-
ristön palvelu-
alue, Kuhmon 
Lämpöenergia, 
Kuhmon Lämpö 

Toiminta on käynnistynyt ja to-
teutunut 
 
Kuntalaisten turvallisuus on 
taattu 

- Varautuminen talveen 2023 
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3.4 Kuhmolaiset - aktiiviset kansalaiset 
 

Tavoite  Toimenpiteet ja 
vastuutaho Resurssit Arviointimittarit/ Indikaattorit Raportti 2022 ja Suunnitelma 2023 

3.4.1 Aktiivinen 
kansa-
lainen –  

Jokaisella on 
vähin-
tään 
yksi har-
rastus 

Omatoimikirjasto lisää 
kirjaston aukioloaikoja 
iltaisin ja viikonloppui-
sin. 

Kirjasto Kävijämäärät omatoimiaikoina. - Omatoimiaikojen kävijämäärä on kas-
vanut tasaisesti. Omatoimesta tullut pal-
jon hyvää palautetta. Kirjautumisia huh-
tikuulta  marraskuulle 2090 (omatoimi 
otettiin käyttöön 1.4.22). 
Omatoimen käyttöastetta pyritään lisää-
mään 2023 aktiivisella tiedottamisella 
asiakaspalvelussa. 
 

Kulttuuri kuuluu 
kaikille 
 
Kaikukortti 

Kaikukorttitoimin-
nasta tietoa 
täältä: 
https://sote.kai-
nuu.fi/kaikukortti 
Kaikukortin jaka-
jat: 
https://sote.kai-
nuu.fi/kaikukortin-
jakajat-kainuussa  

Kaiku-kortin käyttäjämäärän ja 
kulttuurikohteiden käytön seu-
ranta 
Indikaattori-välikköön mahdolli-
sesti hyödynnettäväksi Pirkan-
maan mallia Kulttuuri-indikaatto-
rista: https://asiakas.kotisivu-
kone.com/files/stesotesti.kotisi-
vukone.com/kuvat/Siltanen-
Kulttuurihyvinvointi-indikaattorit-
08.2018.pdf  

- Kaiku-kortin käytön jatkuvuuteen si-
touduttu uudella sopimuksella syksyllä 
2022 
- 2023 neuvotellaan mahdollisten uu-
sien käyntikohteiden mukaan tulosta 
(esim. Elokuvateatteri) 

Säännölliset harraste-
toiminnat 
 

palvelualueiden 
ohjaus- ja ope-
tushenkilöstö, 
yhdistykset, 
yhteisöt, 
yritykset, 
kuntalaiset 

Lihavuuden yleisyys 2-16-vuoti-
ailla 
 
4., 5., 8. ja 9. luokan oppilaista, 
lukion 1. ja 2. vuoden opiskeli-
joista 

- Yhdistysten yhteisen verkkopalvelutoi-
minnan käyttöönotto valmistelussa -> li-
sää tietoa palvelutarjonnasta. 
- Tuupalassa IP-toiminnassa aloitettu 
kolme kerhoa, joista yksi on liikunta-
kerho 
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- Vähintään tunnin päivässä liik-
kuvat 
- Harrastaa hengästyttävää lii-
kuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 
1 h viikossa 
 
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin 
liittyvät hoitojaksot 
 
Kaatumisiin ja putoamisiin liitty-
vät hoitojaksot 65 v. täyttäneillä 
 
Kansalaisopiston kulttuurialan 
opetustunnit 

- Kansalaisopiston lasten ja nuorten 
kurssien lisääminen 

Harrastamisen mah-
dollisuuksien luominen 
lapsille ja nuorille 
 
Harrastekortti, 
Lasten ja nuorten har-
rasteseteli 

nuorisopalvelut, 
sosiaalitoimi 

4., 5., 8. ja 9. luokan oppilaista, 
lukion 1. ja 2. vuoden opiskeli-
joista 
- Vähintään tunnin päivässä liik-
kuvat  
- Tuntee itsensä yksinäiseksi  

- Kirjattu Kainuun lasten ja nuorten hy-
vinvointisuunnitelmaan 2022–2025. 
- Harrastekortteja jaettiin syksyllä 2022 
552 kpl 
- Lasten ja nuorten harrasteseteli v. 
2023 Kuhmon kaupungin tuki, joka jae-
taan sosiaalitoimen kautta 
-Harrastamisen Suomen mallia suositel-
laan toteutettavaksi kaikissa kunnissa. 
Valmistautuminen vuonna 2023 Kuh-
mon mallin toteuttamiseen. 

Liikuntapassit se-
nioreille ja nuorille  
 

vuosisuunnittelu, 
liikuntapalvelut 

Kaatumisiin ja putoamisiin liitty-
vät hoitojaksot 65 v. täyttäneillä 

- Tavoitteena passimäärien lisääminen. 

Järjestetään kuntalai-
sille kohtaamismah-
dollisuuksia: 

kaupunginjohtaja, 
kehitysjohtaja, 

4., 5., 8. ja 9. luokan oppilaista, 
lukion 1. ja 2. vuoden opiskeli-
joista 

- Uusille kuhmolaisille maksuttomat tu-
tustumisliput uimahallille 
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- Kestävän kehityksen 
hankekokonaisuus 
- Kyläkahvitoiminta 
- Keskustelutilaisuudet 
yhdistyksille ja kyläyh-
teisöille 
- Avoimet ovet kau-
pungintalolla (herne-
keittoa ja kakkukahvia) 
”tule sellaisena kuin 
olet” 
- Kuntalaiskyselyt  
- Yrittäjien aamukahvit  
- Uusien kuntalaisten 
tapaamiset 
- Ilmainen uimahalli-
lippu uudelle kuntalai-
selle 

hyvinvointiakti-
vaattori, 
kestävän kehityk-
sen hankkeen 
projektihenkilö, 
tapahtumatuot-
taja, 
eri palvelujen 
henkilöstö 

- Tuntee itsensä yksinäiseksi 
 
Äänestysaktiivisuus kuntavaa-
leissa 

- Kuhmon Raati -keskustelutilaisuus ui-
mahallin laajuudesta 
- Hyvin sanottu -keskustelufestari 1.10. 
(teemat: suurpedot ja  
elämä rajaseudulla) 
- Kaavakävely rastirallina, terveysase-
man seudun asemakaavan muutos 
- Työpajat kyläyhdistysten kanssa (kylä- 
ja turvallisuussuunnitelmat) 
- Nuorten aikuisten tapaamiset + ver-
kostoituminen 
- Kyläkahvitoiminta käynnistynyt 
- Yläkoululaisten vierailut kaupunginta-
lolla -> Vaikuta! -tapahtuma kaupungin-
talolla, jossa osallistettiin ja kuultiin 7. – 
8. luokkalaisia 

Yhdistysten tukeminen Liikuntapalvelut, 
Nuorisopalvelut, 
Kulttuuripalvelut, 
Maaseutupalve-
lut, 
Kiinteistöpalvelut 
 
tilat, avustukset, 
yhteistyö 

4., 5., 8. ja 9. luokan oppilaista, 
lukion 1. ja 2. vuoden opiskeli-
joista 
- Vähintään tunnin päivässä liik-
kuvat 
- Tuntee itsensä yksinäiseksi 
 
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin 
liittyvät hoitojaksot 
 
Kaatumisiin ja putoamisiin liitty-
vät hoitojaksot 65 v. täyttäneillä 

- Käyttöaste: 
Liikuntasalit 5/22 (ilta- ja viikonloppu) 50 
% 
Uimahalli 6/2022 44 % 
- Avustukset: Liikunta 29 846 € 
- Yhdistysten yhteisiä tapaamisia/ ta-
pahtumia 4 kpl 
- Kainuun sotuyhdistyksen kanssa yh-
teistyö tiivistynyt 
- Nuorten osallistava budjetointi käyn-
nistyy v. 2023 
- Kyläyhdistyksille kertaluonteinen ener-
giatuki 
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3.4.2 Osallistu-
minen 
kannat-
taa aina  

Resurssien yhteis-
käyttö palveluissa mm. 
välineistö  

liikuntavälineistö, 
viestintävälineistö 
yli organisaatiora-
jojen 

Yhteiskäyttö toteutuu - Yhteiskäyttö lisääntynyt 

Oppilashuollollisten tai 
syrjäytymisvaarassa 
olevien nuorten tuomi-
nen toiminnan piiriin 
 
 

perusopetus, 
lukio, 
varhaiskasvatus, 
nuorisopalvelut, 
liikuntapalvelut, 
kulttuuripalvelut, 
Kainuun hyvin-
vointialue 

Koulutuksen ulkopuolelle jää-
neet 17-24-vuotiaat 
 
4., 5., 8. ja 9. luokan oppilaista, 
lukion 1. ja 2. vuoden opiskeli-
joista 
- Tuntee itsensä yksinäiseksi 
- Koulukiusattuna vähintään 
kerran viikossa 

- Kirjattu Kainuun lasten ja nuorten hy-
vinvointisuunnitelmaan 2022–2025 

Lasten, oppilaiden ja 
huoltajien osallistami-
nen 
 
Vanhempainillat 
Tapahtumat 
Harrastustoiminta 
 
Vaikuta!-teemapäivät 

varhaiskasvatus, 
perusopetus, 
lukio, 
nuorisopalvelut, 
liikuntapalvelut, 
keskushallinto 

4., 5., 8. ja 9. luokan oppilaista, 
lukion 1. ja 2. vuoden opiskeli-
joista 
- Vähintään tunnin päivässä liik-
kuvat 
- Tuntee itsensä yksinäiseksi 
- Koulukiusattuna vähintään 
kerran viikossa 
 
Äänestysaktiivisuus kuntavaa-
leissa 
 
Varhaiskasvatukseen osallistu-
neet lapset 1-6-vuotiaista 
 
Oppilaitosten fyysiset työolot 
häirinneet opiskelua 

- Kirjattu Kainuun lasten ja nuorten hy-
vinvointisuunnitelmaan 2022–2025 
- Kerätään kokemuksia syksyn 2022 
Vaikuta! tapahtumassa. 
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Matalan kynnyksen 
kohtaamispaikat 
- Tarinatupa 
- Lähiötupa 
- Kirjasto  
- Nuorisotila Yläkerta  
-Kuhmon 4H-yhdistyk-
sen liikkuva nuorisotyö  

kiinteistöpalvelut, 
nuorisopalvelut, 
kulttuuripalvelut, 
Terva-asunnot, 
seurakunta,  
Työvire ry,  
Kainuun hyvin-
vointialue, 
yhdistykset 
 

Toiminnan käyttäjämerkitysten 
selvittäminen kyselyllä.  
Käyttäjämäärien seuranta. 
Toiminnan toimivien rakentei-
den ja toimintamahdollisuuksien 
seuranta toiminnan kehittämi-
sen tukena. 
Kustannustehokkuus esim. toi-
minnan terveysvaikutuksilla. 
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisen lakisäätei-
syys ja monialaisen yhteistyön 
ymmärrys saada tehokkaammin 
yhdessä aikaan hyvinvointia 
kaikille kuntalaisille. 
 
4., 5., 8. ja 9. luokan oppilaista, 
lukion 1. ja 2. vuoden opiskeli-
joista 
- Tuntee itsensä yksinäiseksi 

- Avoimet ja maksuttomat liikuntatilai-
suudet touko-kesäkuussa yht. 13 ker-
taa. 
- Kirjastolla järjestetty säännöllisesti 
matalan kynnyksen tapahtumia ja ko-
koontumisia (lukupiirit, novellikoukut, 
kirjallisuustapahtumat, peli-illat). Tiloja 
tarjotaan erilaisia kokoontumisia varten. 
– 4H-liikkuvan nuorisotyötoiminnan jat-
kuminen hankkeen päättymisen jälkeen 
kaupungin avustuksella 
- MLL-perhekerhot kaupungin ja seura-
kunnan tiloissa 
 

Yhteistyötapaamiset 
yrittäjien kanssa 

Elinvoimapalvelut Vähintään yksi hankintatapaa-
minen/vuosi, yrittäjien ilta ja 
muut vapaamuotoiset tapaami-
set toteutettu onnistuneesti. 

- Opinnollistamisella osaamista Kainuu-
seen -hanke: oppimisympäristöjen tun-
nistaminen yrityksistä  

 Mökkiläisrekisterin pe-
rustaminen 

Mök-
kiläistoimikunta, 
keskushallinto 

Rekisteri perustettu -  Mökkiläisten saavuttaminen sähköi-
sen uutiskirjeen avulla 

3.4.3 Koti-
seutu- ja 

Yhteisölliset yhteiset 
luontoretket varhais-
kasvatuksessa, kou-
luilla ja kuntalaisten 

OPS 
Sivistyspalvelut 
Liikuntapalvelut 

Tapahtumat toteutuvat 
 

- Liikuntapalvelujen järjestämänä: 
Metsäliikuntaa yht. 4 kertaa, 30 osallis-
tujaa. Ruskareippailu 24.9. 
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paikallis-
tietou-
den 
kasvu 
sekä  

omien juurien 
arvosta-
minen 

vapaa-ajalla, kansa-
laisopiston luennot 

 
 

4., 5., 8. ja 9. luokan oppilaista, 
lukion 1. ja 2. vuoden opiskeli-
joista 
- Tuntee itsensä yksinäiseksi 

Koululaisten säännölli-
set käynnit Tuupalan 
museossa ja Talvi-
sotamuseossa. 

Museon 
työntekijät 

Päätoimisesti hoidettujen muse-
oiden ja teattereiden saavutetta-
vuus 3/10/20 kilometrin päässä 
kotoa 

Kouluryhmiä on käynyt museoissa 
säännöllisesti. 

Yhteistyö paikallisten 
kulttuuritoimijoiden 
kanssa. 

oppilaitokset Toteutuneet tapahtumat ja 
kävijämäärät 

 

3.4.4 Pitkäai-
kaistyöt-
tömyys 
vähenee 

Tiivis yhteistyö am-
mattilaisten ja kunta-
laisten kesken 
Työllisyyden edistämi-
sen palvelut 
 

Työllisyyden 
edistämisen pal-
velut, 
TE-toimisto, 
Nuorisopalvelut, 
oppilaitokset, 
yritykset, 
hankkeet 
Hyvinvointialue 

Toimeentulotukea pitkäaikai-
sesti saaneet lapsiperheet 
 
Nuorisotyöttömät 18-24-vuoti-
aasta työvoimasta 
 
Vaikeasti työllistyvät 15-64-vuo-
tiaat 
 
Toimeentulotukea pitkäaikai-
sesti saaneet 25-64-vuotiaat 
 
Gini-kerroin, käytettävissä ole-
vat tulot 

- Toteutunut: työllisyydenhoidon kunta-
kokeilussa työttömien aktivointiaste 
noussut, kaupungin passiivityömarkki-
natukimaksut laskeneet, Tahkohallin 
työllisyysprojektiin työllistynyt pisimpään 
työttömänä olleita palkkatyöhön, Työ-
vire työllistänyt työttömiä osaamista ke-
hittävään työhön -> osaamistodistus 
- Jatketaan valmistelua työllisyys- ja 
elinkeinopalvelujen siirtämiseksi kun-
nille v. 2025 
- Työhön valmentajan palkkakustannuk-
siin lisäpanos -> Työvireen avustuk-
seen korotus 
- Green Care -toiminta alkaa jälleen 
Tahkohallilla keväällä 2023 (palkkatuki 
ja kuntouttava -työtoiminta) 

3.4.5 Osallista-
misen 

Henkilöstön säännölli-
nen koulutus, Kuhmon 
raati -tilaisuudet, 

Kuhmon kau-
pungin työntekijät 

Asukkaiden osallistumiskeinot 
kuvattu kunnan verkkosivuilla 
 

- Esihenkilöiden sparraus -keväällä 
- Kehittäjäkoulutuksen kolmas aalto on 
käynnistynyt syksyllä 
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osaami-
sen li-
säämi-
nen kun-
taor-
ganisaa-
tiossa 

tapahtumien järjestä-
minen yhteistyössä. 

Ennakkovaikutusten käyttö kun-
nan toiminnassa 

- Esihenkilövalmennukset käynnissä 
- Siqni-henkilöstökysely työn merkityk-
sellisyydestä toteutettu -> toimenpitei-
den käynnistäminen 

Täyttä elämää Kuh-
mossa - Kestävä kehi-
tys elämään arjen te-
oissa 

Projektihenkilö ja 
hankerahoitus 

Hankkeen toteutuminen 
 
Äänestysaktiivisuus kunta-
vaaleissa 

- Erätauko-koulutukset  
- osallisuusmalli 
- prosessikuvaus 
-> vuonna 2023 otetaan käyttöön 

 
 

 
4. Ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma 2021–2025  

Ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelmassa on huomioitu Kuhmon kaupungin strategian ja laajaan hyvinvointisuunnitelman 
painopisteet. 
 
 

Elinkaarimalli  
ehkäisevässä 
päihdetyössä 

Toiminta 
* nykyiset hyvät käy-
tännöt 
* uudet toimet 

Aika-
taulu 

Vastuuhenkilö 
ja 
yhteistyökump
panit 

Mittari/Indi-
kaattori Raportti 2022 ja Suunnitelma 2023 

4.1 Yleinen eh-
käisevä päihde-
työ, esim. am-
mattilaisten osaa-
misen lisäämi-
nen, koulutukset 

Puheeksiotto -koulu-
tus ammattilaisille 
 
Ehkäisevän päihde-
työn toiminta-suunni-
telman julkaisu kau-
pungin nettisivuilla 
 

2022 - 
2023 
 
 

Ehkäisevän 
päihdetyön ja 
nuorten ohjaus- 
ja palveluver-
koston pj. 
 
ehkäisevän 
päihdetyön 
yhdyshenkilö 

Päihtyneiden 
säilöönotot 
 
Poliisin tietoon 
tulleet omai-
suusrikokset 
 
Poliisin tietoon 
tulleet kaikki 

- EPT-suunnitelma julkaistu 
- Koulutuskalenterit jaettu säännölli-
sesti laajalle ept-ryhmälle 
- Hyvän mielen kunta -hankkeen koulu-
tukset hyödynnetty esim. Mielen en-
siapu -koulutus, vuonna 2023 Hyvän 
mielen koulu -koulutus yläkoululle 
- Päihdekuntoutuksen prosessit ja pal-
velupolut selkeästi myös kuntapuolen 
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Ammattilaisten osal-
listuminen THL, AVI, 
EHYT ry koulutuksiin 
ja webinaareihin 

 
 
 

huumausaineri-
kokset 
 

toimijoiden tietoisuuteen  
-> tiivis yhteistyö hyvinvointialueen 
kanssa 

4.2 Neuvola-
toiminta ja var-
haiskasvatus 
 
 
 

Kainuun sote: audit- 
ja häkämittaus 
 
Hellä-hankkeen toi-
mintamallia kehite-
tään ja otetaan käyt-
töön: mm. Neu-
vokasperhemalli 
 
Varhaiskasvatuksen 
asiakaspalvelujen ke-
hittäminen 

2022 - 
2025 

Kainuun hyvin-
vointialue 
 
varhaiskasvatus 

Varhaiskasva-
tukseen osallis-
tuneet lapset 1-
6-vuotiaista 

- Kirjattu Kainuun lasten ja nuorten hy-
vinvointisuunnitelmaan 2022–2025 
- Lasten ja nuorten harrasteseteli käyt-
töön v. 2023, tuki vähävaraisille per-
heille 
- Harrastekortti eskareille 

4.3 Kouluikäi-
set 
-Alakoulu 
-Yläkoulu 
- Lukio 
-Taitotehdas 
-2.asteen opiske-
lijat 
-kulttuuri- ja va-
paa-aikatoimi 
-kolmas sektori 
 
 
 

Tukitoimintoihin oh-
jaaminen tarvittaessa: 
Väliinputoamisen eh-
käisy 
 
Perusopetuksen ja 
soten yhteistyön ke-
hittäminen Hellä-
hankkeessa 
 
Tuupalan koulukes-
kusChallenge-koulu-
kiusaamistutkimuk-
sessa mukana  

2022 - 
2025 
 
 

sivistyspalvelut, 
Kainuun hyvin-
vointialue, 
Kainuun ammat-
tiopisto, 
nuorisopalvelut, 
liikuntapalvelut, 
kulttuuripalvelut  
kolmas sektori 

8. ja 9. luokan 
oppilaista, lu-
kion 1. ja 2. vuo-
den opiskeli-
joista 
- Käyttää päivit-
täin jotain tupak-
katuotetta tai 
sähkösavuketta, 
- Huolta herättä-
vää päihteiden 
tai tupakka- ja  

- Liikunnanohjauksen tukea lisätty kou-
luliikuntaan Move-testien tulosten jul-
kistusten jälkeen. Liikunnanohjaajan 
puheenvuoro 5. lk vanhempainillassa 
toteutunut. 
- Hyvän mielen kunta -hanke toteutu-
nut -> Liikunta- ja kulttuurikaveritoi-
minta suunniteltu, koulutus ei toteutu-
nut vähäisen ilmoittautumisen vuoksi 
- Uimahallin palvelutarjonnan markki-
nointia lisättiin 
- Oppilashuoltotyöryhmä peruskokoon-
panossa ja laajennettuna kokoontui 
säännöllisesti 
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Vapaa-ajantoiminnan 
tukeminen:  
vähintään yksi har-
rastus jokaisella lap-
sella,  
harrastekortti,  
Kaiku-kortti,  
uimahallin juniori-
passi ja perhelippu, 
harrastemessut 
 
Eri toimijoiden välinen 
yhteistyö tukitoiminto-
jen järjestämiseksi 

nikotiinituottei-
den käyttöä tai 
rahapelaamista 
 
Päihtyneiden 
säilöönotot 
 
Poliisin tietoon 
tulleet kaikki 
huumausaineri-
kokset 
 
Ehkäisevää 
päihdetyötä yh-
teisesti kirjattu-
jen käytäntöjen 
mukaisesti to-
teuttavat perus-
koulut 
 
Move-testien tu-
lokset 

- Koulunuorisotyötä toteutettu kaupun-
gin omana toimintana 1 htv 
- Hellä-hanke on päättynyt 
- Tavoitteita kirjattu Kainuun lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelmaan 
2022–2025 
- Lasten ja nuorten harrasteseteli käyt-
töön v. 2023 
- Tutkintokoulutukseen valmentava 
koulutus TUVA (entinen VALMA) 
-Huom! Lakimuutos 18-vuotiaaksi asti 
opintovelvollisuus 

4.4 Nuoret 
-nuorisotyö 
-etsivä nuorisotyö 
-nuorten työpaja 
-työllisyyden kun-
takokeilu 

Päihdevalistuspäivä, 
tietoiskut koululla ja 
nuorisotilalla, some 
kampanjoissa mu-
kana oleminen.  
Nuorisotyön oma 
päihdeohjelma työpa-
jatoiminnassa. 
 

2022 - 
2025 

nuorisopalvelut, 
sivistyspalvelut, 
Kainuun hyvin-
vointialue 

Koulutuksen ul-
kopuolelle jää-
neet 17-24-vuo-
tiaat 
 
Nuorisotyöttö-
mät 18-24-vuoti-
aasta työvoi-
masta 
 

- Tule luo –liikkuva nuorisotyön jatku-
vuuden turvaaminen talousarvioon va-
rattavalla määrärahalla 
- Lasten ja nuorten harrasteseteli käyt-
töön v. 2023 vähävaraisten perheiden 
tukemiseksi 
- Työllisyyden kuntakokeilussa 1 htv (2 
x0,5 htv) nuorten asiakkaiden lakisää-
teisiin työllisyyspalveluihin 
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4H:n Tule luo -liik-
kuva nuorisotyö -
hanke vuoden 2022 
loppuun 
 
Eri toimijoiden yhteis-
työ nuorten kohtaami-
sessa 
 
Hyvä päivä -ryhmä 
 
Etsivän nuorisotyön 
toiminta 

Päihtyneiden 
säilöönotot 
 
Poliisin tietoon 
tulleet kaikki 
huumausaineri-
kokset 
 
Huoltosuhde 

- Opinnollistamisella osaamista Kai-
nuuseen -hanke -> henkilökohtainen 
ohjaaminen ja työpaikkojen etsintä 
- Kuhmon nuorisotyön perussuunni-
telma valmistuu v. 2023 
 
 

4.5 Työikäiset 
-työpaikat 
-työpaikkojen 
päihdeohjelmat 
-kulttuuri- ja va-
paa-aikatoimi 
-kolmas sektori 
 

Työterveystarkastuk-
set 
 
Työhyvinvointikyselyt 
 
Tyky-toiminta 
 
Ammattiyhdistystoi-
minta 
 
Kaupungin kulttuuri-, 
liikunta- ja kansalais-
opistopalvelujen aktii-
vinen tarjoaminen 
kuntalaisille 
 
Yhdistystoiminnan tu-
keminen: avustukset, 
tilat, yhteistapaamiset 

2022–
2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Työnantajat 
 
Henkilökohtai-
nen oma vastuu 
 
henkilöstö 
 
kolmas sektori 
 
ehkäisevän 
päihdetyön yh-
dyshenkilö, 
HR-asiantun-
tija,YT-ryhmä 
 
ehkäisevän 
päihdetyön asi-
antuntijat,  
nuorisopalvelut,  

Toimeentulotu-
kea pitkäaikai-
sesti saaneet 
lapsiperheet 
 
Päihtyneiden 
säilöönotot 
 
Poliisin tietoon 
tulleet kaikki 
huumausaineri-
kokset 
 
Huoltosuhde 
 
 
 
 
 

- Savuton Kuhmo -asiakirja ja Kuhmon 
kaupungin päihdeohjelma -asiakirja 
menossa yt-ryhmän käsittelyyn ja siitä 
päätöksentekoon. 
- Liikuntaneuvonnan palveluketjun  ke-
hittäminen hyvinvointialueen kanssa 
vuodesta 2023 alkaen 
- Kaupungin henkilöstölle työn merki-
tyksellisyyskysely toteutettu Siqni-toi-
mintamallia hyödyntäen 
- Työpaikkojen tyky-toiminta tuke-
massa monipuolisesti hyvinvointia.  
- Kaupungilla maksuttomia liikuntasali-
vuoroja, ePassin lounasetu ja hyvin-
vointipalvelut (v. 2022 bonusraha koko 
henkilöstön hyvinvointipalveluihin), yh-
teisöllistä toimintaa mm. pikkujoulut, 
jouluruokailu 
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Savuton Kuhmo -
asiakirjan päivittämi-
nen ja  
Kuhmon kaupungin 
päihdeohjelman päi-
vittäminen 
 
Vanhempien tuki mm. 
vanhempien iltoja 
teemoittamalla (päih-
teet, syrjäytymisen 
ehkäisy, aikuissosiaa-
lityön palveluiden 
esittely, kriisin koh-
taaminen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kainuun hyvin-
vointialue,  
poliisi,  
kriisityö,  
työterveys-
huolto, 
muut alojen asi-
antuntijat 

 
 
 
 
 
 

- Ammattiyhdistysten tuki työntekijöille 
työhön liittyvissä kysymyksissä sekä 
virkistysmahdollisuuksia ja hyvinvointia 
tukevaa toimintaa tarjoamalla 

4.6 Työelämän 
ulkopuolella 
olevat 
- kotona lasta tai 
omaista hoitavat 
- työttömät 
- pitkällä sairaslo-
malla olevat 
- eläkeläiset 
- kolmas sektori 
 

Kaikukortti, 
Museokortti, 
Liikunnan seniori-
passi, 
Perheliput uimahalli, 
Tuplatuote vesiliikun-
taan, 
Työttömien hyvinvoin-
tietu liikuntaan, 
Varusmiesten, työttö-
mien ja eläkeläisten 
hintaedut, 
Kansalaisopiston 
opintoseteli, 
Perhekahvilatoiminta, 
 

2022 - 
2025 

Kainuun hyvin-
vointialue, 
kulttuuripalvelut, 
liikuntapalvelut, 
kansalaisopisto, 
nuorisopalvelut, 
MLL (Manner-
heimin Lasten-
suojeluliitto), 
TE-toimisto, 
Työllisyydenhoi-
don palvelualue, 
Kuhmon Työvire 
ry, 
yhdistykset, 
seurakunta, 

Toimeentulotu-
kea pitkäaikai-
sesti saaneet 
lapsiperheet 
 
Vaikeasti työllis-
tyvät 15-64-vuo-
tiaista 
 
Toimeentulotu-
kea pitkäaikai-
sesti saaneet 
25-64-vuotiaat 
 
Päihtyneiden 
säilöönotot 

- Perheliikuntatilaisuuksia järjestetty 
keväällä säännöllisesti: perheuinti ja -
liikunta 
- Uimahallin erikoisliput käytössä 
- Työttömien hyvinvointietua tarjottiin 
kohderyhmälle. Toiminta vaatii vielä 
kehittämistä. 
- Kaiku-kortin jatkuminen v. 2023 al-
kaen varmistettu 
- MLL:n perhekerhot kokoontuivat 
säännöllisesti. Kaupunki ja EVL seura-
kunta MLL:n tukena tilojen järjeste-
lyissä. 
- Kuntouttavaan työtoimintaan aktiivi-
nen osallistuminen 
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Työllisyyden kuntako-
keilu ja 
TE-toimisto: 
Työttömän tukitoimet 
työllistymiseen. 
Aktivointisuunnitelma, 
Työllistymissuunni-
telma,  
Puheeksi ottaminen, 
Varhainen puuttumi-
nen, Palvelutarpeen 
arviointi. 
Terveystarkastuk-
seen ohjaaminen. 
Tahkohallin -työllistä-
misprojekti 
 
Työkyky-koordinaat-
torin palvelut. 
Moniammatillinen 
yhteistyö. 
Lähiötupa 
Tarinatupa 

Terva-asunnot Poliisin tietoon 
tulleet kaikki 
huumausaineri-
kokset 
 

- Työelämä tutuksi -työharjoittelupaik-
kojen tarjoaminen korkeakouluopintoi-
hin suuntaaville 

4.7 Pakkatoi-
minta 
- kysynnän ja tar-
jonnan vuorovai-
kutus (yhteistyö 
esim. kauppojen 
ja ravintoloiden 
kanssa) 
- festarit 

Yrittäjienhuolet mm. 
alaikäisten päihteiden 
käytöstä, näpistyk-
sistä, havainnot alko-
holi-, peli ja tupakka-
kulttuurista 

2022 - 
2025 

Ehkäisevän 
päihdetyön ja 
nuorten ohjaus- 
ja palveluver-
kosto, 
vetovoimaisuu-
den palvelualue, 
Kainuun hyvin-
vointialue, 

Poliisin tietoon 
tulleet omai-
suusrikokset 

- Ei ole toteutunut 
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- ym. yrittäjät 

4.8 Yhteisöjen 
toiminta 

Lähiötuvan yhteisölli-
nen ja kahvilatoi-
minta, hävikkiruuan 
jakaminen 

Diakoniavastaanotto, 
taloudellinen avusta-
minen ja keskustelu-
apu 

Seurakunnan mata-
lan kynnyksen koh-
taamistilaisuudet ja 
diakonian keittoateria 
 
Seurakunnan nuorten 
kerhotoiminta ja rippi-
koulut 
 
Aktiivinen yhdistystoi-
minta 

2022-
2025 

Terva-asunnot, 
Kainuun hyvin-
vointialu, 
Kuhmon työvire 
ry, 
Ev.lut. seura-
kunta: kirkko-
herra, diakonia-
työntekijä, nuori-
sotyöntekijät, 
isoset, 
Helluntaiseura-
kunta, 
Martat, 
vapaaehto-
istoimijat 

4., 5., 8., ja 9. 
luokan oppi-
laista, lukion 1. 
ja 2. vuoden 
opiskelijoista 
- Tuntee itsensä 
yksinäiseksi 
 
Päihtyneiden 
säilöönotot 
 
Poliisin tietoon 
tulleet omai-
suusrikokset 
 
Poliisin tietoon 
tulleet kaikki 
huumausaineri-
kokset 
 

- Eri yhdistysten kohtaamismahdolli-
suuksia luotu mm. tapaamisilla, harras-
temessuilla 
- Lähiötuvan työntekijä palkkatukityöl-
listettynä 
- Seurakunnan diakonian keittoateria 
tarjottu kerran kuukaudessa ja hävikki-
ruokaa noin joka kolmas kuukausi 
- Lähiötuvan raamattupiiri toteutuu ker-
ran viikossa 
- Diakoniavastaanotto toteutuu ajanva-
rauksella 
- Yhteisvastuukeräyksen Kuhmon seu-
rakunnan tuoton käyttökohde vuodelle 
2023 suunnitellaan yhdessä nuoriso-
valtuuston kanssa. Tuotosta 20 % hyö-
dynnetään paikallisesti vuosittain. 
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4.9 EPT-viikko 
vko 45 
-teeman viestintä 
- tapahtumat 
-peliviikko 45 
-ruutuaika 
 

Vuosittaiseen tee-
maan liittyvä viestintä 
kaupungin someka-
navissa ja mediatie-
dote paikallislehteen 
 
Ehyt ry kampanja ma-
teriaalin hyödyntämi-
nen, näkyväksi teke-
minen 
 
Jokainen yksikkö/yh-
teisö tekee vuosittai-
sen toteutuksen 
omaan toimintaansa 
sopivaksi 

syksy-
isin 
vko 45 
2022-
2025 

viestintätiimi, 
sivistyspalvelut, 
nuorisopalvelut, 
Kainuun hyvin-
vointialue 

Päihtyneiden 
säilöönotot 
 
Poliisin tietoon 
tulleet kaikki 
huumausaineri-
kokset 
 

- Nuorisopalveluilla peliviikko ja päih-
dekäyttäytymiseen puuttumista 
- Mielenterveys- ja päihdeyksikössä on 
huomioitu viikko tarjoamalla glögiä ja 
pipareita. Otettu puheeksi lääkkeiden 
käyttö. 

4.10 Haittojen 
ehkäisy lähiyh-
teisöissä,  
esim. perheet, 
asuinalueet, kylät 
”paikallisparla-
mentit” ja muut 
vapaat yhteisöt 
(4.sektori) 
 

Kaupungin vaikutta-
mistoimielinten akti-
voiminen mukaan 
EPT-työhön: Nuoriso-
valtuusto, Vanhus- ja 
vammaisneuvosto, 
Maaseudun neuvotte-
lukunta, Mökkiläistoi-
mikunta 
 
Lähiötupa, matalan 
kynnyksen kohtaa-
mispaikka, (monion-
gelmainen asuinalue) 

2022 - 
2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ehkäisevän 
päihdetyön ja 
nuorten ohjaus- 
ja palveluver-
koston työ-
ryhmä, 
ehkäisevän 
päihdetyön yh-
dyshenkilö, 
demokratiayh-
dyshenkilö, 
vaikuttamistoi-
mielinten pu-
heenjohtajat, 
Lähiötuvan 
ohjausryhmä 

4., 5., 8. ja 9. 
luokan oppi-
laista, lukion 1. 
ja 2. vuoden 
opiskelijoista 
- Kokenut van-
hempien tai 
muiden huolta-
pitävien aikuis-
ten fyysistä vä-
kivaltaa vuoden 
aikana 
 
Päihtyneiden 
säilöönotot 
 

- Lähiötuvan avoimet ovet -tapahtu-
malla pyrittiin saamaan toimintaan tu-
tustujia ja välitettyä tietoa osallistumis-
mahdollisuuksista 
- Lähiötuvan uutena yhteistyötahona 
on toiminut Tahkohalli  
- Sosiaalisen isännöinnin kehittämis-
hankkeeseen mahdollista saada han-
kerahaa? -> Terva-asunnot selvittä-
mään mahdollisuutta hakea hanketta 
- Hävikkiruuan hyödyntäminen Lähiötu-
van toiminnassa 
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Poliisin tietoon 
tulleet omai-
suusrikokset 
 
Poliisin tietoon 
tulleet kaikki 
huumausaineri-
kokset 
 
Vuokra-asunto-
jen osuus kun-
nan eri osissa 
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