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Kuntalain mukaan kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä 
huolehtiminen on kunnan perustehtävä. Terveydenhuoltolaissa 
määritellään laajasti kunnan tehtäviä kuntalaisten hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseksi. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä 
tehdään yli hallintokuntarajojen yhteistyössä. Sosiaali- ja terveyspalvelut 
siirtyvät hyvinvointialueiden järjestettäväksi 1.1.2023 alkaen, mutta vastuu 
kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy kunnilla. 
Kuntien palkitseminen vaikuttavasta hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisestä on tärkeää, koska hyvinvoiva väestö on elinvoimaisen 
kunnan ja maakunnan edellytys. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
kustannusten kasvun hillitseminen vaatii, että hyvinvointia ja terveyttä 
edistetään laajalti ihmisten arkiympäristöissä. Edellytyksiä väestön 
hyvinvoinnille ja terveydelle luovat kasvatus, koulutus, liikunta-, ruoka- ja 
kulttuuripalvelut, kaavoitus, liikennejärjestelyt sekä monet muut kunnan 
tehtävät. Kuntia palkitaan Hyte-kertoimella saadun valtionavustuksen 
kautta. 

Hyvinvoinnin suunnitelmaa on kehitetty yhtä matkaa Alavieskan 
kuntastrategian kanssa.  Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen saa 
aikaan ajatuksen hyvästä arjesta. Hyvä arki on kaikkien kunnan 
toimielinten sekä kunnan järjestöjen ja kuntalaisten yhdessä aikaan 
saamaa toimintaa ja hyvää oloa.  

Päämääränä jokaisen oma kokemus siitä, että voin hyvin ja olen 
tyytyväinen elämään. Minulla on hyvä arki ja mielekäs elämä. 
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• Hyvien ja terveellisten elintapojen edistäminen 

• Elinympäristön kehittäminen, asuntotuotanto ja liikunta- ja 
virkistyspaikkojen kehittäminen 
 

• Lapset ja nuoret 

• Aikuiset 

• Ikääntyvät 

 

Tavoitteena tehdä hyvinvointisuunnitelmasta elävä ja konkreettinen 
suunnitelma, jota voidaan tarvittaessa tarkastella ja kehittää 
suunnitelmavuosien aikana. Samalla seurataan valtakunnallista 
hyvinvointialueiden rakentumista sekä kehitetään kunnan toimintaa 
vastaamaan muuttuvaa kunnan palvelurakennetta. Teemme aktiivisesti 
yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa. 

 

Hyvinvointisuunnitelman laadintaan osallistuivat Alavieskan kunnan 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen HYTE-työryhmä, nuorisovaltuusto, 
sivistys- ja hyvinvointilautakunta, vanhus- ja vammaisneuvosto sekä 
kunnanvaltuusto. Kuntalaisia on kuultu keväällä 2021 Minun arkeni ja 
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elämäni -kyselyn ja joulukuussa 2021 kuntalaiskyselyn kautta. Kuntalaisia 
on osallistettu eri yhteyksissä kuten Pappilan väentuvan markkinoilla sekä 
kunnan joulukahveilla vuonna 1943 ja 1953 syntyneille kuntalaisille.  

 

Koronapandemia on haastanut yhteydenpitoa ja kuntalaisten tapaamisten 
järjestämistä, mutta olemme onnistuneet kattavasti saamaan 
kuntalaispalautetta. Näin hyvinvointisuunnitelmasta saadaan omista 
tarpeista lähtevä, kuntalaisten näköinen suunnitelma. 

 

Hyvinvointisuunnitelma sisältää kärkiteemojen ja hyvinvointitekojen lisäksi 
Kallion alueen ikääntyvien hyvinvointisuunnitelman 2021–2025 sekä Virin 
linjauksen liikuntastrategian ajatuksesta. Hyvinvointia ja terveyden 
edistämistä toteutetaan kaikilla kunnan toimialoilla, työryhmissä sekä 
tekijäryhmittymissä kuten lasten ja perhepalvelujen kehittämisen LAPE-
työryhmässä, Nuorisovaltuustossa, hyvinvointia ja terveyttä edistävässä 
Hyte-työryhmässä, Vanhus- ja vammaisneuvostossa sekä kunnassa 
yleisesti kolmannella ja neljännellä sektorilla. 

 

Hyte-työryhmä toimii hyvinvointisuunnitelmaa toteuttavana tahona sivistys- 
ja hyvinvointijohtajan kanssa yhteistyössä. Hyte-työryhmään on sulautettu 
LAPE-toiminta, lapsiasianneuvosto, monialainen nuorisolain mukainen 
toimielin ja turvallisuustyöryhmä. Työryhmän tehtäväksi on määritelty 
alavieskalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 
sekä nuorisolain 7 a §:n tarkoittamana monialaisena nuorisoasioita 
käsittelevänä paikallisten viranomaisten muodostamana ryhmänä 
toimiminen. Hyte-työryhmässä on edustus kaikilta kunnan toimialoilta ja 
työryhmistä, Kallion peruspalvelukuntayhtymästä ja jatkossa 
hyvinvointialueelta, työllisyyden kuntakokeilusta, poliisista sekä kolmannen 
sektorin toimijoista kunnastamme. Hyte-työryhmän puheenjohtajana toimii 
kunnan luottamushenkilö.  

 

Nuorisovaltuusto toimii vapaa.aikaohjaajan ohjauksessa kaksivuotisilla 
toimikausilla. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokouksissa on 
nuorisovaltuuston edustaja. 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto toimii hyvinvointia ja terveyttä edistävässä 
hengessä sekä lisää osallisuutta. Vanhus- ja vammaisneuvoston 
tehtävänä on vaikuttaa oman kunnan toimintaan oman kohderyhmän 
ollessa kyseessä.  

 

Liikuntastrategia-ajatus Alavieskan Virin toimintasuunnitelmassa: 

“Seuran tarkoituksena on edistää kuntalaisten liikuntaharrastusta seuran 
toimialueella siten, että mahdollisimman moni harrastaisi kunto-, kilpa- tai 
huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.” 
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Hyvinvointisuunnitelmaan liittyviä kunnan omia suunnitelmia tarkastellaan 
ja kehitetään säännöllisesti myös hyvinvointisuunnitelmakauden aikana. 
Hyvinvointiraporttiin liitetään vuosittain tarvittavat tiedot. Suunnitelmassa 
edesautetaan hyvinvointi - indikaattorien toteutumista. 
Hyvinvointisuunnitelma hyväksytään valtuustossa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALAVIESKAN KUNNAN HYVINVOINTIIN JA TERVEYTEEN LIITTYVIÄ 
SUUNNITELMIA 

 

• Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 

• Kulttuurikasvatussuunnitelma 

• Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma Kallion kunnissa 

• Kotouttamisohjelma 

• Toimialojen pelastussuunnitelmat 

• Valmiussuunnitelma 

• Turvallisuussuunnitelmat 
 
 

Näistä suunnitelmista Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sisältyy 
hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen suunnitelmaan. Muut ovat erillisiä 
suunnitelmia. 
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ALAVIESKAN KUNNAN HYVINVOINTIIN JA TERVEYTEEN LIITTYVIÄ 
HANKKEITA JA ERILLISRAHOITUTUKSIA TOIMINTAAN 

 

Hyödynnämme tarkoituksenmukaisia hanke- ja erillisrahoituksia. 

 

Käynnissä olevat hankkeet ja toimintaa erillisrahoituksella: 

 

• Varhaisen tuen ja yhdenvartaisuuden lisääminen 
lapsiperheiden palveluissa, erityisesti 
varhaiskasvatuksessa 

• Vaativan erityisen tuen, ennaltaehkäisevien 
toimintamallien ja varhaisen tuen kehittäminen 
inklusiivisissa toimintaympäristöissä 

• Valtion erityisavustus varhaiskasvatuslain mukaisen tuen 
uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022–2023 

• Oppia ja osallisuutta oppilaalle -kunnan esi- ja 
perusopetuksen oppilaiden lähtökohtien vahvistaminen ja 
tukeminen 

• Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi-ja 
perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) 
vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2023–2024 

• Meijän Liikkuva yläkoulu 

• Mun harrastus – Alavieska harrastaa 

• Koulun kerhotoiminnan kehittäminen 

• NUPS Oulun eteläinen, nuorisotyön kehittäminen 

• Tsemppaa ja kuuntele mua! -koulunuorisotyöhanke, 
yhteishanke Merijärven kanssa 

• Jelppiverkko etsivä nuorisotyöntekijä, yhteinen työntekijä 
Merijärven kanssa 

• Avaa aakkoslaukku - saduttamista kirjain kirjaimelta 
Haapaveden ja Pyhännän kanssa 

• Kirjasto menee mihin vain: supervinkkarin tähtihetkiä 

• KUMA Kulttuurimatkailusta hyvinvointi, ylikunnallinen 
yhteistyö 

• Alavieskan Vetovoima-hanke 

• Kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden välisen 
yhteistyön rakentaminen elektronisen urheilun 
harrastetoiminnassa- pilottihanke 
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HYTE-KERROIN ALAVIESKASSA 

 

 

 

 

Indikaattoritietoa ilmaistaan ja tulkitaan monin tavoin. Tilastotiedot ja 
tulkintaohjeet on otettu Sotkanetistä. Muun muassa yllä HYTE-kerroin 
asteikolla 0 - 100 on keskiarvo tulosindikaattoreiden keskiarvosta ja 
prosessi-indikaattoreiden keskiarvosta.  

 

Kaikissa Hyte-kertoimen talukoissa on käytetty vuosia 2018-2021 
tarkasteluajakohtana. Tulokset esitetään Sotkanetin tietojen mukaan vain 
niiltä vuosilta, miltä tilastotietoa on kerätty Sotkanettiin. 

 

Taulukoiden tulkinnan lähtökohtana on, että luvun ollessa 100 meillä on 
parasmahdollinen taso tai vastaus on “kyllä”. Luvun ollessa nolla, arvoa ei 
ole vielä kirjattu järjestelmään tai nolla tarkoittaa vastausta “ei”. Kirjausten 
tiedot kerätään kunnista ja sosiaali- ja terveyspalveluista kyselyin. Tulokset 
kirjautuvat edellisestä vuodesta Sotkanettiin seuraavan vuoden aikana. 
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PROSESSI-INDIKAATTORIT 

 

Kunnan toiminta väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi 

 

KUNTAJOHTO 

 

 

Kuntajohdon prosessi-indikaattoreja tulee tulkita 100=kyllä ja 0=ei tai ei 
tietoa. 

 

1. Asiakasraadit tai foorumit. Kunnan palveluiden 
suunnittelussa/kehittämistyössä hyödynnetään 
asiakasraateja/foorumeja. Kunta järjestää asiakasraateja tai vastaavia 
osallisuuden foorumeja, joka keskittyy asukkaiden ja kunnan 
toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen ja informaation jakamiseen. 
Nämä ovat väylä tuoda asukkaiden näkemyksiä kuntasuunnitteluun ja 
päätöksentekoon. Asiakasraadeilta tai foorumeilta saadaan aloitteita, 
esityksiä ja lausuntoja. Ne voivat osallistua alueen kehittämiseen, 
järjestää tilaisuuksia ja toimintaa ja osalla voi olla taloudellista 
päätösvaltaa esimerkiksi järjestöjen avustuksissa ja pienimuotoisessa 
paikallisessa kehittämisessä.  
 
Kuntalaisille on toteutettu kuntalaiskyselyjä, jonka pohjalta 
kuntastrategia ja hyvinvointisuunnitelma on laadittu yhdessä 
luottamushenkilöiden ja muiden kunnan yhteistyötahojen kanssa. 
Kirjataan osallisuussuunnitelma kunnan hyvinvoinnin 
vuosikelloon ja toteutetaan sitä. 
 
 

2. Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kuvaavat mittarit. 
Kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään vuosittain 
mittarit, joilla seurataan väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
tavoitteiden toteutumista.  
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Kunnan päätöksenteossa määritellään valittavat kriteerit 
tarkasteluun ja toiminnan kehittämiseen. HYTE-indikaattorit 
päätetään ottaa käyttöön vuonna 2023. 
 

3. Hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutuminen. Tarkastuslautakunnan 
tekemässä arviointikertomuksessa arvioidaan valtuustokausittain 
kunnan hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutuminen.  
 
Valtuusto on laatinut talous- ja toimintasuunnitelmaan selkeät 
tavoitteet ja antanut tarkastuslautakunnalle selkeän 
toimeksiannon. Tarkastuslautakunta tekee vuosittain raportin 
kaikesta kunnan toiminnasta. 

 
4. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijuus. Kunnassa toimii 

erikseen nimetty asiantuntija, suunnittelija tai vastaava, joka koordinoi 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä.  
 
Alavieskassa on sivistys- ja hyvinvointijohtajan virka. 
 

5. Kuntalaisten elintapojen raportointi valtuustolle. Vuosittainen 
hyvinvointikertomus voi sisältää tietoa.  
 
Hyvinvointikertomus esitellään vuosittain valtuustolle. 
 

 

LIIKUNTA 
 

 
Liikunnan prosessi-indikaattoreja tulee tulkita 100=kyllä ja 0=ei tai ei tietoa. 

 

 
 

1. Kohdennetut liikkumisryhmät lapsille ja nuorille. Kunnassa järjestetään 
kohdennettuja liikkumisryhmiä liikuntaseuratoiminnan ulkopuolella 
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oleville lapsille ja nuorille. Arkiliikuntaan ja liikunnallisten elämäntapojen 
oppimiseksi on löydettävä monia keinoja. Kunnan asettamissa 
tavoitteissa ja toimenpiteissä huomioidaan vähän liikkuvat ryhmät, 
esimerkiksi toimeentulotuen piirissä olevat lapsiperheet. Kunta 
hyödyntää yhteistyötä koulujen, kouluterveydenhuollon ja muiden 
yhteiskunnallisten instituutioiden kanssa. Kunnassa on maksuttomia 
liikuntavaihtoehtoja lapsille ja nuorille, erityisesti noin 15-vuotiaille, joilla 
on havaittu tapahtuvan lajista pois putoamista. Kunnassa järjestetään 
esim. varustekierrätystä harrastamisen hinnan alentamiseksi.  
 
Koulujen kerhoissa on mahdollisuus liikkua ilmaiseksi 
koulupäivän yhteydessä. Virin liikuntatoiminta mm. kerhot ja 
seuran kilpailut ovat maksuttomia. Kilpailutoiminta on 
maksutonta. Lisenssit ja kilpailuihin osallistumiset maksetaan 
Virin urheilijoille. 
 

2. Liikunnan edistämisen poikkihallinnollinen työryhmä. Kunnassa toimii 
poikkihallinnollinen työryhmä, jossa käsitellään liikunnan edistämistä.  
 
Kuntamme viranhaltijat toimivat Alavieskan Virin kanssa 
yhteistyössä. HYTE-työryhmässä käsitellään liikuntaan liittyviä 
asioita poikkihallinnollisesti. 
 

3. Seurojen, yhdistysten ja kunnan yhteiskokous. Kunta kutsuu 
säännöllisesti koolle liikuntaseurojen ja yhdistysten yhteiskokouksen. 
Kunta koordinoi esimerkiksi liikuntafoorumin, järjestötreffien tai 
hyvinvointitalkoiden järjestämisen, johon kutsutaan mukaan esim. 
sosiaali- ja terveysalan yhdistykset, nuorisojärjestöt, 
maahanmuuttajajärjestöt, asukasyhdistykset, ikäihmisten yhdistykset ja 
kulttuuriseurat. 
  
Vuosittain pidämme yhteiskokouksia Alavieskan Virin kanssa. 
Järjestöjen yhteistyökokous liittyy Alavieska-päivien 
järjestämiseen. Järjestöyhteistyön kirjataan osaksi hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen vuosikelloa. 
 
 

4. Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden raportointi. Lasten ja nuorten 
liikunta-aktiivisuutta raportoidaan vuosittain hyvinvointikertomuksessa 
tai vastaavassa. Liikunta-aktiivisuus raportoidaan osana talousarviota 
edellisen vuoden toimintatarkastuksessa.  
 
Harrastajamäärät ovat saatavilla Viriltä. Niitä raportoidaan 
vuosittain.  
 

5. Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA). Liikunnan edistämisestä vastaavat 
viranhaltijat osallistuvat valmisteilla olevien lautakuntapäätösten 
vaikutusten ennakkoarviointiin (EVA) kuntalaisia kuullen.  
 
Valmistelutyössä tämä huomioidaan. Urheilukentän 
peruskorjaushanke tehdään yhteistyössä Virin kanssa. 
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PERUSKOULU  

 

 

 
1. Kouluruokasuositus. Kouluruokailussa lapsille ja nuorille opetetaan 

terveyttä, ruokailutapoja sekä suomalaista ruokakulttuuria. 
Kouluruokailu ajoitetaan ja porrastetaan siten, että kaiken ikäisille 
oppilaille tarjoutuu mahdollisuus oikea-aikaiseen ja rauhalliseen 
syömiseen. Makeisia, virvoitusjuomia tai sokeroituja mehuja ei 
ainakaan kouluaikana ole säännöllisesti tarjolla. Oppilaan yksilölliset 
ravitsemukseen tai sairauden hoitoon liittyvät tarpeet sovitaan 
yhteistyössä oppilaan, huoltajan, ruokailusta vastaavan henkilöstön ja 
kouluterveydenhuollon kanssa.  

 
Indikaattori ilmaisee pistemäärän, joka on oppilasmäärällä painotettu 
prosenttiosuus kunnan kouluista, joissa noudatetaan 
kouluruokailusuositusta koululounaan ja välipalojen järjestämisessä. 
 
Yhtenäiskoulumme oppilashuollon alainen ruokatoimikunta 
kehittää kouluruokailua läpi lukuvuoden. Kouluruokamme on 
kouluruokasuositusten mukaista. 
 

2. Liikuntavälitunnit. Koulun välitunneilla järjestetään ohjattua liikuntaa 
(vetäjänä esim. paikallisen urheiluseuran edustaja tai koulun oppilas). 
Välitunteja rytmitetään pidemmän tauon saamiseksi.  
 
Indikaattori ilmaisee pistemäärän on oppilasmäärällä painotettu 
prosenttiosuus kunnan kouluista, joissa on pitkät liikuntavälitunnit. 
 
Yhtenäiskoulumme on Liikkuva koulu. Koulussamme toimii 
välituntiliikuttajat. 
 

3. Kouluympäristön ja -yhteisön tarkastus. Oppilasmäärällä painotettu 
keskiarvo kunnan peruskouluista, joissa kouluympäristön 
terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin 
edistämisen tarkastus on tehty terveydenhuoltolain edellyttämällä 
aikavälillä kolmen vuoden välein.  
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Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden niistä kouluista, joissa 
kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön 
hyvinvoinnin tarkastus on tehty kolmen vuoden sisällä. 

 

Meillä on yksi koulu kunnassamme, Alavieskan yhtenäiskoulu. 
Tarkastukset on toteutettu kolmen vuoden välein. 
 

4. Oppilaiden poissaolot. Oppilasmäärällä painotettu keskiarvo kunnan 
peruskouluista, joissa poissaolojen kokonaismäärä on tiedossa. 
Poissaolojen seuranta mahdollistaa varhaisen puuttumisen ja tuen 
tarjoamisen riittävän varhain. Poissaolojen seurannalla on mahdollista 
ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä.  

 
Indikaattori ilmaisee pistemäärän, joka on oppilasmäärällä painotettu 
prosenttiosuus kunnan kouluista, joissa seurataan oppilaiden 
poissaolojen kokonaismäärää. 

 
Yhtenäiskoululla seurataan oppilaiden poissaoloja opettajien ja 
oppilashuollon toimesta. Koululla on määritelty toimet 
ennaltaehkäistä poissaoloja ja puuttua niihin.  

 
 
KULTTUURI 
 
Kulttuuriin osallistumista edistäessään kunta järjestää itse tai 
taloudellisesti tukee toimintaa, jolla madalletaan kulttuuriin 
osallistumisen kynnystä. 
 
Kunnassa on käytössä Kaiku-kortti, joka mahdollistaa kohderyhmän 
alavieskalaisten osallistumisen kulttuuripalveluihin maksutta koko 
maassa. Kunta järjestää paljon maksutonta kulttuuritoimintaa ympäri 
vuoden. Kulttuurin indikaattoritieto löytyy TEA-viisarista. 
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TULOSINDIKAATTORIT 
 
Kunnan ja väestön terveys ja hyvinvointi 
 

 

Indikaattori ilmaisee kahden viimeisimmän mittauksen välillä tapahtuneen 
muutoksen. Jokaisen tulosindikaattorin kohdalla kaikkien kuntien 
suurimmasta erotuksesta tulee arvo, jolla tulosindikaattorista saa sata 
pistettä ja kaikkien kuntien pienimmästä erotuksesta arvo, jolla 
tulosindikaattorista saa nolla pistettä. Loput pistemäärät nollan ja sadan 
pisteen välillä määräytyvät sen mukaan, mihin kohtaan erotusten 
vaihteluväliä kunnan erotus osuu. Jos osuus on 0,5 prosenttia tai alle, 
muutosta ei enää edellytetä, vaan kunta saa tästä indikaattorista 100 
pistettä. 

Tavoitteena on säilyttää hyvät asiat hyvällä tasolla ja kehittää toimintaa 
edelleen yhä paremmaksi. Kunnan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 
määritellään talousarviovuodelle mittarit, joilla seurataan väestön 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden toteutumista. Laajan 
hyvinvointikertomuksen ja toiminnan kehittämisen kannalta on syytä valita 
merkitykselliset kunnan tarkastelu indikaattorit. 

Valitaan tarkastelun mittareiksi HYTE-kertoimen indikaattorit, joita 
tarkastellaan vuosittain hyvinvointiraportissa. Hyvinvointiraportti esitellään 
valtuutossa. 

Laaja hyvinvointikertomus tehdään kerran valtuustokaudessa, 
valtuustokauden loppulla. 
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LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2022-2025 

Lastensuojelulaki (417/2007) velvoittaa kuntia laatimaan lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin edistämiseksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman. 
Kunnanvaltuusto hyväksyy suunnitelman sekä seuraa ja arvioi sen 
toteutumista vähintään kerran valtuustokauden aikana. Valtuuston tulee 
ottaa suunnitelman toteuttaminen huomioon kunkin vuoden talous- ja 
toimintasuunnitelmassa. 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja 
kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Lasten 
ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (lastensuojelulaki 12 §) laaditaan lasten 
ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi 
ja kehittämiseksi. 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 12§ mukaan Lastensuojelulain (417/2007) 
12 §:ssä tarkoitettuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan on 
kirjattava, miten kunnan alueella sijaitsevissa oppilaitoksissa 
opiskeluhuolto toteutuu. Tämä pitää sisällään opiskeluhuollon tavoitteet ja 
paikallisen toteutuksen periaatteet, arvio opiskeluhuollon 
kokonaistarpeesta, käytettävissä olevista palveluista ja toimista, joilla 
vahvistetaan yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja opiskelijoiden varhaista tukea. 

Lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilaa on seurattu 
yksilökohtaisesti neuvolan ja varhaiskasvatuksen toiminnoissa, 
Kouluterveyskyselyn ja KiVa-koulukyselyn kautta sekä kuntalaiskyselyjen 
tuoman tiedon valossa.  

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa tavoitteena on toteuttaa 
konkreettisia lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä sekä ongelmia 
ehkäiseviä toimia ja palveluja. Osa näistä palveluista on kunnan 
perustoimintaa kuten varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, vapaa-
aikapalvelut ja liikuntapalvelut ostopalveluna urheiluseura Viriltä sekä 
kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö. 

Kallion peruspalvelukuntayhtymä vastaa 31.12.2022 saakka ja Pohjois-
Pohjanmaan hyvinvointialue 1.1.2023 alkaen lastensuojelun tarpeesta ja 
lastensuojeluun varattavista voimavaroista sekä lastensuojelulain 
mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun 
palvelujärjestelmästä sekä omalta osaltaan koulun oppilashuollosta. 

Kunta luo edellytykset yhteistyön järjestämiseen eri viranomaisten sekä 
lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä. Kunta 
vastaa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamisesta ja 
seurannasta omalla toimialallaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa on laadittu osallistaen eri 
toimijoita suunnitelman teossa.  
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Kuntastrategian arvot Tavoite Teot Miten onnistuimme?

TURVALLISUUS

Kiusaamisen vastaisuus, 

hyvien kaveritaitojen 

oppiminen

Yhtenäiskoulu toteuttaa KiVa-koulu ohjelmaa 

sekä mukaillen Pohjois-Karjalan mallia 

puuttumisessa epätoivottuun käyttäytymiseen.

KiVa-koulukysely.

Turvataitojen oppiminen

Yhtenäiskoulu aloittaa turvataitojen opettamisen 

lukuvuonna 2022–2023. Turvataitoteemaa 

käsitellään myös vapaa-aikapalveluissa.

Lasten ja nuorten 

turvallisuuden tunne kasvaa.

Liikenneturvallinen 

käyttäytyminen liikenteessä

Liikenneturvallisuuskasvatusta toteutetaan 

varhaiskasvatuksessa ja yhtenäiskoulun 

toiminnassa.

Liikenneturvallisuus näkyy 

liikenteessä.

LAPSIYSTÄVÄLLISYYS
Keltasirkun päiväkodin 

laajennus tuo lisäarvoa

Varhaiskasvatuksessa laajennuksen kautta 

toiminnan kehittäminen.

Toimintasuunnitelma ja -

kertomus. Lapsivaikutusten 

arviointi.

Lapsivaikutusten arviointi 

päätöksenteossa
Otetaan käyttöön päätöksenteossa. Toimintakertomus.

Perhekeskustoimintaa 

kehitetään

Kehitetään perhekeskustyöskentelyä 

Alavieskassa. Laaditaan perhekeskuskäsikirja. 

Perheparkkitoiminta.

Perheiden kokemuksia 

kartoitetaan käytännöntyössä. 

Tarvittaessa kyselyt. 

Perheparkkitoiminnan 

toteutuminen.

PERINTEET
Perinteiden huomioiminen 

kunnan toimialoilla

Perinteiset juhlat huomioidaan toimialalla. 

Voimme olla ylpeitä perinteistämme. Olemme 

valmiita kehittämään ja toteuttamaan uusia 

perinteitä. Museovierailut.

Juhlat toteutuvat. Perinteet 

huomioidaan toiminnassa. 

Museovierailujen 

toteutuminen.

Yhteistyö perheiden kanssa 

on vahva perinne

Varhaiskasvatus, yhtenäiskoulu ja vapaa-

aikapalvelut tekevät yhteistyötä perheiden 

kanssa.

Toiminnan toteutuminen. 

Toimintakertomus.

Liikunta on hyvinvointia luova 

perinne

Virin urheiluseura toteuttaa harraste- ja 

kilpatoimintaa.

Toiminnan toteutuminen. 

Toimintakertomus.

Alavieska-päivät Järjestetään vuosittain.
Alavieska-päivien 

toteutuminen

YMPÄRISTÖ Lähipalvelujen säilyminen

Vaikutamme päätöksenteon kautta 

lähipalveluiden säilymiseen kuten lapsi- ja 

perhepalveluiden ja oppilashuollon lähipalvelut.

Toiminnan toteutuminen. 

Toimintakertomus.

Leikkialueiden kunnostus Huomioimme investoinnin talousarviossa.
Toiminnan toteutuminen. 

Toimintakertomus.

Koulun pihan kehittäminen Huomioimme investoinnin talousarviossa.
Toiminnan toteutuminen. 

Toimintakertomus.

Ympäristöarvojen 

huomiominen

Toimimme kestävän kehityksen ja 

luontotietoisuuden lisäämiseksi.

Toiminnan toteutuminen. 

Toimintakertomus.

HYVINVOINTI
Harrastusmahdollisuuksien 

varmistaminen

Kerhoja tarjotaan lapsille ja nuorille yhteydessä 

kunnan ja kolmannen sektorin toimesta.

Toiminnan toteutuminen. 

Toimintakertomus.

Kirjastopalvelujen 

varmistaminen ja kehittäminen

Kirjastopalvelut, satutunnit, kirjavinkkaus lasten ja 

nuorten saatavilla. Koulukirjaston kehittäminen.

Toiminnan toteutuminen. 

Toimintakertomus.

Kulttuuripalvelujen 

tarjoaminen

Erillisessä kulttuurikasvatussuunnitelmassa on 

kuvattu tarkat tavoitteet vuosittain.

Toiminnan toteutuminen. 

Toimintakertomus.

Vapaa-aikapalvelujen 

kehittäminen

Nuorisotoiminnan ja -tilan kehittäminen. Kunnan 

muun vapaa-aikatoiminnan kehittäminen.

Toiminnan toteutuminen. 

Toimintakertomus.

Ehkäisevän päihdetyön 

kehittäminen

Ehkäisevän päihdetyön toteuttamisen 

suunnitteman tekeminen ja toteuttaminen.

Toiminnan toteutuminen. 

Toimintakertomus.

Kotouttamistoimien 

toteuttaminen

Taataan kunnan kotouttamisohjelman mukaiset 

toiminnat lapsille ja nuorille.

Toiminnan toteutuminen. 

Toimintakertomus.

Lasten ja nuorten 

osallisuuden vahvistaminen
Osallistetaan lapsia ja nuoria päätöksentekoon.

Toiminnan toteutuminen. 

Toimintakertomus.

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI TEOT ALAVIESKAN KUNNAN STATEGIAN 
ARVOJEN MUKAISESTI 
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OPPILASHUOLTO ALAVIESKASSA 

OPPILASHUOLLON TAVOITTEET JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen 
ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja 
ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. 
Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko 
kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi 
oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. 
Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä 
ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja 
huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. 

Perusopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista 
säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa.  

Tavoitteena on 

• edistää oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia  

• edistää oppilaiden osallisuutta 

• ehkäistä ongelmien syntyä korjaavan työn sijaan  

• edistää koulun ja opiskeluympäristön hyvinvointia, 
terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä 
toimintaa sekä kodin ja koulun yhteistyötä  

• mahdollistaa varhainen, matalan kynnyksen tuki 
tarvitseville 

• tukea yksilöä yhteisöä kehittämällä  

OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT 
OPPILASHUOLLONPALVELUT ALAVIESKAN YHTENÄISKOULUSSA 

Oppilashuollon tuen piiriin kuuluu kaikki Alavieskan yhtenäiskoulun 
esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaat yhteensä n. 360 oppilasta. 
Oppilashuolto järjestetään yhteisöllisenä ja yksilökohtaisena 
oppilashuoltona. Alavieskan yhtenäiskoululla psykologipalvelut ovat 
ostopalveluna ja lähinnä oppimisen tutkimuksina. Koulukuraattori on 
koululla viitenä päivänä viikossa ja terveydenhoitaja neljänä päivänä 
viikossa. 

Yhteisöllinen oppilashuolto 

Yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö kuuluu kaikille koulun ja oppilaitoksen 
toimijoille. Jokaisen oppilaan ja opiskelijan kanssa työskentelevän sekä 
opiskeluhuoltopalveluista vastaavan viranomaisen ja työntekijän on 
tehtävissään edistettävä oppilaiden ja opiskelijoiden ja koko koulu- ja 
oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä huoltajien kanssa. 
Ensisijainen vastuu yhteisön hyvinvoinnista on koulun tai oppilaitoksen 
henkilökunnalla. Yhteisön toimintakulttuurin kehittämistä ja yhteisöllistä 
työtä johtaa rehtori. 

Yhteisöllisen työn suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja 
arvioinnista vastaa koulu- tai oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä, 
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joka kokoontuu kolmen viikon välein. Opiskeluhuoltoryhmässä asioita 
käsitellään vain yleisellä ja yhteisöllisellä tasolla. Ryhmistä, luokista, 
opiskeluympäristöstä ja koulu- tai oppilaitosyhteisöstä voidaan keskustella 
esimerkiksi ilmapiirin, työrauhan, kiusaamisen, hyvinvoinnin, terveyden tai 
osallisuuden näkökulmista. Koska opiskeluhuoltoryhmässä ei käsitellä 
yksittäistä oppilasta tai opiskelijaa koskevia asioita, voivat työskentelyyn 
osallistua myös oppilaat ja opiskelijat, huoltajat tai ulkopuoliset 
yhteistyökumppanit käsiteltävän aiheen edellyttämällä tavalla. Tarvittaessa 
ryhmä voi myös kuulla asiantuntijoita. Ryhmän kokoonpanosta, tehtävistä 
ja toimintatavoista päätetään paikallisesti. Koulussamme on käytössä 
oppilashuollolliset kuukausiteemat läpäisyperiaatteella. 

Yksilökohtainen oppilashuolto  

Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon sisältyvät koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä kuraattori- ja psykologipalvelut. 
Tarvittaessa kootaan monialainen asiantuntijaryhmä, tapauskohtaisesti 
oppilaan tueksi. 1.1.2023 alkaen vastuu oppilaskohtaisesta 
oppilashuollosta kuuluu hyvinvointilalueelle mainittujen asiantuntijoiden 
osalta. Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon voi osallistua myös muuta koulun 
kasvatus- tai opetushenkilöstöä. 

Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja sen 
toteuttaminen edellyttää suostumusta. Oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus 
kuraattoripalveluihin säädetyssä määräajassa. Palvelut on järjestettävä 
siten, että oppilaalle tarjotaan mahdollisuus henkilökohtaiseen 
keskusteluun kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä koulun 
työpäivänä. Jos asia on kiireellinen, keskustelu on järjestettävä samana tai 
seuraavana koulupäivänä. Asian kiireellisyyden arvioi kuraattori. 

Avustajapalvelut/ tuki- ja erityisopetus 

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tarvitsemaansa tukea. Tuki voi olla 
yleistä tukea, tehostettua tukea tai erityistä tukea. Oppilaalla, joka on 
tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista 
tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Tukea voidaan antaa myös osa-
aikaisena erityisopetuksena. Mikäli oppilas tarvitsee säännöllisesti tukea 
tai useita tukimuotoja, oppilas siirretään tehostettuun tukeen ja hänelle 
laaditaan oppimissuunnitelma. Jos tehostettu tuki ei riitä, oppilas voidaan 
siirtää erityiseen tukeen. Koulussamme toimii kaksi pienopetusryhmää ja 
Jopo-luokka sekä laaja-alainen erityisopettaja.  Koulunkäynnin ohjaajia 
koululla on suhteessa oppilaiden tuen tarpeeseen. 

Toimet, joilla vahvistetaan yhteisöllistä oppilashuoltoa ja 
opiskelijoiden varhaista tukea 

Yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä voidaan erilaisten ryhmätoimintojen 
ja koko yhteisöön kohdistuvien toimenpiteiden avulla aikaan saada 
ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia edistävää vaikutusta koko 
oppimisympäristöön ja sen jäseniin. Opiskeluhuollon palveluiden 
konsultatiivisen työotteen avulla tuetaan opetushenkilöstöä esimerkiksi 
luokan/ryhmän ilmapiiriin, kaverisuhteisiin ja kodin ja koulun / oppilaitoksen 
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yhteistyöhön liittyvissä tilanteissa. Opiskeluhuollon palveluiden 
konsultatiivinen työote vahvistaa myös opiskelijoiden varhaista ja oikea-
aikaista tukea. 

Oppilashuollon suunnitelman toteuttaminen, seuranta ja 
laadunarviointi 

Kouluterveyskyselyn tulokset, Tea-viisari, Karvin kyselyt, KiVa-
koulukartoitus. 

 

ALAVIESKAN KUNNAN HYVINVOINTISUUNNITELMAN YHTEYS 
POHJOIS-POHJAMAAN HYVINVOINTIALUEEN TERVEYDEN JA 
HYVINVOINNIN OSA-ALUESIIN 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen osa-alueet ovat läsnä hyvinvointisuunnitelmassamme. 
Hyvinvointisuunnitelman lasten ja Nuorten hyvinvointisuunnitelmassa sekä 
Hyvinvointisuunnitelman osassa 2 löytyvät näihin teemoihin yksilöidyt 
toimet. 

 

• Kasvu, oppiminen, kasvuyhteisöt 
• Mielen hyvinvointi 
• Turvallisuus (sis. lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn)  
• Asuminen ja elinympäristö 
• Kulttuuri ja vapaa-aika 
• Työ 

• Elintavat (sis. ehkäisevän päihdetyön) 
• Osallisuus (sis. digihyvinvoinnin ja –osallisuuden) 
• Taloudellinen hyvinvointi 
• Fyysinen terveys 
• Järjestöyhteistyö  
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