
HYVINVOINTISUUNNITELMA 

RAUTALAMMIN KUNTA 

Alustava taulukko 

 

Painopiste 1. Kestävä kehitys ja ympäristön hyvinvoinnin huomioiminen kunnan päätöksenteossa 

TAVOITTEET ja  
IKÄRYHMÄ 

TOIMENPITEET ja 
VASTUUTAHO 

RESURSSIT ARVIOINTIMITTARIT 
  

 
Turvallinen, terveellinen, toimiva ja viihtyisä 
mahdollisimman esteetön elinympäristön 
suunnittelu ja toteutus 
 
 
 
 
 
Kaikki ikäryhmät 

 
1. Maakäyttö: kaavoitus ja muu ympäristön suunnittelu, selvitykset, 

kyselyt, kansalaisosallistuminen 
 

2. Yhdyskuntatekniikka: kadut, kevyen liikenteen reitit, ulkoilu- ja 
liikuntareitit  

 
3. Ympäristötoimi: neuvonta, valvonta, rakennusvalvonta, 

ympäristösuojelu, ympäristöterveydenhuolto 
 
Tekninen toimi ja kunnanhallitus 

Koko kunta 
 
Tekninen toimi 

1.  Maankäyttö: kaavojen 
laadulliset ja 
määrälliset 
vaikutukset 

    

 
Ravitsemustiedon kerääminen  
varhaiskasvatuksesta ja peruskouluista 
 
 
 
 
 
 
Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet 
 

 
 

1. Ravitsemuskyselyt varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen 
henkilökunnalle (syksy 2020) 

2. Kyselyiden pohjalta saadaan vertailukelpoista tietoa Pohjois-Savon 
alueelta (miten ravitsemuskasvatus ja kestävä kehitys 
koulutoimessa/varhaiskasvatuksessa toteutuu) 

 
 
Sivistystoimi varhaiskasvatus ja koulutoimi 

Sivistystoimen koulutoimi ja 
varhaiskasvatus 

1. Ravitsemuskyselyiden 
tulokset 

Ympäristöstä huolehtiminen ja ympäristön 
viihtyisyys lisääminen  

• Ympäristöasiat 

• kulttuuriasiat 
 

 
1. Jätteiden synnyn vähentäminen, lajittelun tehostaminen 
2. Neitseellisen materiaalin korvaaminen kierrätysmateriaalilla. 
3. Viheralueiden hoito (hoitosuunnitelman toteutus 

          Vanhat rakennukset, tori yms.) 

Jätekukko 
 
Tekninen toimi 

1. Jätekustannusten 
muutokset, 
tiedotuksen määrä? 

2. Hoitosuunnitelma ja 
sen toteutuminen 



 
 
 
 
 
Kaikki ikäryhmät 
 

         4.       Kulttuuriympäristöön liittyvän tiedon vahvistaminen (kyläkävelyt,    
                   näyttelyt jne.) 
 
 
 
Tekninen toimi ja kulttuuritoimi yhteistyössä museon kanssa 

Kestävän kehityksen ja ympäristön 
huomioiminen päätöksenteossa 
 
 
 
Kaikki ikäryhmät 

1. Päätöksenteon yhteydessä yhtenä arviointimenetelmänä 
käytetään kestävää kehitystä (kielteinen vaikutus/ myönteinen 
vaikutus / ei vaikutusta) 

 
 
Lautakunnat ja muut päättävät elimet 

Koko kunta  1. Päätöksenteon 
seuranta 
vuositilastoilla 
 

 

  

Painopiste 2. Hyvä mielenterveys 

TAVOITTEET ja  
IKÄRYHMÄ 

TOIMENPITEET ja 
VASTUUTAHO 

RESURSSIT ARVIOINTIMITTARIT 
  

Koordinoitu ehkäisevä päihdetyö koko 
kunnan alueelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaikki ikäryhmät 

1. Ehkäisevän päihdetyön valvovan elimen nimeäminen 
(sivistyslautakunta) 

2. Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön nimeäminen (Nora Taurén) 
3. Ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä ja toteuttamisesta 

vastaavan moniammatillisen tiimin nimeäminen  
4. Ehkäisevän päihdetyön vuosikellon laatiminen ja toteuttaminen 

(moniammatillinen tiimi, yhdyshenkilö) 
5. Päihdesuunnitelmien saattaminen ajan tasalle 
6. Kaikille kuntalaisille mahdollistetaan harrastus, panostaminen 

”höntsäryhmiin” 
 

 
Sivistyslautakunta 
 

Ehkäisevän päihde- ja 
mielenterveystyön yhdyshenkilön 
palkkalisä 
 
Koko kunta 

1. Vuosikellon 
toteutuminen 

2. THL-
kouluterveyskyselyn 
tulokset 

3. Rautalammin kunnan 
omat päihdekyselyt 

 Lasten mielenterveyden edistäminen  
 
 
 
 
 
 
 

1. Nepsymenetelmän käyttöönotto perhetyössä 
2. Kaikille lapsille mahdollistetaan harrastus 
3. Perheneuvolan osaamisen jalkauttaminen 
peruspalveluihin 
4. Lapset puheeksi kokonaisuuden systemaattinen käyttöönotto 

varhaiskasvatuksessa 
5. Positiivinen pedagogiikka ja tunnetaidot systemaattinen osa 

varhaiskasvatusta 

 Sivistystoimi 
 
Perusturva  

1. THL-
kouluterveyskyselyn 
tulokset 

2. Lapset puheeksi 
keskustelujen 
seuranta ja tilastointi 



Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet 
 

 
Perusturva, sivistystoimen varhaiskasvatus 

 Varautuminen vanhuuteen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ikääntyneet/Ikääntyvät 

1. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotta täyttäneille kotihoidon 
fysioterapeutin toimesta 

2. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 80-vuotta täyttäneille kotihoidon 
sairaanhoitajan toimesta 

3. Opas eläköitymiseen (vastuutaho 
työterveyshuolto/työsuunnittelija?) 

4. Ryhmä vasta eläköityneille / tutortoiminta 
(martat/SPR/eläkeliitot?) 

5. Tuva -mielenterveyskyselyn käyttöönotto 
 
Perusturvan kotihoito ja vanhuspalvelut, työterveyshuolto,  

 

Perusturva 
 
Sosiaali- ja terveydenhuolto  
 
Työterveyshuolto 

1.  Kotikäyntien tilastot 
2. Tuva-mieleterveyskysely 
3. Turtor toiminnan seuranta 

ja tilastointi 

Tutkitut menetelmät osaksi koulutoimen 
arkea 

 
 
 
 
 Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet 

1. KiVa koulu 
2. NMTEA 
3. Parasta ennen -hanke perusopetuksessa 
4. Lapset puheeksi -koulutus osaksi koulutoimen arkea 
5. Tasa-arvo -hanke 
6. Liikkuva opiskelu -hanke lukiossa 
7. Hyvinvointikysely lukiossa 4 x vuodessa 

 
Sivistystoimen koulutoimi 

 Sivistystoimi 1. THL- 
kouluterveyskysely 

2. Kuraattorin ja 
terveydenhoitajan 
tilastot 

3. KiVa koulu tilastot 
4. Lapset puheeksi 

tilastot 
5. Lukion 

hyvinvointikyselyt 

 Työikäisten mielenterveyden edistäminen 

 
Työikäiset 

1. Psykososiaalinen kotikuntoutus  
2. Työsuunnittelija osana mt-palveluita 

 
Perusturva, hallintotoimi 

 Perusturva 
 
Hallintotoimi 

1. Rautalammin päihdekysely 
2. Mielenterveysperusteisesti 

sairauspäivärahaa saaneet 
25-64-vuotiaat 

 
Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen 
kirjastopalveluiden avulla 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kaikki ikäryhmät 

1. Kirjaston tapahtumat/näyttelytoiminta 

2. Kirjaston kotipalvelu, kuntalaisille, jotka eivät korkean iän, 

sairauden, tai toimintakyvyn heikentymisen vuoksi pysty itse 

asioimaan kirjastossa. 

3. Älylaitteiden opastus 

4. Maahanmuuttajien integroitumiseen osallistuminen; tukea kielen 

oppimiseen, oman äidinkielen ylläpitämiseen omankielisellä 

kirjallisuudella sekä tukea tietoyhteiskuntaan liittyvissä 

kysymyksissä; neuvontaa, laitteita ja yhteyksiä. 

5. Kirjaston omatoimipalveluiden kehittäminen 

6. Yhteistyö koulutoimen ja varhaiskasvatuksen kanssa (hankkeet, 

lukuvinkkari, kouluvierailut) 

7. Kirjasto tarjoaa rauhallisen ympäristön ajanviettoon ja ystävien 

tapaamiseen. 

Sivitystoimen kirjastotoimi 

 Sivistystoimi 1. Toteutuneet 
näyttelyt/tapahtumat 

2. Lainojen seuranta 
3. Käyntien seuranta 
4. Kotipalvelukäynnit 
5. Tapahtumat 

 



 

 

Painopiste 3. Kuntalaisten osallisuuden lisääminen 

TAVOITTEET ja 
IKÄRYHMÄ 

TOIMENPITEET ja 
VASTUUTAHO 

RESURSSIT ARVIOINTIMITTARIT 
  

Asiakasraati osaksi vaikuttamispalveluita 
 
 
 
Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet 

1. Esityslistat tiedoksi Daisyn kautta (1 viikkoa ennen kokousta) 
2. Pöytäkirjat jakoon Daisyn kautta 
3. Varhaiskasvatuksen tyytyväisyyskysely systemaattiseksi 

 
Sivistystoimen varhaiskasvatus ja asiakasraati 

 Asiakasraati 1. Toteutuneiden kokousten 
seuranta 

2. Toteutuneet asiakaskontaktit 
3. Varhaiskasvatuksen 

tyytyväisyyskysely 
Rautalammin Nuorisovaltuusto 
osaksi vaikuttamispalveluita 
 
 
Nuoret ja nuoret aikuiset  
 
Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet 

1. Esityslistat tiedoksi Fujitsun kautta (1 viikkoa ennen kokousta) 
2. Pöytäkirjat julkisiksi (Fujitsu) 
3. Nuorten tyytyväisyyskysely systemaattiseksi 6-9 lk 
4. Rautalammin nuorisovaltuusto osaksi valtuuston ja NOP:n 

toimintaa 
 
Sivistysosaston nuorisotoimi, Rautalammin nuorisovaltuusto 

Rautalammin Nuorisovaltuuston 
kokouspalkkiot 
 
Nuorisotoimi 
Oma “budjetti” n. 3 000 € 

1. Toteutuneiden kokousten 
seuranta 

2. Nuorten tyytyväisyyskysely 

 

Kotihoidon ulkopuolelle jäävien 
ikääntyneiden osallistaminen  

 
 Ikääntyneet/ikääntyvät 

1. Mestarit ja kisällit -kulttuurihanke 
2. Tavoittaminen apteekin kautta 
3. Tavoittaminen influenssarokotteiden kautta 
4. Palvelunohjaus ryhmillen  
5. Vanhus- ja vammaisneuvosto tukee osallisuutta 
 
Perusturva, sivistystoimi 

Koko kunta 
Perusturva 
Yksityinen sektori (Apteekki) 
 

1. Vanhus- ja 
vammaisneuvoston 
toteutuneiden kokousten 
seuranta 

 Lukion opiskelijoiden osallisuuden 
lisääminen 

 
Nuoret ja nuoret aikuiset 

1. LOPKH tapaa lukion rehtorin 2x kuukaudessa 
2. Lukion hyvinvointikysely 4x vuodessa  
 
Sivistystoimen koulutoimi 

 Sivistystoimen koulutoimi/lukio 1. Hyvinvointitulosten 
seuranta 

Nuorten ja nuorten aikuisten 
kouluttautumisen tukeminen 
 
Nuoret ja nuoret aikuiset 

1. Duunit edellä -hanke 
2. Toimivat työllisyyspalvelut kunnassa (Marjo) kaikille ikäluokille 

 
 
Rautalammin kunta ja Sakky 

Sakky 
Hallintotoimi 

1. Duunit edellä tilastot 
2. Työllisyystilastot 

Peruskoululaisten osallisuuden lisääminen 
 
Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet 

1. VUOKKO hanke, kaikki ikäluokat, sähköinen alusta 
 
Sivistystoimen koulutoimi 

Sivistystoimen koulutoimi/peruskoulu 1. Vuokko hankkeen tilastot 

Digipalveluiden käyttöönotto ja lisääminen 
vanhuspalveluissa 
 
Ikääntyneet/Ikääntyvät 

1. etäyhteydet: etäjumppa, etäruokailut (tutor ryhmä) 
2. taidetta hoivakoteihin -hanke (hetki hetkessä, tarina tuvassa) 

 
Perusturva 

Perusturva 1. Digipalveluiden tilastointi 
 
 
 



 

Kuntalaisten osallisuuden lisääminen kunnan 

päätöksenteossa 

 
Kaikki ikäryhmät 

1. Vuorovaikutteisen kuntalaiskanavan (VUOKKO) käyttöönotto 
 
 
Hallintotoimi 

Hallintotoimi 1. Kuntalaiskyselyt 
 
 
 
 

 


