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5.2  Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä  
       Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueilla 2016-2020 
 

1) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet 

Vastuunotto elintavoista 

Tavoitteet Toimenpiteet; hyvät ennaltaehkäisevät käytännöt ja 
varhaisen tuen mallit 

Aktiivinen 
vastuutaho 

Arviointimittarit 

 
 
Terveellisten 
ruokailutottumusten 
omaksuminen ja 
ylipainon välttäminen. 

 
Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
A. Lapsiperheissä vanhempien kasvatustavan tukeminen, lapsen terveyttä 

tukien (mm. täysimetyksen toteutuminen, perheen yhteiset ateriat, 
säännöllinen ateriarytmi, terveellinen ruokavalio, liikunta, uni ja 
tupakoimattomuus). Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy ja hoito. Käypä 

hoito –suositus Lasten lihavuudesta. 
B. Ravitsemusneuvontaan kehitettyä materiaalia hyödynnetään kasvatuksen 

ohjauksessa, mm. Syö hyvää lapsiperhe-esite, Neuvokas perhe, 
Painokas–materiaali. 

C. Korkeassa riskissä olevien henkilöiden tunnistamista tehostetaan; lasten  
painoindeksi (ISO-BMI) 

D. Sapere-malli varhaiskasvatuksessa, PaKu-hanke,  Lihavuus kirja: 
Päiväkotien mahdollisuudet lasten lihavuuden ehkäisyssä                                                                                                             

E.  Kouluruokailun kehittäminen, Lihavuus kirja: Koulujen mahdollisuudet 
lasten lihavuuden ehkäisyssä. 

 
 
 
 
A. Tuotantoalue 

 
 

B. Tuotantoalue 
 
 
 

C. Tuotantoalue 
 

D. Kunta 
 

E. Kunta 
 
 

 
Lapset, varhaisnuoret ja 
lapsiperheet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 Ylipaino, % 8. ja 9. luokan 
oppilaista   

 Ei syö koululounasta 
päivittäin, % 8. ja 9. luokan 
oppilaista (2013) 

 
Kansallisten indikaattorien 
täydennykseksi: 

 omia prosessimittareita 

 tuottajien tilastotietoa 
(esim. ylipainoisten lasten 
määrä, neuvolan tiedot) 

 kokemuksellista tietoa  
 

 

 
Nuoret ja nuoret aikuiset, työikäiset 

 
A. Ylipainon ja lihavuuden tunnistamista ja keskustelun avaamista 

tehostetaan ja mini-interventiota otetaan käyttöön kaikissa terveydehuollon 
palveluissa; painon ja vyötärönympäryhmsen mittaaminen, lihavuuden 
tunnistaminen (BMI) ja kirjaamista potilastietojärjestelmiin. 

B. Kaikissa terveydenhuollon palveluissa tehostetaan painonhallintaa tukevien 
terveystottumusten omaksumista (mm. säännöllinen ateriarytmi, ruuan 
laatu).Ratkaisukeskeinen ja voimavaralähtöinen lähestymistapa. 

C. Korkeassa riskissä olevien henkilöiden tunnistamista tehostetaan; Tyypin 2 

 
 
 
A. Tuotantoalue 

 
 

B. Tuotantoalue 
 
 

C. Tuotantoalue 
 

 
Nuoret ja nuoret aikuiset, 
työikäiset 

 
 

 Ylipaino, % lukion ja 
ammatillisten oppilaitosten 1. 
ja 2. vuoden opiskelijoista 
(2013) 

  Lihavien osuus   (kehon 
painoindeksi BMI >= 30 

file://ahkmlifs002.ahk.root/kh6/A017718/Documents/Terveyden%20edistäminen/Terveyden%20edistämistyö/Hyvinvointikertomusasiaa/Alueellinen%20hyvinvointisuunnitelma/Suunnitelmat/Lasten%20ja%20nuorten%20lihavuuden%20ehkäisy%20ja%20hoito
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50034
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50034
http://syohyvaa.fi/materiaalipankki/
http://www.neuvokasperhe.fi/tietokansio
http://painokas.konehuone.net/perheille.php
http://www.sre.fi/ruoka.fi/www/fi/aisti_ja_ilmaise/sapere_varhaiskasvatuksessa.php
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'3906',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'3906',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'3904',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'3904',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'3904',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
http://www.diabetes.fi/tyyppi2/tee_diabeteksen_riskitesti
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'3925',%20'graphholder_49149',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'3925',%20'graphholder_49149',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'3925',%20'graphholder_49149',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'3925',%20'graphholder_49149',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'752',%20'graphholder_49150',%20'Työikäiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'752',%20'graphholder_49150',%20'Työikäiset')
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diabetesriskitesti. Käypä hoito –suositus Lihavuuden hoidosta; Käypä hoito 

–suositus Diabetes                                                                                                                                                                      
D. Luodaan ajantasainen hoitoketju ja siitä tiedottamista tehostetaan. 

Tiedotetaan hoito-ohjelmista, kuten sähköisistä palveluista ja alkavista 
painonhallinnan ryhmistä esimerkiksi Verkkopuntari, Videovälitteinen 
painonhallinnan ryhmänohjausmalli . 

E. Itsehoitopisteitä, itsehoitoportaaleja, materiaalia ja nettipalveluja 
kehitetään.  

F. MUST-vajaaravitsemusriskitesti.     

 

 
 
D. Tuotantoalue 

 
 

E. Tuotantoalue 
 

F. Tuotantoalue 
 

kg/m2) (%) 20-54 v.  (2013) 

 
Kansallisten indikaattorien 
täydennykseksi: 

 omia prosessimittareita 

 tuottajien tilastotietoa 

 kokemuksellista tietoa  
 

 
Ikäihmiset 

 
A. Ikääntyvän toimintakyvyn ylläpitoa tehostetaan keskustelulla riittävästä 

ravitsemuksesta. Ravitsemussuositukset ikääntyneille, Lihavuus- kirja. 
B. Ravinnon ja tarpeellisen lääkityksen turvaaminen,  mm. ravitsemustilan 

arviointi MNA-testin avulla (aliravitsemusriski).  
C. Luodaan ajantasaiset hoitoketjut ikääntyneen toimintakyvyn ylläpitämiseksi 

ja niistä tiedottamista tehostetaan. 
D. Omatoimista ravitsemustilan ylläpitoa tuetaan tiedottamalla paikallisista 

ateria- ja kauppapalveluista, ruuanvalmistuskursseista ja sähköisten 
palvelujen tarjonnasta. 

 
 
 
A.-D. Tuotantoalue 
 

 
Ikäihmiset 

 

 Elämänlaatunsa   
keskimäärin hyväksi 
tuntevien osuus (75+ -
vuotiaat %) (2013) 
 

 
 
Liikkumisen 
lisääminen 
ja passiivisuuden 
vähentäminen. 

 
Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet; nuoret ja nuoret aikuiset 

 
A. Arjen istumisen vähentämiseksi varhaiskasvatuksessa, koulun ja 

oppilaitosten toimintatavoissa otetaan käyttöön aktivoivia menetelmiä 
kuten, Liikkuva koulu –ohjelma sekä siirrytään ottamaan käyttöön 
säädettävät työpisteet, aktivoivat kalusteet ja välineet. 

B. Eri toimijat kehittävät yhteistyötään tasa-arvoisten ja yhdenvertaisten 
liikuntamahdollisuuksien lisäämiseksi lapsille, nuorille ja lapsiperheille. 
Paikalliset toimijat järjestävät eri-ikäisille ja perheille matalan kynnyksen 
harrastustoimintaa, esim. Icehearts –toiminta, Power Action –toiminta, 
Pontti –harrastushaku ja koulujen kerhotoiminta. 

C. Ammattimaista, elintapamuutoksiin tähtäävää liikuntaneuvontaa ja tietoa 
terveyteen vaikuttavista tekijöistä lisätään peruspalveluissa: äitiys- ja 
lastenneuvolassa ja koulu- ja opiskelijaterveynhuollossa sekä koulujen 
terveystiedon tunneilla. Lisäksi myös  Internet-pohjaisten menetelmien 
käyttö itsehoitovalmiuksien parantamiseksi. 

D. Terveydenhuollon ja liikuntatoimen yhteistyön tiivistäminen,liikunnan 
puheeksiotto terveydenhuollossa, liikunnan palveluketjun (LiPaKe) 
käyttöönotto.  

E. Liikunnan puheeksiotto kutsunnnoissa Time Out! Aikalisä! – toimintamalli 

 
 
 
A. Kunta 

 
 

B. Kunta ja 3-
sektori 
 
 

C. Tuotantoalue 
 
 

D. Tuotantoalue, 
kunta, 3-
sektori 
 

E. Kunta, 
puolustusvoi
mien 
aluetoimisto 

 
Lapset, varhaisnuoret, nuoret 
aikuiset ja lapsiperheet 

 
 

 Kokee terveydentilansa 
keskinkertaiseksi tai 
huonoksi, % 8. ja 9. luokan 
oppilaista sekä  lukion ja 
ammatillisen oppilaitoksen 1. 
ja 2. vuoden opiskelijoista 
(2013)  

 Harrastaa hengästyttävää 
liikuntaa vapaa-ajalla 
korkeintaan 1 h viikossa, % 
8. ja 9. luokan oppilaista 
(2013)  

 Ruutuaika   arkipäivisin 4 
tuntia tai enemmän (2013) 
 

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi24010
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50056#NaN
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50056#NaN
http://verkkopuntari.fi/
https://www.ppshp.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/npp/embeds/30653_Painonhallinta_esite_A5_netti_uusi.pdf
https://www.ppshp.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/npp/embeds/30653_Painonhallinta_esite_A5_netti_uusi.pdf
http://www.espoo.fi/omahoito
http://www.nutricia.fi/images/uploads/Files/MUST_OpasA5.pdf
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/erillisryhmat/ikaantyneet/
http://www.mna-elderly.com/forms/MNA_finnish.pdf
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'731',%20'graphholder_49151',%20'Ikäihmiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'731',%20'graphholder_49151',%20'Ikäihmiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'731',%20'graphholder_49151',%20'Ikäihmiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'731',%20'graphholder_49151',%20'Ikäihmiset')
http://www.liikkuvakoulu.fi/liikkuva-koulu/ohjelma
http://www.icehearts.fi/
http://www.poweraction.net/public/default.aspx?nodeid=17314&culture=fi-FI&contentlan=1
http://www.pointti.info/vapaa-aika/harrastushaku
http://www.liiku.fi/aikuisille/liikuntaneuvonta-ja-liikunnan-pa/lipake-alueellinen-liikunnan-pal/
http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/time-out-aikalisa-elama-raiteilleen
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'286',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'286',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'286',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'286',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'286',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'286',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'286',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'3905',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'3905',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'3905',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'3905',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'3905',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'774',%20'graphholder_49148',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'774',%20'graphholder_49148',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
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Työikäiset 

 
A. Arjen istumisen vähentämiseksi työpaikkojen toimintakulttuureihin 

juurrutetaan istumista vähentäviä työskentelytapoja; esim. säädettävät 
työpisteet. 

B. Eri toimijat vahvistavat yhteistyötä liian vähän liikkuvien työikäisten  
liikkumisen lisäämiseksi, esim. Liikkujan apteekki. Räätälöidään 
liikuntapalveluja esimerkiksi vähän liikkuville miehille, 
mielenterveyskuntoutujille  ja työttömille. 

C. Ammattimaista, elintapamuutoksiin tähtäävää liikuntaneuvontaa ja tietoa 
terveyteen vaikuttavista tekijöistä  lisätään: mm. työterveyshuolto, 
erikoissairaanhoito, myös erityisryhmien kuten työkyvyttömien ja 
työttömien sekä maahanmuuttajien liikunnan aktivoinnissa. Lisäksi myös  
Internet-pohjaisten menetelmien käyttö itsehoitovalmiuksien 
parantamiseksi 

D. Terveydenhuollon ja liikuntatoimen yhteistyön tiivistäminen,liikunnan 
puheeksiotto terveydenhuollossa, liikunnan palveluketjun (LiPaKe) 
käyttöönotto. 
 

 
 
 
 
A. Työantajat 
 
 
 
B. Kunta ja 3-
sektori, elinkeino 
 
 
C. Tuotantoalue 
 
 
 

G. D.  Tuotantoalue, 
kunta, 3-sektori 
 

 
Työikäiset 

 
 

 Terveytensä   keskitasoiseksi 
tai sitä huonommaksi 
kokevien osuus (%) 20-54 v. 
(2013) 

 Vapaa-ajan   liikuntaa 
harrastamattomien osuus (%) 
20-54 v. (2013) 

 Suosituksen   mukaisesti 
kestävyysliikuntaa ja 
lihaskuntoharjoittelua 
harrastavat (%) (2013) 

 
Ikäihmiset 

A. Ammattimaista, elintapamuutoksiin tähtäävää liikuntaneuvontaa ja tietoa 
terveyteen vaikuttavista tekijöistä  lisätään perusterveydenhuollossa: mm. 
ikääntyneiden terveystarkastuksissa, lääkärin vastaanotoilla ja ikäihmisille 
tarkoitetuissa neuvontapalveluissa, esim. Eläkkeelle siirtyvien 
”kuntostartti”. Lisäksi myös mm.  Internet-pohjaisten menetelmien käyttö 
itsehoitovalmiuksien parantamiseksi. 

B. Terveydenhuollon ja liikuntatoimen yhteistyön tiivistäminen,liikunnan 
puheeksiotto terveydenhuollossa, liikunnan palveluketjun (LiPaKe) 
käyttöönotto. 

C. Kaatumisen ehkäisyä tehostetaan, esim. Ikinä –toimintamalli. 
D. Arjen istumisen ja paikallaan olon vähentämiseksi ikääntyneiden arkeen 

lisätään aktivointia ja omatoimisuuteen kannustamista, 
esim.senioriliikuntakortit.  

E. Eri toimijat vahvistavat yhteistyötä liian vähän liikkuvien ikääntyneiden 
liikkumisen lisäämiseksi. Matalan kynnyksen liikuntamahdollisuudet 
ikäihmisille;  ulkoilmakuntasalit/terveysliikuntapuistot, seniorikuntosali, 
etäjumpat (videolaitteiston avulla), vertaisohjaaja toiminta, etsivätoiminta 
liian vähän liikkuvien löytämiseksi. 

F. Liikkumisen lisääminen sekä kotihoidon että hoivan piirissä oleville 
ikäihmisille; liikunta osana palvelusuunnitelmaa, ulkoilutusystävä, 
säännölliset jumppa-/aktivointitryhmät ja liikunnan, kulttuutin ja muun 
toiminnan yhdistäminen, esim. kulttuurikaveri. 

 
 
A. Tuotantoalue 
 
 
 
 

E. B.  Tuotantoalue, 
kunta, 3-sektori 
 
C.  Tuotantoalue 
 D. Kunta        
 
 

F.  
G. E.  Tuotantoalue, 

kunta, 3-sektori 
 
 
 
F. Tuotantoalue, 
kunta  ja 3-sektori. 

H.  
H.  

 

Ikäihmiset 

 

 Vapaa-ajan   liikuntaa 
harrastamattomien osuus 
(75+ -vuotiaat %) (2013) 

 500 metrin matkan 
kävelemiseen 
kykenemättömien osuus (75+ 
-vuotiaat %)  
 

Kansallisten indikaattorien 
täydennykseksi: 

 omia prosessimittareita 

 tuottajien tilastotietoa  

 kokemuksellista tietoa 

 

http://www.ttl.fi/fi/ratkaisupankki/Sivut/details.aspx?luokka=Ergonomia&item=549
http://www.ttl.fi/fi/ratkaisupankki/Sivut/details.aspx?luokka=Ergonomia&item=549
http://www.kkiohjelma.fi/tapahtumat_ja_kampanjat/liikkujan_apteekki
https://www.opistopalvelut.fi/kaarina/course.asp?TietueNro=2617
http://www.liiku.fi/aikuisille/liikuntaneuvonta-ja-liikunnan-pa/lipake-alueellinen-liikunnan-pal/
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'756',%20'graphholder_49150',%20'Työikäiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'756',%20'graphholder_49150',%20'Työikäiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'756',%20'graphholder_49150',%20'Työikäiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'756',%20'graphholder_49150',%20'Työikäiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'755',%20'graphholder_49150',%20'Työikäiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'755',%20'graphholder_49150',%20'Työikäiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'755',%20'graphholder_49150',%20'Työikäiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'782',%20'graphholder_49150',%20'Työikäiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'782',%20'graphholder_49150',%20'Työikäiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'782',%20'graphholder_49150',%20'Työikäiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'782',%20'graphholder_49150',%20'Työikäiset')
http://www.liiku.fi/aikuisille/liikuntaneuvonta-ja-liikunnan-pa/lipake-alueellinen-liikunnan-pal/
http://www.thl.fi/fi/web/tapaturmat/iakkaat/kaatumisten-ehkaisyn-implementointi/ikina-toimintamalli
http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/3/fid/729
http://liikkeellavoimaavuosiin-fi-bin.directo.fi/@Bin/fb1a890b08f8b6fb31f525430fe1cc8d/1420197257/application/pdf/183738/Raision%20kuntokeidas.pdf
http://www.eurajoki.fi/html/fi/seniorikuntosali.html
http://www.sosiaalikollega.fi/kaste/juurrutettavat/Etajumppa%20-%20pilottihanke%20PERUSTIETOA.pdf
http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/66/fid/922/
https://www.punainenristi.fi/tule-mukaan/ystavaksi
http://www.eurajoki.fi/attachments/gallery/Esite_kulttuurikaveri__nettiin.pdf
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'749',%20'graphholder_49151',%20'Ikäihmiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'749',%20'graphholder_49151',%20'Ikäihmiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'749',%20'graphholder_49151',%20'Ikäihmiset')
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Tupakoinnin, 
haitallisen alkoholin 
käytön ja 
rahapelaamisen sekä 
muiden riippuvuuksien 
väheneminen. 

 

Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet; nuoret ja nuoret aikuiset 

A. Alkoholin käytön puheeksiotto ja riskikäytön arviointi: 
1. Äitiys- ja lastenneuvolassa esim. laajoissa terveystarkastuksissa 

AUDIT-C -testi, molemmille vanhemmille. 

2. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa tai sosiaalitoimessa,  
Adsume-nuorten päihdemittari, Testaa tietosi (nuoret aikuiset).  
Alkoholin käytön lopettaminen/vähentäminen;   Adsume-nuorten 
päihdemittari, Pullo pois- ja Valomerkki-keskusteluiden avulla,  
Testaa tietosi (nuoret aikuiset). 

B. Tupakoinnin puheeksiotto ja nikotiiniriippuvuuden arviointi:  
1. Äitiys- ja lastenneuvoloissa esim. laajoissa terveystarkastuksissa 

arviointi Fageströmin nikotiiniriippuvuustestin avulla, 
Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus käypä hoito- suositus, 
Tupakkavieroitus Kuuden K:n mallin avulla. Tuetaan perheitä 
savuttomuuteen erityisesti raskauden aikana. 

2. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa HONC (Hooked on 
Nikotine Cheklist) –testi. Tupakkavieroitus Kuuden K:n mallin 
avulla, Käypä hoito –suositus Tupakkariippuvuus ja 
tupakastavieroitus, 28 päivää ilman –vieroitus. 

C. Rahapelaamisen puheeksiotto ja rahapeliongelman arviointi, BBGS- 
seulontaväline.  

D. Yhteisötasolla PAKKA-toimintamallin käyttäminen (ikärajavalvottavat 
tuotteet; alkoholi, tupakka ja rahapelaaminen) ja savuttomuus tavoitteena; 
Savuton Suomi, Savuton kunta, Savuton työpaikka, Savuton Amis. 

 

              
 

 
 
A. Tuotantoalue 

 
 
 
 
 
 
 
 

B. Tuotantoalue 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

C. Tuotantoalue, kunta 
 
 

D. Tuotantoalue, kunta 
ja 3-sektori 

 

Lapset, varhaisnuoret ja 
lapsiperheet; nuoret ja nuoret 
aikuiset 

 Tosi humalassa vähintään 
kerran kuukaudessa, % 8. ja 
9. luokan oppilaista, lukion ja 
ammatillisen oppilaitoksen 
opiskelijoista  

 Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. 
luokan oppilaista, lukion ja 
ammatillisen oppilaitoksen 
opiskelijoista.  

  Kokeillut laittomia huumeita 
ainakin kerran, % 8. ja 9. 
luokan oppilaista, lukion ja 
ammatillisen oppilaitoksen 
opiskelijoista.  

 Ruutuaika   arkipäivisin 4 
tuntia tai enemmän  

 Pelaa rahapelejä viikoittain, 
% 8. ja 9. luokan oppilaista, 
lukion ja ammatillisen 
oppilaitoksen opiskelijoista. 
 

Kansallisten indikaattorien 
täydennykseksi: 

 omia prosessimittareita 

 tuottajien tilastotietoa  

 kokemuksellista tietoa 
 

http://jake-hanke.fi/paihteetpuheeksi/?page_id=7
http://jake-hanke.fi/paihteetpuheeksi/?page_id=6
http://jake-hanke.fi/paihteetpuheeksi/?page_id=6
http://jake-hanke.fi/paihteetpuheeksi/?page_id=6
http://jake-hanke.fi/paihteetpuheeksi/?page_id=6
https://www.turku.fi/public/download.aspx?ID=140656&GUID=%7B9F11CCAE-5A40-41B0-AEA1-126C546FEE4F%7D
https://www.kaarina.fi/lapset_ja_nuoret/nuoret/fi_FI/valomerkki/
http://jake-hanke.fi/paihteetpuheeksi/?page_id=6
http://www.tohtori.fi/files/nicoretten_nikotiiniriippuvuustesti.php
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessionid=7F6CDD6D42C66FC683F3C449C2B039B9?id=hoi40020#NaN
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1087414&name=DLFE-10968.pdf
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/78206/2008b37.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/78206/2008b37.pdf?sequence=1
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1087414&name=DLFE-10968.pdf
http://www.28paivaailman.fi/
http://www.28paivaailman.fi/
http://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/rahapelit/rahapeliongelman-hoito-ja-tuki/rahapeliongelman-mittarit
http://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/rahapelit/rahapeliongelman-hoito-ja-tuki/rahapeliongelman-mittarit
http://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo/ehkaisevan-paihdetyon-menetelmat/verkko-pakka-ehkaisevaan-paihdetyohon
http://savutonkunta.fi/
http://www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/elintavat_ja_tyokyky/savuton_tyopaikka/sivut/default.aspx
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'289',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'289',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'289',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'289',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'289',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'288',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'288',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'288',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'288',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'290',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'290',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'290',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'290',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'290',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'774',%20'graphholder_49148',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'774',%20'graphholder_49148',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
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Työikäiset ja ikäihmiset 

 
A. Alkoholin käytön puheeksiotto ja käytön arviointi, AUDIT-C -testi tai Yli 65-

vuotiaiden alkoholimittari.  Alkoholin riskikäytön tunnistaminen ja mini-
interventio.  

B. Tupakoinnin puheeksiotto ja nikotiiniriippuvuuden arviointi Fageströmin 
nikotiiniriippuvuustestin avulla, Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus 
käypä hoito- suositus, Tupakkavieroitus Kuuden K:n mallin avulla. Tuetaan 
perheitä savuttomuuteen erityisesti raskauden aikana. 

C. Rahapelaamisen puheeksiotto ja rahapeliongelman arviointi, BBGS- 

seulontaväline. Rahapeliongelman internet- pohjaisten itse hoito-ohjelmien 

ja – oma-aputyövälineiden käytön edistäminen esimerkiksi. Peluuri, 

Peliloki, Raipe. 

D. Yhteisötasolla PAKKA-toimintamallin käyttäminen(humalajuominen) ja 
savuttomuus tavoitteena;  Savuton kunta, Savuton kunta, Savuton 
työpaikka 
 

 
 

 
A. Tuotantoalue 

 
 
 

B. Tuotantoalue 
 
 
 

C. Tuotantoalue, kunta 
 
 
 

D. Tuotantoalue, kunta 
ja 3-sektori 

 
Työikäiset ja ikäihmiset 

 
 

 Päivittäin   tupakoivien osuus 
(%) 20-54v ja 75+ -  

 Alkoholia liikaa   käyttävien 
osuus (AUDIT-C) (%) 20-54 
ja 75 + vuotiaat.  

 Rahapelaamisensa   
ongelmaksi vähintään joskus 
12 viime kk aikana kokeiden 
osuus (20-54 v. % ja 75 + 
vuotiaat)  

2) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet 

 
Terveys- , hyvinvointierot ja syrjäytyminen 

Tavoitteet Toimenpiteet; hyvät ennaltaehkäisevät käytännöt ja varhaisen 
tuen mallit 

Aktiivinen 
vastuutaho 

Arviointimittarit 

 

Väestön terveys- ja 
hyvinvointierojen 
kaventaminen ja 
syrjäytymisen ehkäisy. 

 

 
 
Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet 

 
A. Vanhemmuuden tukeminen ja varhainen puuttuminen perheiden huoliin 

lapsen omassa kehitysympäristössä, esimerkiksi seuraavia hyvä käytäntöjä:  
 

1. Vanhemmuuden tukeminen varhaisen tuen muodoilla kuten 
lapsiperheiden kotipalvelulla ja neuvolan ehkäisevällä perhetyöllä 

Rauma, Salo, Imatran malli ja  Raision ehkäisevän perhetyön malli. 
Lisätuen tarjoaminen sitä tarvitseville kuten, kotikäynnit neuvolasta 

tehostetusti, varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen,  
Voimaperheet – hoito-ohjelma tai  Neuvokas perhe –toimintamalli. 

2. Uudenlaiset rakenteet, monialaiset perhekeskukset, kuten Torin 
Kulma (Turku), Rauman perhekeskus –malli, Perhetalo Ankkuri 
(Parainen) tai verkostomaiset työskentelytavat, esim. Lasta 
kannatteleva liittouma tai Toimiva lapsi ja Perhe. 

 
 
 
 
 
1. Tuotantoalue 
 
 
 
 
 
 
2. Kunta ja  tuotantoalue 
 

 
 

 
 
Lapset, varhaisnuoret ja 
lapsiperheet 

 

 Lapsiperheiden 
kotipalvelua saaneiden 
lapsiperheiden määrä 

 Lastensuojelun 
avohuollollisten tukitoimien 
piirissä olevien määrä 

 Kodin ulkopuolelle 
sijoitettujen lasten määrä 

 Vanhemmuuden puutetta, 
% 8. ja 9. oppilaista 

 Kohtalainen tai vaikea 
ahdistuneisuus, % 8. ja 9. 
luokan oppilaista  

http://jake-hanke.fi/paihteetpuheeksi/?page_id=7
http://jake-hanke.fi/paihteetpuheeksi/?page_id=8
http://jake-hanke.fi/paihteetpuheeksi/?page_id=8
http://www.tohtori.fi/files/nicoretten_nikotiiniriippuvuustesti.php
http://www.tohtori.fi/files/nicoretten_nikotiiniriippuvuustesti.php
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessionid=7F6CDD6D42C66FC683F3C449C2B039B9?id=hoi40020#NaN
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessionid=7F6CDD6D42C66FC683F3C449C2B039B9?id=hoi40020#NaN
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1087414&name=DLFE-10968.pdf
http://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/rahapelit/rahapeliongelman-hoito-ja-tuki/rahapeliongelman-mittarit
http://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/rahapelit/rahapeliongelman-hoito-ja-tuki/rahapeliongelman-mittarit
http://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo/ehkaisevan-paihdetyon-menetelmat/verkko-pakka-ehkaisevaan-paihdetyohon
http://savutonkunta.fi/
http://www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/elintavat_ja_tyokyky/savuton_tyopaikka/sivut/default.aspx
http://www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/elintavat_ja_tyokyky/savuton_tyopaikka/sivut/default.aspx
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'753',%20'graphholder_49150',%20'Työikäiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'753',%20'graphholder_49150',%20'Työikäiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'754',%20'graphholder_49150',%20'Työikäiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'754',%20'graphholder_49150',%20'Työikäiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'754',%20'graphholder_49150',%20'Työikäiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'759',%20'graphholder_49151',%20'Ikäihmiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'759',%20'graphholder_49151',%20'Ikäihmiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'759',%20'graphholder_49151',%20'Ikäihmiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'759',%20'graphholder_49151',%20'Ikäihmiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'759',%20'graphholder_49151',%20'Ikäihmiset')
http://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/ehkaiseva-lastensuojelu/esimerkkeja-ehkaisevan-lastensuojelun-toimintamuodoista/lapsiperheiden-kotipalvelu-ja-ehkaiseva-toimeentulotuki
http://www.rauma.fi/sosiaali-ja_terveyspalvelut/Sosiaalipalvelut/Lapsiperheet/Ehkaiseva_perhetyo_ja_lapsiperheiden_kotipalvelu.htm
https://www.innokyla.fi/documents/106585/592bfe78-7a47-42e7-ad4f-65d6b3ba886e
http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/media/tiedotteet/2013/03/Sivut/lastensuojelun-palkittu.aspx
http://raisio02.hosting.documenta.fi/kokous/2012207247-6-1.PDF
http://www.slideshare.net/THLfi/voimaperheet
http://www.neuvokasperhe.fi/
http://www.turku.fi/Public/default.aspx?contentid=224965
http://www.turku.fi/Public/default.aspx?contentid=224965
http://www.rauma.fi/ajankohtaiset/raumalle_perustetaan_perhekeskusta.htm
http://www.parainen.fi/web/tjanster/bastrygghet_och_familjeservice/familjecenter/
http://www.turku.fi/public/download.aspx?ID=157661&GUID=%7B3CD11506-F18C-4BAC-85C5-D9CA0BB378F0%7D
http://www.turku.fi/public/download.aspx?ID=157661&GUID=%7B3CD11506-F18C-4BAC-85C5-D9CA0BB378F0%7D
http://www.mielenterveysseura.fi/sites/default/files/materials_files/lp_manuaali_ja_lokikirja_kun_vanhemmalla_on_mtr_ongelmia_13112013.pdf
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'328',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'328',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'328',%20'graphholder_49148',%20'special',%20'Lapset,%20varhaisnuoret%20ja%20lapsiperheet')
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3. Psyykkisesti oireilevien lasten varhainen seulonta ja varhaiset 
interventiot, kuten Voimaperheet – hoito-ohjelma, erityisesti 
vanhemmuutta tukemalla. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa 
toteuttavilla ohjelmilla voidaan opettaa tunne- ja vuorovaikus-  sekä 

ongelmanratkaisutaitoja esim. Art- ryhmät, Maesto-kurssit . 

4. Vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmia hoidattaessa 
selvitetään heidän huollossan olevien lasten tuen tarve. 

 
 

B. Lasten ja nuorten kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi 
esimerkiksi seuraavia hyvä käytäntöjä:  
 

1. Kasvatuskumppanuus varhaiskasvatuksen, koulun ja opettajan 
tuki, myönteiset oppimiskokemukset; 
Kodin ja koulun kasvatuskumppanuus; Varhainen tuki alakoulussa, 
Kasvamme yhdessä -vanhempainillat, Yhteisölliset 
vanhempainillat, kuten (Selvitymispeli) tai esim.  Romanioppilaiden 
perusopetuksen tukeminen- hyvä käyntö. 

2. Oppimisvaikeuksista kärsiveille oppilaille turvataan 
tarpeenmukaiset tukitoimet (ryhmäkoko ja henkilöstön riittävyys) 

3. Yksilöllinen ja yhteisöllinen oppilas-/opiskelijahuolto; 
Ennaltaehkäisevä yhteisöllinen toimintamalli koulussa; Nivel-
luokka, JERI- toimintamalli 

4. Laajat terveystarkastukset, tarvittavine tukitoimineen, 
tarvelähtöisesti mm. maahanmuuttajaperheet, romaaniperheet, 
vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmat.  

3.Tuotantoalue 
 
 
4.Tuotantoalue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kunta 
 
 
 
 
2. Kunta 
 
 
3. Tuotantoalue 
 
 
4.Tuotantoalue 

 
 

 
 

 
 
Kansallisten indikaattorien 
täydennykseksi: 
 

 omia prosessimittareita 

 tuottajien tilastotietoa 
(esim. 
neuropsykologisesti 
oireilevat lapset, neuvolan 
ja kouluterveydenhuollon 
tiedot) 

 kokemuksellista tietoa 

 
Nuoret ja nuoret aikuiset 

 
A. Toisen asteen (erityisesti ammatillisten oppilaitosten) opiskelijoiden 

hyvinvoinnin edistäminen, esimerkiksi seuraavia hyviä käyntöjä: 
1. yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävät toimintatavat; 

Opiskelijakunta- ja Tutor-toiminta, opiskelijoiden osallistuminen 
oppilaitosten erilaisiin työryhmiin.  

2. terveellisten elämäntapojen omaksumisen; Työkykypassi ja 
päihteettömyyttä tukevien opintosisältöjen järjestäminen 
kuten,Tupakastavieroituskurssit, Päihteet puheeksi kts. elintavat 
osio.  Hyvinvointi virtaa –teemaviikkon järjestäminen  
Välituntitoiminta ja Harrastustoimintaa ammatillisessa 

oppilaitoksessa. 
3. Arjen taitoja harjoittavat toimintamallit; Arjen Sankarit motivaatio-

interventio, Voimavara-ryhmä nuorten tukena. 

 
 
 
 
1. Kunta/kuntayhtymä 

 
2. Kunta/kuntayhtymä ja 
tuotantoalue. 

 
 
 
3. Kunta/kuntayhtymä ja 
tuotantoalue 
 

 
Nuoret ja nuoret aikuiset 

 

 Ei yhtään läheistä ystävää, % 
lukion ja ammatillisen 
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista   

 Kokee terveydentilansa 
keskinkertaiseksi tai 
huonoksi, % lukion ja 
ammatillisen oppilaitoksen 1. 
ja 2. vuoden opiskelijoista   

 Koulutuksen ulkopuolelle 
jääneet nuoret 

 nuorisotyöttömyys  

 toimeentulotukea saaneiden 

http://www.slideshare.net/THLfi/voimaperheet
http://www.suomenart.com/usein-kysyttya/
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104345/THL_RAP2013_003_verkko.pdf?sequence=1
https://www.innokyla.fi/web/malli112564
http://www.turku.fi/public/default.aspx?contentid=553968&nodeid=14715
http://www.oph.fi/download/137406_Romanioppilaiden_perusopetuksen_tuen_hyvia_kaytantoja.pdf
http://www.oph.fi/download/137406_Romanioppilaiden_perusopetuksen_tuen_hyvia_kaytantoja.pdf
https://www.innokyla.fi/web/malli134760
https://www.innokyla.fi/web/malli134760
https://www.innokyla.fi/web/malli167743
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90831/URN_ISBN_978-952-245-708-0.pdf?sequence=1
http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1027
http://arjenarkki.fi/tyokykypassi
http://cancer-fi-bin.directo.fi/@Bin/832fe787d895adf9ecb614cb114fd9cf/1420012705/application/pdf/78474861/Kuuntelua_kannustusta_kehuja_2606.pdf
http://jake-hanke.fi/paihteetpuheeksi/?page_id=6
http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1067
http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1024
http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1023
http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1023
http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1033
http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1033
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104345/THL_RAP2013_003_verkko.pdf?sequence=1
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'3932',%20'graphholder_49149',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'3932',%20'graphholder_49149',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'3932',%20'graphholder_49149',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'3932',%20'graphholder_49149',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'3916',%20'graphholder_49149',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'3916',%20'graphholder_49149',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'3916',%20'graphholder_49149',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'3916',%20'graphholder_49149',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'3916',%20'graphholder_49149',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
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B. Turvataan nuorille tukitoimet koulutuksen ja työelämään siirtymisen 

nivelvaiheissa. 
1. Ura- ja elämänsuunnitteluohjauksen järjestäminen osana opetusta 

ja opinto-ohjausta peruskouluissa ja toisen asteen ammatillisessa 
koulutuksessa, erityistuen tarve huomioiden, kuten esim. Siltana 
Huomiseen-toimintamalli.  

2. Nuorisotakuu; viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen 
yhteistyötä (moniammatilliset yhteistyöryhmät), jossa nuori itse 
aktiivinen toimija. Koulutustakuu, työllisyystakuu,  etsivä nuorisotyö 
ja työpajatoiminta sekä Nuorten aikuisten osaamisohjelma. 

3. Nuorisotyö, sekä erilaiset varhaisen puuttumisen interventiot kuten, 
Omin jalon –menetelmä ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi ja 
työ- ja toimintakyvyn tukemiseksi VAMOS- toiminta tai 
kutsuntaikäisille Time Out! Aikalisä – Elämä raiteilleen –
toimintamalli  

4. Nuorille tarkoitetut verkkopalvelut, kuten esim. Nuorten 
mielenterveystalo. 

 
 
 
1.Kunta/kuntayhtymä 
 
 
2. Kunta, tuotantoalue,  
TE-toimisto, 
työvoimapalvelukeskukse
t ja elinkeino.  
 
3.  Kunta ja tuotantoalue 
 
 
 
4. Kunta, tuotantoalue, 
puolustusvoimat 

nuorten osuus. 
 
 
Kansallisten indikaattorien 
täydennykseksi: 
 

 omia prosessimittareita 

 tuottajien tilastotietoa 

 kokemuksellista tietoa  

 

 
Työikäiset 

 
A. Työterveyshuollon kautta tehtävät terveystarkastukset ja seulonnat sekä 

varhainen puuttuminen kts. elintavat.  
B. Työttömien terveyspalvelujen järjestäminen mm. terveystarkastusten 

toteuttaminen ja tarvittavine tukitoimineen, Työttömän terveystarkstuksen ja 
–palvelun toimintamalli 

C. Työllistetään osatyökykyisiä, pitkäaikaistyöttömiä sekä 
työkyvyttömyyseläkkeellä ja kuntoutustuella olevia. 

D.  Kohdennettuja toimenpiteitä erityisen tuen tarpeessa oleville asiakkaille 
kuten, Päivystyksestä hoitoon projekti;  Triangeli-projekti  tai Naisten vuoro. 

E.  Mielenterveyden ongelmien varhainen tunnistaminen ja ongelmiin 

puuttuminen, kaksi kysymystä masennuksesta tai BDI-masennuskysely , 
ahdistuneisuudesta (GAD 7 –testi). 

F. Jalkautuvien työmuotojen kehittäminen, avun vieminen ihmisten luo kuten 
työikäisten jalkautuvat päihdepalvelut. 

 
 
A. Tuotantoalue ja 
yksityinen 
palvelutuotanto 
B. Tuotantoalue 

 
C ja D Kunta, TE-
toimisto, 
työvoimapalvelukeskuks
et 
 
E. Tuotantoalue 
 
 
F. Kunta, tuotantoalue  ja 
Te-toimisto 

 
 

 

Työikäiset  

 Toimeentulotukea 
pitkäaikaisesti saaneet 25 - 
64-vuotiaat, % 
vastaavanikäisestä väestöstä  

  Vaikeasti työllistyvät 
(rakennetyöttömyys), % 15 - 
64-vuotiaista  

 
Kansallisten indikaattorien 
täydennykseksi: 
 

 omia prosessimittareita 

 tuottajien tilastotietoa 

 kokemuksellista tietoa  

 

 

Ikäihmiset 

A. Ikäkausittaiset terveystarkastukset ja seulonnat, Hyvinvointia edistävät 

 
 
 
 

A. Tuotantoalue 
 

 

Ikäihmiset 

 Kotona asuvien 75-

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=5088341&name=DLFE-23909.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=5088341&name=DLFE-23909.pdf
http://www.salo.fi/nuoriso/erityisnuorisotyo/ominjaloinmenetelma/
http://www.vamosnuoret.fi/
http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/time-out-aikalisa-elama-raiteilleen
http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/time-out-aikalisa-elama-raiteilleen
http://www.oulunkaari.com/tiedostot/Virta/ttt_toimintamalli_uusi.pdf
http://www.oulunkaari.com/tiedostot/Virta/ttt_toimintamalli_uusi.pdf
http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/152959804a9510ab92c9b2369e5d9de4/P%C3%A4ivystyksest%C3%A4hoitoon+korjattu_paino%2Bnetti.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=152959804a9510ab92c9b2369e5d9de4
http://www.turku.fi/public/default.aspx?nodeid=18528&culture=fi-FI&contentlan=1
http://www.naistenvuoro.fi/
http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/81/
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/Tietopankki/Itsearviointi/Pages/BDI.aspx
http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/arviointi/83/
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'234',%20'graphholder_49150',%20'special',%20'Työikäiset')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'234',%20'graphholder_49150',%20'special',%20'Työikäiset')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'234',%20'graphholder_49150',%20'special',%20'Työikäiset')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'234',%20'graphholder_49150',%20'special',%20'Työikäiset')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'3071',%20'graphholder_49150',%20'special',%20'Työikäiset')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'3071',%20'graphholder_49150',%20'special',%20'Työikäiset')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'3071',%20'graphholder_49150',%20'special',%20'Työikäiset')
http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit
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kotikäynnit, Ikääntyneiden neuvontapalvelut, Seniorineuvola –palvelut, 
kuten esim. Vanhusneuvola Kompassi. 

B. Kohdennetut  varhaiset interventiot riskiryhmille ja lisätään etsivää työtä 
mm. omaishoitajille, yksinäisyydestä ja muistihäiriöistä kärsiville, 
yksinasuville miehille, psyykkisesti oireileville, liian vähän liikkuville, kuten 
muistiryhmät, tasapainoryhmät, päivätoiminta.   

 
 
 
 

 
B. Tuotantoalue 
 

 

vuotiaiden määrä. 

 Elämänlaatunsa   
keskimäärin hyväksi 
tuntevien osuus (75+ -
vuotiaat % 
 

Kansallisten indikaattorien 
täydennykseksi: 

 omia prosessimittareita 

 tuottajien tilastotietoa 

 kokemuksellista tietoa  

3) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet 
 

Yhteisöllisyys ja osallisuus 
 

Tavoitteet Toimenpiteet; hyvät ennaltaehkäisevät käytännöt ja 
varhaisen tuen mallit 

Aktiivinen 
vastuutaho 

Arviointimittarit 

 
Yksinäisyyden 
vähentyminen ja 
osallisuuden 
lisääntyminen. 

 
Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet 

 
A. Matalan kynnyksen kulttuuri- ja harrastustoiminta, kuten koulujen ja 

seurakuntien aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta, tai esim. Pikkusisko- hanke.   
B.  yksilöllinen ja yhteisöllinen oppilas-/opiskelijahuolto; Ennaltaehkäisevä 

yhteisöllinen toimintamalli koulussa; Nivel-luokka, JERI- toimintamalli 
C. Kuntalaisten omaehtoisen kulttuurituotannon tukeminen 

D. Tiedotetaan ja viestitään monipuolisesti toiminnoista, eri kanavia käyttäen.  

 
 
 
 
A. Kunta 
B.Kunta: sivistystoimi 
 

C. C. Kunta ja  tuotantoalue 
D. Kunta 
 

 
 

Lapset, varhaisnuoret ja 
lapsiperheet 

  Ei yhtään läheistä ystävää, 
% 8. ja 9. luokan oppilaista 

 
 
Nuoret ja nuoret aikuiset 

 
A. Oppilaskunnat ja nuorisovaltuustot 
B. Nuortet mukaan palvelujen suunnitteluun, toteutkseen ja arviointiin: 

- kuntalaisraadit 

- kuntalaispalautteet monipuolisesti eri kanavia käyttäen 

- määräaikaiskyselyt netissä 
C. Kokemusasiantuntijuuden käyttö mm. palvelujen kehittämisessä, 

Kokemusasiantuntijuus ehkäisevässä huumetyössä. 
D. Kuntalaisten omaehtoisen kulttuurituotannon tukeminen, esim. Porin 

Annis 

 
 
 
 
A. Kunta 
B. Kunta ja tuotantoalue 
 
 
 
C. Kunta 

 
Nuoret ja nuoret aikuiset 

 

 Ei yhtään läheistä ystävää, % 
lukion ja ammatillisen 
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista  
 

Kansallisten indikaattorien 
täydennykseksi: 

 omia prosessimittareita 

 tuottajien tilastotietoa 

 kokemuksellista tietoa  

http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/iakkaiden-neuvontapalvelut/neuvontapalvelujen-suunnittelu-ja-organisointi
http://uusikaupunki.fi/template_1.asp?id=205
http://www.huittinen.fi/palvelut/sosiaali-_ja_terveyspalvelut/ikaihmisten_palvelut/paivatoiminta
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'731',%20'graphholder_49151',%20'Ikäihmiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'731',%20'graphholder_49151',%20'Ikäihmiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'731',%20'graphholder_49151',%20'Ikäihmiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'731',%20'graphholder_49151',%20'Ikäihmiset')
http://www.emmaelias.fi/projektit
https://www.innokyla.fi/web/malli134760
https://www.innokyla.fi/web/malli167743
http://www.yad.fi/yad-ry/projektit/
http://www.pori.fi/kulttuuri/annis/otayhteytta.html
http://www.pori.fi/kulttuuri/annis/otayhteytta.html
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'3917',%20'graphholder_49149',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'3917',%20'graphholder_49149',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'3917',%20'graphholder_49149',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('5751',%20'2013',%20'2016',%20'3917',%20'graphholder_49149',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
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Työikäiset 

 
A. Yhteistyö kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa matalan kynnyksen 

palvelujen tuottamisessa kuten esim. Turun Eviva-toimintaohjelma 
työikäisille. 

B. Yhteistyö vapaaehtoistyön toimijoiden kanssa, jotta kuntalaiset voivat 
kuulua yhteisöihin ja kokea osallisuutta 

C. Työikäisten osallisuus palvelujen kehittämisessä: 

- kuntalaisraadit 

- kuntalaispalautteet monipuolisesti eri kanavia käyttäen 

- määräaikaiskyselyt netissä 
D. Kokemusasiantuntijuuden käyttö mm. palvelujen kehittämisessä, esim. 

Opastava-hanke. 
E. Kuntalaisten omaehtoisen kulttuurituotannon tukeminen 

 

 
 
A. Kunta ja tuotantoalue 
 
B.Kunta 
 
C.Kunta ja tuotantoalue 
 
 
 
 
D.Kunta 
E. Kunta 

 

 
Työikäiset 

 

 Aktiivisesti   osallistuvien 
osuus (%) 

 Niiden osuus, jotka   ovat 
saaneet tarpeeseensa 
nähden riittävästi 
kulttuuripalveluita (%)  

 
Kansallisten indikaattorien 
täydennykseksi: 

 omia prosessimittareita 

 tuottajien tilastotietoa 

 kokemuksellista tietoa  

 

 
Ikäihmiset 
 

Yksinäisyyden vähentäminen ja elämän kokeminen merkitykselliseksi on ikäihmisten 
hyvinvoinnin kannalta tärkeää. 

B. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa ja matalan kynnyksen palvelujen 
tuottamisessa ikäihmisille. 

C. Yhteistyö vapaaehtoistyön toimijoiden kanssa, jotta ikäihmiset voivat 
kuulua yhteisöihin ja kokea osallisuutta. Esim. kunnan järjestöiltä perimien 
tilavuokrien korvaaminen vapaaehtoistyöllä,  ulkoiluystävä –toiminta tai 
kulttuurikaveri. 

D.  Vanhusneuvostot 
E. Ikäihmisten osallisuus palvelujen kehittämisessä: 

- raadit 

- kuntalaispalautteet monipuolisesti eri kanavia käyttäen 

- määräaikaiskyselyt netissä 
        E. Kuntalaisten omaehtoisen kulttuurituotannon tukeminen 

 

 

 

 
 
 
 
 

A. Kunta ja tuotantoalue 
 

B. Kunta 
 
 
 

C.  Kunta ja 
tuotantoalue 

D. Kunta ja tuotantoalue 
 

E. Kunta 

 
Ikäihmiset 

 
 

 Itsensä   yksinäiseksi 
tuntevien osuus (75+ -
vuotiaat %)  

 
 
 
 
Kansallisten indikaattorien 
täydennykseksi: 

 omia prosessimittareita 

 tuottajien tilastotietoa 

 kokemuksellista tietoa  
 

 

http://www.turku.fi/eviva
http://www.turku.fi/eviva
http://opastava.fi/teema/kokemusasiantuntemus-ja-osallisuus/
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'771',%20'graphholder_49150',%20'Työikäiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'771',%20'graphholder_49150',%20'Työikäiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'772',%20'graphholder_49150',%20'Työikäiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'772',%20'graphholder_49150',%20'Työikäiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'772',%20'graphholder_49150',%20'Työikäiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'772',%20'graphholder_49150',%20'Työikäiset')
https://www.punainenristi.fi/tule-mukaan/ystavaksi
http://www.eurajoki.fi/attachments/gallery/Esite_kulttuurikaveri__nettiin.pdf
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'748',%20'graphholder_49151',%20'Ikäihmiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'748',%20'graphholder_49151',%20'Ikäihmiset')
javascript:%20getUserPicture('5751',%20'2013',%20'748',%20'graphholder_49151',%20'Ikäihmiset')
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4) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet 

 
Turvallisuus 

Tavoitteet Toimenpiteet; hyvät ennaltaehkäisevät käytännöt ja 
varhaisen tuen mallit 

Aktiivinen 
vastuutaho 

Arviointimittarit 

 
Yleisen turvallisuuden 
lisääminen: 
 
-kiusaamisen,  
väkivallan, 
lähisuhdeväkivallan ja 
kaltoinkohtelun 
väheneminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- tapaturmien ehkäisy 

 

 
Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet; nuoret ja nuoret aikuiset 

 
A. Koulukiusaamisen vähentäminen koostuu kiusaamisen ennaltaehkäisystä 

ja kiusaamiseen puuttumisesta.  
3. Menetelmiä koulukiusaamisen ehkäisemiseen: KiVa-koulu,  Kodin 

ja koulun kasvatuskumppanuus; Varhainen tuki alakoulussa, 
Kasvamme yhdessä -vanhempainillat, Yhteisölliset/toiminnalliset 

vanhempainillat. 
4. Koulukiusaamiseen puuttuminen: asian selvittely, toimintamalli 

kiusaamitapauksissa, Sovittelumenetelmä-vertaissovittelu, 
vihanhallinta kuten ART –ryhmät.  

B. Nuorten rikoksentekijöiden rikoskierteen (myös rattijuopumusten) 
ehkäisemiseksi moniviranomaisyhteistyön Ankkuri-malli, lisätään rikoksen 
sovittelu-menettelyn käyttöä. 

C. Lähisuhde- ja perheväkivallan systemaattinen puheeksiotto ja 
tunnistaminen neuvolassa ja sote-palveluissa, esimerkiksi 
lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen avulla. 

D. Vakavan perheväkivallan uhan seulomiseksi MARAK- riskinarviointilomake,  
MARAK-työryhmän työskentely ja tuvallisuussuunnitelman teko. 

E. Rikoksen uhrin palveluja parannetaan ja rikoksen tekijä ohjataan väkivallan 
katkaisuohjelmaan (esim. Lyömätön linja). 

 
F. Lapsille ja nuorille suunnataan perusopetuksessa turvallisuuskasvatusta ja 

kehitetään turvataitoja; mm. liikenneturvallisuudesta, tapaturmien 
ehkäisystä, myrkytystapaturmista ja  seksuaalioikeuksista. 

G. Lasten ja nuorten liikuntatapaturmien ehkäisemiseksi mm. Terve liikuja & 
urheilija –mallit, Päihteetön pelikenttä. 

H. Julkisten tilojen viihtyvyys ja turvallisuus, mm. kauppakeskusten 
turvallisuus paranee yhteistyöllä ja toimintamalleja luomalla esim. 
kauppakeskus Trio tai ABC ja nuoret -opas. 

 

 
 
 
 
 
A. Kunta: sivistystoimi 
 

 
 
 
 
 
 
B. Poliisi, tuotantoalue,   

   kunta 
 

C. Tuotantoalue 
 

D. Poliisi, tuotantoalue, 

kunta 

E. Poliisi, tuotantoalue, 

kunta 

 

 

F.  Kunta: sivistystoimi 

G.    Kunta, liikunta-, 

urheiluseurat 

H.  Kunta, elinkeino,   
      poliisi, työsuojelu,  
      työterveys. 

 

 
Lapset, varhaisnuoret ja 
lapsiperheet; nuoret ja nuoret 
aikuiset 

 

 koulukiusaamisesta! 

 muita turvallisuuteen 
liittyviä indikaattoreita 
paketista 2 

 
 
 
 
 
 

Kansallisten indikaattorien 
täydennykseksi: 

 omia prosessimittareita 

 tuottajien tilastotietoa 

 kokemuksellista tietoa  

 

http://www.kivakoulu.fi/
https://www.innokyla.fi/web/malli112564
http://kouluajakasvatusta.blogspot.fi/2013/09/toiminnallinen-vanhempainilta.html
http://kouluajakasvatusta.blogspot.fi/2013/09/toiminnallinen-vanhempainilta.html
http://www.tarvasjoki.fi/koulu/pdf/toimintamalli_koulukiusaamiseen_puuttumiseen.pdf
http://www.tarvasjoki.fi/koulu/pdf/toimintamalli_koulukiusaamiseen_puuttumiseen.pdf
http://www.norssi.helsinki.fi/uploads/verso_esite.pdf
http://www.suomenart.com/usein-kysyttya/
http://www.intermin.fi/julkaisu/302013
http://www.thl.fi/fi/web/paatoksenteko-talous-ja-palvelujarjestelma/lainsaadanto/rikos-ja-riita-asioiden-sovittelu
http://www.thl.fi/fi/web/paatoksenteko-talous-ja-palvelujarjestelma/lainsaadanto/rikos-ja-riita-asioiden-sovittelu
http://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen#Väkivaltatapausten kartoituslomake
http://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen
http://www.lyomatonlinja.fi/
http://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lahisuhde_perhevakivallan_ehkaisytyo/turvataitokasvatus
http://www.terveurheilija.fi/terveurheilija-ohjelma
http://www.terveurheilija.fi/terveurheilija-ohjelma
http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/alkoholiohjelma/aineistot-ja-julkaisut/alkoholinkayton-itsearviointi/paihteeton-pelikentta
http://www.epressi.com/tiedotteet/vapaa-aika/kauppakeskus-trio-voitti-vuoden-kauppakeskusteko-2014-kilpailun-teollaan-nuoret-kauppakeskuksessa.html
http://www.epressi.com/media/userfiles/8554/1345623428/abc-ja-nuoret-opas.pdf
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Työikäiset  

 
A. Työssä tapahtuvaa häirintää ennaltaehkäistään.  
B. Työtään tekevien ihmisten turvallisuus, esityisesti riskiammateissa 

(sosiaali- ja terveys-, hotelli- ja ravintola-, kuljetus-, kaupan ja 
opetusaloilla);  uhkailuun ja väkivaltaan puuttuminen tiivistämällä 
viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyötä. 

C. Lähisuhde- ja perheväkivallan systemaattinen puheeksiotto ja 
tunnistaminen sote-palveluissa, esimerkiksi lähisuhdeväkivallan suodatin- 
ja kartoituslomakkeen avulla. 

D. Vakavan perheväkivallan uhan seulomiseksi MARAK- 
riskinarviointilomake,  MARAK-työryhmän työskentely ja 
tuvallisuussuunnitelman teko. 

E. Rikoksen uhrin palveluja parannetaan ja rikoksen tekijä ohjataan väkivallan 
katkaisuohjelmaan (esim. Lyömätön linja). 
 
 

 
 
A. Työnantaja ja 
työsuojelu 
B.Työnantajat, 
työsuojelu, poliisi 

 
B. Tuotantoalue 
 
C.Tuotantoalue 
 

D.Poliisi, tuotantoalue, 

järjestöt. 

 
F. Tuotantoalue, 

rikosuhripäivystys, 
sovittelu, järjestöt 

 

 
 

 
Ikäihmiset 
 

A. Ikääntyneiden osalta kodin turvallisuus (esim. Turvallisia vuosia 
ikääntyneelle, Kaatumisen ehkäisy -opas)  ja esteettömyys vähentävät  
tapaturmariskiä. Hyvinvointia edistävillä kotikäynnneillä tulee mm. 
huomioida turvallisuusasiat, mm. paloturvallisuus ja tehdä tarvittavat 
toimenpiteet.  

B. Ikäihmisille suunnataan liikenneturvallisuustiedottamista ikääntymisen 
vaikutuksista liikenteessä selviämiseen. 

C. Ikääntyneiden liikkumisen turvallisuutta edistetään lisäämällä 
turvavälineiden (heijastimet, pyöräilykypärät ja liukuesteiden) käyttöä 
kannustamalla tarpeellisten liikkumisen apuvälineiden (potkupyörät, 
kävelysauvat, kävelykepit) käyttöön. 

D. Laitosten paloturvallisuuden partantamiseksi lisätään mm. automaattisia 
sammutuslaitteistoja. 

E. Lähisuhde- ja perheväkivallan systemaattinen puheeksiotto ja 
tunnistaminen sote-palveluissa, esimerkiksi lähisuhdeväkivallan suodatin- 
ja kartoituslomakkeen avulla. 

F. Vakavan perheväkivallan uhan seulomiseksi MARAK- riskinarviointilomake,  
MARAK-työryhmän työskentely ja tuvallisuussuunnitelman teko. 

G. Rikoksen uhrin palveluja parannetaan ja rikoksen tekijä ohjataan väkivallan 
katkaisuohjelmaan (esim. Lyömätön linja). 

 

 
 
 
 
A.Toimintoalue 
 
 
 
B. Järjestöt 
 
C. Tuotantoalue, järjestöt 
 
 
D. Tuotantoalue,  
kunnat, alueellinen 
pelastuslaitos 
 
E.Tuotantoalue 
 

F.Poliisi, tuotantoalue, 

järjestöt. 

G.Tuotantoalue, 

rikosuhripäivystys, 

sovittelu, järjestöt 

 

http://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen#Väkivaltatapausten kartoituslomake
http://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen#Väkivaltatapausten kartoituslomake
http://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen
http://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen
http://www.lyomatonlinja.fi/
http://www.intermin.fi/download/34419_272012.pdf
http://www.intermin.fi/download/34419_272012.pdf
http://www.thl.fi/fi/web/tapaturmat/iakkaat/kaatumisten-ehkaisyn-implementointi/iakkaiden-kaatumisen-ehkaisy-opas
http://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen#Väkivaltatapausten kartoituslomake
http://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen#Väkivaltatapausten kartoituslomake
http://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen
http://www.lyomatonlinja.fi/
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5) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet 

 
Asuminen ja ympäristö 

Tavoitteet Toimenpiteet; hyvät ennaltaehkäisevät käytännöt ja 
varhaisen tuen mallit 

Aktiivinen 
vastuutaho 

Arviointimittarit 

 

Aktiivisuuden ja 
omatoimisuuden 
mahdollistavien 
asumis-, lähipalvelu- ja 
liikenneympäristöjen 
toteuttaminen. 

 

 

 
Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet, nuoret aikuiset, työikäiset ja ikäihmiset 

 
 

A. Poikkisektoraalinen yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen, kaavoituksen ja 
liikennesuunnittelun kanssa esteettömyyden, turvallisuuden ja 
terveellisyyden huomioimiseksi suunnittelussa, rakentamisessa ja 
kunnossapidossa. 
 Tarvittavien erityisasiantuntijoiden käyttö suunnittelun ja toteutuksen 

onnistumiseksi. Esimerkiksi Turun ja ympäristökuntien käytäntönä on, 
että julkisten rakennusten rakennusluvassa edellytetään 
esteettömyyskartoitusta. 

 
B. Kuntalaisten ja eri yhdistysten osallisuus oman asuinympäristönsä 

suunnittelussa, esim. osallistamisesta. 
 

C. Arkiliikunnan ja aktiivisuuden lisääminen, seuraavassa esimerkkejä: 
1. Tiivis yhdyskuntarakenne edistää arki-, hyöty- ja työ-

/koulumatkaliikuntaa. 
 arkiliikunta kaupungin keskustassa; ideakortti 
 pyöräily kaupungin keskustassa, ideakortti 

2. Liikkumisympäristöt ja lähiliikuntapaikat: 
 päiväkodeissa; ideoita ja esimerkkejä,  pallopelipaikat ja 

sisäliikuntapaikat. 
 kouluissa esim. yläkoulujen pallopelipaikat, ulkokuntoilu 

yläkouluissa ja  alakoulujen lähiliikuntapaikat sekä 
sisäliikuntatilat, aulat ja yleiset tilat 

 perheiden, aikuisten ja ikääntyneiden lähiliikuntapaikat; 

Raision kuntokeidas ja Kuntoilureitti siltakierros  tai 
liikuntaympäristöt Kulttuurikuntoilureitistö. 

 edistetään kunnan tilojen moninaiskäyttöä ja maksuttomuutta, 
jotta saadaan lisää toiminta ja kohtaamispaikkoja. 

3. Tempausten järjestäminen ja niihin osallistuminen/osallistaminen, 
kuten Kilometrikisa, Pyörällä töihin -viikko. 
 

 

 
 

 

 

A. Tuotantoalue ja 

kunta 

 

 

 

 

 

B. Tuotantoalue, kunta 
ja 3-sektori 
 

C. Kunta, ELY-keskus 
3- sektori, Valonia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lapset, varhaisnuoret ja 
lapsiperheet , nuoret aikuiset, 
työikäiset ja ikäihmiset 

 
 
 

Kansallisten indikaattorien 
puutetta korvaamaani: 

 omia prosessimittareita 

 tuottajien tilastotietoa 

 kokemuksellista tietoa  
 

http://www.turvallinenkaupunki.fi/turvallisuusteemat/sosiaalisesti-turvallinen-elinymparisto/suunnittelun-suuntaviivoja/yhteisollisyys-ja-osallisuus/vuorovaikutteinen-ja-osallistava-suunnittelu
http://www.liikuntakaavoitus.fi/sites/default/files/Ideakortti6_Arkiliikunta%20ja%20asuinkorttelit.pdf
http://www.liikuntakaavoitus.fi/sites/default/files/Ideakortti5_Pyoraily%20kaupunkikeskustassa.pdf
http://www.lahiliikuntapaikat.fi/files/lahiliikuntapaikat/Liitetiedostot/Liikuntaleikkipaikat_pihalla.pdf
http://www.lahiliikuntapaikat.fi/files/lahiliikuntapaikat/Liitetiedostot/Pallopelipaikat_pihalla.pdf
http://www.lahiliikuntapaikat.fi/files/lahiliikuntapaikat/Liitetiedostot/Liikuntapaikat_sisatiloissa.pdf
http://www.lahiliikuntapaikat.fi/files/lahiliikuntapaikat/Liitetiedostot/Ylakouluhaaste_-Palloilupaikat_kooste.pdf
http://www.lahiliikuntapaikat.fi/files/lahiliikuntapaikat/Liitetiedostot/Ylakouluhaaste_-_Ulkokuntoilu-_ja_toimintavalineet_kooste.pdf
http://www.lahiliikuntapaikat.fi/files/lahiliikuntapaikat/Liitetiedostot/Ylakouluhaaste_-_Ulkokuntoilu-_ja_toimintavalineet_kooste.pdf
http://www.lahiliikuntapaikat.fi/lahiliikuntapaikat/alakoulupihat
http://www.lahiliikuntapaikat.fi/files/lahiliikuntapaikat/Liitetiedostot/Ylakouluhaaste_-_sisatilojen_liikuntamahdollisuudet_kooste.pdf
http://liikkeellavoimaavuosiin-fi-bin.directo.fi/@Bin/afa2b4b9cf420d604097e9f06c0b19b3/1419326276/application/pdf/183738/Raision%20kuntokeidas.pdf
http://www.parainen.fi/web/tjanster/idrott_och_motion/fi_FI/aktuellt/
http://www.turku.fi/public/default.aspx?nodeid=19134&culture=fi-FI&contentlan=1
http://www.kilometrikisa.fi/
http://www.poljin.fi/fi/kalenteri/10-toukokuu-2014-900/pyorailyviikko-10-1852014


                               LIITE 2. 

13 
 

D. Ympäristön turvallisuus, seuraavassa esimerkkejä: 

1. Sosiaalisesti turvallinen (esimerkkejä lähiöistä), rikoksia ja ilkivaltaa 
ehkäisevä  (esimerkkejä valvonnasta.), tapaturmia ehkäisevä, 
liikenneturvallinen (huomioitavaa) ja laadukas elinympäristö. 

2. Kevyen liikenteen väylästön laadukkuutta, sujuvuutta, kattavuutta ja 
kunnossapitoa parannetaan sekä liukkaudentorjuntaa kehitetään 

3. Lisätään turvallisuutta päiväkotien, koulujen, liikuntapaikkojen 
läheisyydessä esimerkiksi hidastein ja nopeusrajoitusten avulla. 

4. Palveluyksiköiden suunnittelussa ja valvonnassa otetaan huomioon 
turvallisuus. 

5. Esim. yhdessä toteutettu turvallisuuskävely tai netin kautta tapahtuva 
osallistuminen esim. Kerro kartalla. 

6. Seudullisissa säännöllisesti päivitettävissä 
liikenneturvallisuussuunnitelmissa esitetään hyviä toimenpiteitä ja 
toimintatapoja liikenneturvallisuuden parantamiseksi.  
 

 
E. Esteetön/saavutettava ympäristö 

1. Fyysisen ympäristön (rakennettu ympäristö), auditiivinen (esim. 
induktiosilmuikka), visuaalinen (esim. opasteet), kognitiivinen ja 
sosiaalinen esteettömyys  

2. Kriittisten kohteiden osalta tulisi tehdä esteettömyyskartoitus . 
Esimerkkinä Porissa tehty pitkäjänteinen kehittämistyö kulttuurin 
saavutettavuudesta.  

 
F. Terveellinen ympäristö 

1. Julisten tilojen, kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja 
turvallisuuden valvonta (esim. sisäilma ja melu). 

2. Väestön suojaaminen ympäristön tupakansavun haitoilta. 
3. Liikennemelualtistuksen huomioiminen ja vähentäminen. Tarvittavien 

selvitysten ja toimenpiteiden tekeminen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D. Kunta, poliisi, ELY-
keskus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Tuotantoalue, kunta 

ja ELY-keskus 

 

 
 
 
 
F. Tuotantoalue, kunta, 

ELY-keskus ja 

liikennevirasto 

 

http://www.turvallinenkaupunki.fi/suunnittelukohteet/lahiot-asuinalueet#alas3
http://www.turvallinenkaupunki.fi/turvallisuusteemat/rikoksia-ja-ilkivaltaa-ehkaiseva-elinymparisto
http://www.turvallinenkaupunki.fi/turvallisuusteemat/liikenneturvallinen-elinymparisto/suunnittelun-suuntaviivoja/kohtaamiset-liikenteessa/hitaan-ja-nopean-liikenteen-erottaminen
http://www.rikoksentorjunta.fi/fi/index/tyontueksi/turvallisuuskavelyt.html
http://kerrokartalla.hel.fi/
http://www.esteeton.fi/portal/fi/rakennettu_ymparisto/
http://inport2.invalidiliitto.fi/Raken_Ympariston_Esteet_netti.pdf
http://www.pori.fi/material/attachments/hallintokunnat/kulttuuritoimi/saavutettavuus/DrmxNoBEH/Saavutettavuussuunnitelma_valmis.pdf
http://www.pori.fi/material/attachments/hallintokunnat/kulttuuritoimi/saavutettavuus/DrmxNoBEH/Saavutettavuussuunnitelma_valmis.pdf
http://www.avi.fi/documents/10191/38040/Sisailmaongelman+k%C3%A4sittely+koulurakennuksissa.pdf/d8aab9f4-06d3-4655-86c5-fb6b847dec31
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6) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet 

   Hyvinvointi- ja turvallisuusosaaminen  

Tavoitteet Toimenpiteet; hyvät ennaltaehkäisevät käytännöt ja 
varhaisen tuen mallit 

Aktiivinen 
vastuutaho 

Arviointimittarit 

 

Hyvinvointi- ja 
turvallisuusosaamisen 
lisääminen.  

 
 
Kunnissa ja tuotanto-alueilla hallinto ja henkilöstö: 

A. Vaikutusten ennakkoarviointi 
Kaikkien hallintokuntien päätöksien vaikutuksia tulee ennakoida. Päätösten 
vaikutusten ennakkoarvioinnin (EVA) avulla voidaan ottaa huomioon 
kaikkien hyvinvointi ja terveys sekä ehkäistä eriarvoisuutta lisääviä 
ratkaisuja päätöksenteossa. 

B. Yhteisöt oppivat hyvinvointia (päiväkodit, koulut, kunnat, sote 
tuotantoalueet) 

C. Henkilöstön osaamisen lisäämiseksi, puheksioton menetelmien ja 
motivoivan haastattelun ja ohjauksen hallinta. 

 
 

 
A. Kunta ja 

tuotantoalue  
 
 

B. Kunta ja tuotanto-
alue, yksityiset 
palveluntuottajat 

C. Kunta ja tuotanto-
alue, yksityiset 
palveluntuottajat 

 

http://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/keinot/tyokalut/ennakkoarviointi
http://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/keinot/tyokalut/ennakkoarviointi
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessionid=C226B6DCC6F016519BBF18C6936816AF?id=nix02109

