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Tavoitteet ja toimenpiteet 
 

Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2018 – 2021 tavoitteet ovat: 
 

• Lapsi- ja perhelähtöiset palvelut 

• Lapsen oikeuksien toteutuminen 

• Harrastustakuun toteuttaminen 
 

Näiden tavoitteiden alle sijoittuvat alatavoitteet on johdettu lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilan tuloksista ja kunnan strategiasta sekä kunnan ja 
maakunnan hyvinvointisuunnitelmista. 

 

Tavoite 1: 
Lapsi- ja 
perhelähtöiset 
palvelut 

Toimenpiteet  
 

Yksilöidyt toimenpiteet Mittari Aikataulu ja 
tarvittava 
resurssointi 

Vastuu Toteuma 31.12.2019 

Perheneuvo-
verkoston 
toiminnan 
kehittäminen 

Kynnyksettömyys 
yhteydenotoissa ja 
palveluissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sähköinen 
yhteydenottolomake kunnan 
kotisivuilla. 
 
Puhelimella saa yhteyden 
kaikkiin verkoston jäseniin: 
kunnan kotisivuilla 
yhteystiedot. 
 
Tiedottaminen: jokainen 
tiedottaa omalle 
asiakaskunnalleen, 
asiointipisteeseen tiedot 
(ideointi Tuula+Virpi: esim. 
magneetti, kirjanmerkki, 
postikortti, kuva+tekstiä), 
Puumala-lehti, kotisivut. 
 

Tiedottaminen 
kunnossa. 
Toimiva 
verkosto 
toimijoiden 
näkökulmasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palvelujohtajan 
työajasta aikaa 
toiminnan 
kehittämiseen 
2019 -> 
 

Palvelujohtaja 
+ kaikki 
verkoston 
jäsenet 

Sähköinen yhteyden-
ottolomake kunnan 
kotisivuilla. 
 
Kunnan kotisivuilla on 
perheneuvoverkoston 
yhteystiedot. 
 
 
Tiedottaminen Puumala-
lehdessä, Wilmassa, 
perheilloissa. 
Kunnan kotisivuilla tiedot 
perheneuvosta 
Magneettipohjat eivät ole 
saapuneet Puumalaan. 
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Palvelujen tuottajille 
uusi toimintamalli 
lasten, nuorten ja 
perheiden 
palvelemiseksi: apu 
yhden puhelinsoiton 
tai sähköisen 
yhteydenottolomakk
een tai henkilö 
kohtaisen käynnin 
kautta. 
 

Etsivä tiistaisin koululla, 
torstaisin kylätuvalla, 
torstaisin nuorisotalolla klo 
15-17. 
 
Srk lastenohjaaja minitalolla 
kerran kk 
 
Sosiaaliohjaaja torstaisin 
kylätuvalla. 
 
Emme pompottele asiakasta 
palveluntuottajalta toiselle 
vaan otamme itse selvää, 
kenelle asia kuuluu. Otamme 
itse yhteyttä ao. henkilöön ja 
pyydämme häntä olemaan 
asiakkaaseen yhteydessä. Jos 
asiakas haluaa itse olla asiaa 
hoitavaan henkilöön 
yhteydessä, annamme 
yhteystiedot. 
 
Toimijoiden jatkuva 
yhteydenpito: Orvokki-
työryhmän kokoukset ja 
tarvittaessa puhelimitse,  
sähköpostitse tai 
henkilökohtaisilla 
tapaamisilla.  
 
Yhteydenpito Etelä-Savon 
LAPEen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apu tulee 
yhden 
yhteydenoton 
kautta. 

Etsivä torstaisin koululla, 
keskiviikkoisin kylätuvalla, 
keväällä torstaisin 
nuorisotalolla. 
 
SRK:n lastenohjaaja keväällä 
minitalolla. 
 
Toteutui keväällä ja 
alkusyksystä. 
 
Toteutunut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toteutunut. 
 
 
 
 
 
 
 
Toteutunut. 
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Jatkuva toiminnan 
seuraaminen ja kehittäminen. 

 
Toteutunut. 
 

Yhteinen 
palveluesite 

Kunnan kotisivuilla 
kaikki lasten, 
nuorten ja perheiden 
palvelut omana 
kokonaisuutena, 
lyhyet kuvaukset 
palveluista ja 
yhteystiedot. 
 
Jaetaan tarvittaessa 
myös paperisena 
versiona. 

 Määräajassa 
toteutuneet 
kotisivut. 

Kotisivujen 
tekstit valmiina 
1.3.2019. 
Päivitykset 
kotisivuille 
jatkuvia. 
 

Palvelujohtaja 
vastaa 
kotisivujen 
teosta ja 
päivityksistä.  
Kaikki 
palvelujen 
tuottajat 
toimittavat 
päivitysmate-
riaalin 
palvelujohta-
jalle 

Kotisivut valmiina 1.3.2019, 
palvelujohtaja hoitanut 
päivitykset. 
Päivitysmateriaalit eivät ole 
aina saapuneet 
palvelujohtajalle pyynnöistä 
huolimatta. 
 
 
Paperinen versio jakelussa 
perheilloissa. 

Lapset puheeksi -
menetelmä 

Menetelmä otetaan 
käyttöön 
varhaiskasvatuksessa
, yhtenäiskoulussa ja 
sote-palveluissa. 
 

Lapset puheeksi menetelmää 
käytetään silloin, kun herää 
huoli. 
 
Käyttäjinä ovat 
yhtenäiskoulun 
erityisopettajat, esiopettaja, 
luokanopettajat, 
luokanohjaajat, 
varhaiskasvatuksen opettajat 
ja sosiaalityön henkilöstö, 
jotka kaikki saavat 
menetelmäkoulutuksen.  
 

Koulutettujen 
määrä 2019 
loppuun 
mennessä. 
 
Pidettyjen 
keskustelujen 
määrä. 

Yhtenäiskoulun 
ja varhaiskas-
vatuksen 
opettajien 
koulutus 2018-
2019. 
Sote-
henkilöstön 
koulutus. 
Menetelmä 
käyttöön sitä 
mukaa, kun 
henkilöstö 
saanut 
koulutuksen. 

Päiväkodin 
johtaja, 
peruskoulun 
rehtori, sote-
henkilöstö 

Varhaiskasvatuksessa ja 
koululla koulutettuja 10. 
Sote-henkilöstö koulutettu. 
 
 
Terveydenhuolto käyttää. 
Ei käytetä koulussa eikä 
varhaiskasvatuksessa, koska 
samoista asioista puhutaan 
muussa yhteydessä. 
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Lasten, nuorten ja 
perheiden 
osallisuuden 
vahvistaminen 

Lapsia, nuoria ja 
perheitä kuullaan ja 
heidän näkemykset 
otetaan huomioon 
kaikkea heille 
suunnattua 
toimintaa 
suunniteltaessa, 
kehittäessä ja 
arvioitaessa. 
 
Perhefoorumin 
järjestäminen. 
 
 
 
 
Kunnan 
asiakastyytyväisyys-
kyselyt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syksyllä 2019 viikolla 39 
järjestetään perheviikko, 
jonka yhtenä toimenpiteenä 
toteutetaan perhefoorumi 
25.9.2019. 
 
Kunnan strategiasta ja 
hyvinvointisuunnitelmasta 
nousevat kysymykset, ei 
yleistä kaiken kattavaa 
kyselyä. 

Toteutuu. 2018 -> Kaikki 
palvelujen 
tuottajat 

Toteutunut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perheviikko viikolla 45,   
ei perhefoorumia vaan 
perheillat 6.11. ja 20.11. 
 
 
 
Ei vielä toteutettu. 
 
 
 
 

 
Tavoite 2: 
Lapsen oikeuksien 
toteutuminen 

 
Toimenpiteet  
 

 
Yksilöidyt toimenpiteet 

 
Mittari 

 
Aikataulu ja 
tarvittava 
resurssointi 

 
Vastuu 

 
Toteuma 31.12.2019 

 Lapsen oikeuksien 
toteutumisen 
arviointi. 
 

 Unicefin 
laatima 
mittaristo 

2019 Palvelujohtaja, 
koordinaatio-
ryhmä + 
Unicef 

Arvioinnit tehty vuoden 2019 
loppuun mennessä. 

 Kehittämiskohteiden 
valinta ja 

 Suunnitelma 
valmis 

2019-2020 Palvelujohtaja, 
koordinaatio-
ryhmä 

Kehittämiskohteiden valinta 
ja kehittämissuunnitelman 
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kehittämissuunni-
telman teko. 

teko aloitetaan alkuvuodesta 
2020. 

 Kehittämissuunnitel
man toteuttaminen. 

 Arviointi 
neljännes-
vuosittain 

2020-2021 Palvelujohtaja, 
koordinaatio-
ryhmä 

 

 Kehittämissuunnitel
man toteutumisen 
arviointi. 
 
 
 

 Unicefin 
arviointi 

2021 Palvelujohtaja, 
koordinaatio-
ryhmä + 
Unicef 

 

Tavoite 3: 
Harrastustakuun 
toteuttaminen 

Toimenpiteet 
 

Yksilöidyt toimenpiteet Mittari Aikataulu ja 
tarvittava 
resurssointi 

Vastuu Toteuma 31.12.2019 

Jokaiselle lapselle 
taataan vähintään 
yksi mieleinen 
harrastus. 
 

Lasten ja nuorten 
osallisuutta ja 
kuulemista 
vahvistetaan ja 
harrastustoiveet 
huomioidaan, esim. 
toivelinkki kunnan 
kotisivuille. 
 
Osallistuminen 
veloituksetta lukuun 
ottamatta taiteen 
perusopetusta. 
 
 
 

Anni Riikka ja Virpi 
yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa 
suunnittelee vuoden 2019 
aikana. 
 
 
 
 
Kunta ja seurakunta järjestää 
maksutta. 
Muut toiminnan järjestäjät 
voivat hakea toimintoihin 
kunnalta avustusta. 
Neuvottelut tanssin 
perusopetuksen ostamiseksi 

Kysely 
osallisuuden ja 
toiveiden 
toteutumisesta 
 
 
 
 
 
Toteutuu 
 
 
 
 
 
 

2019 -> 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 -> 
 
 
 
 
 
 

Jokainen 
harrastustoi-
mintaa 
järjestävä taho 
 
 
 
 
 
Jokainen 
harrastustoi-
mintaa 
järjestävä taho 
 
 
 

Ei toteutunut. 
Kunnan kotisivujen 
palautesivu laitettava 
näkyvimmin esille -> Tämä 
toimisi kaikille 
väestöryhmille. 
Harrastustoiveet tulevat 
suoraan ao. tahoille. 
 
Toteutunut. 
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Eri harrastusmah-
dollisuuksien 
esittelyä ja kokeilua. 
 
 
 
 
 
 
 
Nuorten 
omaehtoisen 
harrastustoiminnan 
tukeminen. 
 
Harrastusvälineiden 
yhteiskäyttö ja 
lainaaminen. 
 

Mikkelistä, jolloin oppilaiden 
omavastuuosuudet olisivat 
nykyistä edullisemmat. 
 
Anni Riikka ja Virpi 
yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa 
suunnittelee vuoden 2019 
aikana. 
Pop up -liikuntapäivä 
yhtenäiskoululla 25.5.2019: 
Liikkuva koulu -tiimi 
toteuttaa. 
 
Vuosittain määräraha 
nuorisopalvelujen 
talousarviossa. 
 
 
Erilaisten harrastusvälineiden 
lainaaminen kirjastosta. 
 

 
 
 
 
Toteutuu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toteutuu 
 
 
 
 
Toteutuu 

 
 
 
 
2019 -> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 -> 
 
 
 
 
2019 -> 

 
 
 
 
Jokainen 
harrastustoi-
mintaa 
järjestävä taho 
 
 
 
 
 
 
Jokainen 
harrastustoi-
mintaa 
järjestävä taho  
 
Jokainen 
harrastustoi-
mintaa 
järjestävä taho 

 
 
 
 
Ei toteutunut. 
 
 
 
 
Pop up -liikuntapäivä 
toteutui. 
 
 
 
Toteutunut. 
 
 
 
 
Toteutunut. 
Harrastusvälineiden kierrätys 
onnistunut. 
 

Yhteistyö kunnan 
eri hallinnonalojen, 
seurakunnan ja eri 
järjestöjen kesken 
monipuolisen 
harrastustoimin-
nan tarjoamiseksi. 

Kerhotoiminnan 
yhteishanke, koulun 
kerhohanke, 
kansalaisopisto ja 
kirjasto tiiviisti 
mukaan 
suunnitteluun. 
 

Yhdessä suunnittelu 
lukuvuotta edeltävänä 
keväänä. 

Toteutuu 2018 -> 
apulaisrehtorin 
pois jäädessä 
koululla 
riittävä resurssi  

Kaikki toimijat Toteutunut alkusyksystä. 
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Koulussa 
tarjottavan 
harrastustoiminnan 
kehittäminen. 

Liikkuva koulu -
ohjelman 
vakiinnuttaminen. 
 
 
Koulupäivien 
yhteydessä 
harrastusmahdolli-
suuksia. 
 

Yhtenäiskoulu vakiinnuttaa 
Liikkuva koulu -ohjelman 
koulun toimintaan 
hankekauden jälkeen. 
 
Suunnitellaan yhteistyössä  

Toteutuu 
 
 
 
 
Toteutuu 

2019 -> 
 
 
 
 
2019 -> 
 
 

Peruskoulun 
rehtori 
 
 
 
Peruskoulun 
rehtori 

Toteutunut. 
 
 
 
 
Toteutettu heti koulupäivän 
jälkeen 

Haja-asutusalueen 
oppilaille 
mahdollistetaan 
harrastuksiin 
osallistuminen. 

Harrastuskuljetukset 
yhtenäiskoulun haja-
asutusalueella 
asuville oppilaille 
kahtena päivänä 
viikossa klo 17.00. 

 Toteutuu 2018 -> 
apulaisrehtorin 
pois jäädessä 
koululla 
riittävä resurssi 

Peruskoulun 
rehtori 

Toteutunut. 
Myös klo 13 
koulukuljetuksen sijaan voi 
käyttää klo 15 
koulukuljetusta, jos 
harrastus on klo 13-15. 

Kiusaamiseen 
puututaan. 

Kiusaamisen 
nollatoleranssi 
kaikissa 
harrastustoimin-
noissa. 
 
Harrastajien 
yhteistyötaitojen 
kehittäminen: 
ohjaajien 
kouluttaminen ja 
tukeminen. 
 

 
 
 
 
 
 
Järjestetään ohjaajille 
koulutus ulkopuolisen 
kouluttajan toimesta syksyllä 
2019. 
Vuosittainen koulutusilta 
syksyisin erilaisilla teemoilla. 
 

Toteutuu 
 
 
 
 
 
Toteutuu 

2018 -> 
 
 
 
 
 
2019 -> 

Kaikki toimijat 
 
 
 
 
 
Kaikki toimijat 

Puututtu välittömästi. 
 
 
 
 
 
Ei toteutunut. 
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Vuosien 2020-2021 aikana tulee kiinnittää erityistä huomioita seuraaviin asioihin: 
 

• perheneuvoverkoston jäsenten jalkautuminen lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikkoihin 

• lasten, nuorten ja perheiden palveluesitteen päivitys heti, kun tapahtuu muutoksia 

• lapset puheeksi -menetelmän käytön ohjeistus sivistyspalveluissa 

• asiakastyytyväisyyskyselyt lapsille, nuorille ja perheille 

• eri harrastusmahdollisuuksien esittelyä ja kokeilua 

• harrastusvälineiden kierrätys perheiden kesken 

• harrastajien yhteistyötaitojen kehittäminen ohjaajia kouluttamalla ja tukemalla 


