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Hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2021–2025 

Kärkölän kunnan laaja hyvinvointikertomus- ja suunnitelma vuosille 2021–2025 perustuu velvoittavan 
lainsäädännön lisäksi kuntastrategiaan, maakunnallisesti valittuihin HYTE-kärkiin sekä valtioneuvoston 
periaatepäätökseen väestön hyvinvoinnin-, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä. Suunnittelussa on 
otettu huomioon myös maakunnallisesti laaditut erillisohjelmat ja suunnitelmat sekä meneillään olevat 
hyvinvointia-, terveyttä ja turvallisuutta edistävät hankkeet. Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet on asetettu 
kertomusosasta nousseiden huomioiden pohjalta.  
 

Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset valtuustokaudelle 2021–2025 

Nämä täydennetään valtuuston syyskuun kokouksen jälkeen.   
 

Hyte-työn kärjet Päijät-Hämeessä v. 2021–2025 

 
Kuva 1: Päijät-Hämeen yhteiset hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen kärkiteemat 

 

Valtioneuvoston periaatepäätös: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 

Periaatepäätöksen päämääränä on turvata suomalaisten kestävä hyvinvointi kaikissa väestö- ja ikäryhmissä. 
Periaatepäätös tukee hallitusohjelman toimeenpanoa ja sen toimeenpanosuunnitelmaa päivitetään 
säännöllisesti. Periaatepäätös toteuttaa ministeriöiden strategisia tavoitteita ja vahvistaa 
hyvinvointitalousajattelua. Se on osa YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman (Agenda 2030) 
toimeenpanoa Suomessa. 
 
Periaatepäätöksessä on neljä painopistettä: 
 

1. Kaikille mahdollisuus osallisuuteen, 
2. Hyvät arkiympäristöt, 
3. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta ja palvelut sekä 
4. Päätöksenteolla vaikuttavuutta.  

 
Linkki periaatepäätökseen 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162913/VN_2021_14.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Hyvinvoinnin-, terveyden- ja turvallisuuden edistämisen erillisohjelmat ja -suunnitelmat sekä 
hankkeet 

Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma 
 
Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma 
 
Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma 
 
Opetussuunnitelma 
 
Ympäristöstrategia (tulee hyväksyttäväksi syksyllä 2021) 
 
Maakunnallinen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 
uusi suunnitelma valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä 
  
Paikallinen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 
päivitetään jatkossa vuosisuunnitelman muodossa 
 
Seudullinen ehkäisevän päihdetyön suunnitelma 
uusi suunnitelma neljälle tuulelle valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä 
  
Paikallinen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma   
(Ehkäisevän työn suunnitelma päivitetään osaksi hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2021–2025) 
  
Seudullinen hyvinvointisuunnitelma valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.   
 
Seudullinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 
uusi suunnitelma vuosille 2022–2025 valmistuu vuoden loppuun mennessä 
 
Paikallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. 
 
Paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset 
 
Etelä-Päijät_hämeen turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelma 
 
Kunta on laatimassa yhteistyössä Ramboll Oy:n kanssa jalankulun- ja pyöräilynedistämisen ohjelmaa, joka 
valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. 
 
Päiväkoti on mukana Liikkuva varhaiskasvatus- hankkeessa.  
 
Kärkölän kunta on mukana Yhdessä mielessä - mielenterveysosaaminen paikalliseksi pääomaksi 2020–2022 
hankkeessa. 
 
Kärkölän kunta on mukana ”Joustavan palvelun asumismalli iäkkäille – ”JOPA” – hankkeessa yhdessä Päijät-
Hämeen Hyvinvointiyhtymän ja Padasjoen kunnan kanssa. 
 
Kärkölän kunnassa on meneillään Eloisaa asumista senioreille – hanke, jossa kartoitetaan ikääntyneiden 
tulevaisuuden asumisen tarpeita (Ympäristöministeriö) 
 
Kärkölän kunta on mukana SEUTU Sitouttava kouluyhteistyö 2021–2022 hankkeessa 

https://peda.net/id/2c923512f4e
https://peda.net/id/cf979b2098c
https://peda.net/id/21a9243c1a7
https://peda.net/karkola/ko/o2
https://www.phhyky.fi/assets/files/2018/10/Liite-2_P%C3%A4ij%C3%A4t-H%C3%A4meen-maakunnan-suunnitelma-ik%C3%A4%C3%A4ntyneen-v%C3%A4est%C3%B6n-tukemiseksi-VALMIS-28.9.2018.pdf
https://www.karkola.fi/wp-content/uploads/2020/03/ikaantyneiden_hyvinvointisuunnitelma_2020-2021_karkala.pdf
http://phehkaisevatyo.pbworks.com/w/page/123157053/Ehk%C3%A4isev%C3%A4n%20mielenterveys-%20ja%20p%C3%A4ihdety%C3%B6n%20toimintasuunnitelma%202018-2021
https://www.phhyky.fi/assets/files/2018/12/P%C3%A4ij%C3%A4t-H%C3%A4meen-lasten-ja-nuorten-hyvinvointisuunnitelma-2018-2021-12.10_.pdf%20(
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161278/SM_2_2019_Turvallisuutta%20kaikkialla.pdf
https://julkaisut.vayla.fi/pdf/liikenneturvallisuussuunnitelmat/etela-paijat-hame_lts_kvt-osa.pdf
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Kärkölän kunta on mukana SEUTU Vaka oppimisen tuki 2021–2022 hankkeessa 
 
Kärkölän kunnassa on meneillään Harrastamisen Suomen malli – hanke 
 

 
Kuva 2: miten kunta edistää kuntalaisten hyvinvointia, valtuustoseminaari 2021 
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Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet 

Tavoite   Lasten- nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen  

Vastuutaho: Sivistys- ja 
hyvinvointilautakunta 
  

Toteuttajat: Kasvatus- ja opetustoimi, nuorisopalvelut 
  

Toimenpiteet  Mittarit  Toteuma  

1. Vanhemmuuden 
tukeminen;   

  
Kodin ja varhaiskasvatuksen 
sekä kodin ja koulun välisen 
kasvatuskumppanuuden   
vahvistaminen  
  
Perhekuraattori-
toimintamallin kehittäminen 
ja käyttöönotto  
  
Koulunuorisotyön 
pitkäjänteinen kehittäminen  
  
Lapsiperhepalveluiden 
kohdentumisen ja 
saatavuuden oikea-
aikaisuuden varmistaminen  
  
Vertaisryhmätoiminnan 
kehittäminen  
  
Perheiden yhteisten vapaa-
ajanvietto mahdollisuuksien 
edistäminen  
  
2. Verkostoyhteistyön 

vahvistaminen  
  

1. Toteutuneet toimenpiteet  
   
Käytetyt resurssit ja niiden määrä  
 
Suunnitelmallisen yhteistyön 
toteutuminen eri yhteistyötasoilla  
 
Lasten- nuorten ja perheiden 
kokeman hyvinvoinnin kehitys 
(kouluterveyskyselyn tulokset 
2019, 2021, 2023) 
 
Lapsiperhepalvelujen 
tilannekatsaus, 
huostaanottoanalyysi ja 
kuntakortti 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Toteutunut yhteistyö eri 

toimijoiden kanssa 
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Tavoite   Syrjäytymisvaarassa olevien tavoittaminen ja tukeminen  

Vastuutaho: Sivistys- ja 
hyvinvointilautakunta, 
kunnanhallitus 
  

Kasvatus- ja opetuspalvelut, nuorisopalvelut, nuorten työpaja 

Toimenpiteet  Mittarit  Toteuma  

1. Lakisääteisten 
kasvatus-, opetus-, ja 
vapaa-
aikapalveluiden 
tuottaminen 

 
2. Yksilön 

omaehtoisten 
toimintavalmiuksien 
edistäminen 

 
3. Syrjäytymisvaarassa 

olevien 
tavoittaminen ja 
tukeminen 

 
4. Etsivän nuorisotyön 

ja nuorten työpajan 
jatkuvuuden 
turvaaminen  

 
5. Matalankynnyksen 

palveluiden 
kehittäminen ja 
tunnetuksi 
tekeminen  

  

1. Toteutunut palvelutuotanto ja sen 
taso 

 
Resurssien määrä 

 
 
2. Tehtyjen toimenpiteiden määrä 
 
 
 
 
3. Tavoitettujen, kohderyhmään 

kuuluvien ja tehtyjen 
toimenpiteiden määrä  

   
 
4. Valtionavustukset ja 

henkilöstöresurssit 
 
   
 
5. Toteutuneiden toimenpiteiden ja 

uusien toimintojen määrä ja 
osallistujamäärät 
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Tavoite   Oppimisympäristön turvallisuuden- ja viihtyvyyden lisääminen  

Vastuutaho: Sivistys- ja 
hyvinvointilautakunta 

  

Sivistysjohtaja, rehtori ja opetushenkilöstö 

Toimenpiteet  Mittarit  Toteuma  

1. Uuden koulurakennuksen 
kokonaisuuden 
käyttöönotto  
 

 
2. Oppilaiden osallisuuden 

vahvistaminen  
   
3. Opastaminen digitaalisten 

oppimisympäristöjen 
turvallisessa käyttämisessä  

   
4. Kodin ja koulun välisen 

yhteistyön ja 
vuorovaikutuksen 
vahvistaminen  

   
5. Kaveritaitojen 

vahvistaminen  
 
 
 
 
 
 
 
  
6. Kiva-koulu toimintamallin 

systemaattinen 
vahvistaminen 

 
 
 
 
 
 
  
   
7. Yhtenäisen koulukulttuurin 

luominen  
   
8. Lapsivaikutusten arviointi 

palveluja suunniteltaessa  
  

1. Uusi koulukokonaisuus on 
otettu käyttöön ja sinne on 
laadittu pedagoginen 
suunnitelma 

 
2. Lapsiparlamentin valiokunnan 

kuuleminen 
 
3. Tehdyt toimenpiteet  
   
   
 
4. Kodin ja koulun välisen 

yhteistyön toteuma 
 
 
 
5. Tehdyt toimenpiteet 

 
Kouluterveyskyselyn 
kuntakohtaiset tulokset  
   
Kiva-Koulu tilannekartoituksen 
tulokset  
   
Mitä kuuluu? kyselyn -tulokset  

  
6. Tehdyt toimenpiteet 

 
Kouluterveyskyselyn 
kuntakohtaiset tulokset  
   
Kiva-Koulu tilannekartoituksen 
tulokset  

   
Mitä kuuluu? kyselyn -tulokset  

 
 

7. Tehdyt toimenpiteet ja 
kouluterveyskyselyn tulokset 

 
8. Lapsivaikutusten arviointia on 

hyödynnetty palveluja 
suunniteltaessa 
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Tavoite   Koulutustason nostaminen  

Vastuutaho: Sivistys- ja 
hyvinvointilautakunta, 
kunnanhallitus 

  

Sivistysjohtaja, rehtori, opetushenkilöstö, nuorisopalvelut, 
työllisyyspalvelut 

Toimenpiteet  Mittarit  Toteuma  

1. Oikea-aikaiset ja oikein 
kohdistetut 
tukitoimet perusopetuksessa, 
sekä olemassa olevien 
resurssien oikein 
kohdentaminen 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Huoltajien tietoisuuden 

lisääminen nykypäivän koulusta 
ja kasvatuskumppanuuden 
merkityksestä  

   
   
3. Jatkokoulutusmahdollisuuksista 

tiedottaminen ja neuvonta ja 
ohjaus oppivelvollisuuden 
suorittamisen jälkeen   

   
4. Perusopetuksen suorittaneiden 

osalta oppivelvollisuuden 
ohjaus ja valvontavelvollisuus  

 
5. Paikallisen ammatillisen 

koulutuksen kehittäminen ja 
yritysten koulutustarpeissa 
tukeminen  

1. Toteutetut tukitoimet 
   

Perusopetuksen 
päättötodistuksen saaneiden 
määrä % peruskoulunsa 
päättävistä  
 
Toisen asteen jatko-
opiskelupaikan saaneiden 
määrä peruskoulun 
päättäneistä  

   
Oppimistulokset 

   
 
2. Tehdyt toimenpiteet ja niiden 

toteuma 
 

 
 
 
3. Tehdyt toimenpiteet ja niiden 

toteuma 
 
 
 
4. Tehdyt toimenpiteet ja niiden 

toteuma 
 

  
5. Järjestetyt koulutukset  
 

Koulutustasomittain  
  

Korkea-asteen koulutuksen 
saaneet, % 20 vuotta 
täyttäneistä  
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Tavoite   Kunnan veto- ja pitovoiman lisääminen, muuttoystävällinen kunta  

Vastuutaho: kunnanhallitus  Toteuttajat: pormestari, kehityspäällikkö 
  

Toimenpiteet    Mittarit  Toteuma  

1. Viestintä ja markkinointi 
 
2. Palveluiden laadun 

varmistaminen 
 

3. Positiivisen kuntakuvan 
vahvistaminen 

 
4. Asumisen kehittäminen  

Mittarit tavoitteisiin 1, 2, 3 ja 4: 
 
Tehdyt toimenpiteet ja niiden 
määrä 
Kuntalaispalaute 
Positiivinen nettomuutto 
Väkiluku 
Lapsiperheiden määrä 
 
  

  

 
Tavoite   Yritysten toimintaedellytysten tukeminen  

Vastuutaho: Kunnanhallitus, 
tekninen toimi 
  

Toteuttaja: pormestari, tekninen johtaja, kehityspäällikkö 

Toimenpiteet  Mittarit  Toteuma  

1. Paikallisten palvelujen 
kehityksen tukeminen  

  
  
2. Yritysten toiminnan 

tukeminen  
  
 
3. Uusien yritysten houkuttelu  
  
4. Paikallisten palvelujen 

tukeminen  
  
5. Yritysinfran tukeminen  
  
  
  
 
  
  
6. Jatkuva vuoropuhelu 

yritysten kanssa  
  
  

1. Palveluyrittäjien määrän ja 
palvelujen monipuolisuuden 
kehitys  

  
2. Yritysten palveluiden 

kehittyminen ja pitkäaikaiset 
yrittäjät 

  
3. Yritysten määrä  
  
4. Paikallishankintojen osuus  
  
  
5. Lupakäsittelyn joustavuus ja 

nopeus  
Kaavoituksen joustavuus  
Liikenneratkaisujen 
kehittämien  
Asumisen strategian toteutus  

  
6. Tilaisuuksien ja kontaktien määrä  
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Tavoite   Työllisyysasteen nostaminen  

Vastuutahot: Kunnanhallitus Toteuttajat: Kansliapäällikkö, työllisyyspalvelut  
  

Toimenpiteet  Mittarit  Toteuma  

1. Aktiivinen työskentely 
työllisyyden kuntakokeilun 
asiakasryhmän kanssa  

  
2. Työllisten työkyvyn ja 

työelämävalmiuksien 
edistäminen (ylläpito) ja 
osatyökykyisten tuki  

 
3. Yritysten 

toimintaedellytysten 
tukeminen   

1. Asiakasmäärä, aktivointiaste  
  
  
  
2. Keskimääräinen 

eläkkeellesiirtymisikä, 
työttömyyden pitkittyminen  

 
 
3. Uusien yritysten ja uusien 

työpaikkojen määrä   

  

 
Tavoite   Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen  

 Vastuutahot: Kaikki toimialat Toteuttajat: toimialajohtajat 
  

 Toimenpiteet   Mittarit   Toteuma  

1. Päätösten 
ennakkovaikutusten arvioinnin 
kehittäminen  

  
2. Osallistuvan budjetoinnin 

kehittäminen  
  

 
 

3. Lapsiparlamentin valiokunnan 
ja nuorisovaltuuston toiminnan 
edelleen kehittäminen   

 
 
 
 
 
4. Kuntalaisten kannustaminen 

äänestämiseen vaaleissa  
  

1. EVA-menetelmän käyttömäärä 
kehitys, kpl / toimiala / kk  

 
 
2. Osallistuvaan budjetointiin 

osallistuneiden ehdotusten 
määrä  

  
 
3. Toimielinten ohjeistusten 

uudistaminen ja tilaisuuksien 
määrä  
 
Toteutetut tapahtumat, 
kokoukset, toiminnan näkyvyys.  

 
 

4. Äänestysaktiivisuus (%)  
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Tavoite   Kansalaistaitojen vahvistaminen   

 Vastuutaho: Kunnanhallitus  Toteuttajat: jokainen omien tehtäviensä osalta 
  

Toimenpiteet  Mittarit  Toteuma  

1. Yksilön omaehtoisten 
toimintavalmiuksien 
tukeminen; 
 
 
Kuntalaisten digitaitojen 
vahvistaminen  
 
Asiointipalvelutoiminnan 
kehittäminen  
 
Tiedottaminen ja 
koulutus  
 
Ajantasaisen tiedon 
saatavuus eri kanavissa  
 
Ohjaus- ja 
palvelupolkujen 
näkyväksi tekeminen  

  

1. Toteutuneet toimenpiteet ja niiden 
määrä, saatu palaute ja 
kävijämäärät, vaikuttavuuden 
laadullinen arviointi  
 
Osallistuminen digitukiviikolle  
 
 
Asiointipalvelun palaute  
 
 
Tiedotteiden ja koulutusten määrä  
 
 
Viestintäkanavien kävijäseuranta  
 
 
Opasvideot some-kanaviin  
 
Palvelupolut ovat kuvattuna 
kunnan verkkosivuilla  

  

  



 
 
 
 

  12 (17) 

Tavoite   Yhdistysyhteistyön vahvistaminen  

Vastuutaho: Sivistys- ja 
hyvinvointilautakunta  

 Toteuttajat: Sivistysjohtaja, palveluohjaaja  

Toimenpiteet  Mittarit  Toteuma  

1. Säännöllisten 
yhdistysiltojen 
järjestäminen  

 
2. Tiedottaminen, 

yhteydenpito  
 
3. Yhdistysavustusten 

jatkuvuuden turvaaminen  
 
 
4. Maksuttomien toimitilojen 

mahdollistaminen  
 
5. Yhdistysten tiedottamisen 

tukeminen  
  

1. Yhdistysiltojen- ja osallistuneiden 
yhdistysten määrä 

 
 
2. Toteutunut viestintä ja yhteistyö 
 
 
3. Talousarviovalmistelussa on 

varattu määräraha 
yhdistysavustuksiin 

 
4. Yhdistysten toimintaan on 

osoitettu maksuttomia tiloja 
 
 
5. Toteutuneet yhteistyömuodot 

  

  
Tavoite    Yhteisöllisyyden vahvistaminen  

Vastuutaho: kunnanhallitus, 
sivistys- ja 
hyvinvointilautakunta  

Toteuttajat: johtoryhmä 
 
  

Toimenpiteet   Mittarit  Toteuma  

1. Yhteisöllisyyttä edistävän 
positiivisen kehityskierteen 
synnyttäminen  

 
2. Tapahtumien 

järjestäminen 
  

1. Vuoden aikana toteutuneet 
toiminnat ja positiivinen viestintä 

  
 
2. Järjestetyt tapahtumat ja niiden 

osallistujamäärä 
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Tavoite   Kulttuurihyvinvoinnin kehittäminen   

Vastuutaho: Sivistys- ja 
hyvinvointilautakunta, 
kulttuuritoimikunta 
  

 Toteuttajat: kulttuuritoimikunta, henkilöstö 

Toimenpiteet  Mittarit  Toteuma  

1. Varhaiskasvatuksesta 
lähtien erilaisiin 
kulttuurimuotoihin 
tutustuminen  

  
2. Liikuntahallin käyttöasteen 

maksimoiminen  
   
3. Uuden kirjastotilan 

käyttöönotto ja kirjaston 
toiminnan edelleen 
kehittäminen  

   
4. Kaikkia ikäryhmiä koskevan 

kulttuurisuunnitelman 
laatiminen   

 
5. Kulttuuritarjonnan 

laajentaminen  

1. Kirjasto ja elokuvakäyntien ym. 
määrä  

  
  
 
2. Asiakas- ja kävijämäärät, 

toteutuneet toiminnot  
   
3. Kirjastotilat on otettu käyttöön ja 

toimintaa on monipuolistettu, 
kävijämäärät 

 
 
4. Suunnitelma on laadittu ja sinne on 

määritelty vastuut 
 

 
5. Kunnan ja muiden 

kulttuuritoimijoiden yhteistyössä 
järjestämät tapahtumat, 
kävijämäärät  

  

 
Tavoite    Erityisryhmien osallistumismahdollisuuksien lisääminen  

Vastuutaho: Sivistys- ja 
hyvinvointilautakunta, 
tekninen lautakunta 
  

Toteuttajat: Sivistysjohtaja, tapahtumien järjestäjät 

Toimenpiteet  Mittarit  Toteuma  

1. Erityisryhmien etuuksien 
tarkastaminen ja 
saattaminen oikealle 
tasolle 

 
2. Esteettömyyden 

huomioiminen kunnan 
tiloissa ja tapahtumissa 

  

1. Toteutuneet toimenpiteet ja 
käyttöönotetut etuudet 

 
 
 
2. Kunnan tiloissa tehdään 

esteettömyyskartoitukset 
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Tavoite   Terveellisten elintapojen- ja mielen hyvinvoinnin edistäminen ja 

päihdehaittojen ennaltaehkäiseminen  

Vastuutaho: Kaikki toimialat Toteuttajat: Jokainen oman toimintansa osalta 
  

Toimenpiteet   Mittarit  Toteuma  

1. Ravitsemusterveyden 
edistäminen; vahvistetaan 
lasten, nuorten ja aikuisten, 
tasapainoisen ja myönteisen 
ruoka- ja kehosuhteen 
rakentumista ja syömisen 
taitoa. 
 
Terveelliset ruokatottumukset 
alkaen varhaiskasvatuksesta 

 
2. Ammattilaisten osaamisen 

vahvistaminen  
   
3. Varhainen puuttuminen 

ja puheeksi otto   
   
4. Terveysliikunnan 

monipuolistaminen   
   
5. Liikuntaneuvonnan 

saavutettavuuden 
parantaminen  

   
6. Harrastus- ja vapaa-ajanvietto 

mahdollisuuksien lisääminen  
 

7. Viestinnän tehostaminen; 
tiedottaminen, kampanjat jne. 

  

1. Päijät-Hämeen 
ravitsemusverkostoihin 
osallistuminen.  
 
Tuetaan ammattilaisten 
ravitsemusosaamista koulutusten 
avulla. 
 
Tehdään ruokakasvatusta yhdessä 
vanhempien kanssa.  

  
2. Toteutuneet toimenpiteet, 

koulutukset yms.  
  
3. Tehdyt toimenpiteet ja niiden 

määrä 
 

4. Toteutuneet toiminnot, asiakas- ja 
kävijämäärät  

  
5. Toteutuneet toiminnot, asiakas- ja 

kävijämäärät  
 
 
6. Tehdyt toimenpiteet ja niiden 

määrä, osallistujamäärät 
 
7. Tehdyt toimenpiteet ja niiden 

toteuma/ määrä  
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Tavoite   Hyvät arkiympäristöt ja arjen turvallisuuden edistäminen  
(tekninen toimi) 

Vastuutaho: tekninen lautakunta, 
ympäristölautakunta 
  

 tekninen johtaja, ympäristösihteeri, kiinteistöpäällikkö, työsuojelu 

Toimenpiteet  Mittarit  Toteuma  

1. Toimipisteiden fyysisen 
ympäristön turvallisuuden 
varmistaminen  

   
2. Toimipisteiden 

esteettömyyden 
varmistaminen  

   
3. Puistovirkistysalueen 

kehittäminen, 
puistosuunnitelman 
laatiminen  

  
4. Liikennemerkkien 

ajantasaistaminen  
  
5. Jalankulkuväylien ja 

risteysalueiden turvallisuuden 
lisääminen  

  
6. Vedenottamoiden ja 

vesiverkoston ylläpito ja 
kehittäminen   

  
7. Asuinympäristöjen 

viihtyisyyden lisääminen  
  
8. Kierrätysmahdollisuuksista 

tiedottaminen  
  

1. Tapaturmailmoitusten määrä  
Sisäilmailmoitusten määrä  

  
  
2. Esteettömyyskartoitukset kunnan 

kiinteistöihin  
  
 
3. Keskuspuiston toimintojen 

monipuolistuminen  
  
  
 
4. Liikennemerkistö päivitetty  
  
  
5. Onnettomuuksia ja “läheltä-piti”-

tilanteita ei pääse syntymään  
  
 
6. Juomakelpoinen vesi  
  
  
  
7. Katselmuskierrokset  
  
 
8. Tiedotteiden määrä 
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 Tavoite   Hyvät arkiympäristöt ja arjen turvallisuuden edistäminen  

Vastuutaho: Sivistys- ja 
hyvinvointilautakunta  

Toteuttajat: Opetus- ja kasvatuspalvelut, nuorisopalvelut, 
hyvinvointityön ja ehkäisevän työn koordinaattorit  

Toimenpiteet Mittarit  Toteuma  

1. Viestinnän tehostaminen; 
tiedottaminen, kampanjat, 
teemapäivät jne. 

 
2. Positiivisen 

vuorovaikutuskulttuurin 
edistäminen 

 
3. Turvallisuussuunnittelun 

ajantasaistaminen 
 
4. Lähisuhdeväkivallan ja 

kiusaamisen ehkäiseminen ja 
siihen puuttuminen 

1. Tehdyt toimenpiteet ja niiden 
toteuma/ määrä 

 
 

2. Tehdyt toimenpiteet ja niiden 
toteuma/ määrä 

 
 

3. Tehdyt toimenpiteet ja niiden 
toteuma/ määrä 

 
4. Tehdyt toimenpiteet ja niiden 

toteuma/ määrä 
 
Kouluterveyskyselyn 
kuntakohtaiset tulokset 
 
Kiva-koulukyselyn tulokset 

  

 
Tavoite   Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen  

Vastuutaho: Kunnanhallitus  Toteuttajat: Senioripalvelut, liikuntapalvelut, tekninen toimi  
Toimenpiteet  Mittarit   Toteuma  

1. Senioripalveluiden 
resurssin turvaaminen 

 

2. Matalankynnyksen 
palveluiden 
kehittäminen ikääntyville 

 

3. Kotona ilman 
sosiaalihuollon palveluita 
asuvien tukeminen 

 

4. Mielekkään toiminnan 
järjestäminen - 
yksinäisyyden ehkäisy 

 

5. Tilojen ja infran 
esteettömyydestä 
huolehtiminen 

 

6. Kohdennettu liikunta- ja 
ravitsemusneuvonta  

1. Senioripalveluiden resurssit 
vakiinnutettu 

 

2. Järjestetyt toiminnot ja 
senioripalveluiden tavoittamien ja 
auttamien asiakkaiden määrä 

 

3. Kotona asuvat yli 75-vuotiaat (%) 
 
 
 

 
 

4. Järjestetyt toiminnot ja 
senioripalveluiden tavoittamien ja 
auttamien asiakkaiden määrä 

 

5. Kaatumisten ja putoamisten vuoksi 
sairaalahoitoa saaneiden määrä (%) 

 
 
 

6. Osallistujamäärät 
 
Järjestetyt tapahtumat ja luennot  
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Tavoite   Ikääntyneiden asumisen kehittäminen  

Vastuutaho: kunnanhallitus  Toteuttajat: kehityspäällikkö, senioriohjaaja  
  

Toimenpiteet  Mittarit  Toteuma  

1. Asumisen tarpeiden 
kartoittaminen 

 
2. Uusien senioriasuntojen 

rakentaminen 

1. Asukaskyselyn vastaukset, tarpeet 
tunnistettu 

 
2. Kärkölässä on uudet tilat senioreiden 

asumisen ja yhteisöllisyyden 
mahdollistamiseksi 

  

  

 
 

Suunnitelman laatijat 

Suunnitelma on laadittu laajan hyvinvointikertomuksen pohjalta kunnan hyvinvointityöryhmän toimesta. 
Suunnitelmaa on esitelty hyvinvointityön poikkitoiminnallisessa ”työrukkasessa”, sivistys- ja 
hyvinvointilautakunnassa ja valtuustoseminaarissa. Lisäksi suunnitelmassa on huomioitu kuntalaisille 
tehdyn hyvinvointikyselyn, sekä kuntastrategiakyselyn tuloksia.  
 

Suunnitelman hyväksyminen  

Suunnitelma hyväksytään kunnanvaltuustossa 27.9 ja toimitetaan tiedoksi kaikille lautakunnille.  
 
 
 


