
   
 

1 
 

Liite 3 Hyvinvointisuunnitelman Lapinjärven toimenpidematriisi 

Painopisteet 

1. Asukkaiden osallistaminen 

2. Ehkäisevä toiminta ja oikea-aikaiset palvelut 

3. Hyvinvointia tukeva ympäristö kestävä kehitys huomioiden 

Vuosittaisen raportoinnin yhteydessä arvioidaan toimenpiteiden toteutumista ja tarvittaessa niitä voidaan silloin täsmentää, laajentaa ja muuttaa. 

 

Tavoite Toimenpide Indikaattori Toteutus/Seuranta 

1. Asukkaiden osallistaminen 

Lisätään asukkaiden mahdollisuuksia 
vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. 

Kohdennetut kyselyt ja työpajat/ 
asukasraadit. 
 
Ihmislähtöisten ohjausryhmien 
kokoukset. 
 
Oppilaiden osallisuuskyselyt. 
 
 
 
Lapsiystävällisen kunnan (LYK) 
toimintamalliin valmistautuminen. 

Asukaskyselyjen ja työpajojen 
tulokset. 
 
Kokousten määrä ja aiheet. 
 
 
Oppilaiden mahdollisuus osallistua 
itseään koskevien asioiden 
käsittelyyn. 
 
Lapsiystävällisen kunnan 
toimintamallin käyttöönotto. 
 

Johtoryhmä 

 
 
Johtoryhmä 
 
 
Sivistystoimenjohtaja 
 
 
 
LYK-kuntakoordinaattori ja LYK-
johtoryhmä 

Vuorovaikutus asukkaiden, 
päätöksentekijöiden ja 
palveluntuottajien välillä. 

Kyläillat. 
 
 
Yhdistysfoorumit. 
 

Kunnanjohtajan kyläillat ja 
kunnanjohtajan aamukahvit yrittäjille. 
 
Yhteistyö kunnan ja kolmannen 
sektorin välillä. 

Kunnanjohtaja ja elinkeinosihteeri 
 
 
Sivistystoimenjohtaja 
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Yhteistoimintamallien 
monipuolistaminen. 

Osallistava budjetointi 
perusopetuksessa ja 
nuorisotoimessa. 
 
Nuorisovaltuuston edustajien 
osallistuminen kunnan 
toimielinten kokouksiin. 
 
 
Ikäihmisten osallistaminen 
vaikutusten arviointiin 
päätöksenteossa. 

Lasten ja nuorten mahdollisuus 
vaikuttaa hankintoihin osallistavan 
budjetoinnin keinoin. 
 
Nuorisovaltuuston edustajien 
osallistuminen lautakuntien, jaostojen 
ja valtuuston kokouksiin puhe- ja 
läsnäolo-oikeudella. 
 
Kannanottojen ja annettujen 
lausuntojen määrä. 

Sivistystoimenjohtaja 
 
 
 
Kunnanhallitus 

 
 
 
 
Valmistelusta vastaava ja vanhus- ja 
vammaisneuvosto 

2 Ehkäisevä toiminta ja oikea-aikaiset palvelut 

Ylläpidetään ja lisätään ehkäisevää 
toimintaa. 

Kehitetään ennaltaehkäisevää 
toimintaa ikäihmisille. 
 
Tarjoamme liikunta- ja 
harrastusmahdollisuuksia laajasti 
kunnan alueella. 
 
Työikäisten ryhmätoiminta. 
 
Kaatumisen ehkäisevä hanke koko 
Itä-Uudellamaalla. 
 
 
Lisätään lapsiin kohdistuvan 
väkivallan tunnistamista ja keinoja 
toimia väkivaltaepäilytilanteessa 
henkilökunnan koulutuksen avulla. 
 

Tehdyt toimenpiteet. 
 
 
Ohjatun toiminnan asiakasmäärät. 
 
 
 
Ryhmien määrä ja kävijämäärät. 
 
Toteutunut toiminta 
(Frap- ja frop-kaavakkeet). 
 
 
Koulutustilaisuuksien määrä ja 
koulutustilaisuuksiin osallistuneiden 
määrä. 
 
 
 
 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja 
ja palveluohjaaja 
 
Sivistystoimenjohtaja 

 

 

 
Perusturvakeskuksen työikäisten 
palvelut 
 
Perusturvakeskuksen työikäisten 
palvelut 
 

Perusturvakeskuksen työikäisten 
palvelut 
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Vahvistetaan vanhemmuuden 
tukea ja erotilanteiden tukea 
alueellisesti osana ITUA-hanketta. 
 
Tuen tarpeen varhaiseksi 
tunnistamiseksi kuvataan 
masentuneiden äitien palvelupolku 
sekä masentuneiden ja 
ahdistuneiden lasten ja nuorten 
palvelupolut osana ITUA-hanketta. 
 
Koulutetaan henkilökuntaa ja 
otetaan käyttöön IPC-toimintamalli 
nuorten masennuksen ehkäisyssä 
ja varhaisessa hoidossa sekä 
CoolKids nuorten ahdistuksen 
ehkäisyssä ja varhaisessa hoidossa 
osana ITUA-hanketta. 
 
Lapsiperheiden ilman ajanvarausta 
toteutettavaa palveluneuvontaa 
laajennetaan (ITUA-hanke). 
 
 

Toteutunut toiminta. 
 
 
 
Toteutunut toiminta. 
 
 
 
 
 
 
Koulutetun henkilökunnan määrä, 
toteutunut toiminta. 
 
 
 
 
 
 
Toteutunut toiminta. 
 

Perusturvakeskuksen lasten ja 
nuorten palvelut 
 
 
Perusturvakeskuksen lasten ja 
nuorten palvelut 
 
 
 
 
 
Perusturvakeskuksen lasten ja 
nuorten palvelut 
 
 
 
 
 
 
Perusturvakeskuksen lasten ja 
nuorten palvelut 
 

Huomataan haavoittuvimmassa 
asemassa olevat palveluja 
suunniteltaessa. 

Etsivän vanhustyön kehittäminen. 
 
 
 
 
Maahanmuuttajien kotoutumisen, 
osallisuuden, hyvinvoinnin ja 
hyvien väestösuhteiden 
edistäminen. 
 

Tehdyt toimenpiteet, toimintamallin 
kehittäminen, ennaltaehkäisevien 
toimenpiteiden kehittäminen. 
 
 
Kohdennetut toimenpiteet. 
 
 
 
 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja 
ja palveluohjaaja 
 
 
 
Palveluohjaaja ja sosiaali- ja 
terveyspalvelujen johtaja 
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Etsivän nuorisotyön työmuotojen 
monipuolistaminen. 
 
Paljon terveyspalveluja käyttävien 
potilaiden kartoitus (tarkennettu 
hoitosuunnitelma). 
 
Sosiaalisen kuntoutuksen 
jalkauttaminen. 
 
Nuorille suunnattujen päihde- ja 
mielenterveyspalveluiden 
kehittäminen alueellisesti Itä-
Uudellamaalla. 
 
Systeemisen toimintamallin 
juurruttaminen lastensuojelussa 
sekä lapsiperheiden sosiaalityössä. 
 

Sovarin käyttöönotto. 
 
 
Käyntimäärät. 
 
 
 
Toteutunut toiminta. 
 
 
Toteutunut toiminta. 
 
 
 
 
Toteutunut toiminta. 
 

Sivistystoimenjohtaja 
 
 
Perusturvakeskuksen työikäisten 
palvelut 
 
 
Perusturvakeskuksen työikäisten 
palvelut 
 
Perusturvakeskuksen lasten ja 
nuorten palvelut 
 
 
 
Perusturvakeskuksen lasten ja 
nuorten palvelut 
 

Edistetään hyvinvoinnin eri 
ulottuvuuksia. 

Yhteistyö kolmannen sektorin 
kanssa. 
 
Yhdistykset. 
 
 
Vertaistuki ja 
kokemusasiantuntijat. 
 
 
Perhekeskuksen 
kohtaamispaikkatoiminnan 
edelleen kehittäminen. 
 

Tehdyt toimenpiteet. 
 
 
IHKU- ja HYKY-avustukset. 
 
 
Kokemusasiantuntijoiden 
käyttäminen muistiystävällisen 
taajaman suunnittelussa. 
 
Toteutunut toiminta, osallistujien 
määrä. 
 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja 
ja palveluohjaaja 
 
Muiden toimialojen osalta 
johtoryhmä 
 
Tekninen johtaja 
 
 
 
Perusturvakeskuksen lasten ja 
nuorten palvelut 
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3. Hyvinvointia tukeva ympäristö kestävä kehitys huomioiden 

Edistetään turvallista ympäristöä ja 
arjen turvallisuutta. 

Rakennusten kunto ja sisäilma. 
 
 
 
Liikenneympäristö. 
 
 
 
 
 
Arkiaktiivisuuden lisääminen. 
 
 
Esteettömyys. 
 
 
 
Koulukiusaamisen vastainen työ 
kouluissa ja kiusaamisen vastaisen 
ohjelman käyttöönotto kouluissa. 
 
Koulutukset henkilökunnalle 
lähisuhdeväkivallan 
tunnistamisesta ja puheeksi 
ottamisesta. 

Sisäilmaprosessin kuvauksen 
loppuunsaattaminen ja 
sisäilmatyöryhmän asettaminen. 
 
Liikenneturvallisuussuunnitelman 
toimenpiteet, 
liikenneturvallisuustyöryhmätyöhön 
osallistuminen ja liikenteessä 
loukkaantuneiden määrä. 
 
Liikuntapaikkojen ja kuntopolkujen 
kehittäminen. 
 
Muistiystävällisen taajaman 
kehittäminen ja esteettömyyttä 
edistävät tehdyt toimenpiteet. 
 
Oppilaskyselyt. 
 
 
 
Koulutustilaisuuksien määrä ja 
osallistujien määrä. 

Tekninen johtaja 
 
 
 
Tekninen johtaja 
 
 
 
 
 
Tekninen johtaja ja 
sivistystoimenjohtaja  
 
Tekninen johtaja ja johtoryhmä 
 
 
 
Rehtorit 
 
 
 
Perusturvakeskuksen lasten ja 
nuorten palvelut 
 

Ylläpidetään ja lisätään 
asuinympäristön viihtyvyyttä ja 
merkityksellisyyttä. 

Osallistetaan asukkaat ideoimaan 
ja suunnittelemaan alueita. 
 
Muistiystävällisen taajaman 
kehittäminen. 

Suunnittelupajat ja muu osallistava 
toiminta. 
 
Suunnittelupajat ja muu osallistava 
toiminta. 
 

Tekninen johtaja 
 
 
Tekninen johtaja 
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Edistetään saavutettavuutta 
digitaalisia menetelmiä hyödyntäen. 

Digiturvallisuus. 
 
 
Kehitetään sähköisiä lomakkeita ja 
palautekanavia. 
 
 
Sähköinen perhekeskus otetaan 
käyttöön osana ITUA-hanketta. 
 

Tietoturvatesti koko henkilökunnalle 
ja ohjeiden ajan tasalla pitäminen. 
 
Tulokset ja toimenpiteet. 
Kehitetään sähköisiä palveluita Open 
Agenda -hankkeen kautta. 
 
Sähköinen perhekeskus on käytössä. 
 

Hallintojohtaja ja ICT-vastaava  
 
 
Johtoryhmä ja ICT-vastaava 
  
 
 
Perusturvakeskuksen lasten ja 
nuorten palvelut 
 

 

 


