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1. Mitä on hyvinvointi ja kuinka sitä voidaan edistää 
kunnassa? 

Hyvinvoinnin määritelmä koostuu kolmesta eri osatekijästä: terveys, materiaalinen 
hyvinvointi ja koettu hyvinvointi tai elämänlaatu. Hyvinvointi on sekä yksilöllistä että 
yhteisöllistä. Yhteisöllistä hyvinvointia määritellään elinolojen, ympäristön ja asumisen, 
koulutuksen, terveyden, työolojen ja toimeentulon avulla. Yksilöllisen hyvinvoinnin 
osatekijöitä ovat perhe, ystävät, yhteisöt ja muut sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen, 
elämänhallinta, onnellisuus ja sosiaalinen pääoma. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta 
mukaillen) 
 
Kunnan tehtävä hyvinvoinnin edistämisessä on hyvin laaja-alainen. Hyvinvoinnin 

edistäminen kunnassa on konkreettisesti tietoon perustuvaa strategista toiminnan ja 
palvelujen suunnittelua. Kuntalaisten hyvinvointiin voidaan vaikuttaa mm. 
kaavoituksessa suunniteltaessa viihtyisää ja turvallista elinympäristöä, luokkakokojen 
määrittämisessä, laadukkaalla varhaiskasvatuksella, rakennusten ja alueiden 
kunnossapidolla, mahdollistamalla osallistumisen mielekkääseen vapaa-ajan 
toimintaan sekä tarjoamalla kuntalaisille puhtaan veden. 
 
Kunnan asukas on keskeinen voimavara hyvinvoinnin edistämisessä. Kunnan tulee 
luoda edellytyksiä kuntalaisille osallistua, vaikuttaa ja antaa tilaa omien ideoiden 
toteuttamiseen uusien virikkeiden ja viihtyvyyden aikaansaamiseksi. Osallisuus on 
yhteisöön kuulumista, siihen vaikuttamista ja kokemuksen myötä syntyvää 
sitoutumista. Osallisuus on hyvinvointia merkittävästi tuottava tekijä, jonka 
vastakohtana on sosiaalinen syrjäytyminen. Hyvinvoivat ihmiset ylläpitävät elinvoimaa 
kunnassa -  kunta voi niin hyvin kuin sen asukkaat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyvinvointi koostuu useasta osatekijästä (THL). 



  

2. Hyvinvointityö Eurajoella 

Kunnan asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntalakiin sekä 
terveydenhuoltolakiin kirjattu kunnan keskeinen tehtävä. Terveyden edistämistyöllä 
tuetaan kuntalaisten mahdollisuuksia terveyden ylläpitoon ja sen parantamiseen sekä 

ennaltaehkäistään ongelmien syntymistä monialaisella yhteistyöllä. Onnistuneen 

hyvinvointityön pohjaksi, tarvitsemme tietoa eurajokelaisten hyvinvoinnin ja terveyden 
tilasta sekä niiden muutoksista, väestöryhmittäisistä eroista ja kunnan kyvystä vastata 
kuntalaisten hyvinvoinnin tarpeisiin. 
 
Eurajoen kunnan hyvinvointityötä koordinoi kunnan johtoryhmä. Hyvinvointitoiminnan 
laaja-alaisen kehittämisen ja hallinnonalojen yhteistyön vahvistamiseksi on kunnanjohtaja 
nimennyt eri hallinnonalojen edustajista koostuvan hyvinvointiryhmän (§29/6.8.2019). 
Hyvinvointiryhmä vastaa mm. hyvinvointisuunnitelman ja hyvinvointikertomuksen 
kokoamisesta ja päivittämisestä, hyvinvointitiedon keräämisestä sekä käytännön toiminnan 
toteutuksesta eri toimialoilla. Hyvinvointityöstä vastaa kunnan hyvinvoinnin edistämisen 
yhteyshenkilö, vapaa-ajan asiakkuuspäällikkö. Tämän lisäksi kaikki kunnan toimijat ovat 
vastuussa moniammatillisesti yhdyskuntasuunnittelussa, liikunta- ja kulttuuripalveluissa, 
varhaiskasvatuksessa, nuorisotyössä, kouluympäristössä ja työpaikoilla. 
Hyvinvointiryhmän ensimmäinen kokoontuminen pidettiin syyskuussa 2019.  
 
Eurajoen kunnan hyvinvointiryhmään on nimetty seuraavat viranhaltijat: 
Sivistys: Vesa-Pekka Leino pj, Raili Aitonurmi 
Vapaa-aika: Maija Penttilä sihteeri, Jarmo Olli 
Elinkeino: Johanna Huhtala 
Hallinto: Katriina Tuomisto 
Perusturva: Ulla Leskinen, Jaana Tuokkola, Katri Peltonen, Marja 
Lampela (th) 
Tekninen: Sami Nummi 
Ryhmää voidaan täydentää tarvittaessa asiantuntijoilla, nuorisovaltuuston ja 
vanhusneuvoston jäsenillä. 

 
 

 
 
 
 
 
 



  

3. Katsaus eurajokelaisten hyvinvointiin 

 

 
Eurajoen asukasluku eri ikäryhmien mukaisesti vuonna 2018. 

 
 
Eurajoen asukasluku vuonna 2018 oli 9454 asukasta. Asukasluku väheni 67 hengellä 
edelliseen vuoteen verrattuna. Eurajoen väestörakenteessa työikäisten osuus oli 56%, yli 
65-vuotiaiden osuus 25,2% ja alle 15-vuotiaiden lasten osuus 18,8%. (Sotkanet) 
  
Työttömyysaste on laskenut edellisvuodesta ja oli syyskuussa 2019 5,3% ollen 
Satakunnan toiseksi alhaisin (ELY, työllisyyskatsaus 9/2019). Satakunnan työttömien 
työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,0%. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti vuonna 2018 
saaneiden määrä (0,7%) on sekin alle vertailukuntien. Osallisuutta ja intoa vaikuttaa oman 
elinympäristön asioihin mitataan mm. äänestysaktiivisuuden avulla. Eurajoella 
äänestysaktiivisuus (67,4%) oli vilkasta verrokkikuntiin ja Satakuntaan verrattuna. 
(Sotkanet) 
  
Sotkanetistä löytyvien väestötietoihin pohjautuen iäkkäät ihmiset voivat keskimääräistä 
paremmin Eurajoella. Ikääntyvien yli 65-vuotiaiden osalta kaatumisiin ja putoamisiin 
liittyvät hoitojaksot ovat vähentyneet huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. 
Lonkkamurtumien osalta suunta on pienentynyt ja on alle Satakunnan keskiarvon. 75 
vuotta täyttäneistä eurajokelaisista vuonna 2017 92% asuu kotona, mikä on hyvä 
prosenttiosuus Suomeen ja Satakuntaan verrattuna.  
 
Eurajoella myytiin 4,6litraa puhdasta alkoholia asukasta kohden vuonna 2018, joka 
vähemmän kuin Satakunnassa keskimäärin (7,4l). Huolta herättävää päihteidenkäytön 
lisääntymistä on havaittavissa erityisesti lukioikäisissä. Kouluterveyskyselyiden mukaan 



  

vanhempien liiallinen alkoholinkäyttö on aiheuttanut haittaa kasvavissa määrin ja luvut 
ovat hiukan suurempia vertailukuntiin nähden. (Sotkanet)  
 

 

 

 
 
Työ- ja eläkeikäisten hyvinvoinnin kuvaus. (Lähde: Sotkanet 2018 ja ELY 2019) 
 

  



  

Eurajoella oli vuonna 2018 2760 perhettä, joista 37% eli 1021 oli lapsiperheitä. 
Lapsiperheiden prosenttiosuus verrattuna Satakuntaan ja verrokkikuntiin on hiukan 
suurempi Eurajoella.  
 

Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin kuvaus. 
 
 
 
Syksyllä 2019 julkaistujen kouluterveyskyselyn tulosten perusteella kouluikäiset ovat 
tyytyväisiä koulun työ- ja opiskeluoloihin, syövät päivittäin koululounasta ja liikkuvat 
kohtalaisen aktiivisesti. Kouluikäiset lapset ovat vähiten huolissaan perheen taloudellisesta 
tilanteesta vertailukuntiin nähden. Liikunnan määrä yläkouluikäisillä on vähentynyt ja netin 
koukuttavuus lisääntynyt. Yli puolet (52%) yläkouluikäisistä harrastaa liikuntaa ohjatusti 
joka viikko. Lapset osallistuvat muuhun Suomeen ja Satakuntaan verrattuna aktiivisesti 
kulttuuri- ja taideharrastuksiin. 4.-5.-luokkalaisista 80,5% ja 8.-9.-luokkalaisista 22,4% ovat 
ilmoittaneet harrastavansa kulttuuria viikoittain, mikä on reilusti yli Suomen keskituloksen. 
Lisäksi alakouluikäisistä 90% on ilmoittanut harrastavansa jotakin vähintään yhtenä 
päivänä viikossa.  
 
Osallisuus, ystävien määrä ja oppilaiden vaikutusmahdollisuudet ovat hyvällä tasolla 
vaikuttaen positiivisesti lasten hyvinvointiin. Eurajokelaiset lapset ja nuoret kokevat 
olevansa tärkeä osa yhteisössään ja pystyvänsä tavoittelemaan itselleen merkityksellisiä 
asioita elämässään. Vaikutusmahdollisuudet kouluruokailun, -työn, välituntien ja yhteisten 
sääntöjen suunnittelemiseen ovat korkeammalla kuin Satakunnassa. 4.-5.-luokkalaisista 
kukaan (0%) ei koe, etteikö lapsella olisi yhtään läheistä kaveria. Yläkoululaisilla tytöillä 
vastaava lukema on 2%, mutta pojat kärsivät ystävien puutteesta, sillä 13,5% kokee ettei 
ole yhtään läheistä kaveria.  



  

 
Yläkouluikäisten huolta herättävänä päihteiden käyttö tai rahapelaaminen on laskenut 
hienosti (9%  5,5%), mutta ennaltaehkäisevään päihdetyöhön tulee jatkossa panostaa 
entistä enemmän varsinkin nuuskan ja huumeiden osalta. Yläkouluikäisistä 4,5% ilmoitti 
nuuskaavansa päivittäin ja 6% kokeilleensa vähintään kerran laittomia huumeita. 
 
Kouluikäisten hampaiden harjaamattomuus on kasvussa ja suurempaa koko Suomeen 
verrattuna. Eurajoella 46% 4.-5.-luokkalaisista, 47% 8.-9.-luokkalaisista (joista poikien 
osuus 57%) ja 40% lukiolaisista pesee hampaansa vain kerran päivässä. Mahdollisesti 
yhteydessä tähän, myös aamupalan syömättä jättäminen on kasvussa edelleen. Eurajoki 
nousee reilusti yli Satakunnan keskiarvon, sillä 35% 4.-5.-luokkalaisista, 37% 8.-9.-
luokkalaisista ja 33% lukiolaisista eivät syö aamupalaa joka arkiaamu.  
 
Kouluterveystutkimuksen tuloksista nousi lisäksi huoli kouluikäisten kokemasta 
vanhempien kohdistamasta henkisestä tai fyysisestä väkivallasta viimeisen vuoden 
aikana, joka oli Eurajoella yli Satakunnan keskiarvon. Alakouluikäisistä 22% (poikien 
osuus 27%) ja yläkouluikäisistä 20% (tyttöjen osuus 31%) kokivat vanhemman 
kohdistaneen henkistä väkivaltaa esim. haukkumalla, nolaamalla, uhkauksilla, ovia tai 
esineitä paiskomalla. Fyysisen väkivallan kokemuksia viimeisen vuoden ajalta oli 15% 
alakouluikäisistä ja 10% yläkouluikäisistä, joista tyttöjen osuus oli 18%. Lisäksi 
yläkouluikäisistä tytöistä 46% raportoi kärsivänsä päänsärystä viikoittain. 
 
Ylipainoisten lasten osuus oli hiukan yli koko maan keskiarvon kaikissa ikäluokissa. 2-6 
vuotiaista tytöistä 17% ja 33% pojista ovat ylipainoisia. Kouluikäisistä 7-12 vuotiaista 
lapsista 23% tytöistä ja 31% pojista ovat ylipainoisia ja vastaavat prosenttiosuudet olivat 
13-16 ovat 27% ja 39% vuotiaiden osalta. (Terveytemme.fi) 
 
THL:n uusi lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH)-tutkimus toteutettiin vuonna 2018 
ja tuotti ensimmäistä kertaa valtakunnallista vertailutietoa 4-vuotiaiden lasten ja perheiden 
hyvinvoinnin tilasta. Eurajoen osalta pienet lapset liikkuvat ja osallistuvat kerho- ja 
leikkitoimintaa aktiivisesti muihin kuntiin verrattuna. 47% lapsista osallistuu viikoittain 
ohjattuun liikuntatoimintaan ja 20% lasten kulttuuritoimintaan. Pikkulapsiperheillä 
kehitettävää puolestaan oli kasvisten, hedelmien ja marjojen syönti, joka toteutuu päivittäin 
vain 36%:lla 4-vuotiaista lapsista. Lisäksi pienten lasten vanhemmat kokivat 
huomattavassa määrin (50% vanhemmista) koko Suomeen ja verrokkikuntiin verrattuna 
menettäneensä malttinsa lapsen kanssa niin, että on vaivoin saanut hillittyä itsensä. 
 
Lukioikäisten hyvinvoinnin tila on laskenut monilta osin verrattuna vuoden 2017 
kouluterveyskyselyihin. Erityisesti päihteidenkäytön ja liikkumattomuuden lisääntyminen 
näkyy lukioikäisten muuttuneessa terveydentilassa. Positiivista lukioikäisten tuloksissa on, 
että 76% kokee olevansa tyytyväisiä elämäänsä ja vain 3%:lla oppilaista on 
keskusteluvaikeuksia vanhempiensa kanssa. Lukioikäiset ovat aktiivisia, sillä 98% 
harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa, josta liikuntaa ohjatusti viikoittain harrastavat 
Suomen keskiarvon tasoisesti 46%. Lukioikäisten osallisuus on vahvaa muuhun 
Satakuntaan verrattuna. Lukioikäiset kokevat olevansa tärkeä osa kouluyhteisöä (52%) ja 
lähiyhteisöä (92%) sekä tuntevat olevansa tarpeellisia muille (71%). 
 
Lukiolaisten kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus on tuplaantunut kahdessa vuodessa 
(7% 14%) ja viidennes kokee terveydentilansa huonoksi. Huolta herättävä päihteiden 
käyttö ja rahapelaaminen on lisääntynyt (5%  10%) ja päivittäinen tupakkatuotteiden 



  

käytön määrä sekin tuplaantunut (3,5%  8%). Lukioikäisten nuuskan käyttö (5%) on yli 
Satakunnan ja koko maan keskiarvon. Huumeiden lisääntynyt suosio näkyy koko Suomen 
osalta. Kahdessa vuodessa huumeita vähintään kerran kokeilleiden määrä on Eurajoella 
noussut 10%:n, kun taas koko Suomessa vastaava on 14% ja Satakunnan keskiarvo 
7,9%. Humalahakuinen juominen on vähentynyt Satakunnassa kahdessa vuodessa (ka. 
15%), mutta määrä Eurajoella on huolestuttavasti tuplaantunut. Tosi humalassa vähintään 
kerran kuukaudessa ilmoitti olevansa 21% ja kasvu vuodesta 2017 on yli 10%. 
 
Eurajoen kunnan sitoutuminen hyvinvoinnin edistämistyöhön on tuntuvasti kasvussa. 
Ymmärrys hyvinvointityön merkityksestä jokapäiväisessä perustehtävässä sekä 
hallintokuntien välinen yhteistyö on lisääntynyt. Hyvinvointitiedolla johtaminen ja tietojen 
hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa nousee yhä suurempaan rooliin. 
 
Hyvinvointiryhmän perustamisen myötä nähdään yhä enemmän yhteistyön tekemisen 
mahdollisuuksia vastata Eurajoen väestön hyvinvoinnin kehityskohteisiin ja tukea 
vahvuuksia.  
 
Lisätietoa suomalaisten ja eurajokelaisten terveyden ja hyvinvoinnin tilasta löytyy: 
 
www.sotkanet.fi – tilastotietoa suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista 
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia/kaikki-tulokset - 4-vuotiaiden 
LTH-tutkimus sekä kouluterveyskyselyiden tulokset 
www.terveytemme.fi – tilastotietoa aluettain ja väestöryhmittäin 
 
 
 

4. Hyvinvointisuunnitelma osana kunnan päätöksentekoa 

Terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia laatimaan hyvinvointikertomuksen kerran 
valtuustokaudessa. Eurajoen hyvinvointikertomuksen tarkoituksena on auttaa 
muodostamaan yhteistä kuvaa kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta ja edesauttaa sitoutumista 
yhteisiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteisiin sekä toimenpiteiden 
toteuttamiseen.  
 
Eurajoen hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017-2020 (kvalt 11.12.2018) on 
valtuustokauden strategiaa toimeenpaneva ohjelma. Hyvinvointisuunnitelma toimii 
työkaluna tavoitteellisessa hyvinvointijohtamisessa antaen suuntaviivoja kunnan 
strategiatyölle, toiminnan ja talouden suunnittelulle ja poliittiselle päätöksenteolle. 
 
Eurajoen kuntastrategia vuosille 2018-2021 ”Mahdollisuuksien Eurajoki” pohjautuu 
kolmeen tekijään; aktivoiva, hyvinvoiva ja palveleva sekä vetovoimainen. Kuntalainen on 
keskiössä kuntastrategiassa ja kuntalaista ympäröi laadukkaat lähipalvelut, toimiva 
organisaatio sekä tehokas päätöksenteko. Hyvinvoiva ja palveleva kunta sisältää mm. 
missiot: edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen 
sekä mahdollistaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Vetovoimainen Eurajoki tekee 
mm. yritysmyönteistä elinkeinopolitiikkaa, ylläpitää tervettä kuntataloutta sekä mahdollistaa 
monipuoliset asumismahdollisuudet. Aktivoivan Eurajoen missiot ovat ylläpitää ja kehittää 

http://www.sotkanet.fi/
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia/kaikki-tulokset
http://www.terveytemme.fi/


  

sähköisiä palveluja, kehittää osaavaa henkilöstöä, huolehtia ympäristöstä yhteistyössä 
kuntalaisten kanssa sekä aktivoida kuntalaisia yhteistyössä yhdistysten kanssa. 
 
Hyvinvoinnin toteuttajina toimivat itse kuntalaiset, kunnassa toimivat yhdistykset ja 
yritykset sekä kunnan ja kuntayhtymien työntekijät. Keski-Satakunnan kunnat 
valmistelevat kunnissa hoidettavien sosiaalipalvelujen siirtämistä kokonaan kuntayhtymän 
järjestämisvastuulle vuoden 2021 alusta. Yhdistämisellä tavoitellaan vahvuutta sosiaali- ja 
terveydenhuollon yhteistyöhön sekä erityisosaamista vaativiin palveluihin. Hyvinvointityön 
näkökulmasta kaikkien sote-palvelujen järjestämisvastuun siirtäminen kuntayhtymälle 
laajentaa kunnan käytössä olevien osaajien määrää. Toisaalta siirto edellyttää kunnan ja 
kuntayhtymän yhteistyökäytäntöjen rakenteiden sopimista. 
 
Eurajoen kunnanvaltuusto on hyväksynyt hyvinvointisuunnitelman painopistealueet 
kuntastrategian pohjalta vuosille 2017-2020 kokouksessaan 6.3.2018. 
 

 
Eurajoen hyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosille 2017-2020 (kvalt 3/2018) 
 

Valtuustokauden strategian mukaisten, erityisesti ”Aktivoivan ja hyvinvoivan Eurajoen” 
tavoitteiden toteuttamiseksi on myös tehty Satakylät ry:n kanssa yhdistysohjelma ”Yhres 
ettippäi”. Yhdistysohjelman tarkoituksena on vahvistaa osallisuutta, arvioida yhdistysten ja 
järjestöjen merkitystä ja roolia kunnassa sekä kehittää kunta-järjestö yhteistyötä. 
Yhdistysten rooli kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä on keskeinen. Yhdistysten 
osaamisen hyödyntäminen kuntalaisten aktivoinnissa on yksi hyvinvointisuunnitelmankin 
painopisteistä ja elinvoimaisen sekä hyvinvoivan Eurajoen edellytyksiä. 
 
Yhdistysohjelma löytyy osoitteesta: www.eurajoki.fi/vapaa-aika/yhdistykset/  
 

http://www.eurajoki.fi/vapaa-aika/yhdistykset/


  

 

 

Hyvinvointisuunnitelma pohjautuu tietoon eurajokelaisten hyvinvoinnin ja terveyden 
tilasta ja niiden muutoksista, palvelujärjestelmän toimivuudesta ja kyvystä vastata 

kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Hyvinvointisuunnitelmaan asetetaan vuosittaiset 
tavoitteet, konkretisoidaan toimenpiteet ja määritetään vastuutahot. 
Hyvinvointisuunnitelman toteutumista seurataan talouden- ja toiminnan seurannan 
yhteydessä. Hyvinvointisuunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään vuosittain vastaamaan 
kunnan hyvinvoinnin tilan tarpeisiin.  
 
 

  



  

5. Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet, toimenpiteet ja 
mittarit 

5.1 Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
 

 

Tavoite Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit Vastuu 

Päätösten 
ennakkovaikutusten 
arvioinnin 
toteuttaminen 

Päätösten 
ennakkovaikutusten 
toteuttaminen 
valmistelutyössä 
poikkihallinnollisesti eri 
vaikutuksia huomioiden, 
Eurajoen kunnan EVA-
mallin mukaisesti. 

EVA-mallin kehittäminen 
laadukasta päätöksentekoa 
tukevaksi. 

Valmistelijat, 
hyvinvointityöryhmä 

Ennakkovaikutusten 
arviointien määrä 
päätöksenteossa 

Bella Ahto, 
Maija 
Penttilä 

Eurajoen EVA-mallin 
toimivuuden arviointi 

Bella Ahto 

Kuntalaisosallistumisen 
ja –vaikuttamisen 
kasvattaminen ja 
tietoisuuden lisääminen 

Kuntalaisten osallisuuden ja 
vaikuttamismahdollisuuksien 
tietoisuuden parantaminen 
laadittavan kuntalaisen 
vaikuttamisoppaan avulla.  

Kuntalaisten osallistamisen 
huomioiminen 
päätöksenteossa ja 
toiminnan suunnittelussa. 

Kaikki hallintokunnat Kuntalaisen 
vaikuttamisoppaan 
laatiminen vuoden 
2020 aikana 

Johanna 
Huhtala 

Lisääntynyt 
kuntalaisten 
osallistaminen 
ennakkovaikutusten 
arvioinnissa ja 
päätöksenteossa 

Johanna 
Huhtala 

Työttömien nuorten 
aktivointi ja 
tulevaisuuskuvan 
selkiyttäminen 

Työpajalle sijoittuminen 
nopeasti koulun, armeijan 
keskeytymisen tai 
työttömäksi jäämisen 
jälkeen. 
Arjen taitojen hallinta. 
Tulevaisuuden kuvan 
selikiyttäminen ja sitä kautta 
sijoittuminen. 

Työpaja & etsivä 
nuorisotyö 

Työpajan ja etsivän 
nuorisotyön 
asiakkaiden 
sijoittuminen työhön 
tai koulutukseen 
(lkm) 

Pirita 
Laivanen 

Mahdollisuus ikääntyä 
vireänä ja 
hyväkuntoisena 
(mahdollisimman 
pitkään omassa 
kodissa) 

Ikäihmisten toimintakykyä ja 
terveyttä tuetaan tarjoamalla 
poikkihallinnollisesti 
toteutettuja toimintoja ja 
palveluita. Painopisteenä 
osallisuuden vahvistaminen, 
yksinäisyyden ehkäiseminen 
ja terveysliikunnan 
lisääminen arkeen. 

Vanhustenhuollon 
palvelut, 
terveyspalvelut, 
Voimaa vanhuuteen-
verkosto, vapaa-
aikapalvelut, 
Ystäväpiiri-toiminta ja 
yhdistykset. 

Hyte-neuvonta. 

Ikäihmisten ja heidän 
omaistensa 
osallistaminen. 

Vanhustenhuollon 
palvelut, 

Harrasteryhmiin 
osallistuneiden 
määrä (lkm) 

Jarmo Olli 

75 vuotta 
täyttäneistä 92% 
asuu kotona. 

Jaana 
Tuokkola 

Hyte-neuvonnan 
asiakkuudet (lkm) 

Jaana 
Tuokkola 



  

terveyspalvelut, 
Voimaa vanhuuteen-
verkosto, vapaa-
aikapalvelut, 
Ystäväpiiri-toiminta ja 
yhdistykset 

Osaavan työvoiman 
mahdollistaminen ja 
saaminen alueen 
yritysten tarpeisiin 

Yritys- ja oppilasyhteistyön 
vahvistaminen toimivan 
työllistymistä edesauttavan 
työkalun avulla. 

kehitysjohtaja, 
oppilaitokset ja 
paikalliset yritykset 

Yritysten 
työvoimatarpeen ja- 
tarjonnan 
kohtaamisen 
mahdollistavan 
työkalun 
kehittäminen 

Johanna 
Huhtala 

Vapaaehtoistoiminnan 
ylläpito & lisääminen 

Walkers ja Välimaan 
perinnetorpan 
vapaaehtoisten 
huomioiminen & 
jatkokouluttaminen 

Hyvinvointikaveritoiminnan 
uusien vapaaehtoisten 
kouluttaminen. Koulutettujen 
vapaaehtoisten 
huomioiminen ja toiminnan 
kehittäminen. 

Vanhustenhuollon 
vapaaehtoistoiminta 

vapaa-aikatoimi, 
vanhustenhuolto, 
yhdistykset 

koulutettujen ja 
muiden 
vapaaehtoisten 
kasvava määrä (lkm) 

Maija 
Penttilä 

Päihde- ja 
mielenterveysasiakkaan 
osallisuuden ja 
elämänhallinnan 
edistäminen matalan 
kynnyksen palveluilla 

Voimatupa-
toiminnalla/sosiaalinen 
päivätoiminta tuetaan 
päihde- ja 
mielenterveysasiakkaiden 
elämänhallintaa ja 
osallisuutta. 

Rauman seudun 
Katulähetykseltä 
ostettava Voimatupa-
toiminta. 

Kokoontumiskerrat ja 
asiakasmäärät: 
käyntikerrat sekä eri 
kävijöiden lkm, 
säilytetään vähintään 
sama taso kuin v. 
2019. 

Ulla 
Leskinen 

Kultuurihyvinvoinnin 
edistäminen 
matalankynnyksen 
toimipaikoissa 

Kirjasto on yhteisöllinen 
kohtaamispaikka, joka 
mahdollistaa mielekkään 
vapaa-ajan tapahtumineen, 
tarjoaa kokoontumis- ja 
koulutustiloja ja 
omaehtoisen opiskelun 
kaiken ikäisille. 

Yhteistyötä ja osaamista 
pyritään tiivistää muiden 
hallintokuntien kanssa 
kulttuurihyvinvoinnin 
edistämiseksi. 

Kulttuuripalveluita tuotetaan 
kuntalaisia parhaiten 
palvellen kunnan eri 
toimipaikoissa. 

Vapaa-aikapalvelut ja 
yhteistyö muiden 
hallintokuntien sekä 
yhdistysten kanssa 

Kirjastojen 
kävijämäärät (lkm) 

Helena 
Kuivasniemi-
Lehti 

Kirjastossa 
järjestettyjen 
tapahtumien ja 
toimintojen määrän 
kasvattaminen (lkm) 

Helena 
Kuivasniemi-
Lehti 

Monipuolisten 
kulttuuritapahtumien 
määrä (lkm) 

Pirita 
Laivanen 

Vapaa-aikatoiminnan 
tilat mahdollistavat 
monipuolisen 
harrastamisen 

Tilojen ja paikkojen 
saavutettavuus ja toimivuus 
hyvällä tasolla. Kuntalaiselle 
tarjotaan ajanmukaiset tilat 
harrastamiselle. 

vapaa-aikapalvelut, 
palvelupäällikkö 

Positiivinen 
asiakaspalaute. 
 
Asiakaspalaute 
yhdistyksiltä ja 
kuntalaisilta, jota 
kerätään eri 

Jarmo Olli 



  

harrastus- ja 
toimintapaikoista. 
Kysely toteutetaan 
myös nuorisotiloista 
ja 
ulkoliikuntapaikoista. 

Hyvinvoivan ja 
palvelevan sekä 
aktiivisen ja 
elinvoimaisen 
kuntakuvan 
vahvistaminen 
viestinnän avulla 

Aktiivinen informaation 
tuottaminen sosiaalisen 
median avulla. 

Eurajoen kunnan 
some-ryhmä 

Sosiaalisen median 
Eurajoen kunnan 
kanavien seuraajien 
ja sitoutujien määrä 

Johanna 
Huhtala 

Pitkäaikaistyöttömien 
elämänhallinnan ja 
osallisuuden 
edistäminen 

Pitkäaikaistyöttömille 
tarjotaan kuntouttavan 
työtoiminnan paikkoja eri 
hallintokunnissa, 
ryhmätoimintana sekä 
kolmannen sektorin 
paikoissa. 

Eri hallintokuntien 
tarjoamat 
kuntouttavan 
työtoiminnan paikat, 
Kierrätyskeskus, 
Nuorten työpaja, 
ryhmät sekä kolmas 
sektori 

Kuntouttavaan 
työtoimintaan 
osallistuvien määrä 
ja suhdeluku kasvaa 
vuodesta 2019 

Ulla 
Leskinen 

Hallintokunnissa 
kuntouttavaan 
työtoimintaan 
osallistuvien määrä 
kasvaa vuodesta 
2019 

(hallintokunnille 
asetettu sitova 
tavoite 10 % kunkin 
hallintokunnan 
virkojen ja toimien 
määrästä) 

Ulla 
Leskinen 

Kehitysvammaisten 
kokonaisvaltaisen 
toimintakyvyn 
ylläpitäminen ja 
edistäminen 

Toimarin työ- ja 
päivätoiminnassa asiakkaan 
toimintakyvyn arviointi ja 
seuranta. TOIMI- arvioinnit 
tehtynä kaikille 
eurajokelaisille asiakkaille. 

Erityispalvelut, 
Toimarin henkilöstö, 
erityispalvelupäällikkö. 

Aikuisten 
eurajokelaisten 
asiakkaiden 
kokonaismäärä / 
toteutuneet 
arvioinnit. 

Katri 
Peltonen 

 
 
  



  

5.2 Turvallisen ja sujuvan arjen tarjoaminen 

 

Tavoite Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit Vastuu 

Sähköisten 
palveluiden ja 
viestinnän 
kehittäminen 
käyttäjäystävällisesti
.  

Viestinnän 
laajentaminen 
uusien palveluiden 
markkinoimiseksi ja 
tuen tarjoaminen 
digipalveluiden 
käyttämisessä. 

Verkkokaupan tarve 
ja käyttöönotto. 

Viestinnän ja sähköisten 
palveluiden 
saavutettavuuden 
kehittäminen eri 
käyttäjäryhmät 
huomioiden. Tarvittaessa 
kuntalaisten digitaitojen 
kehittämiseen tarjotaan 
mahdollisuus yhteistyössä 
Eurajoen kristillisen 
opiston kanssa. 

Internet-sivujen 
saavutettavuuden 
parantaminen.  

Kansalaisareenojen 
hyödyntäminen toimintojen 
ja palveluiden 
tehostamiseksi. 

Viestinnän vastuu 
yhteisesti kaikilla 
kunnassa, 
sometiimi, 
kehitysjohtaja. 
Verkkokaupan 
suunnittelu, it -
osaaminen, vapaa-
aikapalvelut. 

Viestinnän vastuu 
yhteisesti kaikilla 
kunnassa, 
sometiimi, 
kehitysjohtaja 

Viestinnän vastuu 
yhteisesti kaikilla 
kunnassa, 
sometiimi, 
kehitysjohtaja 

Kunnan verkkosivuille 
asennettu puhe-nappula 
saavutettavuuden 
parantamiseksi 

Johanna 
Huhtala 

Arviot ja mahdolliset kyselyt, 
kuinka kuntalaisten 
ikärakennetta huomioitu 
viestinnässä 

Johanna 
Huhtala 

Toteutuneet tietoiskut 
kansalaisareenoille ja 
yhdistyksiin 

Maija 
Penttilä 

Uuden digitaalisen sote-
palvelun Omaolon 
käyttöönotto. Sovellus 
auttaa arvioimaan paikasta 
ja ajasta riippumatta 
hoidon tai palvelun tarvetta 
ja ohjaa suoraan oikean 
avun tai tuen piiriin. 
Sovelluksen 
tunnettavuuden 
lisääminen. 

Kuntalaisten yhteydenottojen 
lisääntyminen 
terveysasemien 
terveydenhuollon 
ammattilaisiin Omaolo- 
sovelluksen kautta 

Marja 
Lampela, 
Alpo 
Komminah
o 

Verkkokauppa -palvelun 
käyttöön otton tähtäävät 
toimet; selvitetään kunnan 
eri hallintokuntien tarpeet, 
kuten leirien varaus ja 
maksujen suorittaminen 
verkkokaupassa. 
Verkkokauppa-alustan 
toteuttajan etsiminen sekä 
tarvittavien toimintojen 
budjetointi seuraavalle 
vuodelle. 

Toteutuneet 
yhteistyöpalaverit tarpeista. 
Tuotteen tarjoajien selvitys. 
Tarvittavien ohjelmien ja 
välineiden budjetointi 
seuraavalle vuodelle. 

Pirita 
Laivanen 

Vedenhankinnan 
turvaaminen 

Tekninen toimi vastaa 
puhtaan veden 
saatavuudesta 
kuntalaisten tarpeisiin 

Teknisen toimen 
henkilöstö 

Vedenlaatu 

vesikatkojen määrä (lkm) 

sekä kesto max. 4h 

Sami 
Nummi 

Lasten mahdollisuus 
osallistua 
kesätoimintoihin 

Vapaa-aikapalvelut 
järjestävät laadukasta leiri- 
ja uimakoulutoimintaa 

Vapaa-aikapalvelut Uimakoulujen 
osallistujamäärät (lkm) 

Jarmo Olli 

Kesäleirien osallistujamäärät 
(lkm) 

Pirita 
Laivanen 



  

Tyytyväisyyskysely 
uimakouluihin osallistuneilta 
perheiltä 

Jarmo Olli 

Lasten ja perheiden 
hyvinvoinnin 
tukeminen varhaisen 
tuen palveluilla 

Perusturvan varhaisen 
tuen palveluilla perheille 
tarjotaan apua ja tukea 
pääsääntöisesti 
palvelutarpeen arviointiin 
perustuen. 

Erityislapsiperheiden 
tukeminen arjessa, 
syrjäytymisen 
ehkäiseminen ja 

vertaistuki.  

Varhaisen tuen 
palvelut.  

Lapsia ja perheitä 
tuetaan ilman 
asiakkuuden 
alkamista erilaisten 
ryhmätoimintojen 
avulla: mm. lasten 
erovertaisryhmä, 
perheiden 
vuorovaikutusta ja 
tunnetaitoja 
vahvistava 
PerheSomeBody-
ryhmätoiminta, 
ratkaisukeskeinen 
neuropsykiatrinen 
valmennus (Nepsy). 

Asiakasmäärä varhaisen 
tuen palveluissa. 
Asiakkuudessa olevien lkm 
suhteessa lastensuojelun 
asiakkuuksien määrään 
kasvaa vuodesta 2019. 

Ulla 
Leskinen 

Ryhmätoimintojen 
(PerheSomeBody ja 
erovertaisryhmä) 
toteutuminen väh. 1 ryhmä/ 
vuosi 

Ulla 
Leskinen 

Nepsyvalmennuksen 
toteutuminen 

Ulla 
Leskinen 

Matalan kynnyksen 
Olkkari-toiminta 
Toimarissa. 

Kokoontumiskerrat 4 krt 
/vuosi (2 kertaa keväällä, 2 
kertaa syksyllä). 

Katri 
Peltonen 

Kiusaamisen 
torjunta ja 
ehkäiseminen 

Nettiturvallisuusmateriaalin 
julkaiseminen ja 
käyttöönotto 
perusopetuksessa ja 
kodeissa 

Koulujen varautumisen 
kiusaamista vastaan 
varmistaminen 
päivittämällä kiusaamista 
ehkäisevät suunnitelmat 

Sivistystoimi, 
poikkihallinnollinen 
sekä 
viranomaisyhteistyö 

Nettiturvallisuusmateriaalia 
jaettu nuorille ja 
vanhemmille 

Vesa-
Pekka 
Leino 

Henkisen turvallisuuden 
suunnitelmien päivitys tehty 
kouluissa v. 2020 

Vesa-
Pekka 
Leino 

Oppimisen ja 
vanhemmuuden 
tuen kehittäminen 

Oppilashuoltosuunnitleman 
päivittäminen. 

Psykologiresurssin 
kasvattaminen tarvittavalle 
tasolle. 

Kunna 
oppilashuoltoryhmä, 
koulujen 
oppialshuoltoryhmät
, psykologi ja 
kuraattorit. 

Toinen psykologi rekrytoitu 
lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin tukemiseksi 

Vesa-
Pekka 
Leino 

Oppilashuoltosuunnitelma 
päivitetty v. 2020 aikana 

Vesa-
Pekka 
Leino 

Ehkäisevän 
päihdetyön 
toteuttaminen 
kunnassa, erityisesti 
perusopetuksessa ja 
lukiossa 

Ehkäisevän päihdetyön 
edistäminen, 
oppilaskuntien ja 
nuorisovaltuuston 
roolittaminen ehkäisevään 
sekä päihdekasvatuksen 
määrän lisääminen 
perusopetuksessa. 

Ehkäisevän päihdetyön 
toteuttaminen Selvinpäin 
Satakunnassa-hankkeen 
vuosikellon mukaisesti. 

Oppilaskunnat, 
nuorisovaltuusto, 
opetushenkilöstö, 
nuorisotyöntekijät, 
tukioppilaat 

Hyvä Mieli-
työryhmä ja 
Satakunnan 
ehkäisevän 
päihdetyön verkosto 

Ehkäisevän päihdetyön 
kasvava määrä opetuksessa 

Päihdeputkeen 
osallistuminen v. 2020 

Vesa-
Pekka 
Leino 

Ehkäisevän päihdetyön 
indikaattorit (pakka-
indikaattorit) 

Vesa-
Pekka 
Leino 

Oppilaskuntien ja 
nuorisovaltuuston roolit 
päihdevalistuksessa on 
määritelty 

Vesa-
Pekka 
Leino, 
Pirita 
Laivanen 

Kouluissa (yläkoulu-lukio) 
järjestetty ehkäisevän 
päihdetyön tapahtuma, jossa 

Vesa-
Pekka 



  

on opiskelijoita osallistava ja 
mielenkiintoinen puhuja 
kertomassa päihteiden 
haitoista. 

Leino, Ilkka 
Heikkilä 

Ehkäisevän päihdetyön 
toiminnot toteutuneet 
Selvinpäin Satakunnassa-
hankkeen vuosikellon 
mukaisesti 

Pirita 
Laivanen 

Teknologian 
hyödyntäminen 
ikäihmisten arjessa 
sekä 
yhteisöllisyyden 
tuomat 
mahdollisuudet 

Geroteknologian kotiin 
tuominen, henkilöstön 
koulutus. 

Vanhustenhuollon johto 

Vanhustenhuollon 
henkilöstö 

Turvateknologiaa 
käyttäneiden määrä (lkm) 

Jaana 
Tuokkola 

Vanhustenhuollon 
laadunvalvonta 

Tyytyväisyyskyselyiden 
toteutus, poikkeamien 
seuranta, henkilöstön 
koulutus. 

Vanhustenhuollon johto 

Vanhustenhuollon 
henkilöstö 

Asiakas-
/potilastyytyväisyyskyselyide
n kokonaisuustyytyväisyys 
väh. 4.0 

Jaana 
Tuokkola 

poikkeamien lkm 

koulutuspäivien määrä 

Jaana 
Tuokkola 

Ikääntyneiden 
osallisuuden ja 
toimintakyvyn 
tukeminen 

Osallisuuden 
vahvistaminen 
kansalaisvaikuttamiskeinoj
a tehostamalla, mm. 
ikäihmisten 
kansalaisraadin, 
kyselyiden ja 
palautelaatikoiden avulla. 

Vertaisohjaajatoiminnan 
kehittäminen. 

Hyvinvointikaveritoiminnan 
koordinointi ja uusien 
vapaaehtoisten 
kouluttaminen. 

Poikkihallinnollinen 
yhteistyö, yhteistyössä 
kolmannen sektorin ja 
järjestöjen kanssa. 

Vanhustenhuollon 
sekä vapaa-
aikapalveluiden 
henkilöstö 

Vapaaehtoiset 
vertaisohjaajat ja 
hyvinvointikaverit 

Voimaa vanhuuteen 
–verkosto 

ikäihmisten kansalaisraati 
järjestetty 

Maija 
Penttilä, 
Jaana 
Tuokkola 

vertaisohjaajien määrä (lkm) Maija 
Penttilä 

hyvinvointikaveritoimintaan 
osallistuvien ikäihmisten 
kasvava määrä (lkm) 

Maija 
Penttilä 

Asiakastyytyväisyyskysely Jaana 
Tuokkola 

 
 
  



  

5.3 Kasvun ja vanhemmuuden tukeminen 
 

 

Tavoite 
Toimenpiteet ja 
vastuutaho 

Resurssit Arviointimittarit Vastuu 

Verkostoituvan 
perhekeskuksen 
kehittäminen 

Moniammatillinen lasten 
ja nuorten tiimi 

Lapset puheeksi-
menetelmän 
käyttöönotto 

Varhaiskasvatus, 
opetus, perusturva, 
terveydenhuolto, vapaa-
aika, muut 
asiantuntijatahot 

Henkilöstö, lapset, 
perheet 

Täydennyskoulutus 

Moniammatillinen 
tiimityö käynnistetty 

Ulla 
Leskinen, 
Raili 
Aitonurmi, 
Marja 
Lampela 

80 % lapset puheeksi-
menetelmän 
koulutetuista ottanut 
menetelmän käyttöön 

Ulla 
Leskinen, 
Raili 
Aitonurmi, 
Marja 
Lampela 

Lasten ja vanhempien 
fyysisen aktiivisuuden 
lisääminen 

Varhaiskasvatuksessa 
olevien lasten 
vanhempien 
aktivoiminen koko 
perheen liikkumiseen. 

Leila leikkien liikkuvaan 
arkeen-hanke ja sen 
mahdollinen jatkohanke. 

Varhaiskasvatus 
vastuutahona 

Henkilöstö, lapset ja 
perheet 

Täydennyskoulutus 

Malli luotu Sanna 
Lehtonen 

Oppilaiden 
hyvinvointitaitojen 
kasvattaminen osaksi 
koulujen arkea 

Hyvää mieltä (alakoulu), 
elämäntaitojen 
vahvistaminen 
(valinnaisaine/yläkoulu) 
ja Mielenterveyden 
vahvistaminen (lukio).  

Oppilashuoltohenkilöstö, 
varhaiskasvatus, 
perusopetus, yhteistyö 
yhdistysten kanssa 

Kouluterveyskysely, 
oppilaskäyntien määrä 
kuraattorilla (lkm) & 
koulupsykologilla (lkm) 

Vesa-Pekka 
Leino 

Oppimisen ja 
koulunkäynnin 
tukeminen perheissä 

Opitaan oppimaan 
yhdessä - hankkeen 
ulottaminen koko 
kuntaan ja 
esiopetukseen. 

Vastuuhenkilöinä 
hankkeeseen palkatut 
luokanopettaja, 
esiopettaja ja kuraattori. 

Opetushallituksen 
tukeman hanke, 
henkilöstö, oppilaat ja 
perheet. 

Mukana SAMKin 
SomeBody-menetelmän 
ohjelmakoulutukset 
henkilöstölle. 

Hankkeen piiriin 
kuuluvien oppilaiden ja 
perheiden määrä (lkm) 

Vesa-Pekka 
Leino 

Aamupalan syöminen 
ja hampaiden 
harjaaminen rutiiniksi 
Eurajoella lasten & 
nuorten keskuudessa 

Kouluterveyskyselyiden 
mukaan n. 40% 
koululaisista eivät syö 
aamupalaa eivätkä pese 
hampaita kahta kertaa 
päivässä. 

Lisätään lasten ja 
perheiden tietoisuutta 
kampanjan avulla ja 
pohditaan ratkaisuja 
kouluikäisiä 
aktivoimalla. 

Perusopetusyksiköt 
rehtoreineen - ja vapaa-
aikatoimi, ruokapalvelut, 
oppilaat ja perheet 

Kampanja toteutettu 
kouluissa 

Vesa-Pekka 
Leino, Maija 
Penttilä 

Oppilaiden toteuttaman 
opas tms. valmiina 

Maija 
Penttilä, 
Anja 
Hakamaa 



  

Vapaa-aikapalveluiden 
retket 

Taataan kuntalaisille 
tasavertainen 
mahdollisuus osallistua, 
oppia ja saada 
elämyksiä ohjatuilla 
retkillä. 

vapaa-aikapalvelut retkien osallistujamäärät 
(lkm) 

Pirita 
Laivanen 

Alkuopetuksen lasten 
aggressiivisen ja 
säätelemättömän 
käytöksen käsittely ja 
menettelyt 

Fyysisen 
koskemattomuuden 
turvaamiseen luotu 
menettelytapa 
perusopetusyksiköille 

Alkuopettajat, 
erityisopettajat, 
koulunkäynnin ohjaajat, 
kuraattorit,psykologi ja 
oppilaiden vanhemmat 

Läheltä piti- ja 
kiinnipitotilanteiden 
määrä kouluissa 

Vesa-Pekka 
Leino 

Lukiolaisten 
osallisuuden 
edistäminen, 
uupumisen 
vähentäminen 

Palautejärjestelmien 
kehittäminen. Opiskelijat 
voisivat jättää 
palautetta, ehdottaa 
parannuksia ja ottaa 
yhteyttä oppilaskunnan 
hallitukseen; 
opiskelijakunta, 
opettajat 

Nykyiset ohjelmistot Vastausten määrä ja 
sisällöllinen arviointi 

Ilkka Heikkilä 

Tauko- ja hyötyliikunnan 
lisääminen 
opiskelupäivään 

opiskelijakunta, 
opettajat 

Osallistumisaktiivisuus 

Lisääntynyt 
oppitunnneilla ja 
välitunneilla toteutettu 
liikunta 

Ilkka Heikkilä 

Lukiolaisten 
elämänhallintataitojen 
lisääminen osana lukio-
opetusta, esim. 
elämänhallinnan kurssin 
avulla. 

Opetusresurssi Osallistujamäärä Ilkka Heikkilä 

Lepotilan suunnittelu 
oppilaille, jossa voisi 
levätä ja rauhoittua 
välituntien ja 
hyppytuntien aikana; 
rehtori 

Vapaa luokkatila Lepotilan 
käyttöaktiivisuus 

Ilkka Heikkilä 

 
 
  



  

5.4 Yhdistysten osaamisen hyödyntäminen kuntalaisten aktivoinnissa 

 

Tavoite 
Toimenpiteet ja 
vastuutaho 

Resurssit Arviointimittarit Vastuu 

Hyvinvoinnin ja 
toimintamahdollisuuksien 
lisääminen 
yhdistyskumppanuuksilla  

Kannustaminen ja 
avittaminen uusien 
harrastusten tai 
toimintaryhmien 
kokeiluissa 

Tapahtumien 
järjestäminen 
yhteistyössä 

Kumppanuussopimusten 
toteuttaminen 
yhdistyskentältä tulevien 
toiveiden ja tarpeiden 
mukaisesti esim. 
koulutukset, tapahtumat 

Kunta, yhdistykset Yhdistysten 
toteuttamien kokeilujen 
määrä (lkm) 

Maija 
Penttilä 

Yhteistyössä 
toteutettujen 
tapahtumien määrä 
(lkm) 

Maija 
Penttilä, 
Pirita 
Laivanen 

kumppanuussopimusten 
kasvava määrä (lkm) 

Maija 
Penttilä, 
Jarmo Olli 

Säännölliset yhdistysillat Yhdistysiltojen 
järjestäminen kunnan eri 
kylissä ja 
toimintapisteissä. Sisältö 
ja teemat yhdistysten 
toimintaa tukevia. 

Kunta yhdistysiltojen 
koordinoijana 

Yhdistysiltoja järjestetty 
eri puolilla Eurajokea 
väh. 4 krt/vuosi 

Maija 
Penttilä 

Koulujen 
vanhempainyhdistysten 
perustaminen ja 
tukiverkoston 
muodostaminen 

Perustetaan kaikkiin 
opetusyksiköihin 
vanhempainyhdistykset 
tai vastaavat ja 
järjestetään niille 
verkostointituki. 

Sivistystoimen hallinto, 
rehtorit, 
opetushenkilöstö ja 
oppilaskunnat sekä 
vanhempainyhdistysten 
jäsenet. 

Toimivien 
vanhempainyhdistysten 
määrä (lkm) 

Vesa-
Pekka 
Leino 

Verkostopalaveri 
järjestetty 2 kertaa 
vuodessa (syksyllä ja 
keväällä) 

Vesa-
Pekka 
Leino 

 
 
  



  

5.5 Monipuolisten asumismahdollisuuksien mahdollistaminen 
 

 

Tavoite Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit Vastuu 

Yhdyskuntarakentamisess
a huomioidaan 
monimuotoinen 
rakentaminen ja 
erityistarpeet 

Asuinympäristöjen 
kehittäminen esteettömiksi 
ja turvallisiksi, sekä 
yhteisöllisyyttä ja 
osallisuutta tukeviksi. 

Vanhustenhuollon johto, 
poikkihallinnollinen 
liikenneturvallisuustyöryhmä
. 

Vanhustenhuolto, 
ikäihmisten 
mukanaolo/osallisuu
s 

Esteettömyyden 
kartoitusten (mm. 
esteettömyyskävely) 
toteuttaminen 

Jaana 
Tuokkola
, Sami 
Nummi 

Raskaampien 
palveluiden 
suhteellinen 
väheneminen 
(muistisairauksien 
lisääntyminen) 

Jaana 
Tuokkola 

Monipuoliset 
asumismahdollisuudet 

Kaavoitus, maankäyttö ja 
koko kunnan kehittäminen.  

Tekninen ja 
ympäristötoimi, 
kunnanhallitus, 
ympäristölautakunta, 
kunnanjohtaja 

Myydyt ja vuokratut 
tontit asumiskäyttöön 
(lkm) 

Sami 
Nummi, 
Johanna 
Huhtala 

Vuokrattavissa olevat 
tontit (lkm) 

Sami 
Nummi, 
Johanna 
Huhtala 

Kehitysvammaisten 
erityisasumisen 
kehittäminen. 

Uusien asumispalvelujen 
kehittäminen, 
erityisasumisen lisääminen 
Eurajoen kunnan alueella. 

Erityispalvelut Erityisasumisen 
mahdollistaminen 
kehitysvammahuollo
n asiakkaalle omassa 
kotikunnassa. 
Omassa kunnassa / 
muissa kunnissa 
asuvien määrä. 

Katri 
Peltonen 

 
 
 
  

6. Hyvinvointisuunnitelman toteutus, seuranta ja raportointi 

Hyvinvointisuunnitelman toteutuksesta vastaavat kunnan toimijat yhteistyössä 
kumppaneidensa sekä verkostojensa kanssa. Tavoitteiden toteutumisen siirryttyä talouden 
raportointiohjelmaan, seurataan hyvinvointisuunnitelman toteutumista samassa rytmissä 
vuosittaisen talouden- ja toiminnan raportoinnin kanssa kunnanhallitukselle, valtuustolle 
sekä lautakunnille. Osavuosiraporttien lisäksi hyvinvoinnin edistämisestä tehdään 
vuosittainen raportti. Ensimmäinen vuosiraportti julkaistaan uuden raportointijärjestelmän 
mukaisesti vuonna 2020. 
 
Jokaisella hyvinvointisuunnitelman tavoitteella on vastuuhenkilöt, jotka vastaavat 
toimenpiteiden toteuttamisesta ja raportoinnista. Eurajoen kunnan hyvinvointityöryhmä 
ohjaa toimijoiden yhteistyötä tavoitteiden toteuttamiseksi.  
 
 


