10.6.2020
Työikäisten hyvinvointisuunnitelman seurantataulukko
1 = toteutus heikko tai alkuvaiheessa

2 = toteutunut osittain tai kohtalaisesti

Päämäärä

Päämäärän saavuttamista
tukevat tavoitteet

Toimenpiteet

Turvallinen ja
osallistava
toimintaympäristö

Turvallinen asuin- ja
liikenneympäristö

3 = toteutunut hyvin, päämäärä saavutettu

Vastuutaho ja selvitys toteutumisesta

Esteettömyyssuunnitelma (työpajan luiska tulossa 2020)

Arvio
toteut
umise
sta 1-3
1

Liikenneturvallisuuden edistäminen

3

Liikenneturvallisuustyöryhmä.
Liikennesuunnittelun koordinaattorin
palkkaaminen Loimaan seutukunnalle.

Liikenneturvallisuussuunnitelma

Terveellinen elinympäristö

Työikäisten
aktiivisuuden
ja elämänhallinnan
lisääminen

Monipuoliset ja helposti
saavutettavat harrastus- ja
osallistumismahdollisuudet.

Tekniset ja ympäristöpalvelut

Kehitetään kevyen liikenteen käytön mahdollisuuksia.
Jalkakäytävien lisääminen.
Huomioidaan eri väestöryhmien ja eritysryhmien hyvinvointiin
liittyviä tarpeita kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa.

Tekniset ja ympäristöpalvelut

Teknisten ratkaisujen mm. valaistus hyödyntäminen
kuntaympäristön turvallisuuden edistämisessä.

Tekniset ja ympäristöpalvelut

Liikuntapaikkojen ylläpito ja niiden turvallisuuden varmistaminen
säännöllisillä tarkastuksilla ja ylläpidolla.

Vapaa-aikatoimi sekä Tekniset ja
ympäristöpalvelut

Monipuolisen kulttuuri-, harrastus- ja vapaa-aikatoiminnan
tarjoaminen kuntalaisille tiiviissä yhteistyössä kansalaisopiston ja
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Toistuvat palvelukyselyt,
vähintään kerran valtuustokaudessa.

Hyvinvointitoimiala

Kunnanjohtaja/johtoryhmä
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10.6.2020
Työikäisten hyvinvointisuunnitelman seurantataulukko
1 = toteutus heikko tai alkuvaiheessa

2 = toteutunut osittain tai kohtalaisesti

3 = toteutunut hyvin, päämäärä saavutettu

Päämäärä

Päämäärän saavuttamista
tukevat tavoitteet

Toimenpiteet

Terveyden
edistäminen

Liikunnan ja terveellisten
elintapojen edistäminen

Monipuolisten ja matalankynnyksen liikuntaryhmien tarjoaminen
työikäisille. Liikkumiseen kannustavat tempaukset ja tapahtumat.
Elintapaohjauksen palvelutarjotin erikoissairaanhoidon käyttöön,
mutta myös kuntalaisille.
Kunnassa nimetty ept-yhdyshenkilö on sosiaalijohtaja.
Kartoitetaan kunnan ept tilanne: ept-työryhmän käynnistäminen
ja Härkätien ept-suunnitelma. Päihteiden käytön haitoista
tiedottaminen sekä terveisiin elämäntapoihin ohjaaminen
terveydenhuollossa.
Päihteet ja rahapelaaminen puheeksi kaikissa sote-palveluissa.
PAKKA-toimintamallin selvittäminen.
Mielenterveyttä edistävien voimavarojen esille nostaminen ja
yksilöllisten voimavarojen tunnistaminen terveydenhuollossa
harrasteryhmissä sekä muissa kunnan palveluissa.
Itsehoitoon ohjaavat menetelmät. Arkeen voimaa –toimintamallin
tms. selvittäminen, vertaisohjaajat?
Vanhemmuutta tukevien luentojen ja koulutusten järjestäminen.
Erityistä tukea tarvitsevien vanhempien vertaistukiryhmät,
voisiko esim. seurakunnan perhetyössä olla resursseja?
Elinkeinotyön kehittäminen kunnassa, mm. yrittäjien tapaamiset
sekä vuoropuhelu yrittäjien ja kunnan välillä,
elinkeinoasiantuntijan palvelut.
Oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksien kartoitus kunnassa,
ei toimi resurssien puutteen vuoksi.
Olisiko elinkeinoasiantuntijalla mahdollisuutta kartoittaa tarvetta
myös yrityksiltä? Ja käynnistää kouluyritysyhteistyötä.
AVIn Liikkuva aikuinen -kehittämishanke ja vapaa-aikatoimen
palvelut
Työttömien terveystarkastukset ja niiden hyödyntäminen
terveellisiin elintapoihin ohjaamisessa. Työkokeilut sekä

Päihteiden aiheuttamien
ongelmien vähentäminen

Mielenterveyden
edistäminen

Vanhemmuuden tukeminen

Työllisyyden
edistäminen

Yritysten
toimintaedellytysten
kehittäminen
Aikuiskoulutuksen
mahdollisuuksien
kehittäminen
Työkyvyn ylläpitäminen
Työllistymisen tukeminen

Arvio
toteut
umise
sta 1-3

Selvitys toteutumisesta

Hyvinvointitoimiala ja sote-palvelut

Sosiaalitoimi, sote-palvelut

Sote-palvelut, Anne Vesala selvittää materiaaleja

Sivistystoimi, Sosiaalitoimen perhepalvelut, MLL,
SRK
Elinkeinoasiamies ja kunnanjohto

Elinkeinoasiantuntija ja kunnanjohto
Sari Tryggillä asiantuntemusta
oppisopimuskoulutuksesta.
Hyvinvointitoimiala
Sosiaaliohjaaja selvittää, Liikkuva aikuinen kehittämishanke, Työpaja

2

10.6.2020
Pitkäaikaistyöttömien
aktivointi
työllistymistä
tukeviin
toimenpitei
siin.
Osallisuuden
ja yhteisöllisyyden
lisääminen

Pitkäaikaistyöttömien
määrä pysyy hallinnassa.

Tuetaan työntekijöiden
osaamisen kehittämistä
koulutusten kautta.
Asiakasosallisuuden
lisääminen

kuntouttava työtoiminta. Työpajatoiminnan kehittäminen.
Työpajatoiminta ja kunnan sosiaaliohjaajan palvelut. Yhteistyö
TE-toimistojen kanssa. Työvalmentaja Työpajalla (rahoitus
vuoden 2020 loppuun) ensisijaisesti nuorille, myös työikäisille.
Työpajalle haettu 2020 kehittämishanketta nuorten
kuntouttavaan työtoimintaan. Huomio! Pitkäaikaistyöttömien
määrä on nousussa.
Koulutusten tarjoaminen.

Työpaja, sosiaaliohjaaja, yhteistyöverkostot

Sosiaalitoimi

Kuntalaisille tehtävät palvelukyselyt joka toinen vuosi ja
palvelujen kehittämiseen tähtäävät työpajat.
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa.
Kunta on niin pieni ja byrokratia niin matala, että luonteva
kokemusasiantuntijayhteistyö päätöksenteon valmistelussa ei
vaadi
erityistä
osallisuusrakennetta.
Kunnassa
toimii
nuorisovaltuusto NUVA sekä Vanhus- ja vammaisneuvosto.

Hyvinvointitoimiala.

Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman seurantataulukko
1 = toteutus heikko tai alkuvaiheessa

2 = toteutunut osittain tai kohtalaisesti

3 = toteutunut hyvin, päämäärä saavutettu

Päämäärä

Päämäärän saavuttamista
tukevat tavoitteet

Toimenpiteet

Turvallinen ja
osallistava
toimintaympä
ristö

Turvallinen ja esteetön
asuin- ja liikkumisympäristö

Esteettömyyssuunnitelma

Tekniset ja ympäristöpalvelut

Liikenneturvallisuuden edistäminen

Liikenneturvallisuustyöryhmä.
Liikennesuunnittelun koordinaattorin
palkkaaminen Loimaan seutukunnalle.

Terveellinen elinympäristö

Liikenneturvallisuussuunnitelma

Arvio
toteut
umise
sta 1-3

Selvitys toteutumisesta
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10.6.2020
Monipuoliset ja helposti
saavutettavat harrastus- ja
osallistumismahdollisuudet.
Toimiva neuvontapalveluohjausjärjestelmä

Vammaisten
tukevien
palveluiden
kehittäminen
Onnistuneiden hoitoja hoivapalvelujen
järjestäminen

Osallisuuden
ja yhteisöllisyyden
lisääminen

Vammaisten osallistumista
ja
omatoimisuutta
vahvistavia ja yksilölliset
tarpeet
huomioivat
tukitoimet.
Asiakkaan palvelutarpeista
lähtevät,
tarkoituksenmukaiset
sijoitukset hoito- ja
hoivapalveluyksiköihin.
Työntekijöiden
toimintakykyä ylläpitävän
työotteen toteuttaminen
kaikissa yksiköissä.
Ikääntyvien hoidon
kehittäminen.

Osallisuutta ja
yhteisöllisyyttä tukeva
toiminta hyte-työssä.

Liikkuva aikuinen -kehittämishanke, matalan kynnyksen
liikuntaryhmien perustaminen (uudet kokeilut kuten tuolitanssit,
virtuaalijumpat, tuolijumpparyhmien perustaminen).
Liikuntaraatien toteutus.
KomPassi -ohjausta ja neuvontaa ikäihmisille.
Elintapaohjauksen palvelutarjottimen käyttö mukaan kaikkiin
neuvontapalveluihin.
Neuvonta- ja palveluohjausjärjestelmän tehostamiseen
kokeillaan: kotipalvelun vastaava sairaanhoitaja on ikäihmisten
tavattavissa joka kuukauden ensimmäinen perjantai
alk. 8.5.2020 klo 10-11. Digituen järjestäminen kuntalaisille.
Vanhus- ja vammaisneuvoston aktivoiminen ja kokoontuminen
useammin kuin nyt. Kohderyhmä on esittänyt kotisairaanhoidolle
toivetta esim. jostain yhteisistä tapaamisista tai luennoista, jossa
esiteltäisiin heille suunnattuja palveluita.

Hyvinvointitoimiala ja yhdistykset

Maakunta suosittaa kuntia laatimaan ikäasumisen ohjelman,
jonka osana tulisi tarkastella yhteisöllisten asumismallien
kehittämisen mahdollisuuksia.

Johtoryhmä

Työnohjausten käynnistäminen.

Kotihoidon vastaava sairaanhoitaja yrittää
käynnistää.

Jatketaan KomPAssin hankeajan jälkeistä yhteistyötä VarsinaisSuomen kuntien kanssa. RAIsoft-menetelmän käyttöönotto
kotihoidossa. Tulossa kun rahoitus varmistuu. Kotihoidon
käytänteiden kehittäminen muun muassa kirjauksen,
lääkehoidon ja erinäisten suunnitelmien päivitysten suhteen.
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Yhteisöllisyyttä lisäävät
tapahtumat ja ryhmät. Ikiliikkuja –hanke. Matalankynnyksen
toiminta, mm. harrasteryhmät ja esim. kulttuuripalveluiden
hyödyntäminen osallisuuden lisäämisessä, kuntalaisten
olohuone –idea. Vanhus- ja vammaisneuvosto. Muistikahvila
(50-90 ihmistä/krt), muistihoitaja Mari Sääksi. Tutuntupa/SRK.
Uusi kädentaitokerho suunnitteilla Työpajalle.

Sosiaalipalvelut
Hyvinvointitoimiala
Loimaan seudun digituen verkosto

Koolle kutsujana sosiaalijohtaja.
Voisiko ryhmätapaamisia tai luentoja järjestää
yhteistyössä jonkun vammaisjärjestön kanssa?
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Sosiaalipalvelut/ vanhus-palvelut ja kotihoito

Hyvinvointipalvelut, sote-palvelut, SRK,
yhdistykset, Vanhus- ja vammaisneuvosto
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10.6.2020
Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman seurantataulukko
1 = toteutus heikko tai alkuvaiheessa

2 = toteutunut osittain tai kohtalaisesti

3 = toteutunut hyvin, päämäärä saavutettu

Päämäärä

Päämäärän
saavuttamista tukevat
tavoitteet

Toimenpiteet

Ikäihmisten
toimintakyvyn
ja kotona
asumisen
tukeminen

Asuntojen toimivuus ja
turvallisuus

Esteettömyyssuunnitelma, sosiaaliohjaajan neuvontapalvelut

Tekniset ja sosiaalipalvelut

Omaehtoista asiointia
tukeva, kunnan eri alueet
huomioiva
palveluliikennejärjestelmä
Asiakkaan
tarvekartoitukseen
perustuva kotihoidon
järjestelmä
Asiakkaan kotona
selviämistä ja
omaishoitajan jaksamista
tukeva omaishoidon tuen
järjestelmä.

Kuljetuspalveluiden kehittäminen. Voisiko olla esim.
kimppakyytipalvelu/asiointiliikenne naapurikuntiin esim. 1 krt.
kuussa yhteistyössä kuljetuspalveluyrittäjän kanssa.
Kuljetuspalvelun tuottaminen kunnan ja yhdistysten tapahtumiin.
Asiakaslähtöisen palvelun yhä parempi toteutus kotipalvelussa.

Tekniset ja sosiaalipalvelut , yritykset sekä kolmas
sektori. Johtoryhmä.

Yhteistapaaminen, jossa Omaishoitajat ja hoidettavat kutsuttuna
tilaisuuteen jossa OmaisOiva voisi kertoa omaisille suunnatuista
palveluistaan. Kakku/kahvitarjoilu ja kyyti tarvitseville.
Omaishoitajien terveystarkastukset ja 70-vuotiaiden
terveystarkastukset. Yksilöohjausta Koskella kerran viikossa ja
kotikäyntejä tarvittaessa sekä Elintapaohjauksen ryhmä
Liedossa. Myös tasapainoryhmä toimii Koskella.
Kuntouttavan työotteen ja aktiivisen varhaisen tuen käyttäminen.

Sosiaalipalvelut/kotihoito/sosiaaliohjaaja, Loimaan
Seudun OmaisOiva

Palvelurakenteen
vahvistaminen kotona
asumista tukevilla
palvelumuodoilla.

Arvio
toteut
umise
sta 1-3

Selvitys toteutumisesta

Sosiaalipalvelut/ kotisairaanhoidon vastaava
sairaanhoitaja.

Härkätien terveysasema, fysioterapeutti Kirsi
Liimatta (terveystarkastukset ja elintapaohjaus)

Sosiaali-/Tekniset palvelut
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10.6.2020
Ikäihmisten
merkityksellisyyden
kokeminen ja
yksinäisyyden
ehkäisy

Kunta-järjestöyhteistyön
lisääminen

Yhdistysillat. Esim. SPR ystävätoiminnan koordinointi
yhteistyössä vanhuspalveluiden kanssa. Digituen koordinointi
kuntaan esim. yhteistyössä Eläkeliiton kanssa.

Hyvinvointitoimiala

Ikäihmisten osallistaminen
palveluiden suunniteluun

Vanhusneuvosto voisi laatia merkityksellisyyden kokemisen
lisäämisen ja yksinäisyyden vähentämisen idealistan. Sekä
järjestää tilaisuuden, jossa kaikki kuntalaiset saisivat tulla
ideoimaan vanhuspalveluiden kehittämistä kunnassa. Tätä on
toivottu mm. muistikahvilassa.

Sosiaalipalvelut ja vanhus- ja vammaisneuvosto

Palveluohjauksen
sisältöjen laajentaminen

Kattamaan myös mm. kulttuuripalvelut, järjestöjen hyte-palvelut
sekä liikuntapalvelut.

Ikäihmisten
päivätoiminnan
kehittäminen

Henkilöstöresurssien lisääminen päivätoimintaan, koska tulijoita
on enemmän kun paikkoja. Esitetty 5 pv/viikko, nyt 3 pv/vko.

Sosiaalipalvelut ja hyvinvointitoimiala

Sosiaalipalvelut/ kotisairaanhoidon vastaava
sairaanhoitaja.
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