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Raasepori on yksi ensimmäisistä kunnista Suomessa, jotka ovat saaneet UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. 
http://www.raasepori.fi/kaupunki-pahkinankuoressa/lapsiystavallinen-kunta 

Tavoite Toimenpide Vastuutaho Kumppanit Aikataulu 

Lasten ja nuorten 
kuuleminen sekä 
heidän osallisuutensa 
ja vaikutus-
mahdollisuuksiensa 
lisääminen  

Nuorisovaltuuston ja paikallisesti 
oppilaskuntien hyödyntäminen 
lausuntopyyntöjen tms. muodossa. 
Joka lautakunta pyytää vähintään 
kerran vuodessa nuorisovaltuuston 
lausunnon nuoria koskevaan asiaan. 
Erityistä painoa on asetettava 
vähemmistöihin kuuluvien lasten 
kuulemiseen. 

Kaupunginvaltuusto Kaikki kaupungin toimialat 
Nuorisovaltuusto  
Oppilaskunnat  

 

2016- 

 

Opetussuunnitelmatyö, 
toimenpiteiden kirjaaminen 
lukuvuosisuunnitelmaan, 
henkilökunnan täydennyskoulutus. 

Sivistystoimi UNICEF (täydennys-
koulutuksen toimittaja)  
Alan muita asiantuntijoita  
Perusturvatoimi 
 

2016- 

 

Lasten ja nuorten 
palvelujen toimijoiden 
yhteistyön 

Palvelurakenteen ja -prosessien 
kehittäminen ja selventäminen. Niistä 
informointi yhteistyötahoille ja 
asiakkaille, esim. internetsivujen ja 
esitteiden muodossa. 

Kaupungin toimialat 

 

Kolmas sektori  
HUS Raaseporin sairaala 

Jatkuva 

http://www.raasepori.fi/kaupunki-pahkinankuoressa/lapsiystavallinen-kunta
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tiivistäminen ja 
yhteistyömuotojen 
kehittäminen 

Yhteistyön lisääminen 
mielenterveyshuollon, lapsi- ja 
perhetyön, perhekeskuksen ja 
aikuissosiaalityön kesken painopiste 
vanhemmuudessa. 

Perusturvatoimiala/lapsi- ja 
perhetyön yksikkö sekä 
mielenterveysyksikkö 

Perhekeskus  
Aikuissosiaalityön yksikkö 
Maahanmuuttajatoimisto  
HUS Raaseporin sairaala  
Kolmas sektori 

2016- 

Yhteisten työmenetelmien 
käyttöönotto:  

 International Child Development 
Program (ICDP)/Kannustava 
vuorovaikutus -ohjelma 

 Lapset puheeksi-
keskustelu/Toimiva lapsi & perhe  
-työn menetelmä  

 Oppilashuoltohenkilöstön yhteinen 
koulutus 

 PRIDE-koulutus; 
sijaisperhetoiminnan kehittäminen 
ja säännöllinen ohjaus yhteistyössä 
lastensuojelun / mielenterveystyön 
kesken 

 
 

Perusturva- ja sivistystoimet 

 

Koulutusten tuottajat:  

 ICDP: THL  

 Lapset puheeksi: 
Suomen 
mielenterveysseura 

2016- 

Turvallinen, kehittävä, 
esteetön ja viihtyisä 
ympäristö 

Tutkimus koulun ja 
opiskeluympäristön terveydestä, 
turvallisuudesta ja hyvinvoinnista 
tehdään joka kolmas vuosi.   

Perusturvatoimi/koulu- ja 
opiskeluterveydenhuolto 

 

Oppilaitos ja sen oppilaat 
/opiskelijat, koulu- ja opis-
keluterveydenhuolto, ter-
veystarkastaja, henkilö-
kunnan työterveyshuolto, 

2016- 
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Tutkimuksessa todettujen puutteiden 
korjaamista seurataan vuosittain. 

 

työsuojelu, sisäiset pal-
velut (IS). Mielellään myös 
muita asiantuntijoita esim. 
fysioterapia, ympäristö- ja 
terveydenhuolto, suun 
terveydenhuolto sekä 
vanhempien edustaja. 
 

Nuorisotoimisto yhdessä käyttäjien 
kanssa toteuttaa skeittihallin 
sisätiloissa. 

Nuorisotoimisto Käyttäjät  
Liikuntakanslia 
Nuorisovaltuusto 

2016 

Leikkipuistojen kehittäminen.  Yhdyskuntatekninen 
osasto/puistoyksikkö  

Liikuntakanslia 
Nuorisovaltuusto 
Vammaisneuvosto 
Vanhusneuvosto 

Jatkuva 

Koulujen ja päiväkotien pihojen 
kehittäminen ja valvonta. Koulupihat 
rakennetaan oppimisympäristöiksi. 

Sivistystoimi 
Sisäiset palvelut 

 
Oppilaskunnat  
Vanhemmat 
Vammaisneuvosto 

2017- 

Nuorisotilojen toiminnan ja tilojen 
kehittäminen. 

Nuorisotoimisto  
Sisäiset palvelut 

Nuorisovaltuusto 
Vammaisneuvosto 

Jatkuva 

Sisäilmatyö yhteistyössä. Sisäilmaryhmä Kaupungin toimialat Jatkuva 
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Turvallinen koulutie: 
liikenneturvallisuuden valvonta ja 
parantaminen sekä koulujen ja 
päiväkotien saattoliikenteen 
suunnittelu. 

Yhdyskuntatekninen osasto 
Sivistystoimi 

 

Poliisi 
Liikenneturva 

 

Jatkuva 

Varhaisen tuen 
vahvistaminen 

Kotipalvelu lapsiperheille saatavilla. Perusturvatoimi/ehkäisevän 
terveydenhoidon yksikkö 

Perusturvatoimi/ 
sosiaalipalvelut 

2016 

Perhekeskustoiminnalle yksi 
keskitetty päätoimipiste Raaseporiin. 

Perusturvatoimi/ehkäisevän 
terveydenhoidon yksikkö 

 2017 

Koululaisten (1-2 luokkalaiset ja 
erityistuen tarpeessa olevat lapset) 
aamu- ja iltapäivätoiminnan 
kehittäminen ja toiminnan 
yhtenäistäminen. 

Sivistystoimi Nuorisotoimisto 
Liikuntakanslia 
Kulttuuritoimisto 
Seurakunta, yhdistykset 

2017 

 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon 
kehittäminen: koululääkäripalvelun 
saatavuuden takaaminen. 

Perusturvatoimi/koulu- ja 
opiskeluterveydenhuolto. 

 2016 

 

Lasten ja nuorten tarpeiden 
huomioiminen päihdetyössä: 
kaupungin päihdetyöohjelman 
valmistelu ja toimeenpano. 

Perusturvatoimi Sivistystoimi 
Nuorisotoimisto 

2016–2017 

 



 
Raaseporin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma: toimenpiteet 2016–2017 

 
 

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.4.2016 § 28 

5/6 

Ohjaamo -toimintamallin 
kehittäminen (matalan kynnyksen 
palvelupiste nuorille). 

 

Perusturvatoimi / 
Työllisyyspalvelut, 
nuorisoyksikkö 

Unga nätverket  Syksystä 
2015 alkaen 

Terve ihminen 
terveessä ruumiissa 

Erilaisten teemakokonaisuuksien 
toteuttaminen: Liikkuva koulu (OKM:n 
ohjelma), lukemisharrastuksen 
edistäminen, Kulttuuripolku. 

Sivistystoimi Oppilas- ja 
opiskeluterveydenhuolto 
Nuorisotoimisto 
Liikuntakanslia 
Oppilaskunnat 
Nuorisovaltuusto 

2016- 

Käytettävissä taide- ja 
musiikkikasvatusta sekä teatteri- ja 
kirjallisuuselämyksiä monipuolisen 
kulttuuritarjonnan, toimivien tilojen ja 
aukioloaikojen kautta. 

Sivistystoimi/Kulttuuritoimisto 
Kirjasto 
Kansalaisopisto 
Musiikki-instituutti 
Maakuntamuseo 

Nuorisotoimisto  
Nuorisovaltuusto  
Varhaiskasvatus 
Muu sivistystoimi  
Kolmas sektori 

2016- 

 

Käytettävissä terveyttä edistävää 
toimintaa tarkoituksenmukaisissa 
liikuntapaikoissa. Lasten ja nuorten 
spontaania terveysliikuntaa 
mahdollistetaan ja kannustetaan 
avoimilla liikuntapaikoilla (jääradat, 
hiihtoladut, skeittipuisto, parkour-
puisto jne.). 

 

Liikuntakanslia 

 

Nuorisotoimisto 
Puistoyksikkö  
Urheiluseurat  
Nuorisovaltuusto 

2016–2017 
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Toiminta-avustukset yhdistyksille. Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus  
Kulttuuri-, vapaa-aika- ja 
perusturvalautakunnat 
Yhdistykset 

Vuosittain 

Maahanmuuttajataustaisten ja 
kantaväestön lasten ja nuorten 
yhteiset liikuntaleirit ja liikunnalliset 
aktiviteetit. 

Maahanmuuttajatoimisto Kolmas sektori 
Nuorisotoimisto 

2016- 

Hyvinvointityön 
vaikutusten seuranta 

Hyvinvointisuunnitelman seuranta- ja 
arviointityöryhmän nimeäminen 
kaudelle 2016–2017. 

Kaupunginvaltuusto Kaupungin johtoryhmä 
Hyvinvointisuunnitelman 
päivittämisen työryhmä 

Hyvinvointi-
suunnitelman 
hyväksymisen 
yhteydessä 

Vuosittainen seurantaraportointi 
kaupunginvaltuustolle. 

Kaupunginvaltuusto 
Kaupungin johtoryhmä 

Hyvinvointisuunnitelman 
seuranta- ja arviointi-
työryhmä 

Vuosittain, 
keväällä. 


