
 

Fokusområde / 

Kohdealue 

Målsättning/Tavoite Åtgärd/Toimenpide  

(kommunerna definierar konkret, 

kunnat määrittelevät 

konkreettisesti) 

Mätare/Mittari Uppföljning & utvärdering / 

Seuranta ja arvionti 

(kommunerna definierar på 

vems ansvar och tidtabellen för 

uppföljning. Kunnat 

määrittelevät kenen vastulla ja 

seurannan aikataulu) 

1.  

Förebygga, upprätthålla 

och öka välmående  

Hyvinvoinnin 

ylläpitäminen 

ja lisääminen sekä 

ennaltaehkäisevä työ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Friska och aktiva barn (fysisk hälsa) 

Terveet ja aktiiviset lapset  

(fyysinen terveys) 

Lågtröskel kostnadsfri 

hobbyverksamhet utvecklas i 

samarbete med 3. sektorn, 

definiera hur? 

 

Matalan kynnyksen maksutonta 

harrastustoimintaa kehitetään 

yhteistyössä 3. sektorin kanssa, 

täsmennä miten? 

 

Tjänsternas tillgänglighet t.ex. 

fritidssektorn lånar ut utrustning 

Palveluiden saavutettavuus esim. 

vapaa-aikatoimi lainaa välineistöä 

 

Rörelse erbjuds i daghem o. skola, 

vem & hur? 

Liikuntaa tarjotaan päiväkodissa ja 

koulussa, kuka & miten? 

 

Information till familjer 

Tietoa perheille 

 

Enkäten hälsa i skolan  

(t.ex. med indikatorn: 

motionerar minst en timme 

per dag / antal barn) 

 

Kouluterveyskysely 

vähintään tunnin päivässä 

liikkuvat 

 

Skolfrånvarodagar 

Poissaolopäivät koulusta 

 

Uppföljning av övervikt 

(skolhälsovården) 

Ylipainon seuraaminen 

(kouluterveydenhuolto) 

 

FinLapset-undersökning 

(utvalda indikatorer) 

FinLapset-tutkimus (valitut 

indikaattorit) (Lasten 

terveys, hyvinvointi ja 

palvelut LTH-kysely)  

Presentera resultat på 

föräldramöten 

Tulosten esittäminen 

vanhempainillassa 

 

Mångprofessionell 

samarbetsgrupp för 

ungdomssektorn 

Nuorisotoimen monialainen 

yhteistyöryhmä  

 
 



 

 

 
 

Öka barns kunskap om fysisk hälsa 

Lisätään lasten tietoa fyysisestä 

terveydestä 
 

 

  

2.  Öka trygghetskänsla 

Lisätä turvalllisuuden tunnetta 

Mobbningsförebyggande 

verksamhet, regler & förebyggande 

program 

Kiusaamisen vastainen toiminta, 

säännöt & ennaltaehkäisevä 

ohjelma 

 

Våldsscreening i basservicen 

Väkivaltaseulonta peruspalveluissa 

 

Kompisverksamhet 

Kaveritoiminta 

 

Närvarande vuxna –> engagerade 

Lähellä olevat aikuiset --> 

sitoutuneet 

Skolhälsovårdens 

undersökningar 

Kouluterveydenhuollon 

tarkastukset 

 

Enkäten hälsa i skolan, 

kommunala/skolvisa svar 

Kouluterveyskysely, 

kunta/koulukohtaiset 

vastaukset 

 

Audit i bruk med föräldrar, 

gravida & tonåringar 

Audit käytössä vanhempien, 

raskaana olevien ja nuorten 

kanssa  

 

Våld i parrelationer 

kartläggs systematiskt med 

THLs blankett 

Lähisuhdeväkivaltaa 

kartoitetaan 

systemaattisesti THL 

lomakkeella 

 

FinLapset-undersökning 

(utvalda indikatorer) 

FinLapset-tutkimus (valitut 

indikaattorit)  

Ansvarstjänsteman 

Vastuuvirkamies 

 

Exempelvis nämnder, 

styrgruppen för elevhälsa 

Esim. lautakunnat, 

oppilashuollon ohjausryhmä 

 

Organ för förebyggande 

rusmedelsarbete (vuxna och 

barn)   

Ehkäisevän päihdetyön toimielin 

(aikuiset ja nuoret)  

 

 
 



3.  

Fungerande samspel i familjen & psykiskt 

välbefinnande  

Toimiva vuorovaikutus perheessä & 

psyykkinen hyvinvointi 

 

Stöd i barn/föräldrarelationer 

Vanhempi/lapsisuhteen tuki 

 

 
 

Tidig identifiering t.ex. genom 

metoden Föra barnen på tal 

(rådgivning, småbarnspedagogik 

och skola) 

Varhainen tunnistaminen, esim. 

Lapset puheeksi menetelmällä 

(neuvola, varhaiskasvatus ja koulu)  

 

Informationsspridning om psykisk 

hälsa till barn och föräldrar (genom 

material och självhjäpsmetoder) 

Tiedon jakaminen psyykkisestä 

terveydestä lapsille ja vanhemmille 

(materiaalien ja 

itseapumenetelmien kautta) 

 

Tillgång till familjerådgivningens 

tjänster  

Pääsy perheneuvolan palveluihin 

 

Familjearbete och hemservice 

Perhetyö ja kotipalvelu 

 

Olika familjecentrerade aktiviteter 

(se fokusområde 3 och 

målsättningar)  

Muut perheille suunnatut toiminnot 

(ktso fokusalue 3 ja tavoitteet) 

Antal kontakttagningar till 

socialvården och 

barnskyddanmälningar 

 

Enkäten hälsa i skolan t.ex. 

indikatron: nöjd med egna 

livet 

Kouluterveyskysely esim. 

indikaattori tyytyväisyys 

omaan elämään 

 

FinLapset-undersökning  

FinLapset-tutkimus  

Område: mentalhälsa 

Aihe: mielenterveys 

 

Besök hos 

familjerådgivningen, 

väntetiden  

Käynnit perheneuvolassa, 

odotusajat 

 

Utdelat material, tillgång till 

material (hemsidor, 

brochyrer etc.)  

Jaettu materiaali pääsy 

materiaaliin (kotisivut, 

esitteet jne.) 

 

 



Antal klienter / besök inom 

familjearbete och 

hemservice 

Asiakasmäärät / perhetyön 

ja kotipalvelun käynnit 

 

 
 

4. Trivseln i skolan / 

småbarnspedagogiken 

Viihtyvyys koulussa/varhaiskasvatuksessa 

Fungerande 

tvåvägskommunikation, 

systematiska föräldrasamtal 

Toimiva kaksisuuntainen 

vuorovaikutus, systemaattiset 

vanhempainkeskustelut 

 

Friska byggnader  

Terveet rakennukset 

 

Tillräckligt många lyssnande vuxna, 

resurser 

Riittävästi kuuntelevia aikuisia, 

resurssit  

Enkäten hälsa i skolan, t.ex. 

indikatorn: tycker om att gå 

i skolan 

Kouluterveyskysely, 

indikaattori esim. pitää 

koulunkäynnistä 

 

FinLapset-undersökning  

FinLapset-tutkimus, t.ex. 

indikatorn: trivsel i 

småbarnspedagogiken  

esim. Indikaattori: 

viihtyminen 

varhaiskasvatuksessa 

Utvärdering 

-både barn / familj 

-personal 

Arviointi sekä lapset että 

perheet, henkilökunta 

 

Trivseln kan följas upp på 

utvecklingssamtal åk 1+5+8 samt 

i samband med omfattande 

hälsogranskningar varje år 

 

Viihtyvyyttä voidaan seurata 

arviointikeskusteluissa luokalla 

1+5+8 sekä laajojen  

terveystarkastusten yhteydessä 

joka vuosi 

 

Fokusområde / 

Kohdealue 

Målsättning/Tavoite Åtgärd/Toimenpide Mätare/Mittari Uppföljning & utvärdering / 

Seuranta ja arvionti 



2.  

Stärka delaktigheten  och 

delaktighetskunnande 

Osallisuuden ja 

osalllisuusosaamisen 

vahvistaminen 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Ibruktagning av delaktighetsverktyg 

Osallisuusvälineiden  käyttöönotto 

Barnkonsekvensanalys tas i bruk 

Lapsivaikutusten arviointi otetaan 

käyttöön 

 

Delaktighetforum 

Osallisuusfoorumit  

 

Fungerande elevråd/kår Toimivat 

oppilaskunnat 

Barnparlament Lapsiparlamentti 

 

Ungdomsfullmäktige med 

inflytande  

Nuorisovaltuusto, jolla 

vaikutusmahdollisuuksia 

 

Sociala medier och andra direkt 

demokrati 

Some- ja muu suora demokratia 

Respons från tillfällena 

Palaute tilaisuuksista 

 

Antal sammankomster / 

initiativ 

Kokousten aloitteiden ym. 

määrä 

 

Enkäter 

Kyselyt  

 

Shiers osallisuusmittari 

käytössä eri sektoreissa  

Shiers delaktighetsmätare i 

användning inom olika 

sektorer 

Kommunstyrelsens och -fullmäktiges 

uppgift  

Kunnanhallituksen ja -valtuuston 

tehtävä 

2. Användning av digitala hjälpmedel 

Digitaalisten apuvälineiden käyttö 

Informering om olika chat-

stödtjänster till unga och föräldrar 

(kommunala / 3. sektor) 

Erilaisista chat tukipalveluista 

informointi nuorille ja 

vanhemmille (kunnalliset / 3. 

sektori) 

Decibel, Reimari 

ungaideer.fi, pocket democracy 

 

Användningsgrad 

Käyttäjämäärät 

 

 

 
 

 



Ibruktagning / utveckling av 

informationskanaler: Wilma, 

Päikky 

Käyttöönotto / kehittäminen muut 

informaatiokanavat: Wilma, 

Päikky  

 

Streaming/Digitala 

studiemöjligheter Striimaus/digit. 

opiskelumahdollisuudet  

3. Kunskap om barns rättigheter ökar, 

medvetenheten om 

barnkonventionen  

 

Osaaminen lasten oikeuksista 

lisääntyy, tietoisuus lasten oikeuksien 

sopimuksesta 

Utbildningar om barns rättigheter 

och delaktighetskunnande / 

Koulutukset lasten oikeuksista ja 

osallisuusosaamisesta 

 

Informationsspridning 

Tiedottaminen 

 

 
 

 

Utvärdering av utbildningar 

Koulutuksien arviointi 

 

Utförda 

barnkonsekvensanalyser 

Tehdyt lapsivaikutusten 

arvioinnit 

 

 

4. Att förbättra kundupplevelse 

 Asiakaspalvelukokemuksen 

parantaminen 

Kundnöjdhet uppföljs regelbundet 

Asiakastyytyväisyyttä seurataan 

säännöllisesti 

Enkäten om kundnöjdheten 

Asiakastyytyväisyyskysely  

 

5. Yhteisöön kuuluminen vahvistuu 

Känslan av samhörighet förstärks 

Familjecenters 

mötesplatsverksamhet utvecklas i 

samarbete med föreningar 

Perhekeskuksen 

kohtaamispaikkatoimintaa 

kehitetään yhteistyössä 

järjestöjen kanssa 

 

Enkäten hälsa i skolan, t.ex. 

indikatorn: Samhörighet i 

familjen 

Kouluterveyskysely, esim. 

Indikaattori: perheen 

yhteenkuuluvuus 

 

FinLapset-undersökning  

 



Skolfarfar och -mormor 

Koulukummit/-mummit,  

 

Vänelevsverksamhet 

Kummioppilastoiminta 

 

Klassteambuilding 

Luokan ryhmäytymispäivät 

FinLapset-tutkimus 

 

 

 

Antal barn i 

hobbyverksamhet  

Lasten määrä 

harrastustoiminnassa 

 
 

 

Fokusområde / Kohdealue Målsättning/Tavoite Åtgärd/Toimenpide Mätare/Mittari Uppföljning & utvärdering / 

Seuranta ja arvionti 

3. Rätt stöd vid rätt tid  

Oikea apua oikeaan aikaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

Utveckling av 

familjecenterverksamhetsmodellen 

Perhekeskustoimintamallin 

kehittäminen  

Avtal gällande 

mötesplatsverksamhet som del av 

familjecenter utarbetas 

(föreningar/församlingar)  

Laaditaan sopimukset 

kohtaamispaikkatoiminnasta 

osana perhekeskusta 

(järjestöt/seurakunta) 

 

Kartlägga nuvarande mötesplatser 

Kartoittaa olemassaolevat 

kohtaamipaikat 

 

Verksamhetsplan för familjecenter 

uppgörs  

Laaditaan toimintasuunnitelma 

perhekeskukselle 

 

Antal mötespunkter 

offentliga / 3. sektorn 

Kohtaamispaikkojen määrä 

julkinen / 3. sektori 

 

Antal avtal / Sopimusten 

määrä 

 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kamratsstöd för föräldrar erbjuds 

Vertaistukea vanhemmille 

tarjotaan 

 

Stödpersonverksamhet 

Tukihenkilötoiminta 
 

2.  

Varhainen tuki vanhemmuuteen 

Tidigt stöd i föräldarskapet 

Ökning av familjearbete och 

hemservice i tidigt skede  

Varhaisen tuen perhetyön ja 

kotipalvelun lisääminen 

 

 

Digitala servicemöjligheter, 

rådgivningens chat, möjlighet till 

digital kontakttagning  

Digitaaliset palvelumahdollisuudet 

yhteydenottomahdollisuus, 

neuvola-chat  

 

Kamratstöd till föräldrar utvecklas 

Vertaistuki vanhemmille on 

kehittynyt  

 

Utveckling av ledda 

föräldrargrupper för att stöda 

föräldrarskapet  

Ohjatun ryhmämuotoisen 

vanhemmuuden tuen 

kehittäminen 
 

Minskat antal 

barnskyddsanmälningar 

Lastesuojeluilmoitusten 

väheneminen 

 

 

Antal anställda som jobbar 

med det 

Työntekijöiden määrä 

 

 

Väntetider till tjänster 

Odotusajat palveluihin  

 

 

Använding av 

evidensbaserat metoder, 

antal  

Näyttöön perustuvien 

menetelmien määrä 

 

Antal familjecenter, 

mötesplatser 

 



Perhekeskusten ja 

kohtaamispaikkojen määrä 

 

FinLapset-undersökning, 

t.ex. indikatorn:  

delaktighet i dagklubbar, 

familjecafén /  

FinLapset-tutkimus,  

esim. indikaattori: 

osallisuus 

päiväkerhotoimintaan, 

perhekahvilatoimintaan 

3. 

Kostnadseffektivitet 

Kustannustehokkuus 

Utnyttjandet av 

kunskapsbaserade arbetsmetoder, 

systematik 

Tietoon ja näyttöön perustuvien 

työmenetelmien hyödyntäminen, 

sytemaattisuus 

 

Servicehandledning och 

servicekedjor 

Palveluohjaus ja palveluketjut 

 
 

  

4. Fostran och undervisning av hög 

kvalitet försäkras 

Korkealaatuinen kasvatus ja opetus 

turvataan 

Projektirahoituksella lisäresursseja 

(ryhmäkoon pienentäminen, 

erityisopetukseen lisäresursseja, 

jne.) 

Tilläggsresurser genom 

projektmedel (minskade grupper 

tilläggsresurser inom 

specialpedagogiken) 

Personalens behörighet 

Henkilökunnan pätevyys 

 

Gruppstorlek 

Ryhmäkoot 

 

 



 

Tillräcklig och kunnig personal 

Riittävä ja osaava henkilökunta 

 

Systematiska fortbildningar  

Systemaattisia jatkokoulutuksia 

 

 
 

Resursering 

Resursointi 

 

Anonyma trivselenkäter 

Nimettömiä 

viihtyvyyskyselyitä.  

 

Antal fortbildningar 

Jatkokoulutuksien määrät 

    

    

    

 


