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Ohjelmasuunnitelma - visio 
 

Ennalta ehkäisevät ja oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut kuntapalvelut antavat kuntalaiselle mah-
dollisuuden asua kahden kansallispuiston kodissa Tammelassa. Hyötytavoitteena ohjelmasuun-
nittelun pohjana toimivat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut, perhepalvelut ja liikku-
maan houkuttelevat vapaa-ajan palvelut. Myös monipuolinen ympäristö houkuttelevat asumaan ja 
virkistymään Tammelassa.   
 

1. Tausta ja nykytila kehitysohjelman kohdealueella 
 

1.1 Hyötytavoite 1: Liikuntapalvelut  
 

Liikkuminen ja liikunta lisäävät kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Liikuntapalve-
luiden tavoitteena on hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla. Liikuntapalveluiden tehtäviin kuu-
luu liikunta- ja ulkoilupaikkojen ylläpito ja niiden kehittäminen sekä aktivoida Tammelalaisia liik-
kumaan oman elämänlaatunsa parantamiseksi. Liikuntapalvelut jakavat vuonna 2020 avustuksia 
urheiluseuroille ja liikuntatoimintaa järjestäville yhdistyksille. Liikuntapaikkarakentamista jatketaan 
liikuntapuiston kattavan pitkäntähtäimen suunnitelman mukaan vuonna 2020 luoden kattavat lii-
kuntapaikat kaikille ikäryhmille. Kuntalaisille järjestetään monipuolista liikuntatarjontaa sekä oh-
jauspalveluja. Matalankynnyksen kohdennettuja liikuntapalveluja tullaan lisäämään vuonna 2020. 
Kuntalaisten liikuttamista jatketaan mm. jumppien, kuntosaliryhmien, kunto ja terveysliikuntata-
pahtumien, 1-2 luokkalaisten liikuntapassi kampanjan sekä 70 + tasapainokoulun palveluiden jär-
jestäjänä. Toiminnan sisällössä otetaan huomioon kaikkien ikäryhmien liikuttaminen. 

 

1.2 Hyötytavoite 2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen  
 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tehtävä. Se on tietoista voimavarojen kohden-
tamista kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Käytännössä kyse on tehtävistä, joiden tavoittee-
na on kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ja syrjäytymi-
sen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Edistämällä hyvinvointia parannetaan kuntalaisten 
elämänlaatua, lisätään työllisyyttä ja tuottavuutta ja hillitään sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuu-
den kasvua.  
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Käy-
tännössä yhteistyötä tulee tehdä kuntaorganisaation sisällä eri toimialojen välillä sekä hyvinvointi-
kuntayhtymän kanssa. Työn laaja-alaisuuden vuoksi yhteistyötä tarvitaan myös kunnan ja alueen 
muiden toimijoiden kanssa. Näitä ovat esimerkiksi järjestöt, seurakunnat, yritykset sekä alueelliset 
toimijat kuten oppilaitokset, sairaanhoitopiirit, osaamiskeskukset ja maakuntaliitot. 
 
Osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Tammelan kunta toteuttaa Unicefin Lapsiystävälli-
nen kunta (LYK) –mallia. Lapsiystävällisessä kunnassa kaikkia lapsia (0-18v) kohdellaan tasa-
arvoisina kunnan asukkaina. Heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin, toteut-
tamiseen ja kehittämiseen. Mallia noudattavia kuntia ohjaa YK:n lapsen oikeuksien sopimus. 
Kunnan päätöksenteossa arvioidaan lapsivaikutuksia ja hyödynnetään lasten ja nuorten tietämys-
tä ja toiveita omasta arjestaan. Lisäksi kaiken ikäisiä kuntalaisia tiedotetaan lapsen oikeuksista. 
Lapsiystävällinen kunta työskentelyä koordinoi moniammatillinen ohjausryhmä. 
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Tavoitteet 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittämisohjelman tavoitteet pohjautuvat suunnitelmalli-
seen kuntalaisten osallisuutta ja hyvinvointia lisäävään palvelumuotoiluun, sekä verkostomaiseen 
yhteistyöhön seutukunnalla ja maakunnassa. 
Lapsiystävällinen kunta -mallin tavoitteena on sitoutua edistämään ja toteuttamaan Lapsen oi-
keuksien sopimuksen neljän pääperiaatteen -  syrjimättömyys, lapsen edun huomioiminen, oikeus 
elämään ja kehittymiseen, lapsen näkemysten kunnioittaminen - mukaista toimintaa kunnassa. 
 
 

1.3 Hyötytavoite 3: Toimivat tilat ja toimintaympäristö  
 

Terveelliset energiatehokkaat tilat ja toimintaympäristöt luovat kunnan toiminnalle pohjan. Perus-
parannusten ja uusinvestointien yhteydessä arvioidaan ilmastovaikutukset ja pyritään ilmaston-
muutoksen torjuntaan edistäviin ratkaisuihin.  
 
Tavoitteet 
 
Yhtenäiskoulu koulu on tulossa peruskorjausikään. Koulukiinteistöstä on tehty kartoitus millä laa-
juudella korjaus/uudisrakentaminen lähtee liikkeelle. Tällä toimenpiteellä kartoitetaan koko koulu-
kiinteistö ja tarkastellaan myös liikuntatilojen mitoituksen osalta. 
 
Kunnantalon tiloja pyritään käyttämään tulevaisuudessa nykyistä monipuolisemmin. Tiloja käyte-
tään jatkossa virasto/toimistokäytössä, kirjastona sekä kaikkia kuntalaisia palvelevana olohuo-
neena. 
 
Kunnan toimiva, energiatehokas ja hyvin hoidettu kiinteistökanta pidetään kustannustehokkaasti 
kunnossa ja pitkälle tulevaisuuteen. Erityisesti varmistetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuk-
sen tilojen terveellisyys ja turvallisuus. 
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2. Yhteys strategiaan 
 

Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut -ohjelman tavoitteena on kehittää 
kunnan peruspalveluja etsimällä keinoja ja tapoja kolmen hyötytavoitteen kautta. Hyötytavoitteina 
ohjelmaa kannattelevat kuntalaisten terveyden edistäminen liikkumisen kautta, lapsi- ja perhepal-
veluiden kehittäminen sekä kunnan omistamien kiinteistöjen ja toimintaympäristöjen käyttö mah-
dollisimman asukaslähtöisesti.   
 
Ohjelmalla on useita yhtymäkohtia kunnan strategiaan. Ohjelma toteuttaa vision mukaista edellä-
kävijyyttä ja Suomen paras kunta –tavoitetta sekä arvojen mukaista asiakaslähtöisyyttä, vastuulli-
suutta, yhdessä onnistumista ja tahtoa uudistua. Ohjelma toteuttaa osaltaan strategiaperustan 
mukaista kunnan kokonaisvaltaista muutosta, kohti elinvoimaista Tammelaa. Ohjelman vahva kyt-
kös kunnan strategian visioon ja muihin kehittämisohjelmiin lisää ohjelman strategista merkitystä. 

 

3. Tavoitteet ja mittarit 
 

3.1 Hyötytavoite 1: Liikuntapalvelut  
 

Liikuntapalveluiden kehittämisohjelman tavoitteena on kehittää liikuntapalveluita niin että kaiken 
ikäisillä ihmisillä on hyvät puitteet liikunnan harrastamiseen Tammelassa. Varhaiskasvatus ja pe-
rusopetus ovat valtakunnallisten kärkihankkeiden kautta aktiivisesti mukana edesauttamassa 0-
17-vuotiaiden arkipäivän liikunnallistamista. Hankkeiden kautta luodaan pysyviä rakenteita sekä 
toimintakulttuurimuutoksia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rakenteisiin. 
 
Kärkihankkeina Tammelan liikuntapaikat 2020 luvun tasolle, 2021 liikuntapuiston kuntosalin pe-
ruskorjaus ja laitehankinnat, 2023 kuntorataverkoston parantaminen ja 2024 liikuntapuiston kiin-
teistön peruskorjaus. Yhtenäiskoulua suunniteltaessa otetaan huomioon liikuntatilojen oikea mitoi-
tus nykypäivän tarpeet huomioiden. Luoden paremmat ja monipuolisemmat liikuntapaikat kunta-
laisille ottaen huomioon lapset, nuoret, aikuiset sekä ikäihmiset. Liikuntapaikkojen kunnossapitoon 
ja huoltoon tulee jatkossa olla oikeinmitoitetut resurssit, sekä työvälineet joilla mahdollistamme lii-
kuntapaikkojen hyvän kunnon. 
 
Tammelan luontokohteet tarjoavat loistavat puitteet luonnossa liikkumiseen ja luontoliikunnan jär-
jestämiseen. Luonnon hyvinvointivaikutukset ovat keskeisennä tekijänä kuntalaisten hyvinvoinnin 
lisääjänä. 
 
Ikäihmisten liikkumisen lisäämiseksi on tärkeää ottaa huomioon toimivat kulkuyhteydet kyliltä Kir-
konkylään ja Forssaan. Näin heillä on mahdollisuus asiointiin ja pääsy liikunta- ja kulttuuripaikoille. 
Siirtyminen kotoa yleisille paikoille lisää ihmisten omatoimisuutta ja kokoontumismahdollisuuksia. 
Julkisen- ja palveluliikenteen suunnittelussa on oleellista huomioida esiopetus- ja koulukuljetusten 
sekä eri-ikäisten ihmisten kuljetusten yhdistäminen. Tarpeiden mukaan riittävällä kuljetustarjon-
nalla mahdollistetaan koululaisten ajallisesti lyhyet koulumatkat sekä ikäihmisten liikkumismahdol-
lisuudet. Tavoitteena on perheiden yhteisen liikkumisen lisäämisen ja omaehtoiseen liikkumiseen 
kannustaminen.   
 
Toimintaa ja opetusmenetelmiä kehitetään liikkumista lisääviksi, tämä edellyttää mm. johdonmu-
kaista ja suunniteltua kouluttautumista. Kehittämällä liikuntapalveluiden toimintaa meillä on tarjota 
kuntalaisille laadukkaita kunto- ja terveys liikuntapalveluita. Ajanmukaisten ja hoidettujen liikunta-
paikkojen kautta mahdollistamme kuntalaisten omatoimisen liikkumisen harrastamisen eri lajien 
parissa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen valtakunnallisten hankkeiden kautta luomme lap-
sille ja nuorille elämäntavan liikunnasta. Lasten ja nuorten kautta myös työikäiset perheet pyritään 
aktivoimaan perheinä liikunnallisen elämäntavan löytymiseen osaksi arkea.  
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Mittarit: 
• Liikuntapaikkojen rakentamissuunnitelman toteutuminen 2021-2024 
• Yhtenäiskoulun liikuntasalin koko 24 x44m, vapaa-korkeus 9m 
• Matalankynnyksen, erityisryhmien ja ikäihmisten liikuntaryhmien jatko 
• Luontokohteiden kehittäminen tarkoituksenmukaiseen toimintaan  
 
TOIMENPIDE 
(hyötytavoite) 

KUVAUS 
(hanke/indikaattori) 

TOTEUT-
TAJA 

AIKA-
TAULU 

€  

Liikuntapaikkojen 
kehittäminen ja 
niiden kunnossapi-
to 

Liikuntapuiston kehittämissuunni-
telman toteutus  
 
Liikuntapaikkojen (liikuntapuisto 
ja lähiliikuntapaikat) kunnossapi-
to-suunnitelman tekeminen.  
 
Kaluston uusiminen.  

Liikuntapal-
velvelut, AVI 

2021-2024 
2020-2024 

200 000 € 
100 000 € 

Luonnon hyvin-
vointivaikutukset 
keskeisenä tekijänä 
kuntalaisten hyvin-
voinnin lisääjänä.   

Luontoliikuntasuunnitelman te-
keminen sekä luontokohteiden 
kehittäminen tarkoituksen mukai-
seen toimintaan.  
* Sisällytetään mm. ilves-reitit, 
pyöräilyreitit, koirapuistoa yms.  

Yrittäjä, yhdis-
tykset, kunta, 
Metsähallitus, 
AVI 

2020-2021 50 000 €/v 

Riittävät liikunta-
palvelut erityis-
ryhmille ja ikäihmi-
sille 

Mahdollistetaan helposti saatavil-
la olevien erityisryhmien- ja 
ikäihmisten liikuntaryhmien jat-
kuminen 

Liikuntapalve-
lut, yrittäjät, 
yhdistykset 

2020- 25 000 €/v 

Lasten luontolii-
kunta ja luovan 
toiminnan lisäämi-
nen 

Fyysisen aktiivisuuden suositus-
ten mukaisen toiminnan lisäämi-
nen varhaiskasvatuksessa (luon-
toliikunta/metsätoiminnan osallis-
tumisprosentti). Hanketoimintaan 
osallistuminen.  

Varhaiskasva-
tus, perus-
opetus, nuori-
sopalvelut, 
liikuntapalve-
lut 

2019- 10 000 €/v 

 
 

3.2 Hyötytavoite 2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen  
 

Tavoitteena on toteuttaa Suomen UNICEF:n lapsiystävällisen kunnan kymmenen tavoitteen tarkis-
tuslistan ja oman kuntasuunnitelman kehittämissuunnitelman mukaista toimintaa.  

 
Lisäksi tavoitteena on säilyttää kuntalaisille tärkeät lähipalvelut Tammelassa, kuten terveyspalve-
lut, lasten- ja aikuisneuvolan sekä hammashuollon palvelut. Kirjaston siirtyminen uusiin tiloihin 
kunnantalolle antaa mahdollisuuden kehittää kirjaston toimintaa monipuolisena toimintaympäristö-
nä ja kaikenikäisten kuntalaisten kohtaamispaikkana. 
 
Varhaiskasvatuksen kehittämistavoitteena on nostaa varhaiskasvatukseen osallistumista siten, et-
tä lähes kaikki lapset ovat varhaiskasvatuspalveluiden piirissä vähintään osa-aikaisesti. Perusope-
tuksen tavoitteena on lisätä harrastustoimintaa koulupäivän yhteyteen yhteistyössä järjestöjen, 
yhdistysten tai muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi tavoitteena on tehdä lasten ja nuorten kesäajan 
toiminnasta kehittämissuunnitelma, jolla mahdollistetaan mahdollisimman laaja palveluiden tarjon-
ta kuntalaisille ja kesäasukkaille kesäaikana.  
 
Lisäksi tavoitteena on lisätä suunnitelmallista osallisuutta ja luoda rakenteita osallistavaan toimin-
takulttuuriin. Tavoitteena on kehittää palautejärjestelmä ja hyödyntää digitaalisuutta.  
Sivistys-, sosiaali- ja terveyspalveluiden (SISOTE) sekä hyvinvoinnin ja terveyden (HYTE) kehit-
tämistyön tavoitteena on kehittää verkostoyhteistyötä. Lisäksi tavoitellaan vuosittaista teemaa kun-
talaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Tavoitteena on myös monipuolistaa tiedottamista. 
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Mittarit:  
 

 UNICEF lapsenoikeuspohjainen kunnan kehittämistyö: 

 Unicef lapsiystävällinen kunta -malliin kehitetty kymmenen tavoitteen tarkistus-
lista ja kunnan oma lapsenoikeuspohjaista kehittämistyötä ohjaavan toiminta-
suunnitelma tavoitteet 

 Laadukkaat ja ennaltaehkäisevät lähipalvelut: 

 Palveluiden säilyminen lähipalveluina, esim. lastenneuvola, aikuisneuvola, 
hammashuolto 

 Kirjaston monipuolinen toimintaympäristö kaiken ikäisten kuntalaisten hyvin-
voinnin tukena ja kohtaamispaikkana 

 Mittarina kunnallisten, yksityisten ja ostopalveluiden määrä sekä kuntatasoinen 
varhaiskasvatukseen osallistumisprosentti 

 Harrastustoiminnan lisääminen koulupäivän yhteyteen yhteistyössä kolmannen 
sektorin kanssa 

 Kesätoiminnan kehittämistä koskeva suunnitelma 

 Suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen ja kehittäminen: 

 Rakenteen luominen osallistavaan toimintakulttuuriin 

 Palautejärjestelmän yhtenäistäminen 

 Digitalisaation lisääminen 

 SISOTE ja HYTE –kehittämistyö 

 Verkostoyhteistyön toteutuminen 

 Vuosittainen teema kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi 

 Tiedottamisen monipuolisuus 

 Syrjäytymisen ehkäisy 

 TLP –menetelmäosaajien määrä 
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Toimenpide 
(hyötytavoite) 

Kuvaus  
(hanke/indikaattori/mittari) 

Toteuttaja 
Aika-
taulu 

€ 

UNICEF lapsen-
oikeuspohjainen 
kunnan kehittä-
mistyö 

- Lasten ja perheiden moninaisuuden 
huomioiminen ja tasa-arvoisuuden 
lisääminen  
- Lasten oikeuksista tiedottaminen  
- Yhteistyön lisääminen hallintokuntien 
välillä  
- Yhteisöllisyyden ja ylisukupolvisuu-
den tukeminen - Lapsivaikutusten 
arvioinnin juurruttaminen osaksi val-
mistelu- ja päätöstyötä 
- Lasten ja perheiden moninaisuuden 
huomioiminen ja tasa-arvoisuuden 
lisääminen 

Varhaiskasvatus, 
perusopetus, nuori-
sopalvelut, kulttuuri-
palvelut, liikuntapal-
velut, kirjastopalve-
lut, ruoka- ja puhdis-
tuspalvelut, tekniset 
palvelut, hallintopal-
velut 

2019- 10000 

Laadukkaat ja 
ennaltaehkäise-
vät lähipalvelut 

- Joustavat, laadukkaat ja tasapuoliset 
palvelut lapsille, nuorille, aikuisille ja 
ikäihmisille  
- Kirjaston roolin tunnistaminen ja 
vahvistaminen ennaltaehkäisevissä 
palveluissa ja kuntalaisten hyvinvoin-
nin edistämisessä  
- Varhaiskasvatuspalveluiden saata-
vuuden laajentaminen ja osallistumis-
prosentin nosto   
- Harrastustoiminnan monipuolinen 
kehittäminen ”jokaiselle yksi harras-
tus” –suuntaan  
- Lasten ja nuorten kesätoiminnan 
kehittäminen ja -suunnitelman teke-
minen koulujen kesäloma-ajalle.  

Varhaiskasvatus, 
perusopetus, nuori-
sopalvelut, kirjasto-
palvelut, liikuntapal-
velut, kulttuuripalve-
lut, kirjastopalvelut, 
FSHKY, kolmas 
sektori 

2019- 20000 

Suunnitelmalli-
nen osallisuu-
den lisääminen 
ja kehittäminen 

- Osallisuuden lisääminen kaikkien 
toimijoiden välillä  
* rakenne osallistavaan toimintakult-
tuuriin  
- Palautejärjestelmän yhtenäistäminen  
- Yhteistyön lisääminen kolmannen 
sektorin kanssa  
- Lasten halua ja mahdollisuuksia 
vaikuttamiseen lisätään  
- Digitalisaation lisääminen   
- Kaikkien kuntalaisten yhdenvertai-
suudet mahdollisuudet osallistua pal-
veluihin ja niiden kehittämiseen. 

Varhaiskasvatus, 
perusopetus, nuori-
sopalvelut, kulttuuri-
palvelut, liikuntapal-
velut, kirjastopalve-
lut, ruoka- ja puhdis-
tuspalvelut, tekniset 
palvelut, hallintopal-
velut, kaikki kunta-
laiset 

2019- 5000 

SISOTE ja HYTE 
–kehittämistyö 

- Toimiva monialainen palvelujärjes-
telmä  
- Verkostoyhteistyö seutukunnalla ja 
maakunnassa  
- Vuosittainen teemoittaminen hyvin-
voinnin- ja terveydenedistämistyössä - 
Syrjäytymisen ehkäiseminen  
- Informaation lisääminen  
- Toimiva lapsi- ja perhetyön juurrut-
taminen lasten ja perheiden hyvin-
vointia tukevaksi ja ennaltaehkäise-
väksi työksi 

Varhaiskasvatus, 
perusopetus, nuori-
sopalvelut, kulttuuri-
palvelut, liikuntapal-
velut, kirjastopalve-
lut, FSHKY 

2019- 1 htv 
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3.3 Hyötytavoite 3: Toimivat tilat ja toimintaympäristö  
 

Tavoitteet 
 
Tavoitteena on, että kunnan tilat ovat nykyaikaisia, monikäyttöisiä ja muuntautumiskykyisiä. Ti-
lasuunnittelun lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja energiatehokkuus. Tilat pyritään luomaan uut-
ta yritystoimintaa ja työpaikkoja palvelevaksi kokonaisuudeksi. 
 
Tavoitteena arvostettu ja houkutteleva asumis- ja palveluympäristö, jossa yhteydet kunnan toimi-
ville viheralueille ja rantapuistoihin ovat sujuvat. Liikuntamahdollisuuksien tavoitettavuus kaiken 
ikäisille vauvasta vaariin kuntakeskuksessa ja kylillä. 
 

Toimenpide 
(Hyötytavoite) 

Kuvaus 
(hanke/indikaattori/mittari) 

Toteuttaja Aika-
taulu 

€ 

Yhtenäiskoulun 
liikuntatilojen 
mitoitus 

Suunniteltaessa uutta yhte-
näiskoulua ja sen liikuntatilo-
ja otetaan huomioon liikun-
tasalin koko. Salin mitoitus 
tulee tehdä nykypäivän tar-
peet huomioiden. 

Suunnittelija, raken-
nuttaja, liikuntapal-
velu 

2020- 4,7 milj. 
avustus 1,4 
milj.  
Netto 
3,3milj. 

Kunnantalon 
toimivat tila-
muutokset. 

Kunnantalolle kirjaston li-
säksi suunnitellaan toimivaa 
muutettavuudeltaan sopivaa 
kokous- ja, yhteistilaa katta-
vasti kaikkia yhteistahoja 
varten. Määrärahojen puit-
teissa toimiminen. 

Suunnittelija, raken-
nuttaja, omaraken-
taminen 

2020- 150000 

Energiatehok-
kaiden kiinteis-
töjen tehokas 
kunnossapito 
sekä taloudelli-
nen käyttö. 

Kiinteistöjen energiatehok-
kaat tilat ja niiden kattava 
kunnossapito ammattitaitoi-
sesti sekä PTS seurannan 
tehostaminen. Energiate-
hokkuuden lisääminen in-
vestointi määrärahojen puit-
teissa. 

Talonrakennusmes-
tari, PTS-ohjelmat, 
urakoitsijat 

2020- 1 milj. 
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4. Rajaukset 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Liikuntapalvelut 
Liikuntapuiston kehittä-

missuunnitelma 
Erityisryhmien liikunta-

palvelut 

Hyvinvoinnin ja tervey-
den edistäminen  

Lapsiystävällinen kunta 
–malli 

Syrjäytymisen ehkäisy 
Joustavat, laadukkaat ja 

tasapuoliset palvelut 
 
 

Tekniset palvelut 
Yhtenäiskoulu  

Energiatehokkuus 
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5. Kehitysohjelman toteutus 
 

5.1 Hyötytavoite 1: Liikuntapalvelut   
 

Forssan seudun terveysliikuntasuunnitelman toteutus eri toimijoiden kanssa. Suunnitelma on teh-
ty soveltavan (erityisliikunta, erityislapset) ja ikäihmisten (+65), työikäisten, lasten-ja nuorten (7-
17v.) sekä alle kouluikäisten terveysliikunnan edistämiseen. Painopisteenä ikäihmiset sekä eri-
tyis-ja matalankynnyksen ryhmät. 
 
Matalankynnyksen liikuntaryhmä miehille ja naisille 35-45v. Ryhmä kokoontuu 2-3 kertaa viikossa 
ohjattuun toimintaa vuoden ajan. Alussa on henkilökohtainen keskustelu asiakkaan tavoitteista, 
tarpeista ja hänen elämäntilanteestansa. Henkilökohtaisessa loppukeskustelussa kartoitetaan 
saavutetut tavoitteet ja motivoidaan jatkamaan liikuntaa oman hyvinvoinnin lisäämiseksi. Ryhmä 
käyttää hyväkseen Tammelan luontokohteita ja monipuolisia liikuntapaikkoja.  
 
Senioreille suunnatut tasapainokoulut kokontuvat neljästi viikossa harjoittelemaan tasapainoa 
monipuolisesti erilaisia tehtäviä harjoitelle. Ensimmäisellä kerralla tehdään osallistujan toiminta-
kykyä koskeva alkukartoitus, jota verrataan viimeisellä kerralla tehtävään loppukartoitukseen. 
 
Luonnon hyvinvointivaikutukset keskeisenä tekijänä kuntalaisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Tam-
melan luontokohteet tarjoavat loistavat puitteet luonnossa liikkumiseen ja luontoliikunnan järjes-
tämiseen. Tarkoituksena on tehdä luontoliikuntasuunnitelma paikallisten luontoyrittäjien kanssa. 
Suunnitelmassa tulee näkymään luontoyrittäjien tarjoamat palvelut. Suunnitelmassa tullaan kar-
toittamaan Tammelan isompien luontokohteiden kunto ja mahdollisuus järjestää oheispalveluita 
kyseisissä luontokohteissa.  Luontokohteita tulee kehittää tarkoituksen mukaiseen toimintaan. 
 
Liikuntapuiston rakentamissuunnitelman toteuttaminen vuosina 2021-2024. Liikuntapuiston kun-
tosalin peruskorjaus ja laitehankinnat vuodelle 2021. Kuntorataverkoston 3,3km ja 4,5km reittien 
parantaminen talvi ja kesälajit huomioiden. Liikuntapuiston kiinteistön peruskorjaus vuodelle 2024 
liikuntapuiston.  
 
Yhtenäiskoulua suunniteltaessa otetaan huomioon liikuntatilojen oikea mitoitus nykypäivän tar-
peet huomioiden. Salin koko tulee olla 24m x 44m, sekä vapaan korkeuden 9m. Luoden parem-
mat ja monipuolisemmat liikuntapaikat kuntalaisille ottaen huomioon lapset, nuoret, aikuiset sekä 
ikäihmiset.  
 
Liikuntapaikkojen kunnossapitoon ja huoltoon tulee jatkossa olla oikeinmitoitetut resurssit, sekä 
työvälineet, joilla mahdollistamme liikuntapaikkojen hyvän kunnon. Liikuntapaikkojen kunnossapi-
tosuunnitelman tekeminen, missä on selkeästi kerrottu, kuinka usein liikuntapaikkoja tulee hoitaa, 
jotta ne pysyvät hyvässä kunnossa. Suunnitelmaan kirjataan välttämättömät kalustohankinnat 
(investoinnit), jotta liikuntapaikkojen hoito on mahdollista tehdä, nykypäivän vaatimukset huomi-
oiden. 
 

5.2 Hyötytavoite 2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
 
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen voidaan vaikuttaa parhaiten hyvällä yli hal-
lintorajojen ylittävällä yhteistyöllä. Näin saadaan myös yleensä aikaan toivottuja kustannussääs-
töjä ja toimenpiteitä voidaan kohdistaa hallitusti sinne missä tarve on suurin. Eri väestö- ja ikä-
ryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on siis yhteinen asia. Yhteistyötä tarvitaan sekä 
yksittäisen kunnan eri toimijoiden kesken, että muiden Forssan seudun kuntien ja FSHKY:n 
kanssa. Yhdessä toimien voidaan saada terveyseroja kavennettua, mikä on hyvinvointityön kes-
keisin tavoite. 
 
Tammelan kunnalle myönnettiin UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –tunnustus 7.2.2018. Kunta 
on sitoutunut lapsenoikeuspohjaiseen kehittämistyöhön aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Tänä 
aikana UNICEF seuraa kunnan oman toimintasuunnitelman toteutumista sekä UNICEFin kym-
menen rakennuspalikan listaa lapsiystävällisyyden toteutumisesta. Tunnustuksen uusiminen 
edellyttää kehittämistyön jatkamista. Tammelan kunnalla on mahdollisuus saada tunnustukselle 
jatkoa helmikuussa 2020.  
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Tammelan kunta on ollut mukana valtakunnallisessa LAPE –hankkeessa, joka päättyi vuoden 
2018 loppuun. Hankkeesta seurannut kehittämistyö on kuitenkin tuonut kuntaamme uusia toimin-
tamalleja, joiden kehittämistyö jatkuu. Tammelan kunta on kehittänyt lapsivaikutusten arviointi 
(LAVA) mallia kuntaan ja ollut luomassa lasten ja nuorten palvelujen palvelukarttaa lapsibudje-
tointityötä (LABU) varten yhteistyössä FSHKY:n kanssa.  
 
Varhaiskasvatuksen osallistumistavoitteen toteuttamiseksi varhaiskasvatuspalveluissa osallistu-
taan aktiivisesti valtakunnallisiin hankkeisiin mukaan lukien hankerahoitusten hakeminen, joiden 
avulla monipuolistetaan toimintaa, lisätään houkuttelevuutta ja lasten osallistumismahdollisuutta 
eri puolilla kuntaa. Osallistumistavoitteen toteutumisen seurantaa varten otetaan käyttöön osallis-
tumisprosentin laskenta (% /2-6v lapsista toiminnassa mukaan).   
 
Lasten ja nuorten kesäajan toiminnan lisäämiseksi tehdään suunnitelma yhteistyössä kunnan eri 
toimijoiden kesken. Lisäksi selvitetään mahdollisuus järjestöjen ja yhdistysten sekä seutukunnal-
liseen yhteistyöhön. Suunnitelman tarkoitus on tarjota lapsille ja nuorille toimintaa koko kesän 
ajan sekä koota tiedot eri toiminnoista samaan esitteeseen.  
 

5.3 Hyötytavoite 3: Toimivat tilat ja toimintaympäristö  
 
Yhtenäiskoulun tarvesuunnittelu on tehty 2019  
Yhtenäiskoulun suunnittelun kilpailutus 2019 
Yhtenäiskoulun rakentamishankkeen toteutus 2019-2022 
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen käytössä olevien kiinteistöjen vuosihuollot ja laajemmat 
vuosikorjaukset, korjaustöiden toteutus 2020. 
Energiatehokkuutta toteutetaan investointihankkeena ja koskee kaikkia kunnan kiinteistöjä vuon-
na 2020. Monikäyttö on aloitettu ja tiloja on vuokrattu yrityksille ja yhdistyksille. 
 
 

6. Kustannukset ja rahoitus 
 

Kehittämisohjelman suunnittelu rahoitetaan kunnan toimesta. Ohjelmaa toteuttavat hankkeet to-
teutetaan julkisen ja yksityisen puolen yhteistyönä.   
 

6.1 Hyötytavoite 1: Liikuntapalvelut   
 
Liikuntapalveluiden kärkihankkeille haetaan erillistä rahoitusta budjetin ulkopuolelta. Erityisliikun-
taryhmien toteuttaminen hoidetaan ostopalveluna 25 000 €/vuosi.  
Liikuntapuiston pitkäntähtäimen suunnitelma kehittämisohjelmaan vuosille 2021-2024 haetaan 
investointirahaa 200 000 €, lisäksi haetaan liikuntapaikka-avustusta aluehallintovirastolta.  
  

6.2 Hyötytavoite 2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteet ja rahoitus  
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin rahoitukset 
muodostuvat pääosin palkkakuluista, joita viranhaltijoiden työpanostus edellyttää. Verkostomai-
nen työote on henkilöresurssien kohdentamista toimintakulttuurien muutoksen johtamiseen.  
Palkkakulujen osalta arvioidaan noin 1 htv resurssitarpeeksi, joka voi jakaantua useammalle 
henkilölle. Tämä ei muodostu yhden henkilön palkkakuluista, vaan jakaantuu useammalle orga-
nisaation henkilölle. Euroissa arvioituna palkkakulut ovat noin 20.000 euron luokkaa.  
 

6.3 Hyötytavoite 3: Toimivat tilat ja toimintaympäristö  
 
Koulukeskuksen ja sen yhteydessä olevan keittiön saneeraus salitilat huomioiden.8 milj-15 milj. 
Itsensä takaisin maksavat investoinnit energiatehokkuuteen 200 000-500 000 €. 
Asuin- ja puistoalueiden toteuttamiskustannukset on arvioitu vetovoima, yrittäjyyden tukeminen ja 
tasokas asuminen –kehitysosiossa. 
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kiinteistöjen ja ympäristöjen huolto. 
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7. Riippuvuudet muihin ohjelmiin, projekteihin ja muuhun työhön  
 

Strategian poikkihallinnolliset kehittämisohjelmat ovat keskenään riippuvuussuhteessa toisiinsa. 
Ne täydentävät toisiaan ja erityisesti ennaltaehkäisevät, oikein mitoitetut ja oikea-aikaiset –
ohjelma tukee sekä varmistaa muiden ohjelmien toteutumista. Ohjelmien toteuttamisen yhtey-
dessä on varmistettava ohjelmien omistajien toimesta, että päällekkäistä työtä ei tehdä. Ohjel-
mien omistajat varmistavat myös ohjelmien yhteistyömahdollisuuksien saumattoman hyödyntä-
misen, tällaisen ilmaantuessa. Ohjelmassa on mahdollista tehdä eri kumppaneiden kanssa yh-
dessä toteutettavia projekteja ja toimenpiteitä sellaisissa asioissa, joissa ohjelman hyötytavoitteet 
saavutetaan.   
 

8. Organisaatio ja vastuut 
 

8.1 Hyötytavoite 1: Liikuntapalvelut  
 
Organisointi-ja vastuu liikuntapalveluiden kehittämishankkeista on liikuntakoordinaattorilla. 
 

8.2 Hyötytavoite 2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
 
Unicef lapsiystävällinen kunta –mallin toteuttamiseksi on nimetty hallinnonalat ylittävä, lasten ja 
perheiden palvelutarjontaan laajasti ohjautuva koordinaatioryhmä, jonka puheenjohtajana ja vas-
tuuhenkilönä toimii sivistystoimen sosiaaliohjaaja. Koordinaatioryhmä arvioi nykytilaa sekä pyytää 
arviointeja eri tahoilta, kuten lapsilta itseltään. Koordinaatioryhmä valmistelee tavoite-esityksen ja 
laatii valittujen tavoitteiden pohjalta toimintasuunnitelman niiden toteuttamiseksi. Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen verkostomaisesta yhteistyöstä seutukunnalla ja maakuntatasolla, sekä 
työn koordinaatiosta kunnassa vastaa sivistystoimen sosiaaliohjaaja. 
 

8.3 Hyötytavoite 3: Toimivat tilat ja toimintaympäristö  
 
Koulu hankkeen määrärahaesitys investointina (khall, Kvalt). Investoinnin valmistelu työryhmän 
kautta. Suunnittelu, rakentaminen ja sen valvonta ovat teknisen johtajan ja –lautakunnan vastuul-
la. Tilojen energiatehokkaan monikäytön suunnittelu ja toteutus hoidetaan teknisen palvelualueen 
toimesta yhteiskäytössä käyttäjien kanssa. 
 
 

9. Sidosryhmät ja sidosryhmien hallinta 
 

Kunnanhallitus päätti nimetä perustettavan ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut 
kehitysohjelman työryhmään toimikaudeksi 2019-2022 seuraavat jäsenet:  
 
Mari Haapanen pj, Paula Laakso, Emmi Romppainen, Petri Takala, Mika Suontausta, Jouni Kar-
he, Tuomo Tuovinen, Kristiina Liinaharja, Leena Vehmas, Manu Alarto vaihtuva rehtorijäsen. 
 
Työryhmä kokoontui viisi kertaa. Kokoontumisten välissä asiakirjaa työstettiin sähköisen alustan 
kautta. 
 

9.1 Hyötytavoite 1: Liikuntapalvelut   
 
Forssan seudun kunnat, Metsähallitus, FSHKY, kuntalaiset, urheiluseura, yksityisen ja kolman-
nen sektorin palveluntuottajat ja kunnan toimielimet. 
 

9.2 Hyötytavoite 2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön sidosryhmät muodostuvat kunnan omaan palveluntuo-
tantoon liittyvien tahojen lisäksi seutukunnallisista, maakunnallisista ja sosiaali- ja terveyspalvelu-
ja tuottavista verkostoista. Verkostot muodostuvat kunnan omien toimialojen ja niiden tukipalve-
luiden, yksityisen- ja kolmannen sektorin palveluntuottajien muodostamasta kokonaisuudesta.  
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Unicef lapsiystävällinen kunta –mallin tärkeimpiä sidosryhmiä ovat lapset, nuoret ja perheet sekä 
kuntaorganisaation sisäiset lasten palveluiden toimijat, kuten nuoriso- ja vapaa-aika, varhaiskas-
vatus ja perusopetus. Lisäksi muita yhteistyötahoja ovat lasten kanssa toimivat tahot: FSHKY, 
seurakunta, liikennepalvelujen toimijat sekä eri järjestöt ja seurat.   
 

9.3 Hyötytavoite 3: Toimivat tilat ja toimintaympäristö  
 
Organisaatioista ja työntekijöistä sekä kilpailutuksen kautta tulevista suunnittelijoista ja rakentajis-
ta. Vastuun kantaa toiminnoista Tammelan kunnan tekniset palvelut. 
Toimintaympäristöä kehitetään yhteistyössä ympäristölautakunnan, kunnanhallituksen sekä tek-
nisten palveluiden oman organisaationtoimesta. Yhteistyötä tehdään mm. naapuri kuntien, ELY-
keskuksen ja Museoviraston kanssa. 
 

10. Viestintä 
 

Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut –ohjelman viestinnän keskeinen 
tehtävä on kertoa ohjelman hyötytavoitteiden eteen tehdystä työstä ja ohjelman saavutuksista. 
Viestintä toteutetaan monikanavaisesti hyödyntäen tiedotteita, haastatteluita, kunnan kotisivuja ja 
sosiaalista mediaa. Aktiivisella, selkeällä ja mielenkiintoa herättävällä viestinnällä lisätään asuk-
kaiden ja sidosryhmien tietoisuutta kunnan nykyisistä osallistumisen ja vaikuttamisen keinoista. 
Viestintä ohjelman etenemisestä lisääntyy sitä mukaa, kun kehitysohjelman toimenpiteissä syntyy 
konkreettisia toimia ja tuloksia.  
Ohjelman tavoitteet on kiteytetty ja ne viestitään ytimekkäästi kunnan poliitikoille, henkilökunnalle, 
kuntalaisille ja sidosryhmille. Kehitysohjelman työryhmän vastuulla on laatia pääviestit. 
 
 

11. Kehitysohjelman hallintakäytännöt 
 

11.1 Projektien ja toimenpiteiden valinta ja niitä koskeva päätöksenteko  
 
Kehitysohjelman toteuttamisen aikana työryhmä käsittelee kunkin projektin ja toimenpiteen sekä 
arvioi niiden toteutuskelpoisuuden ja rahoitustarpeen. Projektin käynnistämisen edellytyksenä on, 
että se oleellisella tavalla hyödyttää ohjelman tavoitteen saavuttamista. Kumppaneiden kanssa 
toteutettavat projektit käsitellään työryhmässä ja määrittelee projektin tavoitteet kunnan osalta. 
Työryhmä valmistelee ja käsittelee kokouksissaan käynnistettäviä projekteja ja toimenpiteitä oh-
jelmasuunnitelman mukaisesti.   
 
 

11.2 Seuranta ja raportointi  
 
Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seuranta ja raportointi toteutetaan samanaikaisesti kunnan 
toiminnan ja talouden ohjauksen ja seurannan kanssa. Ohjelman hyötytavoitteista johdetaan ta-
lousarvion valmistelun yhteydessä valtuustoon nähden sitovat vuositavoitteet. Näiden toteutumis-
ta seurataan osavuosikatsauksien yhteydessä. Toteutuminen todennetaan tilinpäätöksen hyväk-
symisen yhteydessä. 
 
Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien yhteiskokoukset järjestetään kaksi kertaa vuodessa helmi-
kuussa ja elokuussa. Kokousten sisältö annetaan ohjelmien tilannekatsauksena tiedoksi kunnan-
hallitukselle ja valtuustolle. Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien raportointi valtuustolle tehdään 
tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.   
 
Kehitysohjelman ensimmäisenä toteutusvuotena raportoidaan ja arvioidaan ohjelman käynnisty-
misen onnistumista. Seuraavana ohjelmakauden vuotena raportoidaan ohjelman vuoden lopun ti-
lanne yleisellä tasolla, arvioiden käynnissä olevien projektien ja toimenpiteiden tilanne. Ennuste-
taan ohjelman hyötytavoitteiden toteutumista ohjelmakauden aikana. Lisäksi valtuustolle rapor-
toidaan ohjelman budjetista ja aikataulusta. Seuranta toimii samalla pohjatietona tulevien projek-
tien ja toimenpiteiden valinnalle sekä budjetoinnille.   
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11.3 Työryhmän käytännöt  
 
Kokoukset kutsutaan koolle tarvittaessa sähköpostilla. Kutsu sisältää asialistan ja mahdolliset liit-
teet. Kokousasiakirjat tallennetaan Trelloon. Kokouksesta tehdään muistio, jossa tulee ilmetä kä-
siteltävät asia ja päätökset sekä läsnäolijat.  Kokouksiin osallistumisesta maksetaan kulloinkin 
voimassa oleva kunnanhallituksen kokousta vastaava kokouspalkkio.  
  

11.4 Dokumenttienhallinta ja muut työtavat  
 
Ohjelman aineisto säilytetään kokonaisuudessa Trellossa. Työtila on avoin työryhmän jäsenille ja 
henkilökunnalle. Julkiset dokumentit julkaistaan kunnan kotisivuilla.   

 

12. Riskit ja riskienhallinta 
 
Ohjelman höytytavoitteet 1, 2, ja 3 osalta riskit riskeinä voidaan ennakoida kulttuurisidonnaisten 
toimintatapojen, toimintakulttuurien ja arvojen hidas muuttuminen sekä yksilöiden ja ryhmitty-
mien, yhteistyötahojen sitoutuminen. Lisäksi tiedon saavutettavuus ja tiedottamisen epäonnistu-
minen voivat näyttäytyä merkittävinä riskeinä.   
 
Lakisääteiset palvelut edellyttävät tulevaisuudessa kunnalta palvelun järjestäjänä kykyä johtaa 
verkostomaista palveluntuotantoa. Tämä on Tammelan osalta radikaali muutos nykytilaan verrat-
tuna. Modifioituminen esimerkiksi maakunnalliseen digitalisaatioon edellyttää kunnalta uudenlais-
ta osaamista sähköiset palveluiden järjestämiseen sekä osaamista tukipalveluihin jotka edesaut-
tavat digitalisaation toteutumista kuntalaisen arjessa.  
 
Strategiatyötä ohjannut ryhmä on tunnistanut riskejä kaikkien ohjelmassa olevien hyötytavoittei-
den osalta seuraavasti:  

 Tehdään päällekkäistä työtä, tieto ei kulje tai asenteiden jäykkyys kaikilla tahoilla.  

 Ei osata toimia kumppaneiden kanssa, oma organisaatio ei sitoudu kehittämistavoittei-
siin.  

 Kyky sietää epäonnistuminen ja uskallus muuttaa tarvittaessa radikaalisti valittua suun-
taa palvelun tuottamisessa tai verkostomaisessa yhteistyössä  

 Hyvä tahtotila, mutta konkreettisuus puuttuu ja ei osata määritellä kunnan roolia mahdol-
listajana.  

 Oikea-aikaisten resurssien ja rahoituksen puute tai ei löydetä nopeasti vaikuttavia ratkai-
suja ja aiheen mielenkiinto laantuu.  

 Kumppanit eivät lähde yhteistyöhön kunnan kanssa  

 Rohkeuden, proaktiivisuuden ja rehellisyyden puute elinkeinotoiminnan uudistamisessa 
ja fokusoimisessa sekä halu syleillä koko maailmaa.  

 Viranomais- ja luottamushenkilöbyrokratia sekä seurannasta ja vaikutusmittaamisesta li-
peäminen.  

 Toimintaympäristön rajut ja ennakoimattomat muutokset. 
 

13. Edellytykset kehitysohjelman toteutukselle ja onnistumiselle  
 
Keskeinen edellytys ohjelman toteutukselle on, että valitut toimenpiteet käynnistyvät ja toteutuvat 
suunnitellusti. Tämän takia valitut toimenpiteet ovat konkreettisia ja rajattuja. Toimenpiteiden to-
teutumiseksi on nimetty vastuutaho ja toimenpiteille on myönnetty riittävä rahoitus. Kehitysohjel-
man suunnittelussa on määritelty ja tunnistettu kunnan keskeisiä haasteita ja toimenpiteitä ohjel-
man teeman osalta.   

 

13.1 Edellytykset kehitysohjelman onnistumiselle  
 

Mittarointi ja selkeä mitattava tavoite mahdollistaa etenemispolun rakentamisen ohjelman tavoit-
teiden toteutumiselle. Ohjelmatoiminnan pitää pohjautua oikeaan arvioon nykytilasta sekä tarvit-
tavista toimenpiteistä. Kysymyksessä on strateginen kehitysohjelma, jonka keskeinen johtamis-
haaste on kannustaminen muutokseen ja sitouttaminen tavoitteiden johdonmukaiseen saavutta-
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miseen. Kunnan oman toiminnan organisointi ja olemassa olevien toimintojen yhteen saattami-
nen hyötytavoitteiden saavuttamiseksi on pitkäjänteistä työtä.  
 
Kumppaneiden kanssa toimiessa on tärkeää, että tavoitteena on juuri ohjelman hyötytavoitteiden 
saavuttaminen kestävästi ja löydetään uusia toimintatapoja kunnan oman toiminnan avaamiseen 
kumppaneille.   

 

13.2 Hyötytavoite 2: Lapsi- ja perhepalvelut  
 

Unicef-lapsiystävällinen kuntamalli sekä yleinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ovat kun-
nassa tunnistettuja ja hallitustasolla nimettyjä työtapoja. Oleellista onnistumisen kannalta on riit-
tyvän henkilöstöresurssin osoittaminen työskentelyyn. Vastuuhenkilöt sekä ohjausryhmän sitou-
tuneisuus edesauttavat toimintakulttuurimuutokseen tähtäävän työn onnistumista.   

 

13.3 Hyötytavoite 3: Toimivat tilat ja toimintaympäristö   
 

Toimivien tilojen ja toimintaympäristön kehittämien vaatii poliittisilta päättäjiltä rohkeita päätöksiä 
ja tulevaisuuden visiointia. Hyvillä investoinneilla toteutetaan kunnan visiointia Suomen parhaaksi 
kunnaksi. 
 
 

14. Kehitysohjelman arviointi, ohjelman lopetus ja jatkotoimenpiteet 
 
Kehitysohjelmien arvioinnista on sovittu yhteinen käytäntö. Vuosittainen arviointi tehdään tilinpää-
töksen käsittelyn yhteydessä. Seuraavan vuoden toimenpiteet hyväksytään talousarvion hyväk-
symisen yhteydessä.  
Nyt valmisteltu kehitysohjelman ohjelmasuunnitelma ulottuu vuoden 2018 loppuun saakka. Lope-
tuksen yhteydessä arvioidaan kehitysohjelma kokonaisuutena alusta loppuun. Kehitysohjelmasta 
laaditaan loppuraportti, jonka käsittelee valtuusto. Valtuusto käynnistää uusien ohjelmasuunni-
telmien valmisteluprosessin vuonna 2018. 
 

14.1 Hyötytavoite 2: Hyvinvointi ja terveyden edistäminen  
 
Unicef lapsiystävällinen kunta –mallia arvioidaan mallin asettaman arvioinnin mukaisesti. Ensim-
mäisessä vaiheessa Unicef arvioi kunnan laatimia tavoitteita ja toimenpiteitä. Arvioinnin jälkeen 
ensimmäisen vuoden syksyllä kunnassa valitaan mitä toiminnan osa-alueita kehitetään ja miten. 
Koordinaatioryhmä laatii toimintasuunnitelman. Kaksivuotiskauden lopuksi arvioidaan kehittämis-
prosessin tulokset ja raportoidaan niistä Unicefille, jonka jälkeen kunnalla on mahdollisuus saada 
Lapsiystävällinen kunta -tunnustus, joka on voimassa kaksi vuotta. Tunnuksen uusiminen edellyt-
tää kehittämistyön jatkamista ja uusien tavoitteiden asettamista. Hyvinvoinnin ja terveyden edis-
täminen sekä Unicef lapsiystävällinen toimintamalli tähtäävät kuntatasolla pysyviin toimintamalli- 
ja arvomuutoksiin. 


