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VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS 2017–2021  
 

 

Yleistä 
 
Hyvinvointikertomus on kunnassa tai alueellisesti laadittava hyvinvointipolitiikan suunnittelun, arvioinnin ja 
raportoinnin työväline. Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus seuraavista asioista ja niihin liittyvistä päätelmistä: 

•  kunnan hyvinvointipolitiikka  
•  kuntalaisten terveys ja hyvinvointi  
•  terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutokset  
•  palvelujärjestelmän kyky ja keinot vastata hyvinvointitarpeisiin 
•  ennalta ehkäisevän työn kustannukset ja mahdolliset vaikutukset. 

 
Hyvinvointikertomus laaditaan valtuustokausittain ja päivitetään vuosittain. Valitut painopistealueet 
sisällytetään talousarvioon. Painopistealueita arvioidaan talousarvion toteutumisen yhteydessä.  
 
Taustaa ja kirjoittajat 

Hyvinvointikertomus laaditaan kunnan hyvinvointipolitiikan suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja 
raportoinnin työvälineeksi. Kertomus on tiivis ja helppotajuinen kuvaus kuntalaisten terveydestä ja 
hyvinvoinnista sekä niihin vaikuttavien tekijöiden muutoksista ja kehittämistarpeista. 

Hyvinvointikertomus on osa kunnan strategista johtamista, ja sitä hyödynnetään talouden ja toiminnan 
suunnittelussa. 
 
Hyvinvointikertomuksen työstämistä varten on nimitetty hyvinvointiryhmä ja työryhmä. Hyvinvointiryhmä on 
hallinnonalojen rajat ylittävä työryhmä, johon kuuluu viranhaltijoita kaikilta toimialoilta.  
 
Hyvinvointiryhmän jäsenet: 
Kunnanjohtaja Anneli Pahta 
Sivistysjohtaja Mats Johansson 
Peruspalvelujohtaja Maria Wallin 
Kehitysjohtaja Gunilla Granberg 
Hallintojohtaja Erika Strandberg 
Vapaa-aikatoimenjohtaja Bo-Eric Ahlgren 
Kiinteistö- ja infrapäällikkö Thomas Ginlund 31.8.2017 saakka 
Ruokahuolto- ja siivouspäällikkö Birgitta Parikka 
Kulttuurisihteeri Hanna Mehtonen-Rinne 
Projektinvetäjä (Yhdistysakuutti) Tobias Björklund 
 
Työryhmän tehtävänä on ollut suunnitelman laatiminen, ja työn koordinoinnista vastaa vapaa-
aikatoimenjohtaja Bo-Eric Ahlgren. Työryhmän muut jäsenet ovat sivistysjohtaja Mats Johansson ja 
hallintojohtaja Erika Strandberg. 
 
Terveys ja hyvinvointi käsitteinä 

Maailman terveysjärjestö (WHO) on määritellyt terveyden seuraavasti: ”Terveys on täydellisen fyysisen, 
psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila, ei vain sairauden tai vamman puuttumista.” 

Ihmisten hyvinvointia ei voida kuvata yksittäisillä avainluvuilla, vaan hyvinvoinnin ja elämänlaadun mittaamiseen 
on etsittävä useampia indikaattoreita. Pohjimmiltaan kyse on subjektiivisesta käsitteestä, jonka perustana ovat 
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hyvinvoinnin ulkoiset edellytykset ja kokemusperäiset tekijät. Hyvinvointi tarkoittaa eri asioita elämän eri 
vaiheissa oleville ihmisille.  

Tässä hyvinvointikertomuksessa hyvinvointia lähestytään eri elämänvaiheiden kautta. Hyvinvointi koostuu 
yleisesti terveydestä ja sosiaalisista tekijöistä. Hyvinvointi syntyy yhdessä ihmisten oman toiminnan, 
lähiympäristön, palvelujärjestelmän ja yhteiskuntapolitiikan tuloksena. Hyvinvointiin kuuluu myös ihmisten 
kyky selviytyä arjessa itsenäisesti, turvallisesti, terveellisesti ja sosiaalisesti sekä viihtyisä asumis- ja 
toimintaympäristö. 

 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kunnan perustehtäviin. Terveyden edistämiseen kuuluu kaikki 
sellainen toiminta, joka parantaa terveyttä ja toimintakykyä sekä vähentää terveydellisiä ongelmia ja eri 
väestöryhmien välisiä terveyseroja. Tähän kuuluu myös järjestelmällinen terveyden ja hyvinvoinnin 
edellytyksiin vaikuttaminen, kuten elintavat ja elämänhallinta, elinolosuhteet ja -ympäristö sekä palveluiden 
saatavuus.  

 
Rakenne ja menetelmä 

Kemiönsaaren kunnassa ei ole aikaisemmin laadittu yhtenäistä hyvinvointikertomusta. Hyvinvointiin liittyviä 
tilastotietoja on raportoitu eri ohjelmissa ja katsauksissa ikä- tai teemaryhmittäin. Hyvinvointikertomuksen 
laadinnassa on hyödynnetty valtakunnallisen sähköisen hyvinvointikertomuksen indikaattoritietoja. 
 
Sähköiseen hyvinvointikertomukseen on koottu satoja kunnallisia ja alueellisia terveyden ja hyvinvoinnin 
indikaattoreita, jotka on saatu virallisista tilastolähteistä, kuten Tilastokeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen (THL) tilastoista. Aineiston avulla voidaan vertailla kuntia keskenään ja muodostaa aikasarjoja. 
Indikaattorit on valittu siten, että saadaan mahdollisimman kattava kuva kunnan eri väestöryhmien 
hyvinvoinnista ja kunnan omista erityispiirteistä. 
 
Olemme valinneet muutamia indikaattoreita kullekin ikäryhmälle. Vertailukunniksi on valittu naapurikunta 
(Parainen) sekä kooltaan ja kielirakenteeltaan Kemiönsaareen verrattavissa oleva kunta (Kristiinankaupunki). 
Keskiarvoa edustaa Varsinais-Suomen maakunta. Ajallisesti vertailu kattaa 10 vuoden ajanjakson. 
 
Kemiönsaaren hyvinvointikertomuksen rakenne vastaa pääosin sähköisessä hyvinvointikertomuksessa 
käytettyä mallia. Keskeistä on strateginen näkökulma, ja analyyseissä on korostettu pitkän aikavälin 
kehitystrendien merkitystä. Olemme pyrkineet nostamaan esiin tärkeimmät kysymykset ja haasteet, emme 
niinkään laatimaan kaiken kattavaa ja tilastoihin keskittyvää selvitystä. 
 
 
Hyvinvointi indikaattorien ja muiden tietojen mukaan 

 
Talous  

Tasapainoinen talous on edellytys sille, että kunta pystyy huolehtimaan sille kuuluvista tehtävistä ja palveluista. 
Vakaan talouden turvin kunta voi keskittyä omaan tehtäväänsä, edistää kunnan elinvoimaisuutta ja huolehtia 
kuntalaisten hyvinvoinnista. Kemiönsaaren kunnan talous ei ole vakaalla pohjalla. Kunnan talouden 
tasapainottaminen vaatii konkreettisia ja vastuullisia, vaikeitakin päätöksiä. 
 
Kunta vastaa itse omasta taloudestaan ja toiminnastaan sekä siitä, ettei se missään vaiheessa joudu 
kriisikuntamenettelyn kohteeksi. Kunta voi vaikuttaa omaan talouteensa joko vähentämällä kuluja tai lisäämällä 
tuottoja ja tuloja. Kemiönsaaren kunnallisverojen tuotto on hyvin vähäistä, joten veroprosenttia nostamalla 
ei saada aikaan merkittävää verotulojen kasvua. Tulevaisuudessa on harkittava kiinteistöveron korottamista 
yhtenä tulojen lisäämisen keinona. Kunta voi lisätä myyntituottoja ja vähentää toimintamenoja luopumalla 
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tarpeettomista rakennuksista. Kiinteistöjä on laitettava aktiivisesti myyntiin, ja niiden hinta on määritettävä 
realistisesti. Tapauskohtaisesti on myös harkittava rakennusten purkamista. 
 
Kunnan suurin menoerä ovat henkilöstökulut. Henkilöstökulujen suuruuteen voidaan vaikuttaa toiminnan 
rakenteellisilla muutoksilla ja tehostamalla toimintaa. Tulevaisuudessa on pohdittava, mitkä palvelut kunnan 
tulee tuottaa itse ja mitkä palvelut voidaan ostaa ulkoisilta palveluntuottajilta. Kunnan on jatkossa myös 
tehostettava omaa toimintaansa käymällä läpi toimintatapojaan. Kun henkilöstöstä joku jää eläkkeelle tai siirtyy 
kunnan palveluksesta toisen työnantajan palvelukseen, toiminnan tehostamisen mahdollisuuksia tulee arvioida 
tarkasti käymällä läpi toimintatapoja ja välttämällä uuden henkilön rekrytoimista poistuneen tilalle.   
 
Käyttötalouteen kohdistuvien toimenpiteiden lisäksi tarvitaan vastuullisia päätöksiä kunnan velkaantumisen 
saamiseksi hallintaan. Velkaantumisen hillitsemisen lisäksi kunnan pitää kyetä jatkossa nostamaan investointien 
omarahoitusosuutta. Vastuullisen talouden näkökulmasta ei ole suotavaa, että kunta rahoittaa lyhennysten 
maksamista ottamalla lisää lainaa. 
 
Väestö ja väestökehitys 

Kunnan asukasluku oli 6 868 henkilöä 31.12.2016. Vuonna 2016 väestötappio oli -41 henkilöä. Kemiönsaaren 
vuotuinen väestökehitys on ollut negatiivinen vuodesta 1980 lähtien. Asukasluvun pienentyminen johtuu 
epäsuotuisasta väestörakenteesta. Keski-ikä on korkea, ja siihen liittyvät korkea kuolleisuus ja alhainen 
syntyvyys. Vuosittain kuolee noin 100 henkilöä ja vastaavasti syntyy noin 50 lasta. Viime vuosina nettomuutto 
on ollut tasaisen positiivista, joskin vähäistä. 
 
 
Verotulot, euroa / asukas 

Parainen: 4190,0 
Koko maa: 3967,0 
Varsinais-Suomi: 3807,0 
Kristiinankaupunki: 
3421,0 
Kemiönsaari: 3299,0 
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                               Kemiönsaari: 557,0 
Parainen: 465,0 
Kristiinankaupunki: 
456,0 
Varsinais-Suomi: 309,0 

  
 
 
 
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 

                 

                

Kristiinankaupunki: 
64,7 
Kemiönsaari: 60,7 
Varsinais-Suomi: 
54,3 
Parainen: 53,6 

  
 
 
 
 
 

       Vuosikate, euroa/asukas         
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Lainakanta, euroa/asukas 

                                 Kristiinankaupunki: 
3633,0 
Kemiönsaari: 3288,0 
Koko maa: 2835,0 
Parainen: 2718,0 
Varsinais-Suomi: 
2600,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Lapsiperheet, % perheistä 

Koko maa: 38,6 
Varsinais-Suomi: 37,7 
Parainen: 37,0 
Kemiönsaari: 32,9 
Kristiinankaupunki: 
27,3 
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Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 
Koko maa: 21,6 
Varsinais-Suomi: 21,5 
Kemiönsaari: 18,5 
Parainen: 17,6 
Kristiinankaupunki: 14,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu  

Kemiönsaari: 101,8 
Kristiinankaupunki: 
93,9 
Parainen: 89,9 
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Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset/1 000 asukasta 

  
Koko maa: 6,6 
Varsinais-Suomi: 6,2 
Parainen: 4,9 
Kristiinankaupunki: 3,9 
Kemiönsaari: 3,3 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit/1 000 asukasta 
Kristiinankaupunki: 
1791,0 
Kemiönsaari: 1455,0 
Parainen: 1451,0 
Varsinais-Suomi: 1276,0 
Koko maa: 1203,0 
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Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) liikunnan edistämisessä, pistemäärä 

Varsinais-Suomi: 71,0 
Koko maa: 69,0 
Kemiönsaari: 67,0 
Kristiinankaupunki: 66,0 
Parainen: 31,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lapset ja nuoret, ikäryhmä 0–15 vuotta 

 
Lastenneuvola 

Kemiönsaaren lastenneuvolatoiminnassa painotetaan ennalta ehkäiseviä toimintatapoja sekä yksilö- että 
ryhmätasolla lasten terveydentilan, kasvun ja kehityksen turvaamiseksi. Tämä tarkoittaa toisaalta suositusten 
mukaisia terveystarkastuksia ja toisaalta yksilöllisten tarpeiden mukaisia tukitoimia. Toimintaan kuuluu myös 
koko perheen voinnin seuranta ja tarvittaessa tukitoimien koordinointi hyvän kotiympäristön turvaamiseksi.  

Lastenneuvolakäynnit ja rokotusohjelma 
 

Lapsen ikä Rokote 

2–3 viikkoa  
1 kuukausi, lääkäri  
6 viikkoa  
2 kuukautta Rotavirus I 
3 kuukautta Rotavirus 2, DTaP-IPV-Hib ja pneumokokki 
4 kuukautta, lääkäri  
5 kuukautta Rotavirus 3, DTaP-IPV-Hib ja pneumokokki 
6 kuukautta  
8 kuukautta, lääkäri  
10 kuukautta  
1 vuosi DTaP-IPV-Hib, pneumokokki ja MPR 
1,5 vuotta, lääkäri  
2 vuotta  
3 vuotta  
4 vuotta, 2 käyntiä, terveydenhoitaja + lääkäri DTaP-IPV 
5 vuotta  
6 vuotta MPR 
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Suunnitelman mukaisten neuvolakäyntien lisäksi tarjotaan tarpeen mukaan seurantakäyntejä. 
Neuvolatoiminnassa noudatamme THL:n antamia lastenneuvolatoimintaa koskevia suosituksia ja ohjeita. 
Terveystarkastukset toteutetaan voimassa olevien suositusten mukaisesti, ja käytämme työkaluina eri 
ikäryhmille suositeltuja ja lakisääteisiä kyselylomakkeita. Ainutlaatuista toiminnassamme on ICDP-filosofia ja 
toimialojen rajat ylittävä työskentely. Myönteisenä kehityksenä lastenneuvolatoiminnassa voidaan mainita hyvä 
yhteistyö kunnan perhepalveluiden kanssa.  

 

Päivähoito  

Kemiönsaaren kunnassa varhaiskasvatustoiminta järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. 
Varhaiskasvatuksen toimintamuodot vaihtelevat oppimisympäristön, resurssien, henkilöstön koulutuksen ja 
kelpoisuusehtojen, henkilöstörakenteen ja lapsiryhmän koon mukaan. Toiminnassa noudatetaan paikallista 
varhaiskasvatussuunnitelmaa. 

Päiväkotitoimintaa järjestetään Silva-päiväkodissa Kemiössä, Sofia-päiväkodissa Västanfjärdissä, Furubo-
päiväkodissa Dragsfjärdissä, Hulta-päiväkodissa Taalintehtaalla ja Hitis-Rosala-päiväkodissa Rosalassa. 
Päiväkodissa annettava varhaiskasvatus on tavallisin varhaiskasvatuksen muoto. Silva-päiväkoti tarjoaa myös 
ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa vanhempien tarpeiden mukaan. Vuorohoito on tarveharkintaista.  

Perhepäivähoitajat työskentelevät pääasiassa omassa kodissaan, ja heitä on eri puolilla kuntaa. Tällä hetkellä 
kunnassa on 14 perhepäivähoitajaa. Perhepäivähoito on pienryhmämuotoista varhaiskasvatustoimintaa.  

Yksityinen ryhmäperhepäiväkoti aloittaa toimintansa Kemiössä syksyllä 2017. Kunta tarjoaa perheille 
varhaiskasvatuksen palveluseteleitä. Kotihoidontukea maksetaan perheille, jotka hankkivat lapsilleen 
päivähoidon yksityisesti.  

Esiopetusta tarjotaan ruotsiksi Furubo-, Sofia-, Hulta- ja Silva-päiväkodeissa ja suomeksi Silva-päiväkodissa ja 
Taalintehtaan koulussa. Kemiönsaaren eri koulujen yhteydessä tarjotaan aamu- ja iltapäivätoimintaa 
vuosiluokkien 1–2 oppilaille. 
 
Painopistealueet ja hankkeet 

Kemiönsaaren luonto- ja saaristomiljöö on ainutlaatuinen. Luonto tarjoaa mahdollisuuksia tutkimiseen, 
kokemiseen ja kokeilemiseen omassa lähiympäristössä. Tavoitteena on tehdä ulkona tapahtuvasta 
kasvatuksesta olennainen osa tulevaisuuden varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaa. Silva-päiväkodin 
suomenkielinen esikoulu on ulkoesikoulu, ja esikouluryhmä toimii lähimetsässä olevassa kodassa.  

Syksyllä 2016 alkanut varhaiskasvatuksen hanke Du med naturen (DuMeNa) jatkuu vuoden 2017 loppuun asti. 
Opetushallituksen rahoittaman hankkeen tarkoituksena on kehittää varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria ja 
oppimisympäristöjä. Hanke toteutetaan molemmilla kotimaisilla kielillä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. 
Hankkeessa kehitetään henkilöstön pedagogista osaamista ulkona tapahtuvan kasvatuksen osalta. Tutkimusten 
mukaan ulkotoiminta vaikuttaa myönteisesti lasten kehitykseen, mm. psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen sekä 
oppimistuloksiin. Kemiönsaari on profiloitunut Lasten Saarena, ja haluamme tarjota ammattimaista ja 
pedagogisesti suuntautunutta ulkotoimintaa, joka tukee lasten kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. 
Yhteistyökumppaneina toimivat muun muassa Fölkhälsans Förbund ja Åbolands Naturskola (Turunmaan 
luontokoulu).  

 

Koulu ja oppilashuolto 

Kemiönsaaren kunta haluaa edistää hyvinvointia ja turvallisuutta ja siten luoda edellytykset oppimiselle. Nämä 
kaksi näkökulmaa tulee ottaa huomioon kaikessa koulutyössä, ja ne ohjaavat kaikkien työtä. Oppilaat tulee 
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nähdä yksilöinä ja heitä tulee kohdella yhdenvertaisesti, mutta myös yhteisön tarpeet tulee huomioida. 
Koulupäivän toimintamuotojen tulee olla joustavia ja monipuolisen toiminnan mahdollistavia. Liikunta ja 
psyykkistä hyvinvointia edistävät yhteiset aktiviteetit ovat luonnollinen osa jokaista koulupäivää. Yhteinen 
oppilashuolto on tärkeä osa toimintakulttuuria.  

Kunnassa on viisi ruotsinkielistä ja kaksi suomenkielistä peruskoulua: Amosparkens skola, Dalsbruks skola, 
Hitis-Rosala skola, Kimitonejdens skola, Västanfjärds skola, Kemiönsaaren keskuskoulu ja Taalintehtaan koulu. 
Ruotsinkielistä peruskoulua käy noin 460 oppilasta ja suomenkielistä noin 150 oppilasta. Koululaitoksen 
työntekijöitä on yhteensä noin 110, joista 70 on opettajia ja 18 koulunkäyntiavustajia. Keskimääräinen 
luokkakoko on 15 oppilasta. Kunnan opettajatilanne on hyvä.  

Kaikissa kouluissa on ryhmiä ja yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on edistää oppilaiden hyvinvointia ja 
terveyttä. Oppilaat osallistuvat koulun toiminnan kehittämiseen koulujen oppilaskuntien kautta. Ne 
käsittelevät mm. viihtymiseen vaikuttavia (järjestys)sääntöjä ja teemapäiviä, ja oppilaat voivat nostaa esiin 
asioita, joita kunnan pitäisi heidän mielestään kehittää kouluissa. Kemiönsaaren oppilaskuntien yhteinen elin 
on ISLA-parlamentti. Vuosittain pidettävässä parlamentin kokouksessa käsitellään koulun tai lähiyhteisön 
viihtyvyyteen liittyviä parannuksia ja tehdään niitä koskevia päätöksiä.  

Oppilaat huolehtivat tukioppilastoiminnasta. Oppilailla voi myös olla edustaja koulun kouluterveysryhmässä, 
kiusaamisen vastaisessa (KiVa) tiimissä ja muissa vastaavissa koulun ylläpitämissä ryhmissä. Kunnan nuorille 
järjestetään erilaista ennalta ehkäisevää toimintaa moniammatillisen yhteistyön avulla. Kyse voi olla 
koulukuraattorien, nuorisotyöntekijöiden, terveydenhoitajien, sosiaaliyksikön, kolmannen sektorin yms. 
yhteistyöstä. Monissa kouluissa on oheiskasvattajatoimintaa eli kouluvaareja ja -mummoja, jotka käyvät 
koulussa säännöllisesti. Vapaa-aikatoimi ja koulut järjestävät yhdessä urheilu- ja ulkoilmatapahtumia 
lukuvuoden aikana. Vanhemmille järjestetään teemailtoja yhteistyössä koulujen vanhempainyhdistysten kanssa.  

 

 
Esimerkki: Ennalta ehkäiseviä toimia koskeva suunnitelma eräässä Kemiönsaaren kunnan koulussa (ainoastaan 

ruotsiksi) 
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Oppilashuollon tarkoituksena on huolehtia oppilaiden hyvinvoinnista koulussa, ja se liittyy läheisesti koulun 
kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuolto on lakisääteistä ja koostuu yhteisestä ja yksilöllisestä 
oppilashuollosta. Kaikkia koskevassa yhteisessä oppilashuollossa tehdään ehkäisevää työtä koko koulun 
kattavasti. Kouluissa on moniammatillisia oppilashuoltoryhmiä, jotka vastaavat yhteisestä oppilashuollosta. 
Ryhmään voi kuulua esim. rehtori, erityisopettaja, kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja sekä vanhempien ja 
oppilaiden edustajat. Koulun yhteisessä oppilashuoltotyössä voidaan hyödyntää esimerkiksi laajojen 
terveystutkimusten tuloksia. 
 
Yksilöllinen oppilashuolto kohdistuu yksittäiseen lapseen. Yksilöllinen oppilashuolto perustuu aina 
vapaaehtoisuuteen ja edellyttää oppilaan tai tarvittaessa vanhemman suostumusta. Kunnassa on kolme 
koulukuraattoria, kaksi koulupsykologia ja kaksi kouluterveydenhoitajaa. Oppilaat kuuluvat myös 
hammashuollon piiriin. Koululääkäri käy vuosittain jokaisessa koulussa ja tekee terveystarkastukset eri 
vuosiluokilla ennalta laaditun aikataulun mukaisesti. Yksilöllistä oppilashuoltoa varten voidaan myös asettaa 
toimialojen rajat ylittävä asiantuntijaryhmä. 

 

 
Kouluterveydenhuollon terveystarkastukset 

 

Arvioinnit ja seuranta 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL toteuttaa joka toinen vuosi Kouluterveyskyselyn, jolla kerätään tietoa 
nuorten elinoloista, kouluoloista, koetusta terveydestä, terveystottumuksista sekä oppilas- ja 
opiskelijaterveydenhuollosta. Peruskoulun alakoululaiset ja heidän huoltajansa osallistuvat kyselyyn 
ensimmäistä kertaa vuonna 2017. Kyselyyn osallistujat vuonna 2017: 

• perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokkien oppilaat ja heidät huoltajansa 
• perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokkien oppilaat 
• lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat 
• ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat.  

Koulut hyödyntävät kouluterveyskyselystä saatavia tietoja niin kouluympäristön hyvinvoinnin, oppilas- ja 
opiskelijahuollon kuin terveystiedon opetuksenkin edistämisessä.  

Koulukohtainen viihtyvyysprofiili on yksi tapa saada tietoa koko koulun hyvinvoinnista ja näin muodostaa pohja 
koulun kehittämistyölle. Tuloksia voidaan käyttää oppilashuoltotyössä ja koulun kehittämistyössä.  
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Move! on valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, jolla mitataan perusopetuksen 5. ja 8. 
vuosiluokkien oppilaiden fyysistä toimintakykyä. Järjestelmällä kerättävää tietoa voidaan käyttää esimerkiksi 5. 
ja 8. vuosiluokkien oppilaita koskevissa laajoissa terveystutkimuksissa. Järjestelmän tarkoituksena on 
kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen. Kemiönsaaren kunnassa otettiin Move-
mittaus käyttöön 5. vuosiluokan oppilailla lukuvuonna 2016–2017.  

Kaikki kunnan koulut osallistuvat näihin mittauksiin.  

Painopistealueet 

Huumeiden vastainen kampanja (”Attitydrännan”) toteutetaan joka kolmas vuosi yhteistyössä niin 
kuntasektoria kuin muitakin yhteistyötahoja edustavien kumppanien kanssa. 

 

Ruokailu osana kasvatusta päivähoidossa ja koulussa 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että hyvä ja ravitseva ruoka tukee lasten ja nuorten oppimista. Aterioiden tulee 
olla luonnollinen osa kasvatustoimintaa. Koulu- ja päiväkotiruokailun avulla tuetaan oppilaiden/lasten terveyttä 
ja kehitystä. Jokaisella aterialla tulee olla läsnä aikuisia, joiden tehtävänä on ohjata ja innostaa oppilaita/lapsia 
ruokailutilanteessa. Kun päivähoidossa ja alaluokilla aikuiset ovat samassa pöydässä oppilaiden/lasten kanssa 
ja syövät samaa ruokaa, syntyy ruokaa ja koko ruokailutilannetta kohtaan myönteinen asenne. Oppilailla pitää 
olla riittävästi aikaa lounaan nauttimiseen koulussa. 

Koulu- ja päiväkotiruoka valmistetaan Silva-päiväkodin, Kemiönsaaren keskuskoulun, Sofia-päiväkodin, 
Dalsbruks skolan, Hulta-päiväkodin ja Hitis-Rosala skolan keittiöissä. Ruokalistat kiertävät 8–10 viikon 
jaksoissa. Teemaviikkoja ja -päiviä voidaan järjestää koulujen toiveiden mukaan. Kunnan tarjoama ruoka 
pyritään mahdollisuuksien mukaan valmistamaan alusta loppuun koulun tai päiväkodin omassa keittiössä, ja 
tavoitteena on välttää lisäaineita ja prosessoitua ruokaa. Päiväkotiruoan valmistuksessa vähennetään lisätyn 
sokerin käyttöä. 

Kouluissa huolehditaan erityisesti kasvisten saannista. Tämän vuoksi kouluissa on tarjolla salaattipöytä. Lähellä 
tuotettuja raaka-aineita suositaan mahdollisuuksien mukaan. 
 
 
Sosiaalityö, perhetyö ja lastensuojelu 

Tavoitteena on  

1) edistää ja ylläpitää hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta 

2) vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta 

3) turvata yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut sekä muut 
hyvinvointia edistävät toimenpiteet 

4) edistää asiakaskeskeisyyttä sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa 

5) parantaa yhteistyötä sosiaalihuollon ja kunnan eri toimialojen sekä muiden toimijoiden välillä kohdissa 1–4 
mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Perhepalvelut tukevat lapsia ja perheitä esimerkiksi sosiaaliohjauksen, perhetyön, kotipalvelun, 
tukihenkilöiden, tukiperheiden ja harrastusten tukemisen avulla. Lastensuojelussa voidaan edellä mainittujen 
palveluiden lisäksi tarjota intensiivistä perhetyötä ja avohuollon sijoitusta. 
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Turunmaan perheneuvolaan vanhemmat tai huoltajat voivat hakeutua ilman lähetettä joko lapsineen tai 
keskenään, esimerkiksi silloin kun parisuhde ajautuu kriisiin tai vanhemmat ovat huolissaan lapsen voinnista. 
Tukikeskusteluiden ja uusien näkökulmien kautta voi löytyä uusia tapoja tilanteen käsittelemiseksi. 

Lastenvalvojan tehtäviin kuuluvat isyyden vahvistaminen, huolto- ja tapaamissopimusten laatiminen sekä lapsen 
ja vanhemman tapaamisten valvonta.  

Keväällä 2017 perhepalveluiden piirissä oli 72 lasta ja lastensuojelun piirissä 61 lasta.  

 

Vapaa-ajan toiminta  

Vapaa-ajan yksikön toiminnassa on ikäryhmittäin vaihtelevia tavoitteita. Ikäryhmässä 3–6-vuotiaat 
keskipisteessä on lasten motoriikka ja perheiden innostaminen aktiiviseen elämäntapaan. Kohderyhmänä ovat 
siis sekä lapset että vanhemmat. Ikäryhmässä 7–15-vuotiaat painopisteenä on lasten ja nuorten aktiivinen ja 
monipuolinen arki, jossa painotetaan liikkumista ja vältetään paikallaan istumista. Tässä ikäryhmässä tärkeitä 
ovat sekä kilpaurheilu että terveyttä edistävä liikunta. Nuorisopuolella osallisuus on tärkeä osa perustoimintaa 
sekä ala- että yläkouluissa. Kemiön, Västanfjärdin ja Taalintehtaan nuorisotaloilla nuoret voivat tavata toisiaan 
ja viettää aikaa turvallisessa ympäristössä. Yläkouluikäisille suunnattu nuorisotalotoiminta on ennalta 
ehkäisevää nuorisotyötä. Kaikki päiväkotilapset ja koulujen oppilaat kuuluvat vapaa-ajan yksikön toiminnan 
piiriin. 
 
Painopistealueet 

Painopistealueita ovat motoristen taitojen havainnointi, Liikkuva koulu -ohjelma, alakoulujen liikuntakerhot, 
yläkoulujen harrasteliikuntakerhot, nuorisoparlamentti, oppilaskunnat, nuorisotalotoiminta, koulupihojen 
kunnostaminen liikuntaan ja liikkumiseen innostaviksi sekä aktiivinen yhdistyselämä.  

 

Yhdistykset 

Yhdistykset tarjoavat laajasti tapahtumia ja tilaisuuksia 0–15-vuotiaille lapsille. Lisäksi on yhdistyksiä, jotka 
tukevat lapsia ja heidän läheisiään muilla tavoin kuin järjestämällä tapahtumia tai tilaisuuksia. Yhdistysten 
erilaisten palveluiden käyttäjien määrää on kuitenkin vaikea arvioida. 

Urheilu- ja nuorisoseurat, vapaa-ajan ja kulttuurin yhdistykset, kyläyhdistykset, Folkhälsan, SPR ja VPK ovat 
kaikki esimerkkejä yhdistyksistä, jotka tavalla toisella toimivat lasten ja nuorten hyväksi. Tämä kuvaa hyvin 
tosiasiallisen toiminnan tarjonnan laajuutta. Lisäksi useat kolmannen sektorin järjestöt työskentelevät lasten 
ja nuorten hyväksi Kemiönsaarella.  

Kehittämishanke  

Yhdistysakuutti (2016–2017) on yksi vuonna 2014 toteutetun yhdistyskyselyn tulos. Hanke edistää yhteistyötä 
ja laadunkehitystyötä sekä yhdistyksissä että yhdistysten ja muiden toimialojen välillä. Yhdistyksiä on tärkeää 
auttaa ja tukea myös tulevaisuudessa sen jälkeenkin, kun hanke päättyy.  

 

Kulttuuritoiminta 

Kemiönsaaren kunnan kulttuuriopetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokilla 1–9  keväällä 2018. 
Tavoitteena on, että jokaisella lapsella tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet kulttuurin kokemiseen ja 
luomiseen koulusta, opettajasta ja yhteiskunnallisesta taustasta riippumatta. Kulttuuriopetussuunnitelma 
osallistaa ja kokoaa yhteen Kemiönsaaren kulttuuritoimijoita ja -järjestöjä sekä antaa työtilaisuuksia 
kulttuuritoimijoille.  

Kemiönsaaren kunnassa on kolme kirjastoa (Kemiö, Taalintehdas ja Västanfjärd), joissa kaikissa panostetaan 
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lastenkirjallisuuteen ja -toimintaan. Kirjastolla on oma opetussuunnitelmansa, jota toteutetaan yhteistyössä 
koulujen kanssa. Kirjastolla on myös lapsille suunnattua vapaa-ajan toimintaa, mm. pelipäiviä, satutunteja ja 
työpajoja. 

Kemiönsaarella on kaksi lastenkulttuurikeskusta (http://www.lastenkulttuuri.fi/lastenkulttuurikeskukset/): 
Sagalundin museo ja Luckan. Näiden toiminta on suunnattu ensisijaisesti lapsille, ja ne tarjoavat muun muassa 
teatteri-, musiikki- ja tanssiesityksiä, kurssi- ja kerhotoimintaa, juhlatapahtumia ja muuta kulttuurikasvatusta 
päiväkodeille ja kouluille sekä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Sagalundin lastenkulttuurikeskuksella on myös 
oma opetussuunnitelmansa (museopolku), jota toteutetaan yhteistyössä koulujen kanssa. 

Kemiönsaaren elokuvatoiminnassa panostetaan erityisesti lastenelokuviin (animaatio, fiktio). Vuonna 2016 
järjestettiin yhteensä 43 lastenelokuvanäytöstä (S-7) ruotsiksi ja suomeksi. Kunnassa järjestetään Lasten 
elokuvafestivaali sekä syys- ja hiihtolomaohjelmaa. Elokuvien esityspaikkana on Villa Lande Kemiössä, mutta 
joissakin tapauksissa (festivaalit, syys- ja hiihtoloma) myös Bio Pony -elokuvateatteri Taalintehtaalla. 

Lasten ja nuorten kulttuuriharrastustoiminnalle muita mahdollisuuksia tarjoavat Kemiönsaaren museo 
(Sagalund mukaan luettuna), Musiikkiopisto Arkipelag (taiteen perusopetusta musiikin ja tanssin aloilla), 
Kemiönsaaren aikuisopisto (taiteen perusopetusta kuvataiteen alalla sekä muuta kotouttamisohjelmaan 
sisältyvää kurssitoimintaa) sekä muut kolmannen sektorin kurssijärjestäjät (mm. Arkipelag Workshop, 
Bruksteatern ja Aurinkoinen tulevaisuus jne.). Kemiönsaaren kunnan kulttuuriyksikkö on myös hakenut 
kärkihankerahoitusta kulttuuriharrastuskerholle.  

Kemiönsaaren kunnan kulttuuriyksikkö kehittää parhaillaan yhteistyötä Salon lastenkulttuuriverkoston kanssa. 
Yhteistyö käynnistetään luomalla yhteinen verkkosivusto ja blogi, joilla esitellään lastenkulttuurin toimijoita ja 
hankkeita.  

 

Lasten päivähoidossa olleet 3–5-vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä 

Kemiönsaari: 93,4 
Parainen: 88,1 
Kristiinankaupunki: 
82,8 
Koko maa: 68,0 
Varsinais-Suomi: 67,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

http://www.lastenkulttuuri.fi/lastenkulttuurikeskukset/
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Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista 
Parainen: 10,2 
Kristiinankaupunki: 
10,1 
Koko maa: 9,3 
Varsinais-Suomi: 8,3 
Kemiönsaari: 8,0 

 

                                  
 
 
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista 
 

Kemiönsaari: 21,1 
Parainen: 19,0 
Kristiinankaupunki: 16,7 
Varsinais-Suomi: 16,2 
Koko maa: 16,2 
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Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista 
Kemiönsaari: 23,8 
Kristiinankaupunki: 23,2 
Parainen: 21,0 
Varsinais-Suomi: 17,4 
Koko maa: 15,7 

 
                                 
 
 
                    
 
Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista 

                Koko maa: 32,6 
Varsinais-Suomi: 27,8 
Parainen: 25,2 
Kristiinankaupunki: 14,6 
Kemiönsaari: 14,2 
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Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % 8. ja 9. luokan 
oppilaista 

                Kemiönsaari: 43,8 
Kristiinankaupunki: 
33,3 
Parainen: 32,2 
Varsinais-Suomi: 32,0 
Koko maa: 22,4 

            
                    
 
 
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokan oppilaista 

                Kemiönsaari: 15,8 
Varsinais-Suomi: 12,8 
Parainen: 12,6 
Koko maa: 9,9 
Kristiinankaupunki: 9,4 
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Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista 

                Kemiönsaari: 15,9 
Varsinais-Suomi: 12,2 
Parainen: 12,0 
Koko maa: 8,9 
Kristiinankaupunki: 2,9 

            
                    
 
 
 
Nuuskaa päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista 

                             Parainen: 4,2 
Koko maa: 4,2 
Varsinais-Suomi: 2,8 
Kemiönsaari: 0,9 
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Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8. ja 9. luokan oppilaista 

                Koko maa: 8,4 
Varsinais-Suomi: 8,1 
Kemiönsaari: 7,1 
Parainen: 5,6 
Kristiinankaupunki: 1,5 

 
 
 
Pelaa rahapelejä viikoittain, % 8. ja 9. luokan oppilaista 

                Kemiönsaari: 11,8 
Koko maa: 7,2 
Varsinais-Suomi: 6,3 
Parainen: 5,1 
Kristiinankaupunki: 5,1 

                     
 
 
 



23 
 

 
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista       

                Parainen: 9,7 
Kristiinankaupunki: 7,9 
Varsinais-Suomi: 7,1 
Koko maa: 6,2 
Kemiönsaari: 4,4 

 
 
 
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0–17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL) 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristiinankaupunki: 
1,9 
Kemiönsaari: 1,4 
Varsinais-Suomi: 1,4 
Koko maa: 1,4 
Parainen: 0,5 
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Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleet 0–17-vuotiaat viimeisimmän 
sijoitustiedon mukaan, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kemiönsaari: 1,5 
Kristiinankaupunki: 
1,3 
Varsinais-Suomi: 1,1 
Koko maa: 1,1 
Parainen: 0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koko maa: 20,3 
Varsinais-Suomi: 
19,2 
Parainen: 17,6 
Kristiinankaupunki: 
15,4 
Kemiönsaari: 10,8 
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Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit yhteensä/1 000 0–7-vuotiasta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Kemiönsaari: 71,0 
Koko maa: 69,0 
Parainen: 68,0 
Varsinais-Suomi: 
68,0 
Kristiinankaupunki: 
66,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kemiönsaari: 
3451,0 
Parainen: 3396,0 
Varsinais-Suomi: 
3294,0 
Koko maa: 3155,0 
Kristiinankaupunki: 
3138,0 
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Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon käynnit/1 000 7–18-vuotiasta 
 
       

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaat vuoden aikana/1 000 alle 18-
vuotiasta 
 
 

 
 
Kemiönsaari: 
3065,0 
Parainen: 2783,0 
Varsinais-Suomi: 
2542,0 
Koko maa: 2130,0 
Kristiinankaupunki: 
2018,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koko maa: 73,0 
Varsinais-Suomi: 
66,0 
Parainen: 57,0 
Kemiönsaari: 48,0 
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Vahvuudet 

Pienet yksiköt 

• Kemiönsaaren kunnassa ryhmäkoot ovat suhteellisen pieniä (n. 15 oppilasta/ryhmä), minkä ansiosta 
jokainen oppilas tulee huomioiduksi ja opetuksen sisältöä voidaan sopeuttaa. 

• Kouluruoka valmistetaan omissa valmistuskeittiöissä ja lähiruokaa suositaan.  
• Lastenneuvolassa terveydenhoitaja on nopeasti perheiden tavoitettavissa ja myös päinvastoin. 

Kiireellisissä asioissa on useimmiten mahdollista saada perheelle aika samaksi päiväksi. Yhtenä 
vahvuutena on, että terveydenhoitajia on useita eli asiakkaalla on valinnan mahdollisuus. 

• Kouluterveydenhuollossa pienet yksiköt tarkoittavat sitä, että oppilashuollon henkilöstöön saa 
nopeasti yhteyden ja voidaan keskittyä ehkäiseviin työmenetelmiin sekä yksilö- että ryhmätasolla. 
Jos on kyse kiireellisestä asiasta, usein oppilaalle järjestyy aika jo saman päivän aikana.  

• Se, että oppilashuollon henkilöstö pysyy samana koko peruskoulun ajan, merkitsee hoidon 
jatkuvuutta ja turvallisuutta ja antaa henkilöstölle perspektiiviä itse oppilashuoltoon. Se myös 
mahdollistaa yksilöllisen kohtaamisen.  

• Kun kunta tuottaa itse siivouspalvelut, päiväkodissa/koulussa on päivittäin paikalla samat aikuiset, 
jotka osallistuvat kasvatustyöhön varsinaisen päiväkoti- ja kouluhenkilöstön lisäksi. 

Osallisuus 

• Kemiönsaaren kouluissa osallisuus on aitoa ja on mukana kaikessa toiminnassa.  
• Siitä lähtien, kun nuorisoparlamentti aloitti 15 vuotta sitten, koulujen oppilaskuntatoimintaa on 

kehitetty ja se on antanut oppilaille todellisen mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa oman koulun 
arkeen. 

Kunnassa on käytössä seuraavia osallistamisen malleja: 
- Nuorisoparlamentti 
- ISLA-parlamentti. Kaikki oppilaat saavat esittää koulu- tai lähiympäristöönsä liittyviä ehdotuksia 

ja toiveita. Vuosiluokkien 1–9 edustajat päättävät sitten yhdessä, mitkä ehdotukset saavat 
rahoitusta.     

- Oppilaskuntatoiminta 1.–9. vuosiluokilla 
- Vanhempainyhdistys joka koulussa 
- Talkooresurssit (vapaaehtoiset harrastustoiminnan vetäjät, vanhemmat keräävät varoja)  

Kaksikielisyys 

• Kunnan kaksikielisyyden ansiosta päivähoitoa järjestetään ruotsiksi ja suomeksi. Kaksikielisiä 
lapsiryhmiä on päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.  

• Kielisuihkujen avulla tuetaan kaksikielisyyttä myönteisellä tavalla.  
• Varhaiskasvatustoiminnassa on lapsia, jotka puhuvat sekä ruotsia että suomea äidinkielenään. Näiden 

kaksikielisten lasten kielellisen kehityksen ja identiteetin kehittymisen kannalta on erittäin tärkeää, 
että molempia kieliä tuetaan ja lapsia kannustetaan käyttämään niitä. 

Luonto ja saaristo 

• Luontomme ja saaristoympäristömme uimarantoineen, hiihtolatuineen, laajoine luontoalueineen 
sekä hyvin varustetut koulupihat ja monipuoliset liikuntapaikat tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet 
liikunta- ja virkistystoiminnalle.  

• Yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa voimme tarjota laajan kattauksen erilaisia 
vapaa-ajan toimintoja ympäri vuoden.  
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Vahvuudet, jatkoa  
 

Kannustava vuorovaikutus / ICDP 

• Kannustava vuorovaikutus eli ICDP (International Child Development Programme) on 
asennoitumistapa, jolla vahvistetaan kasvattajien ja lasten välistä vuorovaikutusta 
varhaiskasvatuksessa.  

• ICDP-ohjelma määrittelee varhaiskasvatuksen arvopohjan. Ohjelmassa korostetaan aikuisten 
empatiakyvyn merkitystä ja kehitetään heidän kykyään kuunnella ja ymmärtää lasten tarpeita ja 
ajatuksia.  

• Kemiönsaaren kunnassa on päätetty toteuttaa ICDP-ohjelmaa laaja-alaisesti kaikessa lasten, 
nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä.  

Liikkumisen ja liikunnan edistäminen 

• Liikkumisen ja liikunnan edistämiseen panostetaan varhaiskasvatuksesta lähtien. Päiväkodeissa ja 
perhepäivähoidossa järjestetään 3–5-vuotiaiden motoriikkarata vuosittain. Tuloksista tiedotetaan 
koteihin ja niitä seurataan vuodesta toiseen ja myös ryhmätasolla. 

• Kunnan koulut ovat mukana Liikkuva koulu -ohjelmassa. Vapaa-ajan yksikkö tukee kouluja ja tekee 
yhteistyötä niiden kanssa ohjelman toteuttamiseksi. 

• Kaikilla kouluilla on lähiliikuntapaikka käytettävissä välitunneilla ja koulupäivän jälkeen. 
• Liikuntakerhoja järjestetään vuosiluokille 1–6 ja harrasteliikuntakerhoja vuosiluokille 7–9.   
• Long Living -kortti on 13–19-vuotiaille nuorille tarkoitettu kuntokortti, joka oikeuttaa saamaan 

alennusta sisäänpääsystä niissä yrityksissä, joiden kanssa vapaa-ajan yksikkö on tehnyt sopimuksen.  
• Nuorisotaloissa järjestetään nuorisotoimintaa siten, että kaikkina viikonpäivinä nuorisotoimintaa 

on tarjolla jossain päin kuntaa.   
• Lapsille suunnatun yhdistystoiminnan tarjonta on monipuolista ja laajaa. Monet lapset ovat mukana 

urheiluseuroissa, erityisesti jalkapalloa harrastetaan paljon. Paikallisseurojen turnaukset, kuten 
nappulaliiga, kannattaa nostaa esiin, sillä tällainen toiminta ei ole enää mikään itsestään selvyys 
kunnissa ja kaupungeissa.  

Kulttuuritarjonta 

• Lapsille suunnattu kulttuuritarjonta on laaja, ja kulttuuriopetussuunnitelma tuo kulttuurin kaikkien 
lasten ja nuorten saataville.   

• Elokuvatoiminnassa panostetaan erityisesti lastenelokuviin. 
• Kulttuuriharrastustoiminta on laajaa ja kulttuuritoimijoita on paljon. Osallistumismaksut ovat 

maltillisia, ja tarvittaessa voi saada alennusta lukukausimaksuista. 
• Koska kirjastoja on useita, lapset ja nuoret oppivat jo varhain tuntemaan kirjaston paikkana, josta 

saa erilaisia palveluita.  
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Kehittämistoimet 

 
IKÄRYHMÄ: 0–15-VUOTIAAT     
Kategoria Tavoitteet ja mittarit Toimenpiteet Jatkovalmistelu ja 

vastuuhenkilö 
1. Vanhemmuuden 
tukeminen 

Tavoite: Terve vanhemmuus, jolloin 
koko lapsiperhe voi hyvin. 
Mittari: Lastensuojeluilmoitusten 
määrää kuvaava THL:n indikaattori. 

Varhainen tuki ja puuttuminen, ehkäisevä 
toiminta. Seuranta THL:n suositusten 
mukaisesti. ICDP-ohjelman (International Child 
Development Programme) käyttö ja 
perhevalmennus sekä muu ryhmätoiminta. 

Neuvola, perhepalvelut 

2. Päihteiden käytön 
ehkäiseminen 

Tavoite: Perheen mukaan saaminen 
varhaisessa vaiheessa. 
Mittari: Elämäntapoja kuvaava THL:n 
indikaattori. 

”Vanhemmuuden polun” suunnittelu, joka 
alkaa heti neuvolassa ja jatkuu 9. vuosiluokalle 
asti. Erilaisia toimia/teemoja eri-ikäisille. 

Moniammatillinen työryhmä 

3. Liikkumisen ja 
liikunnan edistäminen 

Tavoite: Lapsi liikkuu riittävästi. Maan 
keskiarvoa paremmat tulokset Move-
testeissä 5. ja 8. vuosiluokilla. 
Mittari: Liikuntatapoja kuvaava THL:n 
indikaattori ja Move-testit. 

Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt osallistuvat 
Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan.  
Liikkuva koulu -ohjelma: liikuntaa n. 1 h/päivä 
alakoulussa ja n. 5 h/viikko yläkoulussa. 

Vapaa-ajan yksikkö, 
sivistysosasto 

4. Kaikkien lasten 
kannustaminen 
aktiivisuuteen ja 
yhdistysten ja yhteisön 
toimintaan 
osallistumiseen 

Tavoite: Osallistuminen vapaa-ajan 
toimintaan ja osallistumismaksujen 
pitäminen alhaisina. 
Mittari: Osallistuminen järjestettyyn 
toimintaan. 

Luentoja yhdistystoiminnasta 9. vuosiluokalle. 
Yhteistyön lisääminen yhdistysten, koulujen ja 
päiväkotien välillä eri kielillä. 

Vapaa-ajan yksikkö, koulut, 
yhdistykset 

 

6. Terveellisten 
ruokailutottumusten 
edistäminen 

Tavoite: Päivähoidossa oleville lapsille 
tarjottavan ruoan/välipalojen 
sokerimäärän vähentäminen.  
Mittari: Tavoitteen mukaisesti laaditut 
välipalalistat.  

Ruoka- ja välipalalistojen laadinnassa 
vähennetään aterioiden sisältämän sokerin 
määrää.  

Ruokapalvelu-/siivouspäällikkö, 
keittiöesimiehet  

7. Kolmannen sektorin 
koulutus 

Tavoite: Yhdistysten toiminta-
/kehittämissuunnitelmien 
kehittäminen. 

Koulutetaan yhdistysaktiiveja auttamaan 
yhteisön hyvinvoinnin tavoitteiden 
saavuttamista. 

Osastoittain, 
hyvinvointikoordinaattori 
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Nuoret, ikäryhmä 16–25 vuotta  

 
Toisen asteen koulutus ja opiskelijahuolto  

Kemiönsaaren kunnassa toimii ruotsinkielinen lukio Kimitoöns gymnasium (KÖG) ja luonnonvara-alan 
yksikkö Axxell Brusaby. Axxell Brysabyn ammatti-instituuttia ylläpitää osakeyhtiö, Axxell Utbildning Ab. 
Kimitoöns gymnasiumissa on noin 80 opiskelijaa ja noin 20 kaksoistutkinto-opiskelijaa. Kaksoistutkinto 
tarkoittaa lukio- ja ammattiopintojen yhdistämistä, jolloin joko lukio tai ammatti-instituutti on pääkouluna.  

Kouluissa on erilaisia opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia edistäviä ryhmiä, kuten opiskelijahuoltoryhmät, 
kiusaamisen vastaiset (KiVa) tiimit ja tuutoriryhmät. Oppilaskunnat voivat yhteistyössä koulun kanssa järjestää 
erilaisia oppituntien ulkopuolisia aktiviteetteja, jotka tuovat vastapainoa opiskelulle.  

Opiskelijahuollon tavoitteena on sekä edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia että huolehtia 
koko oppilaitoksen hyvinvoinnista sekä terveellisestä ja turvallisesta opiskeluympäristöstä. Opiskelijahuolto 
koostuu yhteisestä ja yksilöllisestä opiskelijahuollosta.  

Opiskelijahuollon tulee olla ensisijaisesti ennalta ehkäisevää yhteistä opiskelijahuoltoa. Opiskelijahuolto on 
osa toimintakulttuuria ja koostuu toimenpiteistä, jotka edistävät opiskelijoiden osallisuutta, oppimista, 
hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista vastuullisuutta. On myös tärkeää edistää ja seurata opiskeluyhteisön 
hyvinvointia ja huolehtia siitä, että opiskeluympäristö on terveellinen, turvallinen ja esteetön. Ennalta 
ehkäisevät toimenpiteet ovat ensisijaisia. Oppilaitoksen opiskelijahuoltoryhmä vastaa oppilaitoksen 
opiskelijahuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Opiskelijahuoltoryhmään voi 
kuulua esimerkiksi rehtori, opettajia, opiskelijahuoltohenkilöstöä sekä opiskelijoiden ja vanhempien edustajia. 

Opiskelijahuollon henkilöstö tai moniammatilliset asiantuntijaryhmät huolehtivat yksilöllisestä 
opiskelijahuollosta. Yksilöllinen opiskelijahuolto toteutetaan aina yhteistyössä opiskelijan kanssa. Kaikkia 
yksilöllisesti kohdennetun opiskelijahuollon toimia varten tarvitaan suostumus. Opiskelijoilla on 
käytettävissään terveydenhoitajan, kuraattorin, psykologin ja lääkärin palvelut.  
 
Seuranta ja arviointi  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL toteuttaa joka toinen vuosi Kouluterveyskyselyn, jolla kerätään tietoa 
nuorten elinoloista, kouluoloista, koetusta terveydestä, terveystottumuksista sekä oppilas- ja 
opiskelijaterveydenhuollosta. Toisen asteen koulutuksessa kyselyyn vastaavat vuonna 2017 seuraavat ryhmät: 

• lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat 
• ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat.  

Koulut hyödyntävät kouluterveyskyselystä saatavia tietoja edistääkseen oppilaiden/opiskelijoiden hyvinvointia, 
oppilas- ja opiskelijahuoltoa ja terveystiedon opetusta.  

Opiskelijahuollon henkilöstö käyttää kyselytutkimuksia ja -lomakkeita ennalta ehkäisevästi niiden 
opiskelijoiden tavoittamiseksi, jotka eivät voi hyvin ja saattavat tarvita opiskelijahuollon palveluita.  

 

Sosiaalityö ja työllistävä toiminta 16–25-vuotiaille  

Kemiönsaaren kunta tarjoaa 16–29-vuotiaille nuorille: 

Nuorisotyöpaja ISLA + 

Toiminta-ajatuksena on laatia nuorelle koulutusta, työtä tai muuta toimintaa/toimenpidettä koskeva 
suunnitelma ja tavoitteet. Nuorisotyöpaja tarjoaa yksilöllistä ohjausta/neuvontaa sekä ryhmätoimintaa. 
Ryhmätoimintaa toteutetaan sekä nuorisotyöpajan tiloissa että muualla. Nuorisotyöpaja työllistää/aktivoi 
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jatkuvasti 5–7 nuorta. Vuonna 2016 toimintaan osallistui yhteensä 13 nuorta. Vuoden 2017 toukokuun 
loppuun mennessä päivittäiseen toimintaan osallistui seitsemän nuorta.  

Nuorisotyöpajan toiminnassa noudatetaan nuorisolakia, jonka tavoitteena on 

1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa 

2) tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä ja yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista 

3) tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa 

4) edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä heidän oikeuksiensa toteutumista 

5) parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. 

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat 

1) yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys 

2) kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen 

3) monialainen yhteistyö. 

Nuorisotyöpaja on työllistävä toimi, joka antaa nuorelle mahdollisuuden osallistua toimintaan viikoittain ja 
saada Kelan maksamaa työttömyysetuutta.  
 
Etsivä nuorisotyö 

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten parissa ja antaa nuorille 
mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii yhdessä nuoren kanssa 
ratkaisuja tämän pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta pääsemään tarvittavien palveluiden piiriin. 
 
Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa 16–29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai 
työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat apua saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä 
nuorisotyö tarjoaa nuorille varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.  
 
Ekocenter 

Kierrätyskeskus Ekocenter on toiminut Kemiönsaarella toukokuusta 2015 lähtien. Ekocenter on keskeinen 
kunnallinen työllistämispaikka. Työllistämismuotoja ovat puusepäntyöt, käsityöt, pyörien korjaus ja 
huonekalujen kunnostus. Myyntityö, kassatyö ja kuljetuspalvelut ovat osa toimintaa. Ekocenter tekee myös 
kunnan eri yksiköille maalaustöitä yms. Toimintaan osallistuvilla on myös mahdollisuus valmennukseen 
yhteistyössä nuorisotyöpajan kanssa ja työelämäohjaajan tuella. 

Ekocenterin toiminta on suunnattu työikäisille henkilöille. Toimintaan voi osallistua kunnan (kuntouttava 
työtoiminta) tai TE-keskuksen päätöksellä (työkokeilu) tai työllistämisvaroilla (palkkatukityö). Ekocenter 
työllistää jatkuvasti noin 15 henkilöä. 
 
Työelämäohjaaja 

Työelämäohjaaja toimii tukena työelämässä. Työelämäohjaaja käy yhdessä asiakkaan kanssa läpi tämän aiempaa 
kokemusta ja pyrkii löytämään hänen vahvuutensa ja mukavuusalueensa. Työelämäohjaajan tehtävänä on olla 
yhteydessä työnantajaan ja ehkä olla mukana työpaikalla ensimmäisinä päivinä ja auttaa tarttumaan yhdessä 
mahdollisiin ongelmiin. 
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Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 

 Kristiinankaupunki: 29,6 
   Kemiönsaari: 23,5 
  Parainen: 22,7 
  Varsinais-Suomi: 20,6 
  Koko maa: 18,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Tupakoi päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 

Kristiinankaupunki: 8,7 
Parainen: 7,0 
Varsinais-Suomi: 7,0 
Koko maa: 5,7 
Kemiönsaari: 3,9 
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Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 

    
 Koko maa: 12,4 
 Varsinais-Suomi: 11,4 
 Parainen: 11,0 
 Kemiönsaari: 10,2 
 Kristiinankaupunki: 7,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 18–20-vuotiaita vuoden aikana, % 
vastaavanikäisestä väestöstä (THL) 

Kemiönsaari: 5,4 
Koko maa: 5,1 
Varsinais-Suomi: 5,0 
Parainen: 2,1 
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Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18–24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Koko maa: 3,6 
Parainen: 3,3 
Varsinais-Suomi: 2,4 
Kemiönsaari: 1,9 
Kristiinankaupunki: 1,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Kemiönsaari: 9,2 
Varsinais-Suomi: 8,4 
Koko maa: 8,3 
Kristiinankaupunki: 7,4 
Parainen: 5,8 
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Tilastotietoa 2017 

- Vuoden 2016 aikana yhteensä 23 henkilöä osallistui kuntouttavaan työtoimintaan kunnan eri 
toimipisteissä (Ekocenter, nuorisotyöpaja, eri yksiköt) sekä seurakunnan, säätiöiden ja 
yhdistysten tarjoamissa työpaikoissa. 

- Ajalla 1.1.–30.5.2017 kuntouttavassa työtoiminnassa oli mukana yhteensä 25 henkilöä. 

- Kunnassa oli palkkatukityöllistettynä yhteensä 19 henkilöä ajalla 1.1.–30.5.2017. 

- Etsivä nuorisotyöntekijä tavoitti yhteensä 28 nuorta ajalla 1.1.–30.4.2017. 

 

Vapaa-ajan toiminta 

Tavoitteena on aktiivinen ja terve väestö. Tarkoitus on ensisijaisesti edistää terveyttä. Vapaa-ajan yksikön 
palveluita tälle ryhmälle ovat liikunnanohjaus ja Long Living -kuntokortti, jolla saa alennusta yksityisiltä 
liikuntapalveluiden tarjoajilta. Lisäksi tämä ryhmä käyttää runsaasti kunnan omia liikuntapaikkoja. 
Liikuntapaikat ovat helposti saavutettavissa ja mahdollistavat kuntoilun ympäri vuoden. 

Kulttuuritoiminta 

Nuorten kulttuuriharrastustoiminnalle mahdollisuuksia tarjoavat Musiikkiopisto Arkipelag (taiteen 
perusopetusta musiikin ja tanssin aloilla), Kemiönsaaren aikuisopisto (taiteen perusopetusta kuvataiteen alalla 
sekä muuta kurssitoimintaa ja kotouttamisohjelmaan sisältyviä kursseja), muut kolmannen sektorin 
kurssijärjestäjät sekä yhdistystoiminta.   

Kemiönsaarella esitetään elokuvia pääasiassa Villa Landen tiloissa Kemiössä, mutta erikoisesityksiä tarjoaa 
myös Taalintehtaalla sijaitseva elokuvateatteri Bio Pony. Elokuvatoimintaa on syyskuusta huhtikuuhun ja 
kesäkaudella erikoistapahtumissa. Elokuvafestivaaleja (FixFilmFestival, Bio Doc, Comedy Film Festival) 
järjestetään sekä Kemiössä että Taalintehtaalla.   

Erilaisia tapahtumia (konsertteja, teatteriesityksiä, tanssinäytöksiä ym.) järjestetään ympäri vuoden, mutta 
ensisijaisesti talvikaudella, ja tapahtumapaikkoja ovat Villa Lande, Bio Pony sekä nuoriso- ja kylätalot. 
Vuosittaiset tapahtumat (Svenska veckan, Taiteiden yö ja Kemiönsaaren, Turun ja Paraisten yhteistyöhanke 
Vårkultur) luovat perustan laajalle kulttuuritarjonnalle Kemiönsaaressa. 

Kemiönsaarella järjestetään pääasiassa kesäisin festivaaleja, kuten Kemiönsaaren Musiikkijuhlat, Baltic Jazz, 
Festival Norpas, Kalkholmsfestival ja Kiilan Äänijuhlat, jotka sopivat kaikenikäisille. 

Kemiönsaarella on kymmenkunta taide- ja kulttuuriyhdistystä (kuorotoimintaa, kuvataidetta, valokuvausta 
jne.), joiden toimintaan kaikki voivat osallistua iästä riippumatta. Lisäksi useat kulttuuritoimijat, työryhmät, 
yhdistykset, taiteilijat ja kylätoimikunnat tarjoavat aktiivista kulttuuritoimintaa ympäri vuoden (kursseja, 
luentoja, esityksiä jne.).   

Kolmen kirjaston ansiosta nuoret voivat omaksua kirjaston lähipalvelupaikkana, jossa on tarjolla kirjallisuutta 
ja tietoa. 

Yhdistykset  

Nuoret ovat haasteellinen ikäryhmä yhdistyksille muuallakin kuin Kemiönsaaren kunnassa. Kuvaan alkaa tulla 
muita kiinnostuksen kohteita, ja lisäksi monet lähtevät muualle opiskelemaan. Samanaikaisesti juuri tässä 
ikäryhmässä alkaa aktiivinen hallitustyöskentely kiinnostaa. On vaikea arvioida yhdistyksissä mukana olevien 
nuorten lukumäärää, mutta monet yhdistykset toivovat entistä useampien nuorten osallistuvan 
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yhdistystoimintaan ja myös hallitustyöskentelyyn, mikä viittaa siihen, että juuri tässä ikäryhmässä kato on 
suurin. 

 

Vahvuudet 

 

Pienet yksiköt 

• Pienissä yksiköissä opiskelijahuollon henkilöstöön saa nopeasti yhteyden ja voidaan keskittyä ehkäiseviin 
työmenetelmiin sekä yksilö- että ryhmätasolla. Useimmissa tapauksissa tapaamisaika järjestyy samana 
päivänä, jos on kyse kiireellisestä asiasta. 

Työllistämisasioita on kehitetty 

• Asiakkailla on mahdollisuus tavata työllistämisasioita hoitavia henkilöitä, vaikka paikkakunnalla ei olekaan 
TE-toimistoja.  Tämän mahdollistaa hyvä yhteistyö TE-palveluiden kanssa sekä kunnan itse tarjoamat 
palvelut, jotka liittyvät työllistämispalveluihin ja -aktiviteetteihin.   

• Kunta tekee myös hyvää yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa näissä asioissa. 

Hyvät liikuntamahdollisuudet 

• Liikunnanohjaus, Long Living -kuntokortti sekä monipuolinen liikuntapaikkatarjonta. Mahdollisuus 
harrastaa ilman kalliita kuluja. 

Laaja kulttuuritarjonta 

• Monipuoliset mahdollisuudet kulttuuriharrastuksiin. 
• Laaja festivaali- ja tapahtumatarjonta kulttuurin alalla. Taideyhdistykset ja -yhteisöt tarjoavat mahdolli-

suuksia yhteisöllisyyteen ja aktiiviseen toimintaan taiteen ja kulttuurin alalla.  

Osallisuus 

- ISLA-parlamentti  
- Nuorisoparlamentti  
- Edustajat lautakunnissa  
- Oppilaskunnat kaikissa kouluissa. 

Asuminen 

• Vuokra-asuntojen saatavuus on hyvä. 
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Kehittämistoimet 

 
IKÄRYHMÄ: 16–25-VUOTIAAT     
Kategoria Tavoitteet ja mittarit Toimenpiteet Jatkovalmistelu ja 

vastuuhenkilö 

1. Päihteiden käytön 
ehkäiseminen 

Tavoite: Vähentää päihteiden käyttöä. 
Mittari: Päihteiden käyttöä kuvaavat 
THL:n indikaattorit. 

Vaihtoehtoinen vapaa-ajan toiminta. 
Yksilölliset keskustelut 
tulevaisuudesta 9. luokalla.  
Nuorten aktivointi yhteiskunnalliseen 
toimintaan (kohta 3). 
Alkoholinkäytöstä keskustelu lukiossa 
ja yhdistyksissä. 
 

Moniammatillinen työryhmä, 
sivistysosasto 

2. Työllistävän toiminnan 
kehittämisen jatkaminen 

Tavoite: Työtä/koulutusta koko 
ikäryhmälle. 
Mittari: Työttömien nuorten määrä. 
 

Etsivä nuorisotyö ja nuorisotyöpajan 
toiminta.  

Työllistämisyksikkö 

3. Nuorten aktivointi 
yhteiskunnalliseen toimintaan 
(yhdistykset, verkostot ym.) 

Tavoite: Nuorten kannustaminen 
vapaaehtoistyöhön, myös yli 
sukupolvirajojen.  

Vapaaehtoistyö, nuorisoparlamentille 
entistä suurempi rooli, 
palkitsemisjärjestelmät, 
yhdistystoiminnan kurssi lukiossa. 
 

Vapaa-ajan yksikkö, sivistysosasto 

4. Terveellisten 
ruokailutottumusten 
edistäminen 

Tavoite: Asennekasvatusta hyvien 
ruokailutottumusten merkityksestä.  
Mittari: Ylipainoa ja kouluruokaa 
koskevat THL:n indikaattorit / 
koulutustilaisuuksien lukumäärä. 

Annetaan kolmannen sektorin 
ohjaajille terveellisiä 
ruokailutottumuksia koskevaa 
koulutusta.  
Aikuisopiston kurssit.  

Vapaa-ajan yksikkö, Aikuisopisto 
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Työikäinen väestö 

 
Elinympäristö ja työelämä 

 
Faktaa 

- Kemiönsaaren asukasluku on runsaat 6 800. 
- Vapaa-ajan asukkaiden määrä on 7 000 henkilöä (oleskelu saaristossa keskimäärin 82 vrk/vuosi). 

 
- Suurin työllistävä toimiala on sosiaali- ja terveydenhuolto, jossa on 420 työpaikkaa. 
- Vähittäiskauppa tarjoaa vajaat 300 työpaikkaa. 
- Teollisuudessa on runsaat 250 työpaikkaa. 
- Työttömyysaste on noin 8 %. 

 
- Kemiönsaaren kunnassa asuvien mutta sen ulkopuolella työssä käyvien määrä on vajaat 700. 
- Muualla asuvien mutta Kemiönsaaren kunnan alueella työssä käyvien määrä on noin 340. 

 
Lähde: Tilastokeskus, elokuu 2017. 

 

Kemiönsaaren elinympäristöä ja työelämää on historiallisesti leimannut kaksi erilaista yhteisöä, jotka näkyvät 
vielä tänä päivänäkin paikallisessa elämässä. Taalintehdas on ruukkiyhteisö, jonka liikkeelle panevana voimana 
on vuosisatojen ajan ollut teollisuus. Kemiö on perinteisesti ollut useasta kylästä ja haja-asutuksesta koostuva 
maatalousyhteisö.  

Tänä päivänä Taalintehtaalla ei ole enää mitään teollisuutta ja maanviljelyskin on menettänyt merkitystään. 
Nykyään palvelutuotanto on eniten työllistävä elinkeinosektori koko Kemiönsaarella. Kemiönsaaren suurin 
työllistävä toimiala on sosiaali- ja terveydenhuolto. Kokonaisuutena kunta on pitkälti työpaikkaomavarainen. 
 
Kemiönsaaren palvelutaso on korkea suhteutettuna kunnan asukasmäärään. Kemiönsaari on kuin Suomi 
pienoiskoossa, täältä saa lähes kaiken. Korkeatasoista palvelutarjontaa voidaan ylläpitää osittain siksi, että 
vapaa-ajan asukkaita on paljon ja he käyttävät runsaasti saariston palveluita.  

Kemiönsaari on ajallisesti lähellä sekä Saloa että Turkua. Myös Helsinkiin on vain kahden tunnin matka, mikä 
mahdollistaa pendelöinnin molempiin suuntiin. Pendelöinnin ja etätyön lisääntyminen avaa Kemiönsaarelle 
uusia mahdollisuuksia tulevaisuudessa.   
 

Painopistealueet 

Elinkeinoelämän kysymykset kuuluvat kunnan painopistealueisiin. Tavoitteenamme on tulla alueen 
elinkeinoystävällisimmäksi kunnaksi. Veneala on vahva ja edelleen kasvussa. Sama koskee rakennusalaa.  
 

Sosiaalityö ja työllistävä toiminta 

Ekocenter 

Kierrätyskeskus Ekocenter on toiminut Kemiönsaarella toukokuusta 2015 lähtien. Ekocenter on keskeinen 
kunnallinen työllistämispaikka. Työllistämismuotoja ovat puusepäntyöt, käsityöt, pyörien korjaus ja 
huonekalujen kunnostus. Myyntityö, kassatyö ja kuljetuspalvelut ovat osa toimintaa. Ekocenter tekee myös 
kunnan eri yksiköille maalaustöitä yms. Toimintaan osallistuvilla on myös mahdollisuus valmennukseen 
yhteistyössä nuorisotyöpajan kanssa ja työelämäohjaajan tuella. 
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Ekocenterin toiminta on suunnattu työikäisille henkilöille. Toimintaan voi osallistua kunnan (kuntouttava 
työtoiminta) tai TE-keskuksen päätöksellä (työkokeilu) tai työllistämisvaroilla (palkkatukityö). Ekocenter 
työllistää jatkuvasti noin 15 henkilöä. 

Työelämäohjaaja 

Työelämäohjaaja toimii tukena työelämässä. Työelämäohjaaja käy yhdessä asiakkaan kanssa läpi tämän aiempaa 
kokemusta ja pyrkii löytämään hänen vahvuutensa ja mukavuusalueensa. Työelämäohjaajan tehtävänä on olla 
yhteydessä työnantajaan ja ehkä olla mukana työpaikalla ensimmäisinä päivinä ja auttaa tarttumaan yhdessä 
mahdollisiin ongelmiin. 
 

 
Tilastotietoa 2017 

- Vuoden 2016 aikana yhteensä 23 henkilöä osallistui kuntouttavaan työtoimintaan kunnan eri 
toimipisteissä (Ekocenter, nuorisotyöpaja, eri yksiköt) sekä seurakunnan, säätiöiden ja 
yhdistysten tarjoamissa työpaikoissa. 

- Ajalla 1.1.–30.5.2017 kuntouttavassa työtoiminnassa oli mukana yhteensä 25 henkilöä. 

- Kunnassa oli palkkatukityöllistettynä yhteensä 19 henkilöä ajalla 1.1.–30.5.2017. 

- Etsivä nuorisotyöntekijä tavoitti yhteensä 28 nuorta ajalla 1.1.–30.4.2017. 

 
 

Sosiaalityö 

Sosiaalityön määritelmä sosiaalihuoltolain mukaan: 

1) edistää ja ylläpitää hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta 

2) vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta 

3) turvata yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut sekä muut 
hyvinvointia edistävät toimenpiteet 

4) edistää asiakaskeskeisyyttä sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa 

5) parantaa yhteistyötä sosiaalihuollon ja kunnan eri toimialojen sekä muiden toimijoiden välillä kohdissa 1–4 
tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. 

Kemiönsaaressa sosiaalityöntekijä työskentelee pitkäaikaistyöttömien kanssa ja laatii aktivointisuunnitelman 
yhdessä työttömän itsensä ja yhteistyössä TE-palveluiden kanssa. Työttömällä on mahdollisuus yhdessä kunnan 
edustajan ja TE-virkailijan kanssa käydä läpi omaa tilannettaan, laatia toimintasuunnitelma ja suunnitella erilaisia 
aktivointitoimenpiteitä.  

Kunta tarjoaa myös työllistymistä edistävää monialaista yhteistyötä. Työllistymistä edistävällä monialaisella 
yhteistyöllä tarkoitetaan yhteistyömallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja Kansaneläkelaitos yhdessä 
arvioivat työttömän palvelutarpeen, suunnittelevat asiakkaan edun mukaisen palvelukokonaisuuden tukemaan 
tämän työllistymistä ja vastaavat työllistämisprosessin etenemisestä ja seurannasta siten kuin laissa säädetään. 

Sosiaalityöntekijä tekee täydentävää ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea koskevat päätökset. 
Perustoimeentulotuki on kuulunut Kelan vastuulle 1.1.2017 lähtien. Sosiaaliyksikkö ohjaa ja neuvoo 
sosiaalietuusasioissa. Palveluihin kuuluvat myös päihdehuolto ja päihdetyöntekijän palvelut. 
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Pakolaisten vastaanotto 

Kemiönsaaren kunta on vastaanottanut vuosina 2016 ja 2017 yhteensä 40 kiintiöpakolaista, kumpanakin 
vuonna 20 henkilöä. Lisäksi Kemiönsaareen on muuttanut yksi perhe ja kolme perhettä on saanut 
perheenlisäystä. Toukokuussa 2017 kiintiöpakolaistaustaisia henkilöitä oli yhteensä 48. 
 
Uuteen yhteiskuntaan sopeutuminen on monitahoinen ja psyykkisesti vaativa prosessi. Ihmisellä on vastassaan 
uusia asioita kaikilla elämänalueilla, ja hänen täytyy omaksua ja kehittää erilaisia yhteiskunnallisia ja sosiaalisia 
valmiuksia. Palveluntuottajat, viranomaiset, vastaanottava yhteisö ja kolmannen sektorin toimijat ovat 
avainasemassa kotoutumisen tukemisessa. Pakolaiskoordinaattorin tärkein tehtävä on tukea 
maahanmuuttajien kotoutumista, olla helposti tavoitettavissa, ohjata kokonaisvaltaisesti kaikissa asioissa sekä 
toimia linkkinä maahanmuuttajien ja edellä mainittujen toimijoiden välillä.  

Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuolto, varhaiskasvatus ja perusopetus ovat niitä palveluntuottajia, joiden 
kanssa pakolaisten vastaanotto tekee läheistä yhteistyötä. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös niiden 
työvoimaviranomaisten kanssa, jotka vastaavat aikuisten maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksesta. 
Yhteistyötä tehdään myös yksityisen sektorin kanssa työkokeilua ja -harjoittelua koskevissa asioissa.  

Suomen Punainen Risti ja sen paikallisosasto sekä monet muut paikalliset toimijat tekevät tärkeää 
kotouttamista edistävää työtä. Nämä toimijat tukevat maahanmuuttajien osallistumista yhteiskunnan eri 
alueilla. Ihminen tarvitsee luontevia kohtaamisia uusien ihmisten kanssa. Molemminpuolisen sopeutumisen 
kannalta on tärkeää voida kohdata ja luoda ystävyyssuhteita yli kieli- ja kulttuurirajojen. Aktiiviset kuntalaiset 
ovat järjestäneet erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia, toimineet ystävinä ja tukihenkilöinä sekä auttaneet kielen 
oppimisessa ja siten osaltaan tukeneet maahanmuuttajien matkaa tasavertaisiksi yhteiskunnan jäseniksi.  

Painopistealueet 

• Pop-up-toiminta, joka keskittyy työhön 
• Ekocenter 
• Koko kylä kotouttaa -hanke on valinnut Taalintehtaan kotoutumistyön pilottikyläksi. Hankkeessa 

seurataan kylän elämää kesäkuusta joulukuuhun 2017. 
 

Ympäristö ja tekniikka 

Kunta tuottaa ympäristöhuollon ja teknisiä palveluita viihtyisän, turvallisen ja toimiva elinympäristön 
luomiseksi kunnan asukkaille. Kunnan ympäristöhuollon ja teknisen osaston alaan kuuluu laaja valikoima 
palveluita. Osan palveluista osasto tuottaa itse, mutta osasta vastaavat ulkopuoliset toimijat.  
 
Ympäristö- ja tekniikkaosasto on jaettu kolmeen itsenäiseen yksikköön. Valvontayksikkö huolehtii kunnan 
rakennus- ja ympäristövalvonta-asioista, esim. rakennuslupa-asioista. Kiinteistö- ja yhdyskuntatekninen 
yksikkö hoitaa kunnan kiinteistöihin, tie- ja katurakentamiseen, laitureihin, puistoihin ja toreihin liittyvät asiat. 
Kunnalla on noin 500 laituripaikkaa vuokrattavana. Kemiönsaaren kunnassa on lisäksi yksityisten toimijoiden 
ylläpitämiä vuokralaitureita ja vierassatamia. Kaavoitusyksikkö huolehtii yleis- ja asemakaavoituksesta kunnan 
alueella. Kaavoitusyksikkö hoitaa myös mahdolliset poikkeamisluvat. 
 
Kunnalla on lukuisia asuin- ja teollisuustontteja myynnissä eri puolilla Kemiönsaarta. Ympäristö- ja 
tekniikkaosasto vastaa tonttien myynnistä. Muiden kuin kunnan omistamien tonttien myynnistä huolehtivat 
lähinnä paikalliset kiinteistövälittäjät.  
 
Kemiönsaaren Lämpö Oy on Kemiönsaaren kunnan omistama kaukolämpöyhtiö, joka omistaa Kemiön ja 
Taalintehtaan keskustoissa olevan kaukolämpöverkon. Lämmöntuotannossa käytetään uusiutuvaa energiaa 
(haketta). 
 
Kemiönsaaren Vesi on kunnallinen liikelaitos, jonka omistama vesi- ja viemäriverkko kattaa suuren osan 
kunnan alueesta. Vesi- ja viemäriverkkoon on tänä päivänä liittyneenä noin 1 700 asiakasta.  



 

41 
 

 
Vuokra-asuntoja tarjoavat kunnan kaksi tytäryhtiötä, Dalsbostäder Oy Ab Taalintehtaalla ja Fastighets Ab 
Kimitobacken Kiinteistö Oy Kemiössä. Dalsbostäder Oy Ab vuokraa myös toimistotiloja Taalintehtaalla. 
 
Jätehuollosta kunnan alueella huolehtii Lounais-Suomen Jätehuolto Oy. Jätehuolto on kilpailutettu keskitetysti, 
ja kaikki ovat velvollisia liittymään kunnan järjestämään jätekuljetukseen, jonka hoitaa Lounais-Suomen 
Jätehuolto. Lounais-Suomen Jätehuollon ylläpitämälle Genbölen jäteasemalle voi viedä isommat erät 
lajiteltaviksi. 
 
Palo- ja pelastustoimi kuuluu Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen vastuualueeseen. Kemiönsaaren kunnassa 
on viisi vapaapalokuntaa, jotka käytännössä hoitavat hälytystehtävät.  
 
Kemiönsaaren terveysvalvonnan järjestämisestä on tehty ostopalvelusopimus Liedon kunnan kanssa. 
 
Haja-asutusalueen liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat kuululuvat myös ympäristö- ja 
tekniikkaosaston toimialaan. 

 

Vapaa-ajan toiminta 

Tavoitteena on aktiivinen ja terve väestö. Tarkoitus on ensisijaisesti edistää terveyttä. Vapaa-ajan yksikön 
palveluita tälle ryhmälle ovat liikunnanohjaus ja Long Living -kuntokortti, jolla saa alennusta yksityisiltä 
liikuntapalveluiden tarjoajilta. Lisäksi tämä ryhmä käyttää runsaasti kunnan omia liikuntapaikkoja. 
Liikuntapaikat ovat helposti saavutettavissa ja mahdollistavat kuntoilun ympäri vuoden. 

  

Kulttuuritoiminta 

Kemiönsaarella esitetään elokuvia pääasiassa Villa Landen tiloissa Kemiössä, mutta erikoisesityksiä tarjoaa 
myös Taalintehtaalla sijaitseva elokuvateatteri Bio Pony. Elokuvatoimintaa on syyskuusta huhtikuuhun ja 
kesäkaudella erikoistapahtumissa. Elokuvafestivaaleja (FixFilmFestival, Bio Doc, Comedy Film Festival) 
järjestetään sekä Kemiössä että Taalintehtaalla.   

Erilaisia tapahtumia (konsertteja, teatteriesityksiä, tanssinäytöksiä ym.) järjestetään ympäri vuoden, mutta 
ensisijaisesti talvikaudella, ja tapahtumapaikkoja ovat Villa Lande, Bio Pony sekä nuoriso- ja kylätalot. 
Vuosittaiset tapahtumat (Svenska veckan, Taiteiden yö ja Kemiönsaaren, Turun ja Paraisten yhteistyöhanke 
Vårkultur) luovat perustan laajalle kulttuuritarjonnalle Kemiönsaaressa. 

Kemiönsaarella järjestetään pääasiassa kesäkaudella festivaaleja, kuten Kemiönsaaren Musiikkijuhlat, Baltic 
Jazz, Festival Norpas, Kalkholmsfestival ja Kiilan Äänijuhlat, jotka sopivat kaikenikäisille.  

Kemiönsaarella on kymmenkunta taide- ja kulttuuriyhdistystä (kuorotoimintaa, kuvataidetta, valokuvausta 
jne.), joiden toimintaan voivat kaikki osallistua iästä riippumatta. Lisäksi useat kulttuuritoimijat, työryhmät, 
yhdistykset, taiteilijat ja kylätoimikunnat tarjoavat aktiivista kulttuuritoimintaa ympäri vuoden (kursseja, 
luentoja, esityksiä jne.). 

Kemiönsaarella on kolme kirjastoa, joissa järjestetään perinteisen kirjastotoiminnan lisäksi erilaisia tapahtumia 
ja koulutusta. 

Kunta on sitoutunut noudattamaan prosenttitaideperiaatetta, minkä ansiosta kunnan kiinteistöissä on julkista 
taidetta.  

Kehittämistarpeet 

• Tiloja kulttuurin luomiseen, tuotantoon ja esittämiseen (yhteiskäytössä olevat HUB-työtilat, ateljeet, 
työpajatilat, näyttelytilat). 
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Yhdistykset  

Kemiönsaarella on noin 150 yhdistystä. Yhdistyksen tarkoitus voi olla yleishyödyllinen, esimerkiksi edistää 
jotain harrastusta, joka puolestaan voi olla mitä vain urheilusta politiikkaan tai hyväntekeväisyyteen. Jos 
yhdistyksen tavoitteena on edistää yhteistä hyvää, on usein kyse jostain, mikä lisää ihmisten hyvinvointia ja 
mistä ihmiset ovat kiinnostuneita.   

Kemiönsaarelaiset osallistuvat ahkerasti yhdistystoimintaan, ahkerammin kuin vastaavan kokoisten kuntien 
asukkaat keskimäärin. Arttu2-raporttien (1/2016) mukaan 52 % Kemiönsaaren asukkaista osallistuu jollakin 
tavalla yhdistystoimintaan. Eniten osallistutaan urheiluseurojen toimintaan.  

Aikuisopisto 

Aikuisopisto on kaksikielinen elinvoimainen oppilaitos. Aikuisopisto on innovatiivinen opisto, joka tunnistaa 
ajankohtaiset trendit yhteiskunnassa, mutta kunnioittaa samalla perinteitä. Se pyrkii tarjoamaan toimintaa, joka 
houkuttelee uusia kurssilaisia ja saa opistolaiset osallistumaan aina uusille kursseille.  

Vuonna 2016 kurssien osallistujamäärä oli 1152, josta 907 oli naisia/tyttöjä ja 245 miehiä/poikia. 

Suurin osa osallistujista oli ikäryhmästä 41–70 vuotta. Opisto järjestää myös kursseja lapsille ja nuorille sekä 
perhekursseja, joille vanhemmat voivat osallistua yhdessä lastensa kanssa. 

Aikuisopistolla on tärkeä rooli kuntalaisille suunnattujen kurssien järjestäjänä. Kurssien kautta myös eläkkeellä 
olevat kuntalaiset voivat olla aktiivisia ja osallistua antoisaan sosiaaliseen elämään ja kanssakäymiseen. Opisto 
on myös työnantaja, mitä emme välttämättä aina tule ajatelleeksi. 
 
Kehittämishanke 

Aikuisopistolla on ollut useita yhteistyöhankkeita Turun ja Paraisten opistojen kanssa. Opistot ovat muun 
muassa laatineet yhteisen toimintaohjelman ja vision. Parhaillaan on käynnissä Open badge -hanke, jossa 
Aikuisopisto on pääasiallisena vetäjänä. Hankkeessa on tarkoitus lanseerata sähköinen osaamismerkki, jota 
voi hakea kurssin päätyttyä ja joka osoittaa, että henkilö on saavuttanut tietyn tieto- tai taitotason. Open badge 
-järjestelmä on jo melko ahkerassa käytössä Suomessa, esimerkiksi partiolaiset käyttävät sitä. Paraisten, Turun 
ja Kemiönsaaren opistot ovat Suomessa ensimmäiset oppilaitokset, jotka ottavat Open badge -järjestelmän 
käyttöön. 

Aikuisopisto on suunnitellut ensimmäisen kotoutumisjakson/-kurssin, johon Kemiönsaareen tulleet 
syyrialaiset osallistuivat saavuttuaan tänne. Muutama syyrialainen on saanut työtä opettajana opiston kautta. 
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Työlliset, % väestöstä 

Parainen: 41,6 
Koko maa: 41,1 
Varsinais-Suomi: 41,0 
Kristiinankaupunki: 39,0 
Kemiönsaari: 37,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työttömät, % työvoimasta 

Koko maa: 13,2 
Varsinais-Suomi: 13,1 
Kemiönsaari: 9,4 
Parainen: 7,4 
Kristiinankaupunki: 7,1 
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Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25–64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Kemiönsaari: 9,5           
Kristiinankaupunki: 9,3 
Varsinais-Suomi: 7,2 
Koko maa: 7,2 
Parainen: 7,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sairauspäivärahaa saaneet 25–64-vuotiaat/1 000 vastaavanikäistä 

Kristiinankaupunki: 105,9 
Parainen: 102,4 
Kemiönsaari: 99,5 
Koko maa: 94,1 
Varsinais-Suomi: 92,3 
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Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15–49-vuotiailla/1 000 vastaavanikäistä 

Kristiinankaupunki: 1411,0 
Kemiönsaari: 1238,0 
Parainen: 1221,0 
Varsinais-Suomi: 1022,0 
Koko maa: 928,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50–64-vuotiailla/1 000 vastaavanikäistä 

Kristiinankaupunki: 
1557,0 
Parainen: 1195,0 
Varsinais-Suomi: 1158,0 
Kemiönsaari: 1136,0 
Koko maa: 986,0 
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Vahvuudet  

• Puhdas luonto ja kaunis saaristo houkuttelevat uusia asukkaita, vapaa-ajan asukkaita ja matkailijoita  
• Suhteellisen monta päivittäistavarakauppaa  
• Erittäin monipuolinen kulttuuritarjonta 
• Suuri määrä erilaisia yhdistyksiä 

 
• Kemiönsaaren kunta on kehittynyt reippaasti viimeisten neljän vuoden aikana työllistämisasioiden 

hoitamisessa.  
• Asiakkailla on mahdollisuus tavata työllisyysasioita hoitavia henkilöitä, vaikka paikkakunnalla ei ole 

TE-toimistoja. Tämän mahdollistaa hyvä yhteistyö TE-palveluiden sekä kunnan itse tarjoamat 
palvelut, jotka liittyvät työllistämispalveluihin ja -aktiviteetteihin. Kunta tekee myös hyvää 
yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa näissä asioissa. 

• Liikuntaneuvonta ja Long Living -kuntokortti. Eri aloilla on aktiivista toimintaa tarjolla 
(Aikuisopisto, kulttuurituottajat, yhdistykset).  

• Erilaisten liikuntapaikkojen suuri tarjonta; paikat ovat kaikkien käytettävissä ja aukioloajat ovat 
monipuoliset.  

• Prosenttitaide (vuodesta 2011 alkaen) 
• Elokuvat (laajaa elokuvatoimintaa suhteellisen pienessä kunnassa) 
• Kulttuurisali (Villa Lande) 
• Laaja kulttuuritarjonta 
• Suuri määrä kulttuuriyhdistyksiä ja -toimijoita (jotka ovat aktiivisia niin järjestäjinä kuin 

osallistujinakin) 
 

• Asumisen monipuolisuus 
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Kehittämistoimet 

 
IKÄRYHMÄ: Työikäinen väestö     
Kategoria Tavoitteet ja mittarit Toimenpiteet Jatkovalmistelu ja 

vastuuhenkilö 

  
  

  
1. Päihteiden käytön 
ehkäiseminen 

Tavoite: Vähentää alkoholin kulutusta.  
Saada aikuiset suhtautumaan vastuullisesti 
alkoholiin nuorten parissa.  

Työllistäminen, ”vanhemmuuden 
polun” luominen, helposti 
saavutettava tuki. 

Moniammatillinen työryhmä, 
työterveyshuolto, 
päihdekoordinaattori 

2. Aktiiviset ja osallistuvat 
asukkaat 

Tavoite: Uutta ajattelua yhdistys- ja 
vapaaehtoistyöhön.  
Koko perheen saaminen mukaan, 
muutoksia avustusmahdollisuuksiin. 

Vapaaehtoistyo.fi-sivusto, 
yhdistysten Facebook-ryhmä, 
koko perhe mukaan toimintaan, 
selvitys miten tukea voitaisiin 
muuttaa paremmin nykypäivän 
vapaaehtoistyötä vastaavaksi.  

Vapaa-ajan yksikkö, Luckan, 
Aikuisopisto, (avustusryhmä), 
kehitysosasto, 
hyvinvointikoordinaattori 

3. Terveellisten 
ruokailutottumusten 
edistäminen 

Tavoite: Terveellisempi ruokavalio 
ylipainoisille.  
Mittari: Aiheeseen liittyvien 
kurssien/ryhmien lukumäärä. Niiden 
ruokapaikkojen lukumäärä, joiden 
ruokalistoilla on laihduttajille suunnattuja 
vaihtoehtoja.  

Ruoanlaittokurssit, liikunta- ja 
ruokavalioryhmät. Lisätään 
yrittäjien kiinnostusta tarjota 
ruokaa erityisesti laihduttajille.  

Aikuisopisto, lounaspaikat ja 
ravintolat. 
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Seniorit 

 
Kotihoito 

(noin 150 asiakasta säännöllisen kotihoidon piirissä) 
  
Tavoitteena on antaa ikäihmisille mahdollisuus ylläpitää toimintakykyään ja sosiaalisia suhteitaan sekä osallistua 
merkitykselliseen toimintaan. 

Kotihoidon toiminta jakautuu kolmeen alueeseen. Pohjoiseen alueeseen kuuluvat Kemiö ja Västanfjärdin 
pohjois- ja itäosat, Eteläiseen alueeseen kuuluvat Taalintehdas ja Dragsfjärd, saaristo ja Västanfjärdin eteläosa, 
ja lisäksi Silverbacken hoitaa pienen Lammalan alueen. 

Kotihoidon työtapa on kuntouttava, eli periaatteena on että ihminen tekee itse sen, minkä pystyy itse 
tekemään. Kotihoitoa annetaan lähinnä kotona asuville vanhuksille ja vammaisille. Kotona asumista tuetaan 
auttamalla päivittäisissä toiminnoissa sekä kotona että kodin ulkopuolella. Erilaisia kotiavun muotoja ovat 
aamiaisen laitto, pukeutumisessa ja riisuutumisessa avustaminen, hygieniassa ja peseytymisessä avustaminen, 
imurointi, tiskaus, kauppa-, pankki- ja postiasioissa auttaminen, sairaanhoito (esimerkiksi lääkejakelu, 
pistokset, haavahoito, näytteenotto jne.). Avun tarve ratkaisee, kuinka monta asiakaskäyntiä päivässä, viikossa 
tai kuukaudessa tarvitaan. Yön aikaista tarkkailua ei voida vielä tarjota. 

Kotihoidon maksut määräytyvät asiakasmaksuasetuksen perusteella eli omien tulojen, perheen koon ja 
käyntien määrän mukaan. 

Kotihoito tarjoaa myös tukipalveluita, esimerkiksi: 
- ateriapalvelu, kotiinkuljetus kotihoidon puolesta (tarveharkintainen) 
- turvapuhelimen vuokraus. 

 

Päiväkeskustoiminta  

(noin 15 kävijää/toimintapäivä) 
 
Eläkeläisten päiväkeskus toimii arjen tukena, jotta ikäihmiset voisivat asua omassa kodissaan mahdollisimman 
pitkään. Sosiaalinen kanssakäyminen samanikäisten ihmisten kanssa tuo merkitystä elämään. 

Päiväkeskustoimintaa on eri puolilla Kemiönsaarta: Hannakodissa Dragsfjärdissä, Almakodissa Kemiössä ja 
palvelukoti Silverbackenissa Västanfjärdissä. Hintaan sisältyy edestakainen kuljetus, sauna, ateria, kahvi ja 
päivän ohjelma. 

Päiväkeskustoimintaa on Dragsfjärdissä maanantaista keskiviikkoon, Kemiössä tiistaista torstaihin ja 
Västanfjärdissä torstaisin. 

 

Tehostettu palveluasuminen 

(87 asiakaspaikkaa) 
 
Tehostettua palveluasumista tarjoavat Almakoti (32 asiakaspaikkaa), Hannakoti (27 asiakaspaikkaa) ja 
palvelukoti Silverbacken (17 asiakaspaikkaa). 

Yhden hengen huoneeseen kuuluu vessa, ja huoneen saa halutessaan kalustaa omilla huonekaluilla. Vuokran 
lisäksi peritään erikseen asiakasmaksuasetuksen mukaiset maksut aterioista, tukipalveluista ja ympärivuoro-
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kautisesta hoidosta. Asiakas maksaa itse omat lääkekulunsa ja kuljetusten omavastuuosuuden. 

Kunnalla on tällä hetkellä kaksi intervallihoitopaikkaa tehostetun palveluasumisen yksiköissä. 

 
Laitoshoito  

(31 paikkaa) 
 
Hannakoti-vanhainkodissa on myös laitoshoitopaikkoja. Paikkoja on 31, ja useimmat laitoshoitoa tarvitsevat 
asiakkaat asuvat kahden hengen huoneissa.  

Toiminta on jaettu moduuleihin, joissa kussakin on omat työntekijänsä, mutta he tekevät yhteistyötä ja 
auttavat toisiaan iltaisin ja viikonloppuisin. 

Laitoshoidossa saa käyttää omia vaatteitaan edellyttäen, että ne ovat käytännöllisiä ja mukavia sekä 
konepestäviä. 

Hoitomaksu määräytyy voimassa olevien pitkäaikaista laitoshoitoa koskevien säännösten mukaisesti. 

 
Omaishoito  

(noin 60 asiakasta kuuluu omaishoidon tuen piiriin) 
 
Omaishoidontukea voidaan myöntää hakemuksesta omaishoitajalle. Ehtona on, että hoito sitoo hoitajaa 
suuressa määrin. Hakemus tehdään omalla lomakkeella, johon liitetään C-lääkärintodistus. Tuki on 
veronalaista tuloa. 

Omaishoitajan vapaapäiviä varten järjestetään hoidettavalle omaiselle hoitopaikka Hannakodissa, Almakodissa 
tai terveyskeskuksen sairaalassa. 

Koska Kemiönsaaren väestö ikääntyy, tarvitaan terveyttä edistäviä panostuksia, jotta ikäihmiset voisivat 
selviytyä kotonaan entistä pidempään. Tulevaisuudessakin tarvitaan päivittäisessä toiminnassa toteutettavia 
hankkeita, kuten Voimaa vanhuuteen, johon kunta on osallistunut.  

 
Ihmissuhteiden harventuminen ja tarkoituksettomuuden tunne altistavat depressiolle (Kaisu Pitkälä, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 % yli 75-vuotiaista 
kärsii yksinäisyydestä 

Yksinasuva 
 

Tarpeettomuuden 
tunne 

Nainen 

Heikentynyt terveys ja toimintakyky 
Muistin heikkeneminen 

Leski Toiveet ystävien 
tapaamisesta jäävät 
täyttymättä 

Masentuneisuus Matala koulutustaso 
Heikko sosiaalinen 
asema 
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(Kuvat: Kaisu Pitkälä)  

 
 
 
 
Vapaa-ajan toiminta 

Tälle ryhmälle vapaa-ajan yksikkö järjestää runsaasti toimintaa Orkidea- ja Voimaa vanhuuteen -ryhmissä. 
Toiminnan tarkoituksena ja tavoitteena on ylläpitää liikuntakykyä, jotta ikääntyneet kuntalaiset pystyisivät 
asumaan pidempään itsenäisesti omassa kodissaan. Noin 150 senioria osallistuu viikoittain eri ryhmien 
toimintaan.  
 
Sekä Orkidea- että Voimaa vanhuuteen -ryhmät ovat ainutlaatuisia. Lisäksi Long Living -kuntokortilla saa 
alennusta yksityisiltä liikuntapalvelujen tarjoajilta.  
 
 
Kulttuuritoiminta 

Elokuvat, tapahtumat ja festivaalit tarjoavat laajan ja monipuolisen valikoiman kulttuuria kaiken ikäisille (ks. 
työikäinen väestö).  
 
Erityisesti ikäihmisiä varten ylläpidetään taideapteekkia, joka tarjoilee taidepillereitä eli pienimuotoisia 
kulttuuritoimijoiden toteuttamia kulttuuriaktiviteetteja ja -elämyksiä senioreille.   
 
Kirjasto järjestää aktiivisesti senioreille suunnattua koulutusta erityisesti digitaalisten välineiden käytössä. 
 
Valmisteilla on kulttuuriystäväohjelma, jolla kehitetään senioreille suunnattua vapaaehtoistoimintaa kulttuurin 
saralla. 
 
 

Masennus 

Yksinäisyys 
Sosiaalinen 
eristyneisyys 

Hauraus 

Heikentynyt 
toimintakyky 

Dementia 
Avun 
tarve 

Laitoshoito 



 

51 
 

Aikuisopisto 

Aikuisopisto on kaksikielinen elinvoimainen oppilaitos, joka tarjoaa laadukasta toimintaa ja ensiluokkaista 
palvelua asiakkaille. Aikuisopisto on innovatiivinen opisto, joka tunnistaa ajankohtaiset trendit yhteiskunnassa, 
mutta kunnioittaa samalla perinteitä.  
 
Opistolaisten ikäjakaumasta käy ilmi, että suurin osa kurssilaisista on 41–70-vuotiaita. Aikuisopistolla on 
tärkeä rooli kuntalaisille suunnattujen kurssien järjestäjänä. Kurssien kautta myös eläkkeellä olevat kuntalaiset 
voivat olla aktiivisia ja osallistua antoisaan sosiaaliseen elämään ja kanssakäymiseen. 
 
Aikuisopistolla on ollut useita yhteistyöhankkeita Turun ja Paraisten opistojen kanssa. Opistot ovat muun 
muassa laatineet yhteisen toimintaohjelman ja vision. Parhaillaan on käynnissä Open badge -hanke, jossa 
Aikuisopisto on pääasiallisena vetäjänä. Hankkeessa on tarkoitus lanseerata sähköinen osaamismerkki, jota 
voi hakea kurssin päätyttyä ja joka osoittaa, että henkilö on saavuttanut tietyn tieto- tai taitotason. Open badge 
-järjestelmä on jo melko ahkerassa käytössä Suomessa, esimerkiksi partiolaiset käyttävät sitä. Paraisten, Turun 
ja Kemiönsaaren opistot ovat Suomessa ensimmäiset oppilaitokset, jotka ottavat Open badge -järjestelmän 
käyttöön.  
 
 

Yhdistykset 

Useat yhdistykset järjestävät toimintaa senioreille, esimerkiksi eläkeläisyhdistykset ja SPR:n paikallisosastot 
tukevat, aktivoivat ja auttavat tätä ikäryhmää monin eri tavoin. Myös sellaiset yhdistykset, joiden toiminta ei 
ole erityisesti suunnattu vain senioreille, kannustavat heitä viikoittain erilaiseen toimintaan ja yhdessäoloon. 
 
Lisäksi moni muu kolmannen sektorin järjestö on aktiivinen tässä ikäryhmässä, esimerkiksi seurakunta, 
Solglimten (säätiön ylläpitämä), Sagalundin vapaaehtoistyö jne. 
 
 
Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 
 

Kristiinankaupunki: 2,4 
Koko maa: 2,1 
Parainen: 2,0 
Varsinais-Suomi: 1,6 
Kemiönsaari: 1,4 
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Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavan-
ikäisestä väestöstä 

Varsinais-Suomi: 12,1 
Koko maa: 11,3 
Parainen: 11,2 
Kemiönsaari: 11,1 
Kristiinankaupunki: 8,0 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä 
väestöstä 

Parainen: 5,3 
Koko maa: 4,6 
Varsinais-Suomi: 4,5 
Kristiinankaupunki: 3,8 
Kemiönsaari: 3,6 
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Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., % 
vastaavanikäisestä väestöstä 

Parainen: 7,2 
Koko maa: 7,1 
Varsinais-Suomi: 6,5 
Kemiönsaari: 5,4 
Kristiinankaupunki: 4,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta 
täyttäneet 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Kristiinankaupunki: 5,0 
Kemiönsaari: 4,5 
Parainen: 4,1 
Varsinais-Suomi: 2,4 
Koko maa: 2,1 
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Vahvuudet  

• Pienen paikkakunnan etu: hoitohenkilöstö tuntee ikääntyneet kuntalaiset ja heidän läheisensä. 
• On ystäviä, jotka välittävät vanhuksesta; ystävätoiminnalla (esim. SPR) voidaan ehkäistä 

yksinäisyyttä, joka on vanhusten suurin ongelma. Tutkimuksen mukaan n. 39 % vanhuksista kärsii 
yksinäisyydestä. Yksinäisyys aiheuttaa ennenaikaista ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. 

• Erilaisia viikoittain eri paikoissa kokoontuvia liikuntaryhmiä on 10.  
• Yhdistyselämä 
• Laaja kulttuuritarjonta ja erityisesti ikäihmisille suunnattuja kulttuuriohjelmia (kulttuuriystävät, 

taidepillerit) 
• Asukkaat ovat aktiivisia ja osallistuvat uteliaina uusille kursseille. 
• Kemiönsaarella kolmas sektori on vahva, erityisesti yhdistyskenttä. 
• Aktiivinen ”ikinuori eläkeläinen” on Kemiönsaaren todellinen vahvuus. Esimerkiksi 

kyläyhdistyksissä heillä on tärkeä rooli kylien toiminnan ylläpitämiseksi. Yleisesti voidaan sanoa, 
että ne aktiiviset eläkeläiset, jotka pitävät erityisesti yhdistyselämää käynnissä, ovat tärkeä 
voimavara Kemiönsaarelle. 
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Kehittämistoimet 

 

IKÄRYHMÄ: Seniorit     

Kategoria Tavoitteet ja mittarit Toimenpiteet Jatkovalmistelu ja vastuuhenkilö 

1. Vapaaehtoistyön 
kehittäminen 

Tavoite: Maantieteellisesti kattava 
vapaaehtoisten verkosto / 
vapaaehtoisten lukumäärä. 
Mittari: Vapaaehtoisten määrä. 

Kulttuuri- ja liikuntaystävien koulutus.  
Saada vapaaehtoistyo.fi-sivusto toimimaan. 

Vapaa-ajan yksikkö  

2. Liikkumisen ja liikunnan 
edistäminen 

Tavoite: Iäkkäiden kuntalaisten 
toimintakyvyn ylläpitäminen, jotta 
he voivat asua pidempään omassa 
kodissaan. 
Mittari: Ryhmien ja osallistujien 
määrä. 

Kävelyryhmät, olohuonejumppa. Vapaa-ajan yksikkö / sivistysosasto 

3. Sukupolvet ylittävä 
yhteistyö 

Tavoite: Eri ikäryhmien yhteistyö, 
joka lisää keskinäistä auttamista ja 
ymmärtämistä. 
Mittari: Tilaisuuksien määrä. 
 

Yhteiset tapahtumat, esimerkiksi koulut ja 
eläkeläisyhdistykset yhdessä. Vapaaehtoistyö on 
mahdollista yli sukupolvirajojen. 

Vapaa-ajan yksikkö / 
hyvinvointikoordinaattori 

4. Terveellisten 
ruokailutottumusten 
edistäminen 

Tavoite: Innostaa ikääntyneitä 
laittamaan/nauttimaan täyspainoisia 
aterioita päivittäin.  
Mittari: Ruokaryhmien ja luentojen 
määrä. 

Perustetaan ruokaryhmiä, joissa laitetaan ruokaa 
ja syödään yhdessä jonain viikonpäivänä. 
Luentoja ruokavalion merkityksestä. 

Vanhusneuvosto, yhdistykset, 
päiväkeskustoiminta, Aikuisopisto 
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HYVINVOINTISUUNNITELMA VALTUUSTOKAUDELLE 
2017–2020 
 
 
Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset 

 
Kemiönsaaren kunnan strategia hyväksyttiin valtuustossa keväällä 2017, ja se koskee vuosia 2017–2020.  
 
Valmisteluvaiheessa kaikilla kuntalaisilla ja koko henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yhteisen 
tulevaisuutemme rakentamiseen. Olemme tavanneet ihmisiä eri puolilla Kemiönsaarta, julkaisseet 
kyselylomakkeita verkossa ja järjestäneet kaikille avoimen työpajan. Halusimme tehdä strategiaprosessista 
avoimen prosessin ja kutsuimme kaikki kiinnostuneet kemiönsaarelaiset osallistumaan siihen. Toimimme näin, 
koska uskomme lujasti, että yhdessä tekemällä saadaan enemmän aikaan. 
 
Päätimme säilyttää edellisen strategian arvot ennallaan. Muilta osin päätimme aloittaa puhtaalta pöydältä. 
Strategia on suuntaa antava ja kattava, lyhyt ja ytimekäs. Sen tarkoituksena ei ole antaa valmiita vastauksia 
kaikkiin kysymyksiin, mutta se osoittaa suunnan, johon olemme menossa ja sisältää Kemiönsaaren kunnan 
yleiset tavoitteet. Strategia tarkistetaan vuosittain ennen talousarviotyön aloitusta. 
 

 

Visio – Kemiönsaari vuonna 2021 
 
Kemiönsaari on Suomen joustavin ja elinvoimaisin saaristokunta, jolle on luonteenomaista 
aktiivinen yritystoiminta inspiroivassa, merellisessä ympäristössä. 
 

 

Arvomme 

Avoimuus  

Avoin työskentelytapamme kasvattaa luottamusta. 
Tahdomme kaikkien tuntevan itsensä tervetulleiksi ja haluavan jäädä Kemiönsaarelle.  
Olemme kaikki Kemiönsaari-lähettiläitä. 
 
Aktiivisuus  

Teemme uutterasti töitä voidaksemme elää ja toimia vireässä ja eteenpäin pyrkivässä kunnassa.  
Yhteinen tehtävämme on toimia elinvoimaisen kunnan ja hyvinvoivien kuntalaisten hyväksi. 
 
Uudistuminen  

Löydämme tehokkaampia ratkaisuja ja uusia keinoja jatkuvan uudistumisen kautta.  
Yhteistyöllä ja vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden kanssa selviydymme tulevista uudistuksista. 
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Strategiset tavoitteet 

Toimintamme on avointa ja yhteisöllistä 

Kemiönsaari on asukkaitaan varten. Toimintamme perustuu avoimuuteen ja haluun kehittyä kokeilemalla – ja 
virheistä oppimalla. Kunnan toimijat ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa. Teemme asioita 
yhdessä, ystävällisesti ja tehokkaasti. 
 

Kannamme vastuun omasta ja toistemme hyvinvoinnista 

Luonnon monimuotoisuus ja raikas merituuli antavat kestävän pohjan asukkaiden hyvinvoinnille. 
Palveluillamme luomme hyvät edellytykset ennakoivalle hyvinvoinnin edistämiselle. Tuotamme kuntalaisten 
tarvitsemat palvelut tehokkaasti. Kemiönsaarelaisten hyvinvointia ja palveluiden tarvetta mitataan 
säännöllisesti. Aktivoimme niitä ryhmiä, jotka tarvitsevat tukeamme. Aktiiviset ikäihmiset ovat meille 
voimavara. 
 
Teemme työtä elinvoimaisen Kemiönsaaren hyväksi 

Haluamme vastaisuudessakin olla menestyvä kunta. Aktiiviset yrittäjät luovat edellytykset monipuoliselle 
elinkeinoelämälle. Myönteinen yritysilmasto ja aktiivinen elinvoimaisuutta edistävä politiikka rakentuvat 
yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa. Matkailuelinkeino pitää saaren tunnettuna. Monipuoliset 
koulutusmahdollisuudet ovat tärkeitä Kemiönsaarelle. Vapaa-ajan asukkaat viettävät tulevaisuudessa yhä 
pitempiä aikoja Kemiönsaarella, joten haluamme ottaa heidän intressinsä huomioon. 
 
Tasapainoinen ja suunnitelmallinen talous 

Palvelutuotantomme on jatkossa tehokkaampaa ja asiakaslähtöisempää. Kuntakonsernin omaisuuden ja 
investointien hallintaan laaditaan selkeä toimintasuunnitelma. Kemiönsaaren strategiassa on eri kohtia ja 
toimenpiteitä, joiden toteutuminen vaikuttaa kunnan talouteen. Toimenpiteet toteutetaan hallitusti kunnan 
talous huomioiden. Talous antaa raamit toiminnalle. 

 
 
Erityiset ohjelmat ja suunnitelmat hyvinvoinnin edistämiseksi 

 
Peruspalvelu 
 

• Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma  

• Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014–2017  

• Kotouttamisohjelma  

• Toimintaohjelma neuvoloille, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä ehkäisevälle lasten ja 
nuorten suun terveydenhuollolle 

 
Ympäristö ja tekniikka  
 

• Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma  

• Ruokahuollon linjaukset  
 
Kehitys  
 

• Matkailuelinkeinon toimintasuunnitelma  

• Saaristo-ohjelma  
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Hallinto  
 

• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma  
 
Sivistys 
  

• Kemiönsaaren kulttuurin, taiteen ja luovuuden strategiaohjelma 2011–2020  

• Koulujen opetussuunnitelmat  

• Liikuntapaikkastrategia 2011–2020 

• Terveysliikuntastrategia 2008– 

• Move-testit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALTUUSTOKÄSITTELY 
 
 
Hyväksytty Kemiönsaaren kunnanvaltuustossa 11.12.2017 § 68. 
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Liite 1: Kemiönsaaren Move!-tulokset syksy 2016 

Liite 2: Tutkimusohjelma Arttu2 (kuntalaiskysely 2017) 
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