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1. Johdanto
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Tulevaisuuden kuntien roolit ja tehtävät tulevat muuttumaan jos/kun vuonna 2021 
sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle. Siitä huolimatta hyvin-
voinnin edistäminen on nyt ja tulevaisuudessakin laaja-alaista kaikkia hallinnonaloja 
velvoittavaa hyvinvointiin ja terveyteen sekä niiden taustatekijöihin vaikuttamista 
sekä suunnitelmallista voimavarojen kohdentamista. Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisellä kavennetaan väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja, ylläpi-
detään ja parannetaan hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä, 
vahvistetaan mielenterveyttä, ehkäistään sairauksia, tapaturmia, syrjäytymistä ja 
osattomuutta. Lainsäädäntö sekä julkisen vallan käytössä olevat muut ohjaus- ja 
kannustuskeinot sekä resurssien suuntaaminen oikein ovat keinoja tavoitteiden 
saavuttamiseksi, kun painopisteeksi asetetaan ennaltaehkäisy ja väestön hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisen.

Tulevaisuuden kunnat luovat kuntalaiselleen mahdollisuuden aktiiviseen ja hyvin-
voivaan elämään. Kunta vastaa kuntalain (410/2015) 1 pykälän 2. momentin 
mukaisesti asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä hyvinvointijohtamisen keinoin 
mm. kirjasto- ja kulttuuripalveluiden, liikunta- ja nuorisopalveluiden, poikkihallinnol-
listen hyvinvointipalveluiden, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä teknisen 
toimen palveluiden avulla. Kun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset siirtyvät 
maakuntaan, vastaavat he puolestaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä 
sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain mukaisesti. Kuntastrategiassa tulee ottaa 
huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen (37 §) kiinteänä osana 
kuntastrategiaa sekä talouden ja toiminnan suunnittelua. Perustuslain 19 pykälä 
määrittelee julkisen vallan tehtäväksi, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, 
jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä väestön terveyden edistämisen. 
Erityislainsäädännössä eri väestö- ja asiakasryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämisestä säädetään yksityiskohtaisemmin.

Lakiluonnoksessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä pykälissä 7 ja 8 on 
puolestaan määritelty mitä tehtäviä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnissa 
ja maakunnissa sisältää. Sekä maakunnissa että kunnissa on mm. asetettava hyvin-
voinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet sekä määriteltävä niiden saavuttamista 
tukevat toimenpiteet. Ruskon kunnanvaltuusto on hyväksynyt Ruskon kunnan 
perustehtävät ja strategiset tavoitteet vuosille 2018–2020. Tavoitteet sitovat koko 
kuntakonsernia. Nyt laadittavan Ruskon kunnan ensimmäisen hyvinvointikerto-
muksen painopisteinä strategisella sekä toiminnallisella tasolla tulevat olemaan 
vuosille 2018–2020 hyvinvointitiedon tuottaminen, analysointi ja kehittäminen. 
Hyvinvointikertomus on ja tulee olemaan Ruskolla tärkeä osa kunnan normaalia 
vuosittaista strategia-, ohjelma-, talousarvio-, toiminta- ja käyttösuunnitelmatyötä. 
Se tulee jatkossa liittymään myös tilinpäätöksiin ja arviointiin.

Ruskolla on jo useita toimivia hyvinvoinnin edistämisen käytäntöjä, mutta varsi-
naiset hyvinvoinnin edistämisen rakenteet ja yhdyspinnat ylittävät toimintamallit 
ovat vasta kehitteillä. Koska Raision kaupunki tuottaa Ruskon sosiaali- ja terveys-
palvelut, tuo se omat erityispiirteensä palvelutuotantoon ja yhdyspintojen rakenta-
miseen. Hyvinvoinnin edistämisen yhdyspintoja tuleekin kehittää vahvasti tulevien 
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vuosien aikana ja valmistautua tuleviin muutoksiin. Nyt laadittavaa hyvinvointikerto-
musta työstetään Ruskolla ensimäistä kertaa ja sen tulee jatkossa löytää paikkansa 
myös kuntalaisten hyvinvoinnin ja seurannan välineenä sekä toiminnan suunnittelun 
tukena. Ennakkoarviointi (EVA) on käytännön työkalu arvioitaessa päätösten vaiku-
tuksia. Sen käyttöönotto tullaan käynnistämään tämän hyvinvointikertomuksen 
hyväksymisen myötä. Jatkossa Ruskolla voidaan arvioida päätösten ihmisiin kohdis-
tuvia vaikutuksia ja vähentää väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja.

Ruskon hyvinvointikertomusta laadittaessa on huomioitu Varsinais-Suomen alueel-
lisen hyvinvoinnin edistämisen suunnitelma, jota on valmisteltu vuosien 2017–2018 
aikana sekä hyvinvointikertomus 2018, joiden molempien prosessien aikana Ruskon 
hyvinvointijohtaja on ollut kyseisten työryhmien jäsenenä ja dokumenttien valmiste-
lijana edellisen virkansa puolesta. Nämä Varsinais-Suomen alueellisen hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen suunnitelman tavoitteet on huomioitu myös Ruskon 
kunnan laajassa hyvinvointikertomuksessa ja hyvinvoinnin edistämisen painopis-
teiden valinnassa, jotta Ruskon kunta noudattaa myös maakunnallisia painopistea-
lueita. Lisäksi Ruskon kunnan hyvinvointiohjelmaa ja laajaa hyvinvointikertomusta 
työstettäessä on mallinnettu myös The Assosiation For International Sport for All:n 
aktiivisten kuntien ja kaupunkien mallia.

Kuvio 1. TAFISA, Global Active City – A Framework for Global Active Cities, 2017

Ruskolla 21.10.2018

Anne Taulu, hyvinvointijohtaja 
Ruskon kunta, hyvinvointitoimiala 
virassa 1.5.2018 alkaen
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2. Hyvinvoinnin edistäminen 
Ruskon kunnassa
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2.1 Hyvinvoinnin edistäminen kunnissa

Vaikka tulevaisuuden kuntien roolit ja tehtävät tulevat muuttumaan jos/kun vuonna 
2021 sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle, säilyy kunnilla 
vastuu kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä. Vastaavasti sosiaalihuolto-
lain ja terveydenhuoltolain mukainen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulevat 
jatkossa olemaan maakunnan vastuulla olevaa toimintaa. Hyvinvoinnin edistäminen 
kuuluu vahvasti kunnan strategiseen päätöksentekoon. Se on toimintaa, jolle tulee 
asettaa yhteiset, eri toimijoita koskettavat tavoitteet ja sopia, miten näihin tavoittei-
siin pyritään. Strategisten tavoitteiden tulee perustua tietoon paikallisista olosuh-
teista tai tarpeista ja toiminnan tulee olla konkreettista, mitattavaa ja läpinäkyvää. 

Terveyden edistämisaktiivisuus -viisari eli TEA-viisari kuvaa terveyden edistämisak-
tiivisuutta kunnissa. TEAviisari-palvelun avulla on tarkoitus tukea kunnan ja alueiden 
terveyden edistämistyön suunnittelua ja johtamista. Kuntien terveyden edistämisak-
tiivisuutta tarkastellaan seitsemästä eri näkökulmasta, jotka ovat sitoutuminen, 
johtaminen, seuranta ja tarveanalyysi, voimavarat, yhteiset käytännöt, osallisuus ja 
muut ydintoiminnat. Seuraavassa avataan kutakin seitsemää osa-aluetta ja niiden 
sisältöjä lyhyesti.

1. SITOUTUMINEN: Kuvaa strategia-asiakirjoissa sitoutumista terveyden 
edistämiseen ja sen näkymistä mm. strategiaasiakirjoissa sekä toimi-
alojen talous- ja toimintasuunnitelmissa.

2. JOHTAMINEN: Kuvaa ehkäisevän työn ja terveydenedistämistyön orga-
nisointia, vastuun määrittelyä ja toimeenpanoa.

3. SEURANTA JA TARVEANALYYSI: Kuvaa vastuuväestön terveydentilan ja 
siihen vaikuttavien tekijöiden seurantaa ja tarveanalyysia väestöryhmit-
täin sekä raportointia johtoryhmälle ja luottamushenkilöille.

4. VOIMAVARAT: Kuvaavat henkilöstön ja muiden voimavarojen mitoitusta 
ja osaamista.

5. YHTEISET KÄYTÄNNÖT: Kuvaa, missä määrin yhteisistä toimintakäytän-
nöistä on sovittu.

6. OSALLISUUS: Kuvaa kuntalaisten mahdollisuutta osallistua 
toiminnan kehittämiseen ja arviointiin esimerkiksi internetin kautta tai 
asiakasfoorumeissa.

7. MUUT YDINTOIMINNAT: Ovat osa-alueittain määritettäviä terveyden 
edistämisen ydintoimintoja, jotka jokaisessa kunnassa tulisi toteuttaa 
esim. terveystarkastuksien laajuus. Terveyden edistämisaktiivisuutta 
on mitattu TEA viisarissa seitsemällä eri osa-alueella: kuntajohto, perus-
opetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, liikunta, perusterveyden-
huolto, ikääntyneiden palvelut. TEA-viisarissa esitettävät terveydene-
distämisaktiivisuuden (TEA) tiedot perustuvat säännöllisesti toistuviin 
tiedonkeruisiin.
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Terveyden edistämisaktiivisuus -viisarin eli TEA-viisarin mukaan vuosilta 2017 ja 
2018, Ruskon kunnalla on vielä paljon työtä tehtävänä terveydenedistämisaktiivi-
suuden osalta. (KUVIO 2.)

Kuvio 2. Terveydenedistämisaktiivisuus Ruskon kunnassa vuosina 2017 ja 2018

2.2 Ruskon kunnan strategiset linjaukset 
hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta

Ruskon kunnan strategia ”Rohkeasti lentoon” vuosille 2018-2020 hyväksyt-
tiin valtuuston kokouksessa 29.1.2018. Strategiassa kunta päätti toiminnan ja 
talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategiassa Ruskon kunnan todettiin tarvit-
sevan ennakkoluulotonta tulevaisuuteen tähyämistä ja tarmokasta toimintakykyä. 
Meneillään olevan Turun alueen positiivisen rakennemuutoksen todettiin monin-
kertaistavan mahdollisuudet rakentaa Ruskosta elinvoimainen, ihmisläheinen ja 
palveluiltaan ainutlaatuinen paikka. Vahvat kasvunäkymät lisäsivät luottamusta 
hahmottaa uudelleen kunnan roolia, asemaa ja ydinkyvykkyyksiä. Tavoitteena oli 
kehittää Ruskosta alueellinen osaamis- ja innovaatiokeskittymä ja rohkea palvelu-
kehittämisen edelläkävijä. 

Strategisilla valinnoilla pyrittiin löytämään uudenlaisia markkinoita sen sijaan, että 
kiristyvään kilpailuun vastataan parantamalla resurssien käytön tehokkuutta. Uudet 
markkinat löytyvät strategian mukaan elämyksellisten ympäristöjen rakentamisesta. 
Digitaalisten ratkaisujen ja älyteknologian uskotaan synnyttävän uudenlaista kokei-
lukulttuuria, joka toimii hyvänä alustana palveluiden kehittämisessä. Uudenlaisten 
palveluympäristöjen uskotaan toimivan monimuotoisina kohtaamispaikkoina, 
joissa kuntalaiset voivat löytää, rakentaa ja muokata omaa elämäntyyliään ja 
luoda niihin liittyviä palveluita. Koska lähitulevaisuuden muutosvauhti on huima ja 
kunta ei muutu itsestään, edellyttää menestyminen tavoitteellista uudistamista ja 
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ennakkoluulotonta alueellista yhteistyötä sekä kumppanuusverkostojen rakenta-
mista. Ruskon kunnan strategia jaettiin neljään osa-alueeseen, jotka ovat:

1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ: Muutostuulista kantokykyä

2. TAHTOA JA TEKOJA: Hyvinvoiva alku siivittää kasvuun

3. REITTIVALINTA: Vakaasti kohti tulevaisuutta ja uusia aluevaltauksia 

4. ONNELLINEN PESÄ METSON KOTIKUNNASSA: Hyvinvoivat asukkaat 
synnyttävät elinvoima

Kuvio 3. Ruskon kunnan strategia: Ruskolaisten arvostamat asiat kotikunnassaan

Strategiaa hyväksyessään Ruskon kunnan valtuusto totesi, että strategiaa tulee konkre-
tisoida hyvinvointi-, elinvoima- ja osallisuusohjelmien sekä talousarvion ja taloussuun-
nitelmien avulla taloustyöryhmän toimesta. Hyvinvointi-, elinvoima- ja osallisuusoh-
jelmia onkin työstetty kevään ja syksyn 2018 aikana. Niitä on käsitelty taloustyöryhmän 
ja kunnanhallituksen kokouksissa sekä valtuustoseminaarissa. Hyvinvointiohjelma 
viimeisteltiin kesän 2018 valtuustoseminaarista saadun palautteen pohjalta. Se hyväk-
syttiin elinvoima- ja osallisuusohjelmien kanssa valtuustossa 27.8.2018 (ks. lähteet).

Hyvinvoinnin edistäminen on siis nostettu Ruskon kunnassa yhdeksi keskeiseksi 
osa-alueeksi elinvoiman ja osallisuuden ohella. Tavoitteena on saada aikaan vaiku-
tuksia, joilla alueen asukkaiden hyvinvointi ja osallisuus sekä kunnan elinvoima 
lisääntyvät. Samalla tavoitteena on tuottaa peruspalveluita siten, että kuntalaisten 
tarve käyttää korjaavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita vähenee.
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3. Ruskon väestön 
hyvinvointiin vaikuttavat 

rakenteelliset tekijät
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3.1 Väestö- ja perherakenne 

Ruskon kunta on vuoden 2017 tilastotietojen mukaan maamme 154. suurin kunta 
Suomen 311 kunnan joukossa. Kunnan asukasluku on kasvanut tasaisesti viimeisten 
vuosien aikana. (KUVIO 4.) Kunnan demografinen huoltosuhde on kehittynyt vuosien 
2015–2017 aikana hyvään suuntaan ja kehyskuntiin sekä koko maahan verrattuna 
kehitys oli keskitasoa. (KUVIO 5.) Väestön ikääntyminen vaikuttaa kuitenkin tulevai-
suudessa väestöllisen huoltosuhteen kasvamiseen. Lapsiperheiden prosentuaa-
linen osuus kaikista perheistä laski Ruskolla vuosien 2015–2017 aikana ja lapsiper-
heiden prosentuaalisessa osuudessa kehyskuntiin ja koko maahan verrattuna vain 
Nousiainen ja Aura olivat matalammalla tasolla. (KUVIO 5.)

Kuvio 4. Varsinais-Suomen kuntien väestömäärän 
kehitys vuosina 2010-2017 (Tilastokeskus)
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Kuvio 5. Demografinen huoltosuhde ja lapsiperheet, % perheistä

Demografinen huoltosuhde

Lapsiperheet, % perheistä
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Kuntien tehtäväksi on säädetty muun muassa terveydenhuoltolaissa väestöryh-
mien välisten terveyserojen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Vastaavasti sosi-
aalihuoltolaissa ja useissa erityislaeissa on säädöksiä, joilla on tarkoitus seurata 
väestöryhmien terveyttä ja hyvinvointia seurannasta sekä vähentää eriarvoisuutta. 
Terveyserojen kaventaminen on yksi kansallinen tavoite. Väestön välisiä terveys- 
ja hyvinvointieroja kaventamalla voidaan vähentää sairastavuutta, ennenaikaisia 
kuolemia, vähentää sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta sekä parantaa väestön 
työ- ja toimintakykyä.

Koulutusasteella on todettu olevan merkitystä elintapoihin, sairastavuuteen ja ylei-
seen tyytyväisyyteen. Ongelmat terveydessä ja hyvinvoinnissa sekä niiden määrittä-
jissä ovat huomattavasti yleisempiä vähän koulutetuilla korkeammin koulutettuihin 
verrattuna. Koulutus on sosioekonomisen aseman osoittimena siinä mielessä ensi-
sijainen, että se hankitaan jo nuoruudessa eikä se tavallisesti muutu paljoa elämän-
kaaren aikana. Matala koulutus tai sosiaalinen asema ei ole yksinään selitys tervey-
serojen olemassaololle. Yksi terveyserojen kaventamisen keskeinen tavoite on, ettei 
matala koulutustaso korreloi huonon terveyden kanssa. Ruskolla koulutusaste on 
kehittynyt vuosien 2014–2016 aikana myönteisesti ja se on kehyskuntiin ja koko 
maahan verrattuna vain Turussa ja Naantalissa paremmalla tasolla. (KUVIO 6.)

Väestön terveydentilaa voidaan seurata monien erillisten indeksien valossa. 
Toimintakyvyn vaihtelua voidaan seurata sairastavuusindeksillä. Sairastuvuusindeksi 
perustuu kolmeen tilasto- ja rekisterimuuttujaan: kuolleiden osuuteen väestöstä, 
työkyvyttömyyseläkkeellä olevien 16–64 -vuotiaiden osuuteen työikäisistä ja erityis-
korvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuuteen väestöstä. Koko maan vertailuluku on 
100. Kansantautien summaindeksi muodostuu tyypillisistä suomalaisista pitkäai-
kaissairauksista, jotka ovat diabetes, psykoosit, sydämen vajaatoiminta, nivelreuma, 
astma, verenpaine- ja sepelvaltimotauti. Ruskolla kansansairauksien summaindeksi 
vuonna 2017 oli 65. Määrä on selvästi matalampi kuin Varsinais-Suomen vertailu-
luku (85,9). Koko maan indeksi 100 (vakioitu kertoo miten paljon sairastavuudesta 
selittyy muilla syillä kuin ikärakenteella). (KUVIO 6.)
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Kuvio 6. Koulutustasomittain ja sairastavuusindeksi

Koulutustasomittain vuosina 2008-2017

THL:n sairastavuusindeksi kunnittain vuosina 2013-2015
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3.2 Elinympäristön rakenne

Viihtyisä ja toimiva elinympäristö luo hyvinvointia edistävän ympäristön rakenteet 
asukkaille. Maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella luodaan edellytyksiä hyvin-
vointia edistävän ympäristön syntymiselle. Lopputulokseen vaikuttavat oleellisesti 
myös kaavan toteutusvaiheessa tehdyt ratkaisut ja rakentamisen laatu. Ruskolla 
tavoitteena on, että asuinalueita kaavoitettaessa tarjolla on monipuolisia asumis-
vaihtoehtoja, asuinalueet ovat luonnonläheisiä, asuinalueelta on hyvät yhteydet lähi-
liikuntapaikoille sekä kevyen liikenteen väylille ja peruspalvelut ovat mahdollisimman 
helposti saavutettavissa. Tässä kohdin erityistä huomiota tulisi kiinnittää ikäih-
misten mahdollisuuteen muuttaa haja-asutusalueelta kunnan palveluiden lähelle 
senioriasuntoihin, palveluasuntoihin ja esteettömiin asuntoihin. Sellainen asuin- ja 
toimintaympäristö, joka houkuttelee arki- ja hyötyliikuntaan, edistää myös asuk-
kaiden terveyttä. Arkiliikunnan kannalta päivittäin käytettävien palveluiden ja asui-
nalueiden välisisissä yhteyksissä on ratkaisevaa sekä ajallinen kesto että etäisyys. 

Ruskon suurimmat vahvuudet elinympäristössä ovat asumisen luonnonläheisyys 
ja ulkoliikuntapaikkojen monipuolisuus. Kunnan alueella on useita lähiliikunta-
paikkoja, leikkipuistoja ja viheralueita, joita ylläpidetään, kunnostetaan ja rakenne-
taan vuosittain. Yksi asumisen viihtyisyyteen vaikuttava tekijä on asunnon koko 
suhteessa asukkaiden määrään. Asumisväljyyttä voidaan kuvata eri tunnusluvuilla. 
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2015 asunnon keskimääräinen pinta-ala oli 
Ruskolla 43,7 (Vahto) - 46,2 m² (Rusko) / henkilö. Vuonna 2016 Ruskolla oli ahtaasti 
asuvia lapsiasuntokuntia 18,4 % ja tilanne oli paras verrattuna kehyskuntiin ja koko 
maahan.
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3.3 Lähiympäristön tilan ja turvallisuuden rakenteet

Lähiympäristön tila ja Tapaturmien ehkäisytyö jakautuu kunnissa kaikille hallinnon 
aloille. Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan kunnan tehtävänä on toteuttaa 
alueellaan kansanterveystyötä. Tapaturmien ehkäisy on osa Terveydenhuoltolaissa 
(3§) määriteltyä yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuvaa terveyden edis-
tämistä. Tapaturmia ehkäisemällä vähennetään inhimillistä kärsimystä, panos-
tetaan kuntalaisten hyvinvointiin ja luodaan lähiympäristön tilaa ja turvalisuutta 
lisääviä rakenteita. Lisäksi tapaturmien ehkäisyllä voidaan saada huomattavia 
taloudellisia säästöjä. Tapaturmat ovat merkittävä kansanterveys- ja turvallisuuson-
gelma. Tapaturmat ovat neljänneksi yleisin kuolinsyy. Yleisin tapaturmatyyppi ovat 
kaatumiset ja putoamiset. Kolmannes kuolemaan johtaneista tapaturmista sattuu 
alkoholin vaikutuksen alaisena. 

Sosiaali- ja terveysministeriön strategian mukaan koti- ja vapaa-ajan tapaturmien 
aiheuttamia ongelmia on ehkäistävä nykyistä tehokkaammin. Tapaturmat ovat 
edelleen lasten ja nuorten yleisimpiä yksittäisiä kuolemansyitä. Lapsilla ja nuorilla 
tapaturmaisten kuolemien osuus kaikista kuolemista on myös suurempi kuin 
muissa ikäryhmissä. Vastaavasti iäkkäiden tapaturmista 80 prosenttia on kaatu-
misia, liukastumisia tai putoamisia. Kaatuminen on myös tavallisin tapaturmaisen 
kuoleman syy yli 65-vuotiailla.

Ruskon kunnassa on panostettu lähiympäristöön ja sen turvallisuuteen. Terveyttä ja 
hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä ovat olleet hidasteiden rakentamiset sekä nope-
usrajoitusten alentamiset katuverkolla. Ruskon kunnan alueella on kolme virallista 
lähiliikuntapaikkaa. Niiden tarkoituksena on palvella mahdollisimman suurta osaa 
kunnan väestöstä. Kaikki lähiliikuntapaikat ovat lähellä asutusta ja ovat esteettömiä. 
Välineistö on suunnattu kaikenikäisille. Lähiliikuntapaikkana koulun pihat palvelevat 
alueen asukkaita myös kouluajan ulkopuolisena aikana, kuten iltaisin, viikonloppuisin 
ja loma-aikoina. Pihan muuttaminen lähiliikuntapaikaksi on ollut liikuntapalveluiden 
hanke ja sen toteuttamiseen on Lounais-Suomen aluehallintovirasto myöntänyt 
valtionavustusta.

Ruskon kunnassa on panostettu myös koulukuljetuksiin. Koulukuljetukset järjeste-
tään maksuttomana niille oppilaille, joiden koulumatka lähikouluun on yli viisi kilo-
metriä sekä niille oppilaille, joille lääkärintodistuksella esitetään koulukuljetuksen 
järjestämistä. Mikäli koulumatka määritellään perusopetuslain tarkoittamassa 
mielessä vaaralliseksi, järjestää kunta myös niille oppilaille maksuttoman koulukul-
jetuksen. Vaarallisuuden arvioinnin apuna käytetään soveltaen koululiitu-ohjelmaa. 
Myös muilla perusopetuksen oppilailla, joiden koulumatka on 3-5 kilometriä, on 
mahdollisuus osallistua kunnan järjestämiin koulukuljetuksiin maksamalla itse 
kuljetuksesta, mikäli voimassa olevia koulukuljetusreittejä voidaan hyödyntää ja 
autossa on tilaa.
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Ruskon kunnassa on käytössä Turun seudun 11 kunnan yhteinen Saattajakortti. 
Saattajakortin tavoitteena on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaissairaan liikunnan 
ja kulttuurin harrastamista. Kortti oikeuttaa yhden saattajan maksuttomaan 
sisäänpääsyyn kuntien määrittelemille liikuntapaikoille ja kulttuuripalveluihin. 
Vaikeavammaisille, joilla on perusteltu kahden avustajan tarve, voidaan myöntää 
kaksi korttia. Uimahalleissa, kunto- ja liikuntasaleissa sekä kulttuurikohteissa 
toiminnan tulee olla kunnan järjestämää. Kortti ei siis yleensä oikeuta sisäänpääsyyn 
muiden tahojen kunnan tiloissa järjestämiin tilaisuuksiin. Kortin käyttöpaikat ovat 
nähtävissä www.liiku.fi/saattajakortti -sivuilta, kuntien verkkosivuilta ja liikuntapal-
veluissa. Kortin käyttömahdollisuuksista voi kysyä myös kustakin vierailukohteesta.

Ruskon kunta noudattaa vammaispalvelulakia ja sosiaalihuoltolakia vammaisten 
ja vanhusväestön kuljetuspalveluiden toteuttamisessa. Kuljetuspalvelut on tarkoi-
tettu pääasiassa vammaisille ja vanhusväestölle, joilla toimintakyvyn heikkene-
minen estää julkisten joukkoliikennevälineiden käytön yksin tai saattajan kanssa. 
Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki on tulo- ja varallisuussidonnainen ja 
harkinnanvarainen etuus. Kuljetuspalveluhakemuksen käsittelyssä selvitetään, täyt-
tääkö asiakas sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen myöntämisen perusteet 
tai vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisen perusteet.

Lähisuhdeväkivalta on yksi oleellisesti henkilön turvallisuuteen liittyvä tekijä. 
Parisuhdeväkivalta voi olla fyysistä, henkistä tai seksuaalista tai liittyä kunniaväki-
valtaan. Tavoitteena on, että parisuhdeväkivalta ja sen uhka loppuu ja että uhri saa 
tarvitsemansa avun ammattilaisilta/viranomaisilta yhdellä ilmoituksella mahdolli-
simman helposti, nopeasti sekä yksinkertaisesti. MARAK-toiminnan käynnistämistä 
Suomessa ohjaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä aluehallintovirastot. Ruskolla 
MARAK-toiminta toteutuu Raision järjestämien terveyspalvelujen kautta. 
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4. Ruskon elinvoiman, 
hyvinvoinnin ja 

osallisuuden tila
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4.1 Elinvoima 

Vuonna 2017 Ruskon kunnan saamat valtionosuudet asukasta kohden olivat 
kehyskuntia (Aura, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Pöytyä, Raisio, Turku) ja koko 
maata selkeästi matalammalla tasolla. Myös valtionosuuksien määrä prosentuaa-
lisista nettokustannuksista oli ympäristökuntiin ja koko maahan verrattuna vain 
Naantalissa ja Maskussa matalammalla tasolla. (KUVIO 7.) Ruskon kunnassa vuosi-
kate (€/asukas) oli useita kehyskuntia ja koko maata korkeammalla tasolla. Myös 
Ruskon kunnan lainakanta (€/asukas) ja suhteellinen velkaantuneisuus oli kehys-
kuntiin ja koko maahan verrattuna parhaimmistoa. Kehyskuntiin ja koko maahan 
verrattuna Ruskon kunnan verotulot (€/asukas) olivat vuonna 2017 keskitasoa. 
(KUVIO 8.)

Kuvio 7. Valtionosuudet*

Valtionosuudet yhteensä euroa / asukas

Valtionosuudet, % nettokustannuksista

*Taulukon tilannetta on kuvattu liikennevalomallilla. Taulukossa näkyy vihreällä hyvä tilanne, 
keltaisella kehittämisen tarpeessa oleva tilanne ja punaisella kriittisessä tilassa oleva tilanne.
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Kuvio 8. Vuosikate, lainakanta, suhteellinen velkaantuneisuus ja verotulot*

Vuosikate, euroa / asukas

Lainakanta, euroa / asukas

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

Verotulot, euroa / asukas

*Taulukon tilannetta on kuvattu liikennevalomallilla. Taulukossa näkyy vihreällä hyvä tilanne, 
keltaisella kehittämisen tarpeessa oleva tilanne ja punaisella kriittisessä tilassa oleva tilanne.
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Kuntien välinen nettomuutto oli vuonna 2017 Ruskolla pienintä niin kehyskuntiin 
kuin myös koko maahan verrattuna. Kunnan yleinen pienituloisuusaste ja lasten 
pienituloisuusaste väheni vuosien 2014–2016 aikana ja se oli molemmissa kehys-
kuntia ja koko maata pienempää. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavien osuus 
säilyi kohtuullisen samalla tasolla vuosien 2014–2016 aikana ja Rusko oli suhteessa 
kehyskuntiin ja koko maahan sijoittunut parhaimmistoon. Gini-kertoimen (käytettä-
vissä olevat tulot) osalta Rusko oli kehyskuntiin ja koko maahan verrattuna keskita-
solla ja vain Auran, Maskun ja Nousiaisten kohdalla käytettävissä olevat tulot olivat 
korkeammat. Työllisten prosentuaalinen osuus väestöstä oli sen sijaan Ruskolla 
kehyskuntia ja koko maata korkeammalla tasolla ja vain Maskussa prosentuaalinen 
osuus oli Ruskoa korkeampi. (KUVIO 9.)

Kuvio 9. Nettomuutto, pienituloisuusaste, toimeentulotuki, gini-kerroin ja työlliset*

Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta 

Kuntien yleinen pienituloisuusaste

Lasten pienituloisuusaste

*Taulukon tilannetta on kuvattu liikennevalomallilla. Taulukossa näkyy vihreällä hyvä tilanne, 
keltaisella kehittämisen tarpeessa oleva tilanne ja punaisella kriittisessä tilassa oleva tilanne.
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Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18-24 –vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25-64 –vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot 

Työlliset, % väestöstä 

*Taulukon tilannetta on kuvattu liikennevalomallilla. Taulukossa näkyy vihreällä hyvä tilanne, 
keltaisella kehittämisen tarpeessa oleva tilanne ja punaisella kriittisessä tilassa oleva tilanne.
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4.2. Hyvinvointi ja osallisuus 

Yksinhuoltajaperheiden määrä on Ruskolla kasvanut vuosien 2015–2017 aikana. 
Siitä huolimatta oli Ruskolla kehyskuntiin ja koko maahan verrattuna vuosina 
2015–2017 vähän yksinhuoltajaperheitä ja vain Maskulla yksinhuoltajaperheiden 
prosentuaalinen osuus oli Ruskoa pienempi. Kun taas tarkastellaan samalla ajan-
jaksolla yhden hengen prosentuaalista osuutta asuntokunnista, oli Ruskolla määrä 
vähentynyt vuosien 2015–2017 aikana ja se oli myös kehyskuntia ja koko maata 
pienempi. Ruskolla ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat vähenivät vuodesta 2015 
vuoteen 2017 ja vain Maskussa tilanne oli Ruskoa pienempi verrattuna kehyskuntiin 
ja koko maahan.

Kuvio 10. Yksinhuoltajaperheet, yhden hengen asuntokunnat 
ja ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat*

Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä

Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista

Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista

*Taulukon tilannetta on kuvattu liikennevalomallilla. Taulukossa näkyy vihreällä hyvä tilanne, 
keltaisella kehittämisen tarpeessa oleva tilanne ja punaisella kriittisessä tilassa oleva tilanne.
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Terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi kokevien 8.- ja 9.-luokkalaisten 
osuus väheni Ruskolla vuosien 2013–2017 aikana ja tilanne oli vuonna 2017 vain 
Maskussa Ruskoa parempi. Kun 8.- ja 9.-luokkalaisilta kysyttiin tilannetta, jossa 
ei ole yhtään läheistä ystävää oli tilanne parantunut vuodesta 2013, mutta vain 
Nousiaisissa tilanne oli Ruskoa huonompi. (KUVIO 11.)

Kuvio 11. Terveydentilan kokemus ja ei yhtään ystävää / 8. ja 9. luokan oppilaat*

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

Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Esiospetuksen piirissä olevien lasten määrä Ruskolla kasvoi vuosien 2012–2014 
aikana. Päivähoidossa olleiden 3–5 -vuotiaiden lasten osuus kasvoi Ruskolla 
vuosien 2014–2016 välillä ja se oli keskitasolla verrattuna koko maahan ja kehys-
kuntiin. Ruskolla terveydenedistämisaktiivisuus kouluilla heikkeni vuodesta 2013 
vuoteen 2015, ja parani vuodesta 2015 vuoteen 2017 lähes takaisin vuoden 2013 
tasolle. Verrattuna koko maahan ja kehyskuntiin Aurassa, Mynämäellä, Naantalissa,  
Raisiossa ja Turussa terveydenedistämisaktiivisuus oli Ruskoa paremmalla tasolla. 
Tarkasteltaessa perusterveydenhuollon lastenneuvolan käyntejä olivat käyntimäärät 
suurimmat Ruskolla ja ne lisääntyivät vuodesta 2015 vuoteen 2017. (KUVIO 12.)

*Taulukon tilannetta on kuvattu liikennevalomallilla. Taulukossa näkyy vihreällä hyvä tilanne, 
keltaisella kehittämisen tarpeessa oleva tilanne ja punaisella kriittisessä tilassa oleva tilanne.
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Kuvio 12. Esiopetus, lasten päivähoito,  
terveydenedistämisaktiivisuus ja lastenneuvolan käynnit*

Esiopetuksien piirissä lapsia 20.9. yhteensä, lkm

Lasten päivähoidossa olleet 3-5 –vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä

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

*Taulukon tilannetta on kuvattu liikennevalomallilla. Taulukossa näkyy vihreällä hyvä tilanne, 
keltaisella kehittämisen tarpeessa oleva tilanne ja punaisella kriittisessä tilassa oleva tilanne.
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Tarkasteltaessa mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttö-
myyseläkettä saavia 16–24 -vuotiaita, väheni niiden määrä Ruskolla vuodesta 2015 
vuoteen 2016, mutta kasvoi jälleen vuonna 2017. Määrät olivat hieman pienempiä 
Turussa ja koko maassa, samalla tasolla Raision kanssa ja pienemmät kuin muissa 
kehyskunnissa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 18–20 -vuotiaiden osuus väheni 
Ruskolla vuodesta 2015 vuoteen 2016 ja kasvoi jälleen vuonna 2017. Vain Raisiossa 
kodin ulkopuolelle sijoitettujen 18–20 -vuotiaiden määrä oli Ruskoa suurempi. 
Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä olevien 18–20 -vuotiaiden 
määrä väheni vuodesta 2015 vuoteen 2016, mutta kasvoi jälleen vuonna 2017. 
Ruskolla määrä oli muuta maata ja suurinta osaa kehyskuntia suurempi. (KUVIO 13.)

Kuvio 13. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi 
työkyvyttömyyseläkkeellä olevat, kodin ulkopuolelle sijoitetut ja 
lastensuojelun avohuollollisten toimenpiteiden piirissä olevat*

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä 
saavat 16–24 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 18–20 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

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

*Taulukon tilannetta on kuvattu liikennevalomallilla. Taulukossa näkyy vihreällä hyvä tilanne, 
keltaisella kehittämisen tarpeessa oleva tilanne ja punaisella kriittisessä tilassa oleva tilanne.
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Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden 25–64 -vuotiaiden määrä 
väheni hieman vuodesta 2015 vuoteen 2016, mutta kasvoi merkittävästi vuonna 
2017. Ruskolla määrä oli kehyskuntiin ja koko maahan verrattuna keskitasolla. Sen 
sijaan työkyvyttömyyseläkettä saavien 25–64 -vuotiaiden osuus väheni vuodesta 
2015 vuoteen 2017 ja määrä oli kehyskuntiin ja koko maahan verrattuna parhaalla 
tasolla. Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit lisääntyivät 15–49 -vuotiailla 
vuodesta 2015 vuoteen 2016, mutta vähenivät jälleen vuonna 2017. Ruskolla lääkä-
rikäyntien määrät olivat kehyskuntiin ja koko maahan verrattuna korkealla tasolla ja 
vain Naantalissa ja Pöytyällä määrät olivat suuremmat. Myös perusterveydenhuollon 
avohoidon lääkärikäynnit 50–64 -vuotiailla lisääntyivät Ruskolla vuodesta 2015 vuoteen 
2016, mutta vähenivät vuonna 2017. Ruskolla myös 50–64 -vuotiaiden ikäryhmässä 
lääkärikäyntien määrät olivat kehyskuntiin ja koko maahan verrattuna korkeammalla 
tasolla ja vain Naantalissa ja Pöytyällä määrät olivat suuremmat. (KUVIO 14.)

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä oli 
Ruskolla kehyskuntiin ja koko maahan verrattuna vähiten. Määrä väheni vuodesta 
2015 vuoteen 2016 ja kasvoi hieman vuonna 2017. Täyttä kansaneläkettä saaneiden 
65 vuotta täyttäneiden määrä väheni Ruskolla vuodesta 2015 vuoteen 2017 ja oli 
kehyskuntiin ja koko maahan verrattuna matalalla tasolla ja vain Naantalissa määrä 
oli hieman pienempi. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden 
määrä kasvoi vuodesta 2015 vuoteen 2017. Määrä oli kehyskuntia ja muuta maata 
matalampi. Vain Naantalissa määrä oli Ruskoa pienempi. (KUVIO 14.)

Kuvio 14. Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saavat, työkyvyttömyyseläkettä 
saavat, perusterveydenhuollon avokäynnit, erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin 
vuoksi oikeutetut, täyttä kansaneläkettä saaneet ja säännöllisen kotihoidon piirissä olleet*

Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25-64 –vuotiaat / 1 0000 vastaavanikäistä

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64 –vuotiaat / % vastaavanikäisestä väestöstä

*Taulukon tilannetta on kuvattu liikennevalomallilla. Taulukossa näkyy vihreällä hyvä tilanne, 
keltaisella kehittämisen tarpeessa oleva tilanne ja punaisella kriittisessä tilassa oleva tilanne.
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Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärinkäynnit 15-49 –vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä

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

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettuja yli 65 
vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä

Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet 
asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

*Taulukon tilannetta on kuvattu liikennevalomallilla. Taulukossa näkyy vihreällä hyvä tilanne, 
keltaisella kehittämisen tarpeessa oleva tilanne ja punaisella kriittisessä tilassa oleva tilanne.
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Äänestysaktiivisuus laski Ruskolla vuodesta 2015 vuoteen 2017. Kehyskuntiin ja 
koko maahan verrattuna äänestysaktiivisuus oli parhaimmistoa ja vain Naantalissa 
äänestysaktiivisuus oli Ruskoa suurempaa. Ruskolla poliisin tietoon tulleet henkeen 
ja terveyteen kohdistuneet rikokset lisääntyivät vuodesta 2015 vuoteen 2017 vaik-
kakin Ruskolla rikosten määrät olivat muita kehyskuntia ja koko maata pienemmät.  
Ruskolla perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärinkäynnit lisääntyivät 
vuodesta 2015 vuoteen 2017. Määrät olivat keskimäärin kehyskuntia ja koko maata 
suuremmat. Vain Naantalissa ja Pöytyällä määrät olivat Ruskoa suuremmat. (KUVIO 

15.)

Kuvio 15. Äänestysaktiivisuus, poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen 
kodistuneet rikokset ja perusterveydenhuollon kaikki lääkärinkäynnit*

Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, %

Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta

Perusterveydenhuollon kaikki lääkärinkäynnit / 1 000 asukasta

*Taulukon tilannetta on kuvattu liikennevalomallilla. Taulukossa näkyy vihreällä hyvä tilanne, 
keltaisella kehittämisen tarpeessa oleva tilanne ja punaisella kriittisessä tilassa oleva tilanne.
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4.3 Kunnan palvelut elinvoiman, hyvinvoinnin 
ja osallisuuden edistämisen tukena

Hallinto- ja elinkeinopalvelut

Yleishallinnon tehtävinä ovat palvelujen saatavuuden järjestäminen kuntalaisille, 
kunnan ja sen organisaation kokonaisvaltainen kehittäminen sekä monipuolinen 
tukipalvelujen tuottaminen muille tulosalueille. Kuntalaisille lisätään suoran vaikutta-
misen mahdollisuuksia ottamalla käyttöön sähköisiä palautejärjestelmiä. Strategian 
arviointia suoritetaan vuosittain. Ruskon kunta osallistuu elinkeinotoiminnan kehit-
tämiseen sekä oman kunnan, että koko Turun seutukunnan osalta, osallistumalla 
Turun Seudun Kehittämiskeskuksen toimintaan sekä mahdollistamalla omilla 
päätöksillä elinkeinotoiminnan monipuolistumisen ja lisääntymisen kunnan alueella. 

Varhaiskasvatuspalvelut

Ruskon kunnan varhaiskasvatuspalveluissa on vuonna 2018 yhteensä noin 330 lasta, 
joista esiopetusikäisiä lapsia on noin 90. Lisäksi kunnan alueella toimii yksi yksityinen 
varhaiskasvatuspalveluja tuottava päiväkoti sekä joitakin yksityisiä perhepäivähoi-
tajia. Yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä on vuonna 2018 noin 90 lasta. Ruskon 
kunnan varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat ruskolaisille lapsille ja heidän perheilleen 
lapsen oppimista, kasvua ja kehitystä tukevaa sekä erityistarpeet huomioon ottavaa 
monimuotoista ja tasokasta varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatusta toteutetaan 
tarkoituksenmukaisissa tiloissa ja luonnonläheisessä ympäristössä ammatillisesti 
osaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön toimesta. Varhaiskasvatuksen keskei-
sinä toiminta-ajatuksina ovat toiminnallinen oppiminen, lähiluonnon hyödyntäminen, 
liikunnan kautta tekeminen ja positiivisen vuorovaikutuksen luominen. 

Osana varhaiskasvatustoimintaa järjestetään koko 6-vuotiaiden ikäluokalle maksu-
tonta esiopetusta. Erityisvarhaiskasvatus järjestetään integroituna erityisosaamista 
omaavan ammattihenkilöstön kautta osana lapsen normaalia varhaiskasvatusta.  
Ruskon kunnassa on tehnyt päätöksen, että varhaiskasvatuspalveluissa noudate-
taan suhdelukua 1 aikuinen / 7 yli 3-vuotiasta lasta. Rusko on mukana seutukunnal-
lisesti sovitussa varhaiskasvatuspalvelujen järjestämismallissa, jossa perheellä on 
mahdollisuus saada varhaiskasvatuspaikka kuntien välisenä ostopalveluna Turun 
seudun kunnista. 

Ruskolaisille lapsiperheillä on mahdollisuus valita kunnallisen varhaiskasvatuksen, 
lasten kotihoidon tai yksityisen varhaiskasvatuksen välillä. Tulosalue pitää sisällään 
lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen, molempien tukimuotojen kunta-
lisät sekä varhaiskasvatuksen palvelusetelin. Tulosidonnainen palveluseteli otetaan 
käyttöön 1.8.2019 lukien. Kuntalisien ja palvelusetelin avulla pyritään hallitsemaan 
kunnallisen varhaiskasvatuksen kysynnän kasvua. Ruskon kunnan alueella on aloit-
tanut toimintansa 1.8.2017 yksityinen varhaiskasvatuspalveluyksikkö ja tämä näkyy 
yksityisen hoidon tuen kuntalisän käytön kasvuna. 



33

Opetuspalvelut

Ruskon kunnan opetuspalvelujen piirissä on vuonna 2018 noin 760 oppilasta. 
Ruskon kunnassa perusopetusta järjestetään neljässä alakoulussa ja yhdessä 
yläkoulussa. Ruskon kunnanosan Hiidenvainion koulussa opiskelevat 1.-2. luokka-
laiset oppilaat. Kyseiset oppilaat siirtyvät 3. luokan alkaessa Kirkonkylän kouluun, 
jossa he opiskelevat alakouluopintonsa loppuun asti. Hiidenvainion ja Kirkonkylän 
koulujen yhteenlaskettu oppilasmäärä on noin 290 (lukuvuosi 2018-2019). Merttelän 
koulussa on kolme yhdysluokkaa 1-2, 3-4 ja 5-6, joissa opiskelee yhteensä 53 oppi-
lasta. Vahdon kunnanosassa sijaitsee Laukolan koulu, jossa opiskelee 167 alakoulu-
laista. Koulu sijaitsee noin kymmenen kilometriä Ruskon keskustasta pohjoiseen. 
Yläkouluopinnot kaikki oppilaat tekevät Ruskon keskustan Maunun koulussa. 
Koulussa opiskelee 250 oppilasta. Vahdon kunnanosan alueelta kaikilla yläkouluun 
siirtyvillä oppilailla on Maunun koululle maksuton koulukuljetus.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään molemmissa kunnanosissa. Ruskon 
keskusta-alueen oppilaille aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta tapahtuu Hiidenvainion 
koulussa kunnan järjestämänä toimintana. Vahdon kunnanosassa MLL vastaa 
tästä toiminnasta kunnan toimeksiannosta. Toiminta tapahtuu koulun välittömässä 
läheisyydessä, nuorisotalon tiloissa. Oppilashuoltoasioista vastaavat koulupsyko-
logi ja –kuraattori yhdessä yksiköiden erityisopettajien sekä rehtoriryhmän kanssa. 
Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksissa ovat läsnä myös terveydenhoitajat 
edustaen molempia kunnanosia. 

Turun konservatorio ja Turun seudun musiikkiopisto vastaavat ruskolaisten musiikin 
opetuksesta. Musiikista kiinnostuneet ruskolaiset voivat pyrkiä opiskelijoiksi sekä 
Turun konservatorioon että Turun seudun musiikkiopistoon ko. oppilaitoksista 
varattujen oppilaspaikkojen määräämissä rajoissa. Suosituimpien soittimien opetus 
tapahtuu Ruskolla ja muu opetus konservatorion tiloissa Turussa. Ruskon kunnassa 
ei ole ruotsinkielistä perusopetusta antavaa koulua. Kyseinen koulutyö tapahtuu 
Turun ruotsinkielisissä kouluissa. Ruskon kunta järjestää oppilaan koulukuljetuksen 
Turkuun vuoroliikenteen linja-auton (föli) tai koulutaksin avulla.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia. Lasten ja nuorten 
vuorovaikutus- ja tunnetaitoja ja osallisuutta kehitetään kulttuuri- ja taidetoiminnan 
kautta. Nämä taidot ovat osaltaan luomassa sivistystä, jonka pohjana on kansa-
laisten hyvä lukutaito. Lasten lukuharrastuksen edistäminen, joka on yksi yleisten 
kirjastojen keskeisiä tehtäviä, edesauttaa lasten ja sitä kautta kansalaisten hyvää 
lukutaitoa. Lukuharrastuksella on monia myönteisiä vaikutuksia yksilön kehitykselle, 
sillä se voi olla samalla sekä erittäin nautittavaa että hyödyllistä. Perustana on, että 
lapset ja nuoret osaavat käyttää kirjastoa ja että he löytävät mielenkiintoisia kirjoja 
lainattaviksi.

Ruskon kirjastot toimivat kaikille avoimina tietokeskuksina, jotka palvelevat kunnan 



34

asukkaita tiedon, sivistyksen, harrastuksen ja virkistyksen tarjoajana. Kirjastot 
edistävät kirjallisuuden, tieteen ja taiteen harrastusta sekä tukevat perusopetusta. 
Kirjastot turvaavat kunnan asukkaiden oikeutta tiedonsaantiin sekä toteuttavat 
tietoyhteiskuntastrategiaa tarjoamalla kuntalaisten käyttöön ilmaisia internet-liit-
tymiä ja opastusta tietokoneen käyttöön. Kirjastot tekevät merkittävää yhteistyötä 
sekä koulujen että päiväkotien kanssa sekä toimivat palvelupisteinä. 

Kunnan kulttuuritoiminnan tavoitteena on ennen kaikkea ylläpitää ja tukea paikallis-
kulttuuria ja museotoimintaa sekä näyttelyiden ja pienimuotoisten kulttuuritapahtu-
mien järjestämistä. Kunnan kulttuuritoiminnassa keskeistä on yhteistyön tekeminen 
kaikkien alueen kulttuuriyhdistysten kanssa.

Liikunta- ja nuorisopalvelut

Liikunta- ja nuorisopalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia. Liikuntapalveluiden 
pääasiallisina tehtävinä on tarjota kaikille kuntalaisille monipuolisia liikuntaolosuh-
teita sekä tukea paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa. Kunnan omassa 
liikuntapalvelutarjonnassa panostetaan 5-9-vuotiaiden uimakouluihin sekä tuote-
taan niitä liikuntapalveluita, joita kunnan liikunta- ja urheilujärjestöt, muut yhdis-
tystoimijat sekä palveluntuottajat eivät tarjoa. Näitä palveluja ovat erityistä tukea 
tarvitsevien ja ikääntyneiden liikuntapalvelut. Liikuntapalvelut tukevat myös kansal-
listen liikuntaohjelmien (Ilo Kasvaa liikkuen, Liikkuva koulu, Kunnossa kaiken ikää 
ja Voimaa vanhuuteen) toiminnan jalkautumista kunnassa sekä edistävät aktiivista 
arkea.

Ruskon kunnan nuorisopalvelut tukevat nuorten tervettä kasvua ja hyvinvointia 
tarjoamalla monipuolisia toimintamahdollisuuksia sekä tukea elämän eri tilanteissa. 
Pääasiallisina tehtävinä on nuorten kohtaaminen, läsnäolo, kasvamisen, oppimisen 
ja elämänhallinnan tukeminen sekä sosiaalinen vahvistaminen. Ruskolla on kaksi 
nuorisotaloa, jotka tarjoavat useana päivänä viikossa avointa toimintaa 3- luokka-
laisista täysi-iän saavuttaville nuorille. Lisäksi nuorisopalvelut järjestävät kerhotoi-
mintaa, leirejä, retkiä ja tapahtumia. Nuorisovaltuustotoiminta mahdollistaa nuorten 
osallisuuden heitä koskevissa asioissa. Nuoriso-ohjaajat ovat alansa ammattilaisia, 
jotka kohtaavat nuoria vapaa-ajalla ja kouluissa. He ovat läsnä nuorten arjessa 
keskustellen, tukien ja neuvoen. 

Nuoriso-ohjaajat päivystävät kouluilla sekä osallistuvat koulujen tapahtumiin, 
päihdekasvatukseen, laajennettuun oppilashuoltotyöhön sekä seiskaluokkalaisten 
ryhmäytyksiin. Etsivä nuorisotyö auttaa alle 29-vuotiaita nuoria opiskeluun, työhön ja 
elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Nuorisopalvelut tekevät alueellista yhteistyötä 
muiden nuorisotoimien kanssa sekä osallistuu erilaisiin monialaisiin verkostoihin. 
Kunnan muut toimialat sekä paikalliset yhdistykset ovat tärkeitä yhteistyökump-
paneita. Nuorisopalveluiden keskeisenä periaatteena on tarjota toimintaa, johon 
kaikilla nuorilla on mahdollisuus osallistua taloudellisesta tilanteesta riippumatta.
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Teknisen toimen palvelut

Tekninen toimi tuottaa yhdyskuntatekniset palvelut sekä tietohallintopalvelut. 
Yhdyskuntatekniset palvelut ylläpitävät kunnan yleisiä alueita, liikenneväyliä sekä 
hulevesi-viemäröintiä. Tietohallintopalvelut vastaavat kunnan tietoliikenteen toimi-
vuudesta, sekä toimittavat tietotekniset tukipalvelut. Kiinteistöhoidon ja kunnossa-
pidon sekä siivouspalvelun tehtävänä on huolehtia kunnan kiinteistöistä ja olosuh-
teista tehokkaasti ja taloudellisesti. Kiinteistöjen arvo ja olosuhteiden toimivuus 
säilytetään elinkaaren loppuun asti riittävillä huoltotoimenpiteillä. 

Ruskon kunnan ruokapalveluilla on kaksi valmistuskeittiötä: Ruskon Keskuskeittiö 
ja Jokikummun valmistuskeittiö. Näissä keittiöissä valmistetaan kaikki Ruskon 
kunnan toimipisteiden tarpeisiin tulevat ateriat ja lisäksi myydään aterioita Ruskolla 
oleviin Raision hallinnoimiin palvelutaloihin ja ateriapalveluasiakkaille koteihin toimi-
tettuna. Toimipisteiden tarpeiden lisäksi on kunnan työntekijöillä ja kunnan ikäihmi-
sillä mahdollisuus ruokailla arkisin Maunun koulun ja Jokikummun ruokasaleissa. 
Asuntotoimi hoitaa kunnan asuntojen vuokraustoiminnan.

Yhdistysten ja liikunta- ja urheiluseurojen toiminta osana palvelukokonaisuutta

Kansalaisjärjestöillä on tärkeä rooli hyvinvoinnin edistämisessä ja yhteiskunnallisen 
hyödyn tuottamisessa. Yhdistykset sekä liikunta- ja urheiluseurat toimivat lähellä 
kansalaisten arkea muun muassa kasvavaa eriarvoistumista vastaan sekä palvelujen 
tasa-arvoisen saannin puolesta. Siellä ihmisillä on mahdollisuus osallistua yhteis-
kunnan toimintaan ja erilaisiin harrastuksiin. Toiminnan vuorovaikutuksellisuuden 
ja yhteisöllisyyden kautta syntyy sosiaalista pääomaa. Kansalaisjärjestötoiminta 
lisää yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia myös niille kansalaisille, joiden 
ääni tulee muutoin heikosti kuulluksi. Järjestöt tukevat ihmisiä selviytymään ensisi-
jaisesti vertaistoiminnan ja vapaaehtoistyön avulla, mutta myös ammattiapua tarjo-
amalla. Asiakkaiden osallistumisen varmistaminen on tärkeä osa järjestöjen työtä.

Ruskolla toimii yli 50 aktiivista yhdistystä ja liikunta- ja urheiluseuraa. Näillä 
kolmannen sektorin toimijoilla onkin merkittävä rooli ruskolaisten hyvinvoinnin 
edistämisessä. Ruskon kunta tukee yhdistysten ja liikunta- ja urheiluseurojen 
toimintaa tarjoamalla maksutta tiloja sekä tukemalla niiden toimintaa avustuksin. 
Kaikki Ruskon liikuntaolosuhteet ja Ruskotalon tilat ovat maksuttomia yhdistysten 
ja liikunta- ja urheiluseurojen järjestötoimintaan. Tilojen käyttö on maksutonta myös 
ulkopaikkakuntalaiselle yhdistyksille ja liikunta- ja urheiluseuroille silloin, kun tilojen 
käyttö kohdentuu ruskolaisten nuorten ja aikuisten harrastustoimintaan. 



36

5. Ruskon kunnan hyvinvoinnin 
edistämisen painopisteet 

vuosille 2018–2020
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5.1 Varsinais-Suomen alueen hyvinvoinnin 
edistämisen painopisteet vuosille 2018–2020

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestämissuunnitelman päivityksessä nostettu omaksi teemakokonaisuu-
dekseen. Tavoitteena on saada aikaan vaikutuksia, joilla alueen asukkaiden tarve 
käyttää korjaavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita vähenee. Painopisteiden 
valintaa sekä alueellista toimenpideohjelmaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
seksi on valmisteltu vuoden 2016 tammikuussa toimintansa aloittaneessa järjestä-
missuunnitelman terveyden ja hyvinvoinnin alatyöryhmässä. 

Alueellisten painopisteitä valinnassa taustamateriaalina hyödynnettiin alueen 
väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilaa kuvaavia materiaaleja ja aineistoja. Keskei-
simmät taustamateriaalit olivat Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 
vuodelta 2015 sekä Turun kaupungissa vuoden 2015 lopussa tehty laaja Sote-val-
mistautumiseen liittyvä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen selvitys. Painopis-
teiden valinnan kriteerinä käytettiin sitä, että tavoitteilla ja toimenpiteillä tulee olla 
mittava vaikutus asukkaiden tuleviin (korjaavat Sotepalvelut) palvelutarpeisiin.

Alueelliset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet: 

1. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen 

1.1. Vanhemmuuden tukeminen

1.2. Kiusaamisen vähentäminen

1.3. Aktiivisuuden ja elämänhallinnan lisääminen

1.4. Yksinäisyyden ehkäiseminen

1.5. Päihteiden käytön vähentäminen 

2. Alaikäisten humalahakuisen juomisen, huumekokeilujen ja tupakkatuot-
teiden vähentyminen

2.1. Työikäisten alkoholin ja tupakan käytön vähentyminen

2.2. Ikäihmisten alkoholihaitat ja haitallinen rahapelaaminen ei kasva

3. Ylipainon ja liikkumattomuuden vähentäminen

3.1.  Lasten ja nuorten liikkumattomuuden periytymisen vähentyminen

3.2.  Elintavoista johtuvien pitkäaikaissairauksien kasvun pysähtyminen 
ja liikkumisen lisääntyminen työikäisen väestön keskuudessa

3.3.  Ikäihmisten toimintakyvyn parantuminen
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Painopisteet, alatavoitteet, toimenpiteet, seurantamittarit sekä jatkovalmistelu ja sen 
vastuutahot muodostavat yhdessä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueel-
lisen toimenpideohjelman. Toimenpideohjelma muodostaa samalla kehityspohjan 
sille, kuinka tuleva rakenne hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jakautuessa 
kahdelle keskeiselle toimijataholle tulee jatkossa toimimaan. (https://kimpassa-alli-
hopa.fi/assets/uploads/2017/05/hyvinvointikertomus-2017-nettiin.pdf.)

5.2. Ruskon kunnan hyvinvoinnin edistämisen 
painopisteet vuosille 2018–2020 

Ruskon kunnan laajan hyvinvointikertomuksen hyvinvoinnin edistämisen painopis-
teiden valmistelussa on kuultu laajasti kuntalaisia, poliittisia päättäjiä ja koko henki-
löstöä (TAULUKKO 1). Jokaiselle on haluttu antaa mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa 
yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen. Hyvinvoinnin edistämisen painopisteiden 
valmisteluun liittyen on tavattu ihmisiä eri puolilla Ruskoa, järjestetty kaikille avoin 
kysely (KUVIO 16) ja keskustelutilaisuus sekä työstetty hyvinvoinnin edistämisen 
painopisteitä kunnan taloustyöryhmässä, hyvinvointilautakunnassa, hyvinvointityö-
ryhmässä, johtoryhmässä, kunnanhallituksessa, valtuustossa sekä eri työryhmissä. 
Laajan hyvinvointikertomuksen valmistelusta ja sen painopisteiden valinnasta on 
haluttu tehdä avoin ja vuorovaikutteinen prosessi, johon on kutsuttu mukaan kaikki 
asiasta kiinnostuneet ruskolaiset. Valmisteluun on valittu avoin toimintamalli, koska 
tiedämme, että vain yhdessä tekemällä saamme merkittäviä ja vaikuttavia tuloksia 
aikaan. 

Taulukko 1.Ruskon laajan hyvinvointikertomuksen prosessi

Ajankohta Käsittelevä taho Aihe Päätös

17.5.2018 Hyvinvointilautakunta Prosessin käynnistäminen ja jäsenten 
nimeäminen hyvinvointityöryhmään

Toteutettu

14.6.2018 Hyvinvointilautakunta Lähetekeskustelu ja 
hyvinvointityöryhmän 
kiinnittäminen prosessiin

Toteutettu

13.8.–24.8.2018 Johtoryhmä Johtoryhmän osallistaminen prosessiin 
täydentämällä osa-aluetekstejä

Toteutettu

13.8.2018 Taloustyöryhmä Taloustyöryhmän 
osallistaminen prosessiin

Toteutettu

15.8.–5.9.2018 Kuntalaiset, poliittiset 
päättäjät, työntekijät ja 
kaikki kiinnostuneet

Kysely hyvinvoinnin tilasta 
ja painopisteistä

Toteutettu

6.9.2018 Hyvinvointilautakunta Hyvinvointilautakunnan 
osallistaminen prosessiin

Toteutettu

10.9.2018 Hyvinvointityöryhmä Hyvinvointityöryhmän 
osallistaminen prosessiin

Toteutettu

16.10.2018 Kunnan johtoryhmä Johtoryhmän osallistaminen prosessiin Toteutettu
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Ajankohta Käsittelevä taho Aihe Päätös

16.10.–17.10.2018 Hyvinvointityöryhmän 
sähköpostikokous

Hyvinvointityöryhmän 
osallistaminen prosessiin

Toteutettu

23.10.2018 Hyvinvointi-ilta Kuntalaisten osallistaminen prosessiin Toteutettu

31.10.2018 Opetus- ja varhais- 
kasvatuslautakunta

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 
osallistaminen prosessiin / lausuntopyyntö

Toteutettu

5.11.2018 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen 
osallistaminen prosessiin

Toteutettu

12.11.2018 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston 
osallistaminen prosessiin

Toteutettu

14.11.2018 Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan osallistaminen 
prosessiin / lausuntopyyntö

Toteutettu

15.11.2018 Hyvinvointilautakunta Hyvinvointikertomuksen hyväksyminen Toteutettu

26.11.2018 Kunnanhallitus Hyvinvointikertomuksen hyväksyminen

3.12.2018 Kunnanvaltuusto Hyvinvointikertomuksen hyväksyminen

Kuvio 16. Kuntalaiskyselyn kysymys: Mitkä painopisteet tulisi 
mielestäsi valita Ruskon hyvinvoinnin edistämisessä? (n=266)

Mitkä painopisteet tulisi mielestäsi valita Ruskon hyvinvoinnin edistämisessä?  
(voit valita useita vaihtoehtoja) Prosentti
Vanhemmuuden tukeminen 57,1 %
Terveiden elämäntapojen tukeminen 59,8 %
Psykososiaalisen hyvinvoinnin ja taitojen tukeminen 39,5 %
Osallisuuden mahdollistaminen 25,6 %
Omahoidon mahdollistaminen 12,4 %
Yksinäisyyden ehkäiseminen 47,4 %
Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen 60,2 %
Muu, mikä? 3,4 %
N 266
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Ruskon kunnan painopisteiden valinnassa taustamateriaalina on hyödynnetty 
alueen väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilaa kuvaavia indikaattoreita ja aineistoja. 
Keskeisimpinä taustamateriaaleina ovat olleet sähköisen hyvinvointikertomuksen 
indikaattorit, jotka perustuvat muun muassa Sotkanetin ja Tilastokeskuksen 
tietoihin. Dataa on täydennetty muilla indikaattori- ja tutkimustiedoilla sekä kuntalai-
silta, poliittisilta päättäjiltä sekä kuntien viranhaltijoilta saadulla palautteella.

Koska Raision kaupunki tuottaa Ruskon kunnan terveyspalvelut, on tässä hyvin-
vointikertomuksessa keskitytty hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuuteen ja sen eri 
ulottuvuuksiin.

Ruskon kunnan hyvinvoinnin edistämisen painopisteet: 

1. Turvallisen lapsuuden ja nuoruuden kasvuympäristön mahdollistaminen

1.1. Vanhemmuuden tukeminen 

1.2. Terveiden elämäntapojen omaksumisen tukeminen

1.3. Psykososiaalisten hyvinvoinnin ja taitojen tukeminen

2. Aikuisten aktiivisen ja toimivan arjen mahdollistaminen

2.1. Osallisuuden mahdollistaminen

2.2. Terveiden elämäntapojen mahdollistaminen

2.3. Omahoidon mahdollistaminen

3. Ikääntyneiden omatoimisuuden ja elämänlaadun tukeminen 

3.1. Yksinäisyyden ehkäiseminen ja psykososiaalisen hyvinvoinnin 
edistäminen

3.2. Toimintakyvyn ylläpitäminen

3.3. Omahoidon tukeminen

4. Erityistä tukea tarvitsevien tukeminen

4.1. Osallisuuden mahdollistaminen

4.2. Toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen

4.3. Omahoidon tukeminen

Painopisteet, alatavoitteet, toimenpiteet, seurantamittarit sekä jatkovalmistelu ja 
sen vastuutahot muodostavat yhdessä hyvinvoinnin edistämisen kuntakohtaisen 
toimenpideohjelman. Toimenpideohjelma muodostaa samalla yhdyspintaraken-
teita ulkoistettujen terveyspalveluiden ja jatkossa sote- ja maakuntauudistuksen 
palvelurakenteiden kanssa. (kappale 5.3.)
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5.3. Ruskon kunnan hyvinvoinnin edistämisen 
painopisteiden toteuttamissuunnitelma vuosille 2018–2020 

Ruskon kunnan hyvinvoinnin edistämisen painopisteiden toteuttamissuunnitelma 
vuosille 2018–2020 on jaettu neljään painopisteeseen. Tavoitteet, toimenpiteet, 
vastuutahot ja toimijat, indikaattorit sekä nykytilan arviot on kuvattu alla olevassa 
taulukossa. Nykytilan arvio on kuvattu liikennevalomallilla. Taulukossa näkyy vihre-
ällä ne toimenpiteet, joita tulee jatkaa, keltaisella ne toimenpiteet ja joihin tulee 
panostaa. Punaisella taulukkoon olisi merkitty ne toimenpiteet, jotka ovat kriitti-
sessä tilassa.
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Painopiste 1: Turvallisen ja virikkeellisen lapsuuden ja 
nuoruuden kasvuympäristön mahdollistaminen

Tavoitteet Toimenpiteet Vastuutahot ja toimijat Indikaattorit Nykytilan 
arvio

Vanhemmuuden 
tukeminen

Tarvelähtöinen ammatillinen ohjaus 
• Askeleittain menetelmän käyttö 

varhaiskasvatuksessa
• Psykiatrisen sairaanhoitajan työpanos 

päiväkodeissa ja kouluissa
• Varhaisen puuttumisen mallin käyttö 

kaikissa ammattiryhmissä
• Tiivis yhteistyö ja konsultaatiomahdollisuus 

perhe- ja sosiaalipalveluiden 
kanssa matalalla kynnyksellä

Varhaiskasvatuksen, 
neuvolan, perheneuvolan, 
koulun, kouluterveyden-
huollon, nuorisopalveluiden 
sekä perhe- ja sosiaali-
palveluiden toimijat

Kansalliset mittarit 
(mm. Sotkanet ja 
kouluterveyskysely)

Terveen ja aktiivisen 
elämäntavan omak-
sumisen tukeminen

Ohjaus, neuvonta ja palvelutarjonta 
• Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma
• Liikkuva koulu -ohjelma
• Maksuttomat liikuntatilat yhdistysten 

sekä liikunta- ja urheiluseurojen kautta
• Laadukkaat liikkumisympäristöt
• Hyvät kunnan peruspalvelut
• Aktiiviset yhdistys-, liikunta- ja 

urheiluseuratoimijat
• Toimiva ruokahuolto
• Päihteettömyyden tukeminen

Varhaiskasvatuksen, 
neuvolan, perheneuvolan, 
koulun, koulutervey-
denhuollon, liikunta- ja 
nuorisopalveluiden, perhe- ja 
sosiaalipalveluiden sekä 
ruokahuollon toimijat

Kansalliset mittarit 
(mm. Sotkanet ja 
kouluterveyskysely)

Psykososiaalisen 
hyvinvoinnin ja 
taitojen tukeminen

Kasvatus, opetus ja ohjaus
• Tunnetaitojen harjoittelu
• Lasten itsetuntemuksen vahvistaminen 

osana koulutyötä ja KivaKoulu -toiminta
• Psykiatrisen sairaanhoitajan työpanos 

päiväkodeissa ja kouluissa
• Tarpeeseen vastaavat nuorisopal-

velut ja etsivä nuorisotyö
• Varhaisen puuttumisen mallin käyttö 

kaikissa ammattiryhmissä

Varhaiskasvatuksen, 
neuvolan, perheneuvolan, 
koulun, kouluterveyden-
huollon, nuorisopalveluiden 
sekä perhe- ja sosiaali-
palveluiden toimijat

Kansalliset mittarit 
(mm. Sotkanet ja 
kouluterveyskysely)

1. Panostetaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin tuottamalla laadukkaat ja tarpeeseen vastaavat 
peruspalvelut sekä tarjoamalla viihtyisä ja turvallinen elinympäristö.

2. Panostetaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin palkkaamalla psykiatrinen sairaanhoitaja, joka 
työskentelee päiväkodeissa, kouluissa ja nuorisopalveluissa.*

3. Panostetaan nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn palkkaamalla etsivä nuorisotyöntekijä, joka työskentelee 
nuorisotaloilla ja moniammatillisissa tiimeissä.*

4. Panostetaan lasten ja nuorten osallistamiseen päätöksentekoon lapsiparlamentin, oppilaskuntatyös-
kentelyn, nuorisovaltuuston ja kokemusasiantuntijaraadin kautta.*

*) uusi toimintamalli (talousarviossa 2019)



43

Tavoitteet Toimenpiteet Vastuutahot ja toimijat Indikaattorit Nykytilan 
arvio

Osallisuuden 
mahdollistaminen

Kuntalaisten osallistaminen
• Poliittinen päätöksenteko
• Kuntalaistilaisuudet
• Kuntalaisaloitteet
• Palautekyselyt
• Vanhus- ja vammaisneuvosto
• Kokemusasiantuntijaraati

Keskushallinto ja 
kaikki toimialat

Kuntakyselyt, 
palautekyselyt , 
kuntalaisaloitteet ja 
kuntalaispalautteet

Terveen ja aktii-
visen elämäntavan 
mahdollistamine

Ohjaus, neuvonta ja palvelutarjonta
• Maksuttomat liikuntatilat yhdistysten 

sekä liikunta- ja urheiluseurojen kautta
• Laadukkaat liikkumisympäristöt
• Hyvät kunnan peruspalvelut
• Aktiiviset yhdistys- ja liikunta- 

ja urheiluseuratoimijat
• Liikuntaneuvontaa perustervey-

denhuollon yhteydessä
• Terveellisen ravitsemuksen edistäminen 
• Ravitsemusneuvonta perustervey-

denhuollon yhteydessä
• Päihteettömyyden tukeminen

Hyvinvointitoimiala, tekninen 
toimi, perusterveyden-
huolto, työterveyshuolto

Kansalliset mittarit 
(mm. Sotkanet) 

Omahoidon 
mahdollistaminen

Ohjaus ja neuvonta
• Perusterveydenhuollon palveluohjaus
• Kunnan nettisivujen kautta 

tapahtuva palveluohjaus

Perusterveydenhuolto, 
työterveyshuolto, palve-
luportaalien ylläpitäjät, 
hyvinvointitoimiala

Kansalliset mittarit 
(mm. Sotkanet) ja 
käyttäjäseuranta

1. Panostetaan aikuisten kuntalaisten osallistamiseen päätöksentekoon uusien palautekanavien ja kokemus-
asiantuntijaraadin kautta.*

2. Panostetaan aikuisten hyvinvointiin tuottamalla laadukkaat ja tarpeeseen vastaavat peruspalvelut sekä 
tarjoamalla viihtyisä ja turvallinen elinympäristö.

3. Panostetaan aikuisten omahoitoon sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä digitaalisten ratkaisujen avulla.*
4. Panostetaan kunnan nettisivujen uudistamiseen, jonka kautta tehostetaan palveluohjausta.*

*) uusi toimintamalli (talousarviossa 2019)

Painopiste 2: Aikuisten aktiivisen ja toimivan arjen mahdollistaminen
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Tavoitteet Toimenpiteet Vastuutahot ja toimijat Indikaattorit Nykytilan 
arvio

Yksinäisyyden 
ehkäiseminen ja 
psykososiaalisen 
hyvinvoinnin 
edistäminen

Kunnan palvelut, ostopalvelut, muut palvelut 
• Sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut
• Aktiiviset yhdistys- ja liikunta- 

ja urheiluseuratoimijat
• Vanhus- ja vammaisneuvoston toiminta
• Kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Ruskon kunta, Raision sote, 
yhdistykset, liikunta- ja 
urheiluseurat, hyvinvoin-
titoimiala, seurakunta

Kansalliset mittarit 
(mm. Sotkanet)

Toimintakyvyn 
ylläpitäminen

Kunnan palvelut, ostopalvelut, muut palvelut 
• Laadukkaat liikuntaympäristöt
• Senioripuistot
• Esteettömät tilat
• Sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut
• Liikuntaneuvontaa 

perusterveydenhuollon yhteydessä
• Ravitsemusneuvontaa 

perusterveydenhuollon yhteydessä
• Aktiivisuuden lisääminen päivä- ja 

ryhmätoiminnan avulla
• Ravitsemuspalvelut
• Päihteettömyyden tukeminen

Ruskon kunta, Raision sote, 
yhdistykset, liikunta- ja urhei-
luseurat, hyvinvointitoimiala

Kansalliset mittarit 
(mm. Sotkanet)

Omatoimisuuden 
tukeminen

Ohjaus ja neuvonta
• Perusterveydenhuollon palveluohjaus
• Kunnan nettisivujen kautta 

tapahtuva palveluohjaus

Perusterveydenhuolto, 
keskushallinto, 
hyvinvointitoimiala

Kansalliset mittarit 
(mm. Sotkanet) ja 
käyttäjä-seuranta

1. Panostetaan vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaan taloudellisesti, jonka kautta ehkäistään ikäänty-
neiden yksinäisyyttä ja lisätään psykososiaalista hyvinvointia.*

2. Panostetaan ikääntyneiden hyvinvointiin ja toimintakyvyn ylläpitämiseen tuottamalla laadukkaat ja tarpee-
seen vastaavat peruspalvelut sekä tarjoamalla viihtyisä, toimintakykyä ylläpitävä ja turvallinen elinympäristö.

3. Panostetaan ikääntyneiden omatoimisuuden tukemiseen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä digitaalisten 
ratkaisujen avulla.

4. Panostetaan kunnan nettisivujen uudistamiseen, jonka kautta tehostetaan palveluohjausta.*
5. Panostetaan ikääntyneiden kuntalaisten osallistamiseen päätöksentekoon uusien palautekanavien ja 

kokemusasiantuntijaraadin kautta.*

*) uusi toimintamalli (talousarviossa 2019)

Painopiste 3: Ikääntyneiden omatoimisuuden ja elämänlaadun tukeminen
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Tavoitteet Toimenpiteet Vastuutahot ja toimijat Indikaattorit Nykytilan 
arvio

Osallisuuden 
mahdollistaminen

Kuntalaisten osallistaminen
• Poliittinen päätöksenteko
• Kuntalaistilaisuudet
• Kuntalaisaloitteet
• Palautekyselyt
• Vanhus- ja vammaisneuvosto
• Kokemusasiantuntijaraati

Keskushallinto ja 
kaikki toimialat

Kuntakyselyt, 
palautekyselyt , 
kuntalaisaloitteet ja 
kuntalaispalautteet

Toimintakyvyn 
ylläpitäminen

Kunnan palvelut, ostopalvelut, muut palvelut
• Laadukkaat liikuntaympäristöt
• Senioripuistot
• Esteettömät tilat
• Sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut
• Liikuntaneuvontaa 

perusterveydenhuollon yhteydessä
• Ravitsemusneuvontaa 

perusterveydenhuollon yhteydessä
• Aktiivisuuden lisääminen päivä- ja 

ryhmätoiminnan avulla
• Saattajakortti ja ylikunnalliset palvelut
• Avustukset
• Päihteettömyyden tukeminen

Ruskon kunta, Raision sote, 
yhdistykset, liikunta- ja urhei-
luseurat, hyvinvointitoimiala

Kansalliset mittarit 
(mm. Sotkanet)

Omatoimisuuden 
tukeminen

Ohjaus ja neuvonta
• Perusterveydenhuollon palveluohjaus
• Kunnan nettisivujen kautta 

tapahtuva palveluohjaus 

Perusterveydenhuolto, 
keskushallinto, 
hyvinvointitoimiala

Kansalliset mittarit 
(mm. Sotkanet) ja 
käyttäjäseuranta

1. Panostetaan erityistä tukea tarvitsevien kuntalaisten osallistamiseen päätöksentekoon uusien palaute-
kanavien ja kokemusasiantuntijaraadin kautta.*

2. Panostetaan vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaan taloudellisesti, jonka kautta edistetään erityistä 
tukea tarvitsevien toimintakykyä.*

3. Panostetaan erityistä tukea tarvitsevien hyvinvointiin ja toimintakyvyn ylläpitämiseen tuottamalla laaduk-
kaat ja tarpeeseen vastaavat peruspalvelut sekä tarjoamalla viihtyisä, toimintakykyä ylläpitävä ja turvallinen 
elinympäristö sekä Saattajakortti.

4. Panostetaan erityistä tukea tarvitsevien omatoimisuuden tukemiseen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä 
digitaalisten ratkaisujen avulla.

5. Panostetaan kunnan nettisivujen uudistamiseen, jonka kautta tehostetaan palveluohjausta.*

*) uusi toimintamalli (talousarviossa 2019)

Painopiste 4: Erityistä tukea tarvitsevien tukeminen
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Ruskon kunnanhallituksen ja valtuuston käsittely 

Hyväksytty Ruskon kunnanhallituksessa 26.11.2018 § 214

________________________________________________

Sisko Hellgren 
Ruskon kunnanhallituksen puheenjohtaja

Hyväksytty Ruskon kunnanvaltuustossa 3.12.2018 § 65

_________________________________________________

Antti Mattila 
Ruskon kunnanvaltuuston puheenjohtaja  
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