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UTVECKLING AV BEFOLKNINGENS VÄLFÄRD 2017–2021

Allmänt
En välfärdsberättelse uppgörs i kommunerna eller regionalt som ett arbetsredskap för planeringen,
utvärderingen och rapporteringen av välfärdspolitiken. Välfärdsberättelsen är en kompakt beskrivning med
tillhörande slutsatser om
• kommunens välfärdspolitik
• invånarnas hälsa och välfärd
• förändringar i faktorer som påverkar hälsa och välfärd
• serviceproduktionens förmåga och sätt att svara på välfärdsbehoven
• det förebyggande arbetets kostnader och eventuella resultat
Välfärdsberättelsen uppgörs en gång per fullmäktigeperiod och uppdateras årligen. De tyngdpunktsområden
som valts fungerar som en del av budgeten. Tyngdpunktsområdena utvärderas i samband med budgetens
förverkligande.
Bakgrund och skribenter
Välfärdsberättelsen utarbetas i kommunen till ett verktyg för planeringen, uppföljningen, utvärderingen och
rapporteringen av välfärdspolitiken. Berättelsen är en koncis och i lättförståelig form skriven beskrivning av
kommuninvånarnas hälsa och välfärd samt av ändringar och utvecklingsbehov av faktorer som påverkar dem.
Välfärdsberättelsen är en del av kommunens strategiska ledning och den kommer att utnyttjas i planeringen
av ekonomin och verksamheten.
För arbetet med välfärdsberättelsen har tillsatts en välfärdsgrupp och en arbetsgrupp. Välfärdsgruppen är en
tväradministrativ arbetsgrupp med tjänsteinnehavare från alla sektorer.
Välfärdsgruppen består av följande medlemmar:
Kommundirektör Anneli Pahta
Bildningschef Mats Johansson
Omsorgschef Maria Wallin
Utvecklingschef Gunilla Granberg
Förvaltningschef Erika Strandberg
Fritidschef Bo-Eric Ahlgren
Fastighets- och infrachef Thomas Ginlund t.o.m. 31.8.2017
Köks- och städchef Birgitta Parikka
Kultursekreterare Hanna Mehtonen-Rinne
Projektledare, Föreningsakuten, Tobias Björklund
Arbetsgruppen har haft som uppgift att utarbeta planen och koordinering av arbetet leds av fritidschef BoEric Ahlgren. Övriga medlemmar är bildningschef Mats Johansson och förvaltningschef Erika Strandberg.
Hälsa och välfärd som begrepp
Världshälsoorganisationens definition av hälsa är ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och
socialt välbefinnande och ej blott frånvaro från sjukdom och handikapp”.
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Människors välfärd kan inte beskrivas med enskilda nyckeltal utan man måste söka flera indikatorer för
mätningen av välfärden och livskvaliteten. I grund och botten är begreppet subjektivt och bygger på externa
förutsättningar för välfärden och erfarenhetsbaserade element. Välfärd betyder olika saker för människor i
olika livsskeden.
I denna välfärdsberättelse betraktas välfärden genom olika levnadsfaser. Välfärden beskrivs allmänt som
summan av hälsa och sociala faktorer. Välfärden skapas gemensamt av människorna själva, den närmaste
omgivningen, servicesystemet och samhällspolitiken. Välfärd är även människors självständiga, trygga,
hälsosamma och sociala förmåga att klara sig samt trivsel i deras egen boende- och verksamhetsmiljö.
Främjande av hälsa och välfärd
Främjandet av hälsa och välfärd hör till kommunernas basuppgifter. Att främja hälsa omfattar all den
verksamhet som förbättrar hälsan och funktionsförmågan samt minskar på hälsoproblemen och skillnaderna
i hälsa mellan olika befolkningsgrupper. Hit hör även det som systematiskt påverkar förutsättningarna för
hälsa och välfärd, såsom levnadssätt och livskompetens, levnadsförhållanden och livsmiljö samt tillgången till
tjänster.
Struktur och metod
I Kimitoöns kommun har man inte tidigare utarbetat en enhetlig välfärdsberättelse. Välfärdsstatistik har
rapporterats i program och översikter som bygger på ålders- eller temagrupper. Vid utarbetandet av
välfärdsberättelsen har man utnyttjat indikatoruppgifter i den riksomfattande elektroniska välfärdsberättelsen.
I den elektroniska välfärdsberättelsen har det samlats hundratals kommun- och regionvisa hälso- och
välfärdsindikatorer som har tagits ur offentliga statistikkällor, såsom Statistikcentralen och Institutet för hälsa
och välfärd (THL). Med hjälp av materialet kan man göra både kommunjämförelser och tidsserier. Vid valet
av indikatorerna är syftet att ge en så omfattande bild av välfärden hos kommunens olika befolkningsgrupper
som möjligt och beskriva kommunens särdrag.
För varje grupp har vi valt några indikatorer. Till jämförelsekommuner har vi valt en grannkommun (Pargas),
en kommun som till sin storlek och till sin språkstruktur kan jämföras med Kimitoön (Kristinestad) samt
landskapet Egentliga Finland i medeltal. Tidsjämförelsen omfattar en tidsperiod på tio år.
Strukturen i Kimitoöns välfärdsberättelse motsvarar huvudsakligen modellen som användes i den elektroniska
välfärdsberättelsen. Det centrala är en strategisk synvinkel och i analyseringen har man betonat betydelsen
av långa utvecklingstrender. Vi har försökt ta upp de viktigaste frågorna och utmaningarna, snarare än att
utarbeta en heltäckande och statistikbetonad redogörelse.

Välfärd som påvisas av indikatorer och annan information
Ekonomi
En ekonomi i balans är en förutsättning för att kommunen ska kunna sköta de uppgifter och tjänster som hör
till den. Med stöd av en solid ekonomi kan kommunen fokusera på sin egen roll, främja kommunens livskraft
och sörja för invånarnas välmående. Kimitoöns kommuns ekonomi vilar inte på en solid grund. För att
balansera kommunens ekonomi kommer det att krävas konkreta och ansvarsfulla, om också svåra, beslut.
Kommunen ansvarar själv för ekonomin och sin verksamhet, samt att den inte i något skede blir föremål för
kriskommunförfarandet. Kommunen kan påverka sin egen ekonomi genom att antingen minska på utgifterna
eller öka intäkterna och inkomsterna. I Kimitoön är intäkterna från kommunalskatten mycket låga, varför
man inte uppnår någon betydande ökning av skatteinkomsterna genom att höja skattesatsen. I framtiden får
man överväga höjningar av fastighetsskatten som ett medel för att öka inkomsterna. Kommunen kan öka sina
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försäljningsintäkter och minska sina verksamhetskostnader genom att avyttra obehövliga byggnader.
Fastigheterna ska aktivt bjudas ut till försäljning och realistiska prisuppgifter fastställas. Rivning av byggnader
måste också övervägas från fall till fall.
Den största utgiftsposten i kommunen är personalkostnaderna. Det går att påverka storleken på
personalkostnaderna genom strukturella förändringar i verksamheten och också genom att effektivera
verksamheten. I fortsättningen måste man överväga vilka tjänster som kommunen ska producera själv och
vilka tjänster som kan köpas av externa serviceproducenter. Kommunen måste i fortsättningen också
effektivera sin egen verksamhet genom att se över sina verksamhetssätt. När någon går i pension eller övergår
från kommunens tjänst till en annan arbetsgivare, måste man noggrant bedöma om det går att effektivera
verksamheten genom att se över verksamhetssätten och undvika att rekrytera ny personal i stället för den
som avgått.
Utöver de åtgärder som är inriktade på driftsekonomin behövs ansvarsfulla beslut, genom vilka kommunens
skuldsättning fås under kontroll. Förutom att dämpa skuldsättningen måste kommunen i fortsättningen klara
av att höja självfinansieringsandelen för investeringarna. Med tanke på en ansvarsfull ekonomi är det inte
tillrådligt att kommunen finansierar amorteringar genom att ta mera lån.
Befolkning och befolkningsutveckling
Kommunens befolkning uppgick 31.12.2016 till 6 868 personer, en minskning med -41 personer under året.
Befolkningsutvecklingen i Kimitoön har varit negativ alla år sedan 1980. Befolkningsminskningen beror på en
ofördelaktig befolkningsstruktur, d.v.s. en hög medelålder. Detta medför hög mortalitet och låg nativitet.
Årligen föds kring 50 barn medan det årligen dör kring 100 personer. Under de senaste åren har det skett
en liten men stabil nettoimmigration.

Verotulot, euroa/asukas

Parainen: 4190.0
Koko maa: 3967.0
Varsinais-Suomi: 3807.0
Kristiinankaupunki:
3421.0
Kemiönsaari: 3299.0
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Vuosikate, euroa / asukas
Kemiönsaari:
557.0
Parainen: 465.0
Kristiinankaupunk
i: 456.0
Varsinais-Suomi:
309.0

Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kristiinankaupunki:
64.7
Kemiönsaari: 60.7
Varsinais-Suomi: 54.3
Parainen: 53.6
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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
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Kristiinankaupunki:
1791.0
Kemiönsaari:
1455.0
Parainen: 1451.0
Varsinais-Suomi:
1276.0
Koko maa: 1203.0

Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) liikunnan edistämisessä, pistemäärä

Varsinais-Suomi:
71.0
Koko maa: 69.0
Kemiönsaari: 67.0
Kristiinankaupunki:
66.0
Parainen: 31.0

Barn och unga i åldern 0–15 år
Barnrådgivningen
Inom barnrådgivningen i Kimitoöns kommun ligger tyngdpunkten i preventiva arbetsmetoder på individuell
nivå såväl som på gruppnivå för att säkerställa barns hälsotillstånd, tillväxt och utveckling. Detta innefattar
dels rekommenderade hälsoundersökningar men även stödåtgärder enligt individuella behov. Till
verksamheten hör även att följa upp hela familjens mående och koordinera stödåtgärder vid behov för att
trygga en god hemmiljö.
Besök på barnrådgivningen samt vaccinationstidtabellen
Barnets ålder

Vaccin

2–3 veckor
1 månad, läkare
6 veckor

Rotavirus 1

2 månader
3 månader
4 månader, läkare
5 månader
6 månader
8 månader, läkare
10 månader
1 år
1,5 år, läkare
2 år
3 år
4 år, 2 besök hälsovårdare + läkare
5 år
6 år

Rotavirus 2, DTaP-IPV-Hib & Pneumokock
Rotavirus 3, DTaP-IPV-Hib & Pneumokock

DTaP-IPV-Hib, Pneumokock & MPR

DTaP-IPV
MPR
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Utöver planerade besök på barnrådgivningen erbjuds även uppföljning enligt behov. Vid barnrådgivningen
följer vi THL:s rekommendationer för barnrådgivningsverksamhet, vilket betyder att vi gör allt det som ska
göras. Hälsokontrollerna genomförs enligt rådande rekommendationer, vi använder rekommenderade och
lagstadgade frågeformulär som redskap i olika åldrar. Unikt för oss är ICDP filosofin och sektoröverskridande
arbete. En positiv utvecklig vid barnrådgivningen är det goda samarbetet med kommunens familjeservice.

Barnomsorgen
I Kimitoöns kommun ordnas småbarnspedagogisk verksamhet på daghem och i familjedagvård. De olika
verksamhetsformerna av småbarnspedagogik skiljer sig från varandra i fråga om lärmiljöer, resurser,
personalens utbildning och behörighetsvillkor, personalstruktur och barngruppens storlek. Verksamheten
följder den lokala planen för småbarnspedagogik.
Daghemsverksamhet ordnas i Kimito i Silva daghem, i Västanfjärd i Sofia daghem, i Dragsfjärd i Furubo
daghem, i Dalsbruk i Hulta daghem och på Rosala i Hitis-Rosala daghem. Småbarnspedagogik som ges på
daghem är den vanligaste formen av småbarnspedagogik. Silva daghem erbjuder även kvällsvård, nattvård och
veckoslutsvård utgående från föräldrarnas behov. Skiftesdagvård är behovsprövat.
Familjedagvårdarna arbetar i huvudsak i sitt eget hem och de är utspridda över hela kommunen. För tillfället
arbetar 14 familjedagvårdare i kommunen. Familjedagvård är småbarnspedagogisk verksamhet som genomförs
i en liten grupp.
Ett privat gruppfamiljedaghem startar sin verksamhet i Kimito hösten 2017. Kommunen erbjuder
servicesedlar för småbarnspedagogik. Hemvårdsstöd utbetalas åt familjer som sköter privat om sina barns
dagvård.
Förskoleundervisning erbjuds på svenska i Furubo, Sofia, Hulta, Silva och på finska i Silva och i Taalintehtaan
koulu. Morgon och eftermiddagsverksamhet erbjuds för elever som går i årskurs 1–2. Morgon- och eftermiddagsverksamheten finns i anknytning till Kimitoöns skolor.
Tyngdpunktsområden och projekt
Kimitoön har unika natur- och skärgårdsmiljöer. Naturen erbjuder möjligheter till att utforska, uppleva och
experimentera i sin egen närmiljö. Målet är att utomhuspedagogiken i framtiden blir en väsentlig del av
småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens verksamhet. Finska förskolan i Silva är en uteförskola
och förskolegruppen håller till i en närbelägen kåta i skogen.
Från hösten 2016 fram till slutet av år 2017 pågår projektet Du med naturen (DuMeNa) inom småbarnspedagogiken. Utbildningsstyrelsen har beviljat pengar för projektet och projektets syfte är att utveckla
verksamhetskulturen och lärmiljöerna inom småbarnspedagogiken. Projektet genomförs på båda inhemska
språken i daghemmen och inom familjedagvården. Genom projektet utvecklas personalens pedagogiska
kompetenser gällande utomhuspedagogik. Forskning visar att utomhusverksamhet har en positiv inverkan på
barns utveckling, bl.a. psykiska och fysiska hälsan samt att den medför positiva kognitiva resultat. Kimitoön
har profilerat sig som Barnens ö och vi vill erbjuda en professionell och pedagogiskt medveten
utomhusverksamhet som stöder barnens utveckling, lärande och välbefinnande. Som samarbetspartners
fungerar bland annat Folkhälsans Förbund och Naturskolan i Åboland.

Skolan och elevvården
I Kimitoöns kommun vill vi främja välbefinnande och trygghet och på så sätt skapa förutsättningar för lärande.
Dessa två aspekter ska beaktas i allt skolarbete och styra allas arbete. Eleverna ska ses som individer och
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behandlas jämlikt men också gemenskapens behov ska beaktas. Skoldagens verksamhetssätt ska vara smidiga
och möjliggöra en mångsidig verksamhet. Motion och gemensamma aktiviteter som främjar det psykiska
välbefinnandet ska utgöra en naturlig del av varje skoldag. Gemensam elevvård är en viktig del av
verksamhetskulturen.
I kommunen finns fem svenskspråkiga och två finskspråkiga grundskolor (Amosparkens skola, Dalsbruks skola,
Hitis-Rosala skola, Kimitonejdens skola, Västanfjärds skola, Kemiönsaaren keskuskoulu och Taalintehtaan
koulu). Den svenskspråkiga grundskolan omfattar ca 460 elever, den finska grundskolan ca 150 elever.
Skolväsendet har ca 110 personer anställda, varav 70 är lärare och 18 skolgångsbiträden. I genomsnitt består
en skolklass på Kimitoön av ca 15 elever. Lärarsituationen är god i kommunen.
Varje skola har olika grupper och sammanslutningar som skall främja till elevernas välmående och hälsa.
Genom skolornas egna elevråd är eleverna delaktiga i utvecklandet av skolverksamheten. Där behandlas bl.a.
trivselregler, temadagar och eleverna kan föra fram sådant de anser att kommunen borde utveckla i skolan
m.m. Kimitoöns samlande elevrådsorgan är Islaparlamentet, ett parlament som årligen har ett stormöte där
man behandlar och besluter om förbättringar kring trivseln i skolan eller närsamhället.
Vänelevsverksamheten sköts långt utgående från eleverna. Eleverna kan även ha representanter i skolornas
elevhälsogrupper, antimobbningsteam och andra liknade team som skolorna upprätthåller. Genom
mångprofessionellt samarbete ordnar vi olika typer av förebyggande verksamhet för kommunens ungdomar.
Det kan vara samarbete mellan skolkuratorer, ungdomsarbetare, hälsovårdare, socialenheten, tredje sektorn
m.fl. Flera skolor har medfostrarverksamhet (skolfarfar/skolmormor) som kontinuerligt besöker skolorna.
Fritidssektorn och skolorna ordnar tillsammans idrotts- och friluftsarrangemang under läsåret. Temakvällar
hålls för föräldrar i samarbete med föräldraföreningarna i skolorna.

Exempel på en plan för förebyggande åtgärder i en skola i Kimitoöns kommun
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Elevvården handlar om att se till att eleverna mår bra i skolan och hänger nära samman med skolans fostringsoch undervisningsuppdrag. Elevvården består av en lagstadgad gemensam- och individuell elevvård. Inom den
övergripande gemensamma elevvården jobbar man förebyggande för hela skolan. I skolorna finns det
yrkesövergripande elevvårdsgrupper som ansvarar för den gemensamma elevvården. Grupperna består
exempelvis av rektor, speciallärare, kurator, psykolog, hälsovårdare, föräldra- och elevrepresentanter.
Exempelvis resultaten av de omfattande hälsoundersökningarna utnyttjas inom skolans gemensamma
elevvårdsarbete.
Den individuella elevvården är inriktad på det enskilda barnet. Individuell elevvård baserar sig alltid på
frivillighet och förutsätter att eleven eller vid behov föräldern ger sitt samtycke. I kommunen har vi tre
skolkuratorer, två skolpsykologer och två skolhälsovårdare. Eleverna får även tandvård. Skolläkaren besöker
årligen varje skola och har genomgång av olika årskurser enligt ett uppgjort schema. För den individuella
elevvården kan även sektorsövergripande expertgrupper tillsättas.

Hälsogranskningar / Terveystarkastukset 2012 Skolhälsovården / Kouluterveydenhuolto
blivande ettor

åk / lk

1

2

3

4

5

6

7

8

Omfattande hälsoktrl (läkare)

x

x

x

Laaja terv.tark. (lääkäri)

x

x

x

Frågeformulär

x (föräldr)

x (för.)

x (föräldr.)

x (elev + för.)

x (vanh.)

x (elev)

x (oppil. + vanh.)
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Gy 1

Gy 2
x
x

x (elev + för.)

x (elev)

Kyselylomake

x (vanh.)

x (vanh.)

Vikt och längd

x

x

x

x

x

x

x

x (oppil.) x (oppil + vanh.)
x

x

x

x (elev)
x

x

Pituus ja paino

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rygg / hållning

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Selkä / ryhti

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hörsel /Kuulo

x

vb/tarv.

Syn / Näkö

x

x

vb /tarv.

x

vb / tarv

x

vb / tarv

x

vb / tarv

x

x

vb / tarv

vb / tarv

vb / tarv

x

x
vb / tarv

Färgsyn / Värinäkö

x

x

Blodtryck/Verenpaine
Hb-ktrl

x

x
vb / tarv

x
vb / tarv

vb / tarv

vb / tarv

vb / tarv

x
vb / tarv

vb / tarv

Hälsointyg / Terv.tod.

vb / tarv
x (15 år /v)

Vacc.intyg / rok.tod.

x

Vaccinering enl- rådande vacc.system
Rokotukset kansall. rokotusohjelman mukaisesti

Omfattande hälsoktrl innefattar även läkargranskning / Laaja terv.tark. sisältää myös lääkärintarkastuksen.
Genomgång av skolan / undervisningsutrymmen var 3: e år tillsammans med skolans repr., elevernas repr. hälsoinspektör, företagshälsovård / arbetarskyddet.
Kouluyhteisön / opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus läpikäyminen joka 3 vuosi koulun edustajan, opiskelijoiden edustajan, terv.tarkastajan
ja henkilöstön työterveyshuollon / -työsuojelun kanssa.
PH 1 / 2012

Skolhälsovårdens hälsogranskningar

Utvärderingar och uppföljning
Genom enkäten Hälsa i skolan samlar Institutet för hälsa och välfärd vartannat år in information om de ungas
levnadsförhållanden, skolförhållanden, upplevd hälsa, hälsovanor och om elev- och studerandehälsovården. Eleverna i lägre klasserna av grundskolorna och deras försörjare ska delta med början av 2017.
År 2017 besvaras enkäten av:
•
•
•
•

eleverna i klass 4 och 5 i grundskolor och deras vårdnadshavare
eleverna i klass 8 och 9 i grundskolorna
1:a och 2:a årets studerande i gymnasierna
1:a och 2:a årets studerande vid yrkesläroanstalterna
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Skolorna utnyttjar informationen på basis av enkäten Hälsa i skolan i såväl främjandet av skolmiljöns
välbefinnande, elev- och studerandevården som undervisningen i hälsokunskap.
Skolans trivselprofil är också ett sätt att få information om välmående i hela skolan och den kan därför utgöra
som en grund för skolans utvecklingsarbete. Resultaten kan användas inom elevvårdsarbetet och för att
utveckla skolan.
Move är ett nationellt datainsamlings- och responssystem som används för att mäta den fysiska
funktionsförmågan hos elever i årskurs 5 och 8 i den grundläggande utbildningen. Systemet kan bland annat
samla information som kan användas i omfattande hälsoundersökningar om elever i årskurserna 5 och 8.
Avsikten med systemet är att uppmuntra till eget ansvarstagande för att upprätthålla den fysiska
funktionsförmågan. Läsåret 2016–2017 togs Move-mätningen i bruk bland elever i årskurs 5 i Kimitoöns
kommun.
Samtliga skolor i kommunen deltar i dessa utvärderingar.
Tyngdpunktsområde
Det drogförebyggande arbetet ”Attitydrännan” genomförs vart tredje år med många olika samarbetspartners
både från kommunala sektorn men även med andra samarbetspartners.

Pedagogiska måltider inom dagvård och i skola
Studier har visat att bra och näringsriktig mat till barn och unga bidrar till bättre inlärning. Måltiderna skall
vara en naturlig del av den pedagogiska verksamheten. Genom skol- och daghemsbespisningen stöder man
elevernas/barnens hälsa och utveckling. Vid alla måltider skall det finnas vuxna personer närvarande som har
till uppgift att vägleda och inspirera eleverna/barnen i måltidssituationen. I och med att de vuxna inom
dagvården och vid de lägre klasserna sitter vid samma bord och äter samma mat som eleverna/barnen, ger
de en positiv inställning till maten och till hela matsituationen. Eleverna bör ha tillräckligt med tid för att inta
skollunchen.
Skol- och daghemsmaten tillreds i daghemmet Silvas kök, Kimito skolcentrums kök, daghemmet Sofias kök,
Dalsbruks skolas kök, daghemmet Hultas kök och Hitis-Rosala skolas kök. Matlistorna följer ett roterande
system med åtta–tio veckors periodisering. Temaveckor och -dagar kan arrangeras enligt skolornas önskemål.
I kommunen strävar man till att servera en kost som, så långt det är möjligt, tillreds från grunden i skol- och
daghemsköken samt att kosten innehåller så lite tillsatsämnen och är så lite processad som möjligt.
Daghemsmaten tillreds med en minskad mängd tillsatt socker.
I skolor sätts speciell vikt vid att tillgodose behovet av grönsaker. Därför serveras det i skolorna en
salladsbuffé. I mån av möjlighet främjas närproducerade råvaror.

Socialt arbete, familjearbete och barnskydd
Syftet är att
1) främja och upprätthålla välfärd och social trygghet
2) minska ojämlikhet och främja delaktighet
3) på lika grunder trygga behövlig, tillräcklig och högklassig socialservice samt andra åtgärder som främjar
välfärden
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4) främja klientorientering och klientens rätt till god service och gott bemötande inom socialvården
5) förbättra samarbetet mellan socialvården och kommunens olika sektorer samt andra aktörer för att de
mål som avses i 1–4 punkten ska nås.
Familjeservicen stöder barnet och familjen genom t.ex. social handledning, familjearbete, hemservice,
stödperson, stödfamilj och att stöda hobbyn. Inom barnskyddet kan man förutom ovanstående service även
erbjuda intensivt familjearbete och öppenvårdsplacering.
Till Åbolands familjerådgivning kan föräldrar eller vårdnadshavare söka sig med eller utan barn, helt utan
remiss, t.ex. då parrelationen krisar eller man är bekymrad över hur barnet mår. Via stödsamtal och andra
infallsvinklar kan man hitta nya sätt att hantera situationen.
Barnatillsyningen sköter erkännande av faderskap, uppgörande av vårdnads- och umgängesavtal samt
övervakning av umgänge mellan barn och förälder.
Antal barn i familjeservicen är 72 och i barnskyddet 61 enligt läget våren 2017.

Fritidsverksamhet
Fritidsenhetens verksamhet har olika syften beroende på ålder. För barn i åldern 3–6 år ligger fokus på
motoriken samt att skapa intresse inom familjerna för en aktiv livsstil. Här satsar man således både på barnen
och föräldrarna. För barnen i åldern 7–15 år ligger tyngdpunkten på en aktiv och mångsidig vardag med mycket
rörelse och lite stillasittande. För denna åldersgrupp är både tävlingsidrott och hälsofrämjande motion viktiga.
Inom ungdomssektorn är delaktigtighet både i låg- och högstadierna en väsentlig del av grundverksamheten.
Vid ungdomsgårdarna i Kimito, Västanfjärd och Dalsbruk har ungdomarna möjlighet att träffas och umgås
under trygga förhållanden. Syftet med ungdomsgårdsverksamheten för barnen i högstadieåldern är
förebyggande ungdomsarbete. Alla dagvårdsbarn och skolelever ingår i fritidsenhetens verksamhet.
Tyngdpunktsområden
Tyngdpunktsområden är motorisk observation, skolan i rörelse, lågstadiernas motionsklubbar, högstadiernas
hobbymotionsklubbar, ungdomsparlamentet, elevkårer, ungdomsgårdsverksamheten, uppiffade skolgårdar
som inspirerar till motion och rörelse samt aktivt föreningsliv.

Föreningar
Föreningar har ett brett utbud av händelser och evenemang för barn i ålder 0–15, dessutom finns det
föreningar som stöder barn och deras anhöriga på andra sätt än genom händelser och evenemang. Att
uppskatta antalet som använder sig av dessa olika föreningstjänster är ändå svårt.
Idrotts-, ungdoms-, fritids-, kultur-, byaföreningar, Folkhälsan, Röda korset och FBK är alla exempel på
föreningar som på sätt eller annat arbetar för barn och ungdomar, vilket beskriver hur brett
verksamhetsutbudet de facto är. Dessutom finns det många andra tredje sektorns organisationer som arbetar
för barn och ungdomar på Kimitoön.
Utvecklingsprojekt
Föreningsakuten (2016–2017) är ett resultat av föreningsenkäten år 2014. Projektet arbetar för samarbete
och kvalitetsförbättring hos föreningar samt mellan föreningar och övriga sektorer. Att hjälpa och stöda
föreningarna kommer att vara viktigt också efter att projekttiden tagit slut.
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Kulturverksamhet
Kimitoöns kommuns kulturläroplan för årskurs 1–9 tas i bruk våren 2018. Syftet är att alla barn ska ha jämlika
möjligheter att uppleva kultur och skapa konst, oberoende av skola, lärare och social bakgrund.
Kulturläroplanen involverar och samlar många kulturaktörer och -organisationer på Kimitoön samt skapar
arbetsmöjligheter för kulturaktörer.
Kimitoöns kommun har tre bibliotek (Kimito, Dalsbruk och Västanfjärd) som alla satsar på barnlitteratur och
-verksamhet. Biblioteken har en egen läroplan som förverkligas i samarbete med skolorna. Biblioteken har
även fritidsverksamhet för barn, som bl.a. speldagar, sagostunder, workshops, etc.
Kimitoön
har
två
barnkulturcentrum:
Sagalunds
Museum
och
Luckan
(http://www.lastenkulttuuri.fi/lastenkulttuurikeskukset/). Deras verksamhet riktar sig i första hand till barn
och erbjuder bl.a. teater-, musik- och dansföreställningar, kurs- och klubbverksamhet, högtidsevenemang
samt övrig kulturfostran till daghem och skolor samt under kvällar och helger. Sagalunds barnkulturcentrum
har även en egen läroplan (museistigen) som förverkligas i samarbete med skolorna.
Inom filmverksamheten på Kimitoön satsar man speciellt på barnfilmer (animation och spelfilm). Under år
2016 hölls 43 visningar av barnfilm (S/F-7) på svenska och finska. Det ordnas Barnfilmsfestival samt höst- och
sportlovsprogram. Filmer visas i Villa Lande i Kimito, men vid vissa tillfällen (festivaler, höst- och sportlov)
även i Bio Pony i Dalsbruk.
Barns och ungas kulturhobbyverksamheter möjliggörs även genom Kimitoöns museum (inklusive Sagalund),
Musikinstitutet Arkipelag (grundläggande konstfostran inom musik och dans), Kimitoöns Vuxeninstitut
(grundläggande konstfostran inom bildkonst, samt övrig kursverksamhet som ingår i integrationsprogram)
samt övriga kursarrangörer inom tredje sektorn (bl.a. Arkipelag Workshop, Bruksteatern, Aurinkoinen
tulevaisuus o.s.v.). Kulturenheten vid Kimitoöns kommun har även ansökt om spetsprojektfinansiering för en
kulturhobbyklubb.
Kulturenheten vid Kimitoöns kommun utvecklar för tillfället även samarbete med Salos barnkulturnätverk.
Samarbetet inleds med att skapa en gemensam nätsida och blogg där barnkulturaktörer och -projekt
presenteras.

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
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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
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Koko maa: 32.6
Varsinais-Suomi: 27.8
Parainen: 25.2
Kristiinankaupunki: 14.6
Kemiönsaari: 14.2

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

Pelaa rahapelejä viikoittain, % 8. ja 9. luokan oppilaista
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Koko maa: 8.4
Varsinais-Suomi: 8.1
Kemiönsaari: 7.1
Parainen: 5.6
Kristiinankaupunki: 1.5

Kemiönsaari: 11.8
Koko maa: 7.2
Varsinais-Suomi: 6.3
Parainen: 5.1
Kristiinankaupunki: 5.1

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)
Kemiönsaari: 1.5
Kristiinankaupunki: 1.3
Varsinais-Suomi: 1.1
Koko maa: 1.1
Parainen: 0.5

Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista
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Koko maa: 20.3
Varsinais-Suomi: 19.2
Parainen: 17.6
Kristiinankaupunki: 15.4
Kemiönsaari: 10.8

Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä

Kemiönsaari: 71.0
Koko maa: 69.0
Parainen: 68.0
Varsinais-Suomi: 68.0
Kristiinankaupunki: 66.0

Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit yhteensä/1 000 0–7 -vuotiasta
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
Kemiönsaari: 3065.0
Parainen: 2783.0
Varsinais-Suomi: 2542.0
Koko maa: 2130.0
Kristiinankaupunki:
2018.0

Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaat vuoden aikana/1 000 alle 18-vuotiasta
Koko maa: 73.0
Varsinais-Suomi: 66.0
Parainen: 57.0
Kemiönsaari: 48.0
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Styrkor
Små enheter
•
•
•
•

•
•

Gruppstorlekarna på Kimitoön är relativt små (ca 15 elever/grupp), vilket ger möjlighet att se varje
elev och anpassa undervisningens innehåll.
Skolmaten tillreds i egna tillredningskök och man prioriterar närmat.
Inom barnrådgivningen går det snabbt att få kontakt med hälsovårdaren och även vice versa. Vid
brådskande ärenden går det i de flesta fall att ordna en besökstid till familjerna samma dag. En styrka
är även att det finns olika hälsovårdare att välja mellan.
Inom skolhälsovården innebär små enheter att det går snabbt att få kontakt med
elevvårdspersonalen och man kan fokusera på preventiva arbetsmetoder, dels på individuell nivå
såväl som på gruppnivå. I de flesta fall går det att ordna en besökstid till eleverna samma dag vid
brådskande ärenden.
Samma elevvårdspersonal genom hela grundskolan innebär kontinuitet och trygghet i vården, samt
av personalen en perspektiv syn på själva elevvården. Detta ger även möjligheter att individanpassa
bemötandet.
Att kommunen sköter städningen i egen regi innebär att en och samma vuxna person finns i daghemmet/skolan dagligen som en medfostrare förutom den egentliga daghems- och skolpersonalen.

Delaktighet
•
•

Delaktigheten i Kimitoöns skolor är äkta och genomsyrar hela verksamheten.
Från att ungdomsparlamentet startade för 15 år sedan har elevrådsverksamheten utvecklats i
skolorna och gett eleverna reell möjlighet att vara med och påverka sin skolvardag.

I kommunen finns följande modeller för delaktighet:
- Ungdomsparlamentet
- Islaparlamentet. Alla elever får komma med förslag om vad de önskar till sin skolmiljö eller i
sin näromgivning. Representanter från åk 1–9 besluter sedan gemensamt om vilka idéer som
får finansiering.
- Elevkårsverksamhet i åk 1–9
- Alla skolor har föräldraförening
- Talkoresurser (frivilliga som leder hobbyverksamhet, föräldrarna samlar in pengar)
Tvåspråkighet
•
•
•

Tack vare tvåspråkigheten ordnas dagvård på svenska och finska. Tvåspråkiga barngrupper finns i
daghemmen och inom familjedagvården.
Tvåspråkigheten stöds på ett positivt sätt genom språkduschar.
Det finns barn i den småbarnspedagogiska verksamheten som pratar både svenska och finska som
modersmål. Det är av stor betydelse för dessa tvåspråkiga barns språkliga utveckling och
identitetsutveckling att båda språken får stöd och att barnen uppmuntras att använda dem.

Natur och skärgård
•
•

Vår natur och skärgårdsmiljö med simstränder, skidspår, vidsträckta naturområden, välutrustade
och uppiffade skolgårdar samt det mångsidiga utbudet av idrottsplatser skapar ypperliga möjligheter
för motion och rekreation.
Samarbetet med föreningar och andra aktörer bidrar till att det erbjuds en mångfald av olika
fritidsaktiviteter året om.
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Styrkor, forts
Vägledande samspel ICDP
•
•
•

Vägledande samspel/ICDP, International Child Development Programme, är ett förhållningssätt som
används för att stärka samspelet mellan pedagogerna och barnen inom småbarnspedagogiken.
ICDP definierar värdegrunden inom småbarnspedagogiken. I programmet läggs stor vikt vid att
utveckla de vuxnas lyhördhet, empati och förståelse för barnens behov och tankar.
I Kimitoöns kommun har man valt att implementera ICDP som ett förhållningssätt som genomsyrar
allt arbete med barn, unga och familjer.

Främjande av rörelse och motion
•
•
•
•
•
•
•

Redan i småbarnspedagogiken satsas det på att främja rörlighet och motion. En motorikbana för
3–5 åringar arrangeras årligen vid daghemmen och inom familjedagvården. Resultaten ges till
hemmen och följs upp från år till år och även på gruppnivå.
Kommunens skolor är med i programmet Skolan i rörelse. Fritidsenheten stödjer och samarbetar
med skolorna i detta program.
Alla skolor har tillgång till en närmotionsplats som används på raster och efter skoltid.
Det ordnas motionsklubbar i åk 1–6 och hobbymotionsklubbar i åk 7–9.
Long Living -kort för tonåringar 13–19 år är ett motionskort som berättigar till rabatt på inträde
hos företag som fritidsenheten har avtal med.
Ungdomsverksamhet i ungdomsgårdarna finns tillgänglig så att det alla dagar i veckan erbjuds
ungdomsverksamhet någonstans på ön.
Det finns ett brett och stort utbud att välja mellan när det kommer till föreningsverksamhet för
barn. Många barn är engagerade i idrottsföreningar, speciellt fotbollen är stor. Turneringar som
knatteligan, där flera lokala föreningar deltar, är ett fint arrangemang som är värt att lyfta fram,
eftersom sådan verksamhet inte längre är någon självklarhet i kommuner och städer.

Kulturutbud
•
•
•
•

Kulturutbudet för barn är brett och kulturläroplanen ger barn och unga jämlik tillgång till kultur.
Filmverksamheten satsar särskilt på film för barn.
Kulturhobbyverksamheten är bred och kulturaktörerna är många. Det är möjligt att utöva kulturhobbyer till låga medlemsavgifter eller att vid behov få nedsatta terminsavgifter.
Flera bibliotek ger barn och unga att från tidig ålder anknyta till biblioteket som servicepunkt.
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Utvecklingsåtgärder
ÅLDERSKATEGORI: 0–15 ÅRINGAR
Kategori

Mål och mätare

Åtgärder

1. Stöda föräldraskapet

Mål: Ett sunt föräldraskap där hela
småbarnsfamiljen mår bra.
Mätare: THL indikator om antalet
barnskyddsanmälningar.

Tidigt stöd och ingripande, förebyggande
verksamhet. Uppföljning enligt THL:s
rekommendationer. Användning av ICDP
(International Child development programme) och
familjeförberedelse samt annan
gruppverksamhet.

2. Förebyggande
Mål: Engagera familjen i ett tidigt
åtgärder kring rusmedel skede.
Mätare: THL indikator om
levnadsvanor.
3. Främjande av rörelse Mål: Barnen motionerar tillräckligt.
och motion
Bättre resultat än landets medeltal i
move-testerna i åk 5 och åk 8.
Mätare: THL indikator om
motionsvanor samt move-tester.
4. Sporra alla barn till
Mål: Deltagande i fritidsaktiviteter
aktivitet och deltagande och fortsatt låga deltagaravgifter.
i föreningar och
Mätare: Deltagande i arrangerad
samhället
verksamhet.
6. Främjande av
Mål: Minska innehållet av socker i
hälsosamma kostvanor maten/mellanmålen till barn i
dagvården.
Mätare: Mellanmålslistor gjorda
enligt målet.
7. Utbildning av tredje
Mål: Utveckla handlingssektorn
/utvecklingsplaner inom
föreningarna.

Fortsatt beredning och
ansvarsperson
Rådgivningen, familjeservicen

Planera "föräldraskapets stig" som börjar direkt Mångprofessionella arbetsgruppen
från rådgivningen och sträcker sig till åk 9. Olika
åtgärder/teman för olika åldrar.
Alla enheter inom småbarnsfostran går med i Ilo Fritidsenheten,
kasvaa liikkuen -programmet. Skolan i rörelse ca bildningsavdelningen
1 h motion/dag i lågstadiet och ca 5 h/vecka i
högstadiet.
Lektioner i föreningsarbete för åk 9.
Utöka samarbetet mellan föreningar, skola och
dagvård med olika språk.

Fritidsenheten, skolorna,
föreningarna

Mat- och mellanmålslistor görs med måltider
innehållande minskad mängd socker.

Kost/städchefen, köksförmännen

Utbilda föreningsverksamma i att hjälpa att
uppnå mål gällande välfärden i samhället.

Avdelningsvis/välfärdskoordinatorn
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Unga i åldern 16–25 år
Utbildning på andra stadiet och studerandevården
I Kimitoön finns ett svenskspråkigt gymnasium, Kimitoöns gymnasium (KÖG) och naturbruksenheten Axxell
Brusaby. Axxell Brusaby upprätthålls av bolaget Axxell Utbildning Ab. Kimitoöns gymnasium har ca 80
studerande och ca 20 kombistuderande. Kombistudier innebär att man kombinerar gymnasiestudier och
yrkesstudier med antingen gymnasiet eller yrkesinstitutet som huvudskola.
Skolorna har olika grupper och sammanslutningar som främjar studerandenas hälsa och välmående;
studerandevårdsgrupper, antimobbningsteam, tutorer. Studerandekåren kan i samarbete med skolan ordna
olika aktiviteter utanför klass som blir en motvikt till studierna.
Målet med studerandevården är att främja studerandes lärande, hälsa och välbefinnande och värna om hela
läroanstaltens välbefinnande samt en sund och trygg studiemiljö. Studerandevården ska bestå av både
gemensam och individuell studerandevård.
Studerandevården ska främst vara förebyggande gemensam studerandevård. Studerandevården ska ingå i
verksamhetskulturen och omfatta åtgärder som främjar studerandes delaktighet, lärande, välbefinnande, hälsa
och sociala ansvarstagande. Det är också viktigt att främja och följa upp välbefinnandet i studiegemenskapen
och värna om en sund, trygg och tillgänglig studiemiljö. Förebyggande åtgärder prioriteras. Läroanstalterna
har studerandevårdsgrupper som ansvarar för planeringen, utvecklandet, genomförandet och utvärderingen
av studerandevården vid läroanstalten. Studerandevårdsgruppen kan exempelvis bestå av rektor, lärare,
studerandevårdspersonal, studerande- och föräldrarepresentanter.
Den individuella studerandevården sköts av studerandevårdspersonal eller yrkesövergripande expertgrupper.
Den individuella studerandevården genomförs alltid i samverkan med studeranden. Samtycke behövs för
samtliga delar av den individuellt riktade studerandevården. Studerande har tillgång till hälsovårdare, kurator,
psykolog och läkare.
Uppföljning och utvärdering
Genom enkäten Hälsa i skolan samlar Institutet för hälsa och välfärd vartannat år in information om de ungas
levnadsförhållanden, skolförhållanden, upplevd hälsa, hälsovanor och om elev- och studerandehälsovården.
Angående andra stadiets utbildning besvaras enkäten år 2017 av:
•
•

1:a och 2:a årets studerande i gymnasierna
1:a och 2:a årets studerande vid yrkesläroanstalterna

Skolorna utnyttjar informationen på basis av enkäten Hälsa i skolan i främjandet av elevernas välbefinnande, i
elev- och studerandevården och i undervisningen i hälsokunskap.
Studerandevårdspersonalen använder sig av enkäter och frågeformulär i förebyggande syfte för att kunna
fånga upp studerande som inte mår så bra och som kan vara i behov av studerandevårdens tjänster.

Socialt arbete och sysselsättande verksamhet för 16–25 åringar
Kimitoöns kommun erbjuder ungdomar i ålder 16–29 år:
Ungdomsverkstaden ISLA +
Verksamhetsidén är att göra en plan för ändamålsenlig placering i utbildning, arbete eller annan
sysselsättning/åtgärd. Ungdomsverkstaden erbjuder individuell vägledning/handledning samt gruppaktiviteter.
Gruppaktiviteterna sker både i ungdomsverkstaden och utanför ungdomsverkstaden. Ungdomsverkstaden
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sysselsätter/aktiverar ca 5–7 ungdomar kontinuerligt. År 2016 deltog totalt 13 ungdomar i verksamheten.
Fram till 30.5.2017 har 7 ungdomar deltagit i den dagliga verksamheten.
På ungdomsverkstaden följer man ungdomslagen där tyngdpunkterna finns på att:
1) främja de ungas delaktighet och möjligheter att påverka samt förmåga och förutsättningar att verka i
samhället,
2) stöda de ungas utveckling, självständighetsprocess och gemenskapskänsla samt inhämtandet av kunskaper
och färdigheter i anknytning till detta,
3) stöda de ungas fritidssysselsättningar och verksamhet i det civila samhället,
4) främja de ungas likställdhet och jämlikhet samt tillgodoseendet av deras rättigheter, och
5) förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor.
Syftet ska uppnås med utgångspunkt i
1) solidaritet, kulturell mångfald och internationalism,
2) hållbar utveckling, sunda levnadsvanor och respekt för miljön och livet,
3) sektorsövergripande samarbete.
Ungdomsverkstaden är en sysselsättande åtgärd som ger ungdomen möjlighet till aktivitet varje vecka och
ger möjlighet till inkomst i form av arbetslöshetsförmån från FPA.
Uppsökande ungdomsarbete
Det uppsökande ungdomsarbetet är ett specifikt ungdomsarbete vars syfte är att vara närvarande bland
ungdomarna och ge dem möjlighet till en trygg och förtroendefull vuxenkontakt. Inom det uppsökande
ungdomsarbetet söker man tillsammans med unga lösningar på svårigheter och frågor som den unga har och
hjälper den unga att nå de tjänster han eller hon behöver.
Det uppsökande arbetets primära funktion är att hjälpa unga personer i åldern 16–29 år som inte studerar
eller befinner sig på arbetsmarknaden, eller som behöver stöd att få tillgång till de tjänster dessa behöver.
Det uppsökande ungdomsarbetet erbjuder unga stöd i ett tidigt skede, om den unga själv vill ta emot stödet.
Ekocenter
Återvinningscentralen Ekocenter har funnits på Kimitoön sedan maj 2015. Ekocenter är kommunens centrala
sysselsättningsplats. Deltagarna sysselsätts med träarbete, handarbete, cykelreparation och restaurering av
möbler. Även butiksarbete, kassa-arbete och transporter hör till verksamheten. Ekocenter gör även olika
arbeten så som målning m.m. ute på de olika enheterna i kommunen. Deltagarna ges även möjlighet till
coaching i samarbete med ungdomsverkstaden och stöd av arbetslivstränaren.
Ekocenters verksamhet riktar sig till personer i arbetsför ålder. Man kan delta i verksamheten med beslut
från kommunen (rehabiliterande arbetsverksamhet), TE-tjänsterna (arbetsprövning) eller med
sysselsättningsmedel (lönesubventionsanställning). Ekocenter sysselsätter ca 15 personer kontinuerligt.
Arbetslivstränare
Arbetslivstränaren fungerar som stöd i arbetslivet. Arbetslivstränaren tittar tillsammans med kunden på hens
tidigare erfarenheter, letar efter hens styrkor och ett område kunden känner sig bekväm i. Arbetslivstränarens roll är att vara i kontakt med arbetsgivaren, kanske följa med på jobb de första dagarna och ta itu
med eventuella problem tillsammans.
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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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Statistik 2017
-

Under år 2016 var totalt 23 personer på rehabiliterande arbetsverksamhet i olika verksamheter
inom kommunen (Ekocenter, ungdomsverkstaden, olika enheter) och även i församlingen,
stiftelser och föreningar.

-

Under perioden 1.1–30.5.2017 har totalt 25 personer deltagit/deltar i rehabiliterande
arbetsverksamhet.

-

Kommunens lönesubventionsanställda var år 2017 totalt 19 personer fram till 30.5.2017.

-

Uppsökande ungdomsarbetarens totala kontakter under perioden 1.1–30.4.2017 var 28
ungdomar.

Fritidsverksamhet
Målet är aktiva och friska invånare. Syftet är främst hälsofrämjande. Fritidssektorns service till denna grupp
är motionsrådgivning och Long Living -kortet, som ger rabatt vid privata idrottsanläggningar. Dessutom
använder denna grupp mycket kommunens idrottsplatser. Idrottsplatserna är lätt tillgängliga och möjliggör
motionsidrott under alla årstider.

Kulturverksamhet
Ungas kulturhobbyverksamhet möjliggörs genom Musikinstitutet Arkipelag (grundläggande konstfostran inom
musik och dans), Kimitoöns Vuxeninstitut (grundläggande konstfostran inom bildkonst, samt övrig
kursverksamhet och kurser som ingår i integrationsprogram), övriga kursarrangörer inom tredje sektorn
samt föreningsverksamhet.
Filmverksamheten på Kimitoön finns i första hand i Villa Lande i Kimito, men specialvisningar hålls även i Bio
Pony i Dalsbruk. Filmverksamheten är aktiv mellan september och april och under sommarsäsongen vid
speciella tillfällen. Även filmfestivaler (Fix Film Festival, Bio Doc, Comedy Film Festival) hålls i såväl Kimito
som i Dalsbruk.
Olika evenemang (konserter, teaterföreställningar, dansuppvisningar och övrigt) hålls under hela året, men i
första hand under vinterhalvåret, i Villa Lande, Bio Pony samt i olika ungdomshus och byahus. Även årligen
återkommande evenemang (Svenska veckan, Konstens Natt, Vårkultur - ett samarbetsprojekt mellan Kimito,
Åbo och Pargas) ger upphov till ett brett kulturutbud på Kimitoön.
Kimitoöns festivaler, Kimitoöns Musikfestspel, Baltic Jazz, Festival Norpas, Kalkholmsfestivalen och Kiilan
Äänijuhlat, utspelar sig i första hand under sommarhalvåret och riktar sig till alla åldrar.
På Kimitoön finns ett tiotal konst- och kulturföreningar (körverksamhet, bildkonst, foto, etc.) vars verksamhet
är öppen för deltagare i alla åldrar. Därtill verkar många kulturaktörer, arbetsgrupper, föreningar, konstnärer
och byalag för ett bredare kulturutbud året om (kurser, föreläsningar, föreställningar, etc.).
Tre bibliotek ger lokal anknytning till biblioteket som servicepunkt, litteraturen och informationsuppsökning.

Föreningar
Ungdomar är en utmanande åldersgrupp för föreningar, inte bara på Kimitoön. Det kommer andra intressen
in i bilden och dessutom flyttar vissa bort från orten p.g.a. studier. Samtidigt är detta ålderskategorin då man
får börja aktivera sig också i styrelsearbete. Att uppskatta antalet ungdomar i föreningslivet är svårt, flera
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ungdomar önskas ändå av många föreningar med i föreningslivet och också styrelsearbetet vilket tyder på det
största bortfallet är i just denna ålderskategori.

Styrkor
Små enheter
•

Små enheter gör att det går snabbt att få kontakt med studerandevårdspersonalen och man kan fokusera
på preventiva arbetsmetoder, dels på individuell nivå såväl som på gruppnivå. I de flesta fall går det att
ordna en besökstid samma dag vid brådskande ärenden.

Sysselsättningsfrågorna har utvecklats
•
•

Kunderna får möjlighet att träffa personer som arbetar med sysselsättande frågor trots att TE-byråer
inte finns på orten. Detta tack vare ett bra samarbete med TE-tjänsterna samt de tjänster kommunen
själv erbjuder rörande sysselsättande tjänster och aktiviteter.
Kommunen har även ett bra samarbete med tredje sektorn i dessa frågor.

Goda motionsmöjligheter
•

Motionsrådgivning, Long Living -kortet samt mångsidigt utbud av idrottsplatser. Möjlighet till hobbyn utan
stora kostnader.

Brett kulturutbud
•
•
•

Stora möjlighet till hobbyverksamhet inom kultur.
Ett brett festival- och evenemangsutbud inom kultur.
Konstföreningar och -samfund möjliggör gemenskap och aktiviteter inom konst och kultur.

Delaktighet
-

Islaparlamentet
Ungdomsparlamentet
Representanter i nämnderna
Elevkårer i alla skolor.

Boende
•

Tillgången till hyresbostäder är god.
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Utvecklingsåtgärder
ÅLDERSKATEGORI: 16–25 ÅRINGAR
Kategori

Mål och mätare

Åtgärder

1. Förebyggande åtgärder
kring rusmedel

Mål: Minska användandet av
rusmedel.
Mätare: THL indikatorer om
användning av rusmedel.

Alternativ verksamhet på fritiden.
Mångprofessionella
Enskilda samtal om framtiden på 9:an. arbetsgruppen,
Aktivera ungdomar i samhället (punkt utbildningsavdelningen
3).
Öppna upp diskussion om
alkoholkonsumtionen i gymnasiet och
föreningarna.

2. Fortsatt utvecklande av
sysselsättande verksamheten

Mål: Sysselsättning för alla inom
ålderskategorin.
Mätare: Antalet arbetslösa
ungdomar.

Uppsökande ungdomsarbete och
ungdomsverkstadens verksamhet.

Sysselsättningsenheten

3. Aktivera ungdomar i
samhället (föreningar,
nätverk m.m.)

Mål: Uppmuntra ungdomar att jobba
som frivilliga, också över
generationsgränser.

Volontärarbete, öka rollen för
ungdomsparlamentet,
belöningssystem, gymnasiekurs i
föreningsarbete.

Fritidsenheten,
bildningsavdelningen

4. Främjande av hälsosamma
kostvanor

Mål: Ge attitydfostran angående
Utbilda ledare inom tredje sektorn
vikten av goda kostvanor.
angående hälsosamma kostvanor.
Kurser i Vuxeninstitutet.
Mätare: THL indikator om övervikt
och skolmat/antal utbildningstillfällen.
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Fortsatt beredning och
ansvarsperson

Fritidsenheten, Vuxeninstitutet

Arbetsför befolkning
Livsmiljö och arbetsliv
Fakta
-

Kimitoön har dryga 6 800 invånare.
Fritidsboende uppgår till 7 000 personer (vistas på ön i medeltal 82 dagar/år).

-

Största sysselsättande branschen är social- och hälsovårdsbranschen, med 420 arbetsplatser.
Detaljhandeln har knappa 300 arbetsplatser.
Industrin har dryga 250 arbetsplatser.
Arbetslösheten är ca 8 %.

-

Antal personer som bor på Kimitoön men pendlar utanför kommunen på jobb är knappt 700.
Antal personer som bor på annan ort men pendlar till Kimitoöns kommun på jobb är ca 340.
Källa: Statistikcentralen, augusti 2017

Kimitoöns livsmiljö och sysselsättning har historiskt sett präglats av två olika samhällsstrukturer som än idag
har betydelse för hur samhället här ser ut. Dalsbruk är bruksorten som sedan århundraden tillbaka varit ett
brukssamhälle där industrin varit drivkraften. Kimito har traditionellt varit ett jordbrukssamhälle med många
byar och utspridd befolkning.
Idag finns ingen industri kvar i Dalsbruk och jordbruket har minskat i betydelse. Idag är serviceproduktionen
den mest sysselsättande näringsgrenen på hela Kimitoön. Den största sysselsättande branschen på Kimitoön
är social- och hälsovårdsbranschen. Helhetsmässigt sett är kommunen långt självförsörjande på arbetsplatser.
På Kimitoön är servicenivån hög med tanke på invånarantalet. Kimitoön är som ett Finland i miniatyr, du får
nästan allt på Kimitoön. Det höga serviceutbudet kan upprätthållas delvis på grund av att antalet fritidsboende
är stort och de använder mycket av öns tjänster.
Kimitoön ligger tidsmässigt nära både Salo och Åbo. Också Helsingfors är på endast två timmars avstånd,
vilket gör att både in- och utpendling är möjlig. Ökad pendling och distansarbete är Kimitoöns möjligheter
för framtiden.
Tyngdpunktsområden
Till kommunens tyngdpunktsområden hör är näringslivsfrågorna. Vi har som målsättning att bli regionens
mest näringslivsvänliga kommun. Båtbranschen är stark och på väg att växa. Det samma gäller byggbranschen.

Socialt arbete och sysselsättande verksamhet
Ekocenter
Återvinningscentralen Ekocenter har funnits på Kimitoön sedan maj 2015. Ekocenter är Kommunens centrala
sysselsättningsplats. Deltagarna sysselsätts med träarbete, handarbete, cykelreparation och restaurering av
möbler. Även butiksarbete, kassa-arbete och transporter hör till verksamheten. Ekocenter gör även olika
arbeten så som målning m.m. ute på de olika enheterna i kommunen. Deltagarna ges även möjlighet till
coachning i samarbete med ungdomsverkstaden och stöd av arbetslivstränaren.
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Ekocenters verksamhet riktar sig till personer i arbetsför ålder. Man kan delta i verksamheten med beslut
från kommunen (rehabiliterande arbetsverksamhet), TE-tjänsterna (arbetsprövning) eller med
sysselsättningsmedel (lönesubventionsanställning). Ekocenter sysselsätter ca 15 personer kontinuerligt.
Arbetslivstränare
Arbetslivstränaren fungerar som stöd i arbetslivet. Arbetslivstränaren tittar tillsammans med kunden på hens
tidigare erfarenheter, letar efter hens styrkor och ett område kunden känner sig bekväm i. Arbetslivstränarens roll är att vara i kontakt med arbetsgivaren, kanske följa med på jobb de första dagarna och ta itu
med eventuella problem tillsammans.

Statistik 2017
-

Under år 2016 var totalt 23 personer på rehabiliterande arbetsverksamhet i olika verksamheter
inom kommunen (Ekocenter, ungdomsverkstaden, olika enheter) och även i församlingen,
stiftelser och föreningar.

-

Under perioden 1.1–30.5.2017 har totalt 25 personer deltagit/deltar i rehabiliterande
arbetsverksamhet.

-

Kommunens lönesubventionsanställda var år 2017 totalt 19 personer fram till 30.5.2017.

-

Uppsökande ungdomsarbetarens totala kontakter under perioden 1.1–30.4.2017 var 28
ungdomar.

Socialt arbete
Definition av socialt arbete enligt socialvårdslagen:
1) främja och upprätthålla välfärd och social trygghet,
2) minska ojämlikhet och främja delaktighet,
3) på lika grunder trygga behövlig, tillräcklig och högklassig socialservice samt andra åtgärder som främjar
välfärden,
4) främja klientorientering och klientens rätt till god service och gott bemötande inom socialvården,
5) förbättra samarbetet mellan socialvården och kommunens olika sektorer samt andra aktörer för att de
mål som avses i 1–4 punkterna ska nås.
Socialarbetaren på Kimitoön arbetar med långtidsarbetslösa personer och gör aktiveringsplaner tillsammans
med dem i samarbete med TE-tjänsterna. De får möjlighet att träffa kommunens representant och tetjänstemannen för att diskutera sin situation och upprätta en handlingsplan och planera olika aktiverande
åtgärder.
Kommunen erbjuder även sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen. Med den
sektorövergripande samservice som främjar sysselsättningen avses en modell för samverkan där arbets- och
näringsbyrån, kommunen och Folkpensionsanstalten tillsammans bedömer arbetslösas behov av service,
planerar service som i sin helhet är relevant med avseende på sysselsättningen av arbetslösa och svarar för
att sysselsättningsprocessen för arbetslösa fortskrider och följs upp på det sätt som föreskrivs i lagstiftningen.
Socialarbetaren gör beslut gällande kompletterande- och förebyggande utkomststöd medan det
grundläggande utkomststödet hör till FPA från och med 1.1.2017. Socialenheten ger även handledning och
rådgivning om sociala förmåner. Till servicen hör även missbrukarvård och möjlighet att träffa en
missbrukarkoordinator.
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Flyktingmottagning
Kimitoöns kommun har under åren 2016–2017 tagit emot sammanlagt 40 kvotflyktingar, 20 personer
vartdera åren. Därtill har en familj flyttat till Kimitoön och tre familjer har fått tillökning. Sammanlagda
mängden personer med bakgrund som kvotflyktingar uppgår i maj 2017 till 48.
Att integreras i ett nytt samhälle är en mångfasetterad och psykiskt krävande process. På alla livsområden
står man inför något nytt och man är tvungen att lära sig och utveckla olika samhälleliga och sociala färdigheter.
Serviceproducenter, myndigheterna, det mottagande samfundet samt tredje sektorns aktörer har en
nyckelposition då det gäller att stödja integreringen. Flyktingkoordinatorns främsta uppgift är att stödja
invandrarnas integrering, finnas nära till hands och att helhetsmässigt kunna handleda i alla frågor samt att
fungera som en länk mellan invandrarna och de ovannämnda aktörerna.
De serviceproducenter som flyktingmottagningen har nära samarbete med är bland annat social- och
hälsovården, småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Man har även nära samarbete med
arbetskraftsmyndigheterna, som ansvarar för de vuxna invandrarnas integrationsutbildning. Samarbete sker
också med privata sektorn i frågor som gäller arbetsprövning och arbetspraktik.
Finlands Röda Kors och organisationens lokalavdelning samt även andra lokala aktörer är viktiga vad gäller
det integrationsfrämjande arbetet. Dessa aktörer stödjer invandrarna att bli delaktiga på olika områden i
samhället. Människan behöver uppleva naturliga möten med nya människor. Möjligheten att mötas och knyta
vänskapsband över språk- och kulturgränser är viktigt för ömsesidig integration. Aktiva kommuninvånare har
ordnat olika tillställningar och evenemang, fungerat som vänner och stödpersoner, språktutorer och på så
sätt bidragit till att stödja invandrarnas resa till likvärdiga medlemmar i samhället.
Tyngdpunktsområden
•
•
•

Pop up -verksamhet med jobb i fokus
Ekocenter
Projektet Hela Byn integrerar har valt Dalsbruk till pilotby för integration. Projektet följer med livet i
byn från juni–december 2017

Miljö och teknik
Kommunen producerar tjänster inom miljö och teknik för att skapa en trivsam, trygg och funktionell
boendemiljö för sina invånare. Avdelningen för miljö och teknik inom kommunen står för ett brett utbud av
tjänster. En del av tjänsterna producerar avdelningen själv, medan andra delar sköts av utomstående aktörer.
Inom avdelningen för miljö och teknik finns tre självständiga enheter. Tillsynsenheten handhar bygg- och
miljötillsynsärenden, d.v.s. sköter t.ex. om byggnadsloven i kommunen. Fastighets- och samhällstekniska
enheten handhar ärenden gällande kommunens byggnader, vägar, bryggor, parker och torg. Kommunen har
ca 500 bryggplatser för uthyrning. I Kimitoöns kommun finns dessutom ett flertal uthyrningsbryggor och
gästhamnar som upprätthålls av privat aktörer. Planläggningsenheten sköter om general- och detaljplaner på
kommunens område. Planläggningsenheten sköter även om eventuella undantagslov.
Kommunen har ett antal bostads- och industritomter till försäljning på olika håll på ön. Avdelningen för miljö
och teknik handhar försäljningen av tomterna. Gällande tomtutbud, utöver de kommunala, sköts försäljningen
långt av de lokala fastighetsförmedlarna.
Det av Kimitoöns kommun ägda fjärrvärmebolaget Kimitoöns Värme Ab har ett fjärrvärmenät i Kimito och
ett i Dalsbruk. Värmen i värmeverken produceras med förnybar energi, d.v.s. flis.
Det kommunala affärsverket Kimitoöns Vatten har ett vatten- och avloppsvattennät som sträcker sig över
rätt stora delar av vår ö. Drygt 1 700 kunder är idag anslutna till vatten- och avloppsvattennätet.
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Kommunens två dotterbolag, Dalsbostäder Oy Ab i Dalsbruk samt Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy
i Kimito, har hyresbostäder att erbjuda. Dalsbostäder Oy Ab har även kontorsutrymmen till uthyrning i
Dalsbruk.
Avfallshanteringen på kommunens område sköts av Sydvästra Finlands Avfallsservice. Avfallshanteringen är
centralt konkurrensutsatt och man är alltså skyldig att ansluta sig till avfallstransporten som sköts av Sydvästra
Finlands Avfallsservice. Sydvästra Finlands Avfallsservice upprätthåller även en omlastningsstation i Genböle,
dit man kan föra lite större partier avfall för sortering.
Brand- och räddningsväsendet hör till Egentliga Finlands räddningsverkets ansvarsområde. I Kimitoöns
kommun finns fem frivilliga brandkårer som i praktiken sköter utryckningsuppdragen.
Hälsoinspektionen på Kimitoön ordnas genom köptjänstavtal av Lundo kommun.
Glesbygdstrafik samt trafiksäkerhetsfrågor hör också till avdelningen för miljö och teknik.

Fritidsverksamhet
Målet är aktiva och friska invånare. Syftet är främst hälsofrämjande. Fritidssektorns service till denna grupp
är motionsrådgivning och Long Living -kortet, som ger rabatt vid privata idrottsanläggningar. Dessutom
använder denna grupp mycket kommunens idrottsplatser. Idrottsplatserna är lätt tillgängliga och möjliggör
motionsidrott under alla årstider.

Kulturverksamhet
Filmverksamheten på Kimitoön finns i första hand i Villa Lande i Kimito, men specialvisningar hålls även i Bio
Pony i Dalsbruk. Filmverksamheten är aktiv mellan september och april, under sommarsäsongen vid speciella
tillfällen. Även filmfestivaler (Fix Film Festival, Bio Doc, Comedy Film Festival) hålls i såväl Kimito som i
Dalsbruk.
Olika evenemang (konserter, teaterföreställningar, dansuppvisningar och övrigt) hålls under hela året, men i
första hand under vinterhalvåret, i Villa Lande, Bio Pony samt i olika ungdomshus och byahus. Även årligen
återkommande evenemang (Svenska veckan, Konstens Natt, Vårkultur - ett samarbetsprojekt mellan Kimito,
Åbo och Pargas) ger upphov till ett brett kulturutbud på Kimitoön.
Kimitoöns festivaler (Kimitoöns Musikfestspel, Baltic Jazz, Festival Norpas, Kalkholmsfestivalen och Kiilan
Äänijuhlat) utspelar sig i första hand under sommarhalvåret och riktar sig till alla åldrar.
På Kimitoön finns ett tiotal konst- och kulturföreningar (körverksamhet, bildkonst, foto, etc.) vars verksamhet
är öppen för deltagare i alla åldrar. Därtill verkar många kulturaktörer, arbetsgrupper, föreningar, konstnärer
och byalag för ett bredare kulturutbud året om (kurser, föreläsningar, föreställningar, etc.).
På Kimitoön finns tre bibliotek som förutom bibliotekets traditionella verksamhet även erbjuder bl.a.
evenemang och fortbildning.
Kommunen har förbundit sig till procentkonstprincipen, vilket möjliggör offentlig konst i kommunens
byggnader.
Utvecklingsbehov
• Utrymmen för skapande, produktion samt framställning av kultur (HUB-utrymmen, ateljéer, workshopsutrymmen, utställningsutrymmen)
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Föreningar
På Kimitoön finns det cirka 150 föreningar. En förenings syfte kan t.ex. vara att arbeta för det gemensamma
bästa, som att främja en hobby, vilket i sin tur kan vara allt från idrott till politik eller välgörenhet. Då
föreningarnas mål är att främja det gemensamma bästa är det ofta också någonting som man mår bra och är
intresserad av.
Kimitoöns invånare är flitiga användare av föreningsverksamhet, flitigare än medeltalet för kommunstorleken.
Arttu2 rapporter (1/2016) visar att 52 % av Kimitoöns invånare på sätt eller annat deltar i föreningsverksamhet. Idrottsföreningarnas verksamhet är de populäraste föreningarna att delta i.

Vuxeninstitutet
Vuxeninstitutet är ett tvåspråkigt levande institut. Institutet är ett nyskapande institut som är medveten om
aktuella trender i samhället, samtidigt som det fortsätter att visa respekt för traditioner. Det vill erbjuda
sådan verksamhet som lockar nya kursdeltagare och får dem att återkomma.
År 2016 var deltagarna 1152 st., varav 907 flickor/kvinnor och 245 pojkar/män.
Deltagarna är till största delen i åldern 41–70 år. Det ordnas också kurser för barn och ungdomar samt
familjekurser där föräldrarna deltar med sina barn.
Vuxeninstitutet spelar en viktig roll i kommunen som kursarrangör för kommuninvånarna. Invånarna kan via
kurserna vara aktiva och ha ett givande socialt liv och umgänge även efter pensioneringen. Institutet är också
en arbetsgivare, något som man kanske inte alltid tänker på.
Utvecklingsprojekt
Institutet har haft flera samarbetsprojekt med Åbo och Pargas instituten, bl.a. har det jobbats fram en policy
och vision. Nuvarande projektet, som vuxeninstitutet är huvudman för, heter Open badges. Det går ut på att
införa digitala märken (osaamismerkki) som man kan anhålla om efter avslutad kurs och på så sätt visa att
man har en viss nivå av kunskap. Open badges används redan ganska flitigt även i Finland, t.ex. scouterna
använder sig av dem. Pargas, Åbo och Kimitoöns institut kommer att vara de första instituten i Finland som
inför Open badges.
Institutet har planerat den första integrationsdelen/kursen som Syrierna har fått då de kommit till ön. Några
syrier har också fått arbete via institutet då de jobbat som lärare.
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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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Styrkor
•
•
•
•

En ren natur och vacker skärgård som lockar inflyttare, fritidsboende och besökare
Förhållandevis många dagligvarubutiker
Ett mycket mångsidigt kulturutbud
En stor mängd olika föreningar

•

Kimitoöns kommun har utvecklats rejält under de senaste fyra åren vad beträffar de
sysselsättande frågorna.
Kunderna har möjlighet att träffa personer som arbetar med sysselsättande frågor trots att TEbyråerna inte finns på orten. Detta tack vare ett bra samarbete med TE-tjänsterna och tredje
sektorn i dessa frågor.

•

•
•

Motionsrådgivning och Long Living -kortet. Aktivt utbud av olika aktiviteter inom olika områden
(Vuxeninstitutet, kulturproducenter, föreningar).
Stort utbud av olika idrottsplatser som är öppna för vem som helst, när som helst.

•
•
•
•
•

Procentkonstprincipen (2011)
Filmverksamhet (bred filmverksamhet för att vara en så liten kommun)
Kultursal (Villa Lande)
Ett brett kulturutbud
Ett stort antal kulturföreningar och -aktörer (som aktivt ordnar och engagerar sig)

•

Mångsidigt boende
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Utvecklingsåtgärder
ÅLDERSKATEGORI: Arbetsför befolkning
Kategori

Mål och mätare

Åtgärder

Fortsatt beredning och
ansvarsperson

1. Förebyggande åtgärder
kring rusmedel

Mål: Minska alkoholkonsumtionen.
Att få vuxna att ta sitt ansvar gällande sina
attityder till alkohol bland unga.

Sysselsättning, koppla ihop
"föräldraskapets stig",
lättillgängligt stöd.

Mångprofessionella
arbetsgruppen, arbetsplatshälsovården, rusmedelskoordinatorn

2. Aktiva och delaktiga
invånare

Mål: Nytänkande i förenings- och
frivilligarbete. Engagera hela familjen,
förändrade bidragsmöjligheter.

Frivilligarbete.fi, föreningsfacebook -grupp, hela familjen
med i verksamheten, undersök
hur stöden kunde förändras för
att motsvara dagens
frivilligarbete.

Fritidsenheten, Luckan,
Vuxeninstitutet, (bidragsgrupp),
utvecklingsavdelningen,
välfärdskoordinatorn

3. Främjande av hälsosamma
kostvanor

Mål: En hälsosammare kost för personer
med övervikt.
Mätare: Antal ordnade kurser/grupper i
ämnet. Antal matställen som på matlistan
infört alternativ för personer som önskar
gå ner i vikt.

Matlagningskurser och motionsoch kostgrupper. Öka
företagarnas intresse att servera
mat för personer som önskar gå
ner i vikt.

Vuxeninstitutet, lunchställen och
restauranger
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Seniorer
Vård i hemmet
(ca 150 klienter inom regelbunden hemvård)
Målet är att äldre personer ges möjlighet att upprätthålla funktionsförmågan och sociala relationer samt
möjlighet till meningsfulla sysslor.
Vård i hemmet fungerar i tre distrikt; Norra distriktet omfattas av Kimito och norra samt östra Västanfjärd,
Södra distriktet av Dalsbruk och Dragsfjärd inklusive skärgården samt södra Västanfjärd och det lilla distriktet
i Lammala som sköts utgående från Silverbacken.
Hemvården arbetar enligt ett rehabiliterande arbetssätt, vilket betyder att huvudprincipen är att det du klarar
själv skall du utföra själv. Vård i hemmet ges i huvudsak till pensionärer och handikappade som bor hemma.
Hjälp ges i de dagliga funktionerna inom och utanför hemmet för att du skall kunna bo hemma. Hjälpen kan
bestå av tillredning av frukost, hjälp med på- och avklädning, hjälp med hygienen samt duschhjälp,
dammsugning, diskning, butikshjälp, bankärenden, postärenden, sjukvård (till exempel medicindelningar,
injektioner, sårvård, provtagningar m.m.). Hjälpbehovet avgör hur många besöken blir per dag, vecka eller
månad. Tillsyn under natten kan inte ännu erbjudas.
Avgiften för hemvård bestäms i enlighet med klientavgiftsförordningen, det vill säga enligt dina inkomster,
familjens storlek och hur ofta du behöver hjälp.
Hemvården erbjuder även stödservice i form av:
- matservice, hemkörd av hemvården (behovsprövad)
- uthyrning av trygghetstelefon

Dagcenter
(ca 15 besökare/verksamhetsdag)
Dagcenter för pensionärer fungerar som ett stöd i vardagen för att kunna bo kvar längre hemma. Den sociala
kontakten till andra människor i samma ålder ger mening i livet.
Den fungerar i alla distrikt på Kimitoön; i Dragsfjärd på Hannahemmet, i Kimito på Almahemmet samt i
Västanfjärd på Silverbacken. I priset ingår skjuts till och från dagcentret, bastubad, mat, kaffe samt program.
Dagcentret är öppet i Dragsfjärd måndag–onsdag, i Kimito tisdag–torsdag och i Västanfjärd under torsdagar.

Effektiverat serviceboende
(87 klientplatser)
Effektiverat serviceboende finns i Almahemmet (32 klientplatser), Hannahemmet (27 klientplatser) och
Silverbacken (17 klientplatser).
Eget rum med toalett uthyrs och får möbleras med egna möbler om så önskas. Utöver hyran tillkommer en
avgift för måltiderna, en stödserviceavgift samt en avgift för dygnet runt vård som baserar sig på klientavgiftsförordningen. Klienten betalar själv sina kostnader för läkemedel och självriskandelen för transporter.
Kommunen har för tillfället två intervallvårdsplatser inom effektiverat serviceboende.
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Institutionsvård
(31 platser)
På åldringshemmet Hannahemmet finns även vårdplatser inom institutionsvård. Dessa är 31 till antalet och
de flesta klienter delar rum med en annan person som är i behov av institutionsvård.
Verksamheten är indelad i moduler, med egen personal i varje modul, men de samarbetar och hjälper
varandra under kvällar och veckoslut.
Man får gärna använda egna kläder förutsatt att de är praktiska och bekväma samt tål maskintvätt.
Vårdavgiften fastställs enligt gällande bestämmelser för långvarig anstaltsvård.

Närståendevård
(ca 60 klienter vårdas inom stöd för närståendevård)
Närståendevård kan beviljas efter prövning då man vårdar en anhörig. Kriterierna är att vården skall binda
vårdaren i stor utsträckning. Ansökan sker på skild blankett, C-läkarutlåtande bifogas. Arvodet är skattepliktig
inkomst.
Avlastning för vårdaren ordnas på Hannahemmet, Almahemmet eller hälsocentralsjukhuset.
Eftersom befolkningen på Kimitoön blir allt äldre behöver hälsofrämjande satsningar göras för att de äldre
ska klara sig allt längre i hemförhållanden. Projekt som Kraft i åren, som kommunen deltagit i, behöver
fortsättningsvis implementeras i den dagliga verksamheten.

Reducerade människorelationer och känsla av meningslöshet ökar benägenhet för depression (Kaisu Pitkälä, 2008)

39 % ≥ 75 åringar
lider av ensamhet

Ensamboende

Änka/Änkling

Depressivitet

Kvinna

Ouppfyllda förväntningar
relaterade till möten med
vänner

Känsla av att vara
onödig

Försämrat hälsotillstånd och försämrad funktionsförmåga
Försämrat minne
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Låg utbildning
Svag social ställning

(Bild av Kaisu Pitkälä, översatt till svenska av E. Manelius)

Fritidsverksamhet
För denna grupp arrangerar fritidsenheten en gedigen verksamhet genom Orkidé-grupperna och Kraft i åren
-grupperna. Syftet och målsättningen med denna verksamhet är att upprätthålla rörelseförmågan så att de
äldre invånarna längre klarar sig att vara självständiga och kunna bo hemma. Cirka 150 seniorer deltar varje
vecka i de olika grupperna.
Både Kraft i åren -grupperna och Orkidé-grupperna är unika. Dessutom ger Long Living -kortet rabatt till
privata idrottsanläggningar.

Kulturverksamhet
Filmverksamheten, evenemang och festivaler erbjuder ett stort utbud av varierande kulturhändelser för alla
åldrar (se arbetsför ålder).
Specifikt för äldre upprätthålls ett kulturapotek, som erbjuder kulturpiller i form av små kulturaktiviteter och
upplevelser förverkligade av kulturaktörer för seniorer.
Biblioteken erbjuder aktivt fortbildning för äldre inom speciellt digitala verktyg.
Ett kulturvänsprogram är under arbete för att utveckla frivilligverksamheten inom kultur för äldre.
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Vuxeninstitutet
Vuxeninstitutet är ett tvåspråkigt levande institut med kvalitativ verksamhet som ger kunderna förstklassig
service. Institutet är ett nyskapande institut som är medveten om aktuella trender i samhället, samtidigt som
det fortsätter att visa respekt för traditioner.
I åldersrapporten över deltagare kan man se att största åldersgruppen ligger mellan 41–70 år. Vuxeninstitutet
spelar en viktig roll i kommunen som kursarrangör för kommuninvånarna. Invånarna kan via kurserna vara
aktiva och ha ett givande socialt liv och umgänge även efter pensioneringen.
Institutet har haft flera samarbetsprojekt med Åbo och Pargas instituten, bl.a. har det jobbats fram en policy
och vision. Nuvarande projektet, som vuxeninstitutet är huvudman för, heter Open badges. Det går ut på att
införa digitala märken (osaamismerkki) som man kan anhålla om efter avslutad kurs, och på så sätt visa att
man har en viss nivå av kunskap. Open badges används redan ganska flitigt även i Finland, t.ex. scouterna
använder sig av dem. Pargas, Åbo och Kimitoöns institut kommer att vara de första instituten i Finland som
inför Open badges.

Föreningar
Föreningar som riktar sig till seniorer är många, t.ex. pensionärsföreningarna och Röda Korsets lokala
avdelningar som på olika sätt stödjer, aktiverar och hjälper dem. Men också föreningar som inte specifikt
riktar sin verksamhet till endast seniorer uppmuntrar dem varje vecka till aktivitet och samvaro.
Dessutom är många andra organisationer från den tredje sektorn aktiva i denna åldersgrupp, t.ex.
församlingens verksamhet, Solglimten (som upprätthålls av en stiftelse), volontärverksamheten som
upprätthålls av Sagalund o.s.v.

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, % vastaavanikäisestä 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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Styrkor
•
•

•
•
•
•
•
•

Den lilla ortens fördel – vårdpersonalen känner de äldre kommuninvånarna och deras anhöriga.
Vänner som bryr sig om, vänverksamhet (t.ex. FRK:s) som kan användas för att motverka
ensamhet, som är de äldres största problem. Enligt forskning lider ca 39 % av de äldre av
ensamhet. Ensamheten i sin tur leder till ett för tidigt behov av dygnetruntvård.
Antalet olika motionsgrupper som arrangeras i veckan på olika platser är 10 st.
Föreningslivet.
Ett brett kulturutbud och specifika kulturprogram för äldre (kulturvän, kulturpiller).
Invånarna är aktiva och kommer nyfiket med på nya kurser.
Den tredje sektorn är stark på Kimitoön, speciellt i och med föreningsbiten.
Den aktiva ”unga-pensionären” är en verklig styrka på Kimitoön. Exempelvis i byalagen spelar
dessa en stor roll för att hålla upp verksamheten i byarna. Överlag är de aktiva pensionärerna,
de som håller igång speciellt föreningslivet på Kimitoön, en viktig resurs.
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Utvecklingsåtgärder

ÅLDERSKATEGORI: Seniorer
Kategori

Mål och mätare

Åtgärder

1. Utveckla
volontärverksamheten

Mål: Ett geografiskt bra nätverk av
volontärer/antalet volontärer.
Mätare: Antalet volontärer.

Utbilda kultur- och motionsvänner.
Få frivilligarbete.fi att fungera.

2. Främjande av rörelse
och motion

Mål: Upprätthålla funktionsförmågan för de äldre invånarna så
att de länge kan bo hemma.
Mätare: Antal grupper och
deltagare.
Mål: Samarbete mellan åldersgrupper för att hjälpa varandra och
öka förståelsen.
Mätare: Antal tillfällen.

Promenadgrupper, ”olohuonejumppa”.

Fritidsenheten/bildningsavdelningen

Gemensamma evenemang t.ex. mellan skolor
och pensionärsföreningar. Volontärarbete över
generationsgränser möjlig.

Fritidsenheten/välfärdskoordinatorn

Bildande av matgrupper där man någon dag i
veckan lagar mat och äter tillsammans.
Föreläsningar om kostens betydelse.

Äldrerådet, föreningar,
dagcenterverksamheten,
Vuxeninstitutet

3. Samarbete över
generationsgränserna

4. Främjande av
hälsosamma kostvanor

Mål: Få äldre personer inspirerade
att laga/äta fullvärdiga måltider
varje dag.
Mätare: Antal matgrupper och
föreläsningar.
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Fortsatt beredning och
ansvarsperson
Fritidsenheten

VÄLFÄRDSPLAN FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN 2017–2020
Kommunstrategins tyngdpunktsområden och linjedragningar
Kimitoöns strategi är godkänd i fullmäktige våren 2017 och gäller för åren 2017–2020.
I processen har vi öppnat upp möjligheten för alla invånare och hela personalen att vara med och bidra till
vårt gemensamma framtidsbygge. Vi har varit ute och träffat folk på olika delar av Kimitoön, vi har haft
frågeformulär över webben och vi har arrangerat en workshop öppen för alla. Vi valde att ha en öppen
process och bjuda in alla intresserade på Kimitoön att delta i processen. Det här gjorde vi för att vi starkt
tror på att man når längre om man gör saker och ting tillsammans.
Vi valde att hålla kvar våra värderingar från vår förra strategi. I övrigt har vi valt att börja från ett tomt bord.
Strategin är riktgivande och övergripande, kort och koncis. Den är inte till för att ge färdiga svar på alla frågor,
men ska visa vart vi är på väg och ge de övergripande målsättningarna för Kimitoöns kommun. Vi avstämmer
strategin en gång i året inför budgetarbetet.

Vision – Kimitoön år 2021
Kimitoön är Finlands mest smidiga och livskraftiga skärgårdskommun – präglad av aktivt
företagande i inspirerande, havsnära miljö.

Våra värderingar
Öppenhet
Vi har ett öppet arbetssätt som skapar förtroende.
Vi vill att alla känner sig välkomna och vill stanna på Kimitoön.
Vi är alla ambassadörer för Kimitoön.
Aktivitet
Vi arbetar ivrigt för att bo och verka i en aktiv och framåtsträvande kommun.
Framtida livskraft och välmående Kimitoöbor är vårt gemensamma uppdrag.
Förnyelse
Vi hittar effektivare lösningar och metoder genom att ständigt förnya oss.
Genom att samarbeta och samverka med olika aktörer klarar vi av de kommande reformerna.

Strategiska mål
Vi jobbar för öppenhet och samhörighet
Kimitoön finns till för sina invånare. Verksamheten bygger på öppenhet och en iver att utvecklas genom
försök. Vi gör misstag ibland men lär oss av dem. Kommunens aktörer är i aktiv växelverkan med kommunens
invånare. Vi gör saker tillsammans, vänligt och effektivt.
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Vi ansvarar för vårt eget och varandras välmående
Naturens mångfald och friska vindar från havet skapar en hållbar grund för invånarnas välmående. Genom
vårt serviceutbud skapar vi goda förutsättningar för en framåtblickande välfärd. Vi skapar sådana tjänster som
kommuninvånarna behöver. Kimitoöbornas välmående och behovet av tjänster mäts regelbundet. Vi
aktiverar de grupper som behöver vårt stöd. Aktiva äldre är vår resurs.
Vi jobbar för ett livskraftigt Kimitoön
Vi vill fortsätta vara en framgångsrik kommun. Aktiva företagare skapar förutsättningar för ett mångsidigt
näringsliv. Ett positivt företagsklimat och en aktiv livskraftspolitik byggs upp tillsammans med områdets olika
aktörer. Besöksnäringen håller ön välkänd. Mångsidiga utbildningsmöjligheter är viktiga för Kimitoön.
Fritidsboende kommer i framtiden att vistas längre tider på Kimitoön och därför vill vi ta tillvara deras
intressen.
Planenlig ekonomi i balans
Den framtida servicen är effektivare och mera kundorienterad. En tydlig verksamhetsplan utarbetas för att
kunna administrera kommunkoncernens egendom och investeringar. Kimitoöns strategi innehåller olika
punkter och åtgärder vars genomförande påverkar kommunens ekonomi. Åtgärderna genomförs på ett
kontrollerat sätt med hänsyn till kommunens ekonomi. Ekonomin sätter ramarna för verksamheten.

Specifika program och planer för främjande av välfärd
Omsorg
•

Välfärdsplan för barn och unga

•

Plan för att stödja den äldre befolkningen 2014–2017

•

Program för integrationsfrämjande

•

Handlingsplan för rådgivning, skol- och studerande hälsovård och förebyggande mun- och tandvård
för barn och unga

MoT
•

Mark- och boendepolitiskaprogrammet

•

Kostpolicy

Utveckling
•

Handlingsplan för besöksnäringen

•

Skärgårdsprogrammet
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Förvaltning
•

Likabehandlings- och jämställdhetsplan

Bildning
•

Strategiprogram för kultur, konst och kreativitet i Kimitoön 2011–2020

•

Skolornas läroplaner

•

Idrottsplatsstrategi 2011–2020

•

Hälsomotionsstrategi 2008–

•

Move!-tester

FULLMÄKTIGEBEHANDLING
Godkänd i Kimitoöns kommunfullmäktige 11.12.2017 § 68.

BILAGOR
Bilaga 1: Move!-reslutat för Kimitoön hösten 2016
Bilaga 2: Forskningsprogrammet Arttu2 (gallup för kommuninvånare 2017)
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