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Tiivistelmä
Ilonaiheet
Vuonna 2010 suunnitelmaa varten kerätyn tiedon perusteella näyttää siltä, että suurin osa Suupohjan kuntien lapsista ja nuorista voi hyvin. 4-luokkalaisille tehdyn kyselyn mukaan 54 %:lla lapsista kaikki asiat ovat
hyvin, 77 % ei ollut huolissaan mistään ja 91 % viihtyy kotona. Lapsista 92 % kokee olonsa turvalliseksi
kotona, 90 % koulussa ja 88 % kunnassa yleisesti. Lapsista 59 % kokee voivansa vaikuttaa riittävästi omiin
asioihinsa. Tärkein viihtyisän koulun edellytys on 44 % mielestä se, että koulussa ei kiusata.
Kouluterveyskysely on tehty vuonna 2009 Isojoen, Kauhajoen ja Teuvan peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaille ja Kauhajoen ja Teuvan lukioiden 1. ja 2. vuosikurssien oppilaille. Kouluterveyskyselyn tuloksista on
nähtävissä, että nuorilla on elämässään paljon ilonaiheita. Erityisesti Kauhajoen lukion nuorten elämässä
ilonaiheet ovat edelliseen kouluterveyskyselyyn vuodelta 2007 verrattuna lisääntyneet. Masennus on vähentynyt tai pysynyt ennallaan. Tupakointi on vähentynyt kaikissa kunnissa. Humalahakuinen juominen on
vähentynyt.
4-luokkalaisten vanhemmille tehdyn kyselyyn vastanneista vanhemmista 85 % koki, että perheasiat ovat
mallillaan, 58 % mielestä työ ja talous ovat kunnossa ja 52 % koki terveydentilansa hyväksi. Vanhempien
mielestä viihtyisässä koulussa tärkeitä asioita on itse koulurakennus, lasten tasa-arvoinen kohtelu, tiedonkulku, vanhempien mukana oleminen koulun toiminnassa jne. Kiusaamiseen puuttuminen oli 37,5 % mielestä viihtyisän koulun elementti. Perhettään koskeviin asioihin koki voivansa vaikuttaa 70 % vanhemmista.
Asiantuntijatiedon mukaan monet asiat ja palvelut ovat Suupohjassa kunnossa. Uusia palveluja ja toimintatapoja on kehitetty lasten ja perheiden varhaiseen tukeen, mm. muksuparkki, neuvolan perhetyö, kotiunikoulu, laajennettu perhevalmennus ja koulun oppilashuoltotyö.
Väestö, työllisyys ja toimeentulo
Väestötietojen mukaan syntyvyys kasvoi v. 2009 Isojoella, Kauhajoella ja Teuvalla verrattuna vuoden 2008
lukuihin. Yksinhuoltajaperheiden osuus on kasvanut, mutta on edelleen alle maan keskiarvon. Avioerojen
määrä on alle maan keskiarvon muutamia vuosittaisia poikkeamia lukuun ottamatta.
Tilastoista ilmenee, että työttömyys ja nuorisotyöttömyys ovat lisääntyneet. Kauhajoella luvut ovat yli
maan keskiarvon, nuorisotyöttömyyden ollessa v. 2009 17,3 % 18 – 24- vuotiaasta työvoimasta. Kouluterveyskyselyssä koululaisten vanhempien työttömyys on kasvanut kaikissa kunnissa.
Lasten pienituloisuusaste ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaiden osuuden prosentteina kaikista alueen 18-vuotiaista. Lasten pienituloisuusaste mukaan pienituloisissa perheissä asuvia
alle 18-vuotiaita lapsia on Kauhajoella selkeästi yli maan keskiarvon, muissa kunnissa luku on lähellä maan
keskiarvoa. Kaikissa kunnissa pienituloisuusaste on kasvanut vuodesta 2005 vuoteen 2008.
Toimeentulotukea saaneita lapsiperheitä oli vuonna 2009 koko maassa 8,8 % kaikista lapsiperheistä. Vastaava luku oli Karijoella 12,1 %, Kauhajoella 10,4 %, Isojoella 9,8 % ja Teuvalla 7,7 %. Toimeentulotukea
pitkään saaneiden 18–24 –vuotiaiden osuus oli Kauhajoella 4,3 %, koko maassa 2,9 %.
Koulutus
Kaikki oppilaat ovat saaneet peruskoulun päättötodistuksen vuonna 2010. Vuonna 2010 yhteisvalinnassa
ilman opiskelupaikkaa jääneet saivat paikan täydennyshaun jälkeen. Peruskoulun jälkeen koulutuksen
ulkopuolelle jääneitä on vähemmän kuin maassa keskimäärin. Koko maassa koulutuksen ulkopuolelle jäi
vuonna 2009 11,4 % 17- 24- vuotiaista, vastaava luku oli Isojoella 7,4 %, Karijoella 4,5 %, Kauhajoella 9,2 %
ja Teuvalla 6,6 %.
Koulutustaso on Suupohjan kunnissa alhaisempi kuin maassa keskimäärin. Koulutustasomittari oli vuonna
2009 koko maassa 330, Isojoella 197, Karijoella 201, Kauhajoella 261 ja Teuvalla 241.
Terveys
Sairastavuusindeksi ilmaisee jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin avulla miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (= 100). Suupohjassa sairastavuusindeksi oli vuonna
2009 Isojoella 114,1, Karijoella 106,8, Kauhajoella 108,5 ja Teuvalla 99,4.
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Lapsen vammaistuen saajia 0 – 15 v. väestöstä oli vuonna 2009 Isojoella ja Kauhajoella enemmän kuin koko
maassa keskimäärin. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 0 – 15 – vuotiaita lapsia oli Isojoella vuonna 2009 enemmän (5,4 %) kuin maassa keskimäärin (3,6 %).
Kouluterveyskyselyn mukaan peruskoulun oppilaista koki terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi
Isojoella 35 %, Kauhajoella 16 % ja Teuvalla 21 %, Etelä-Pohjanmaan kaikki oppilaat 16 %. Kauhajoen lukiossa vastaava luku oli 21 % ja Teuvan lukiossa 15 %. Keskivaikea tai vaikea masennus oli vähentynyt kaikkien ryhmien nuorilla. Nuorista 44 – 69 % harrastaa liian vähän liikuntaa ja ylipainoa oli 13 – 26 %:lla vastanneista.
Lasten ja nuorten psykiatrian avohoidon käynnit ja sairaalahoitoa saaneiden lasten ja nuorten määrä on
alhaisempi kuin maassa keskimäärin. Perheneuvolan palveluja käyttäneitä asiakkaita on Suupohjan kunnissa ollut maan keskiarvoa enemmän.
Vanhemman mielenterveysongelmat oli suurin yksittäinen tilastoitu lastensuojeluilmoitusten syy vuonna
2010, 14 % ilmoituksista. Aikuisten psykiatrian avohoitokäynnit ovat Kauhajoella ja Teuvalla lähes kaksinkertaiset koko maan lukuihin verrattuna, psykiatrian laitoshoidon potilasmäärät ovat Kauhajoella maan
keskiarvoa korkeammat.
Koulukiusaaminen
4-luokkalaisten lasten mielestä viihtyisä koulu on sellainen, missä ei kiusata. Myös lasten vanhempien mielestä kiusaaminen ei kuulu viihtyisään kouluun. Kouluterveyskyselyssä peruskoulun oppilaista Isojoella 10
%, Kauhajoella 14 % ja Teuvalla 16 % oli ollut koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, vastaava luku
Etelä-Pohjanmaalla oli 10 %. Kaikissa koulussa kiusaaminen on lisääntynyt edelliseen kouluterveyskyselyyn
verrattuna. Lukiossa kiusaamista oli kokenut 2-3 % opiskelijoista.
Päihteet ja rikollisuus
Alkoholin kulutus asukasta kohden on Suupohjassa alle maan keskiarvon, Kauhajoella melko lähellä maan
keskiarvoa. Kouluterveyskyselyn mukaan nuorten tupakointi on vähentynyt, samoin vanhempien tupakointi. Nuorten humalahakuinen juominen on vähentynyt, mutta humalaan juominen on Suupohjan nuorilla
kuitenkin yleisempää kuin Etelä-Pohjanmaan nuorilla keskimäärin. Laittomia huumeita oli kokeillut peruskoululaisista 3-7 %, luvut olivat nousseet Isojoella ja Teuvalla. Lukiolaisista laittomia huumeita oli kokeillut ainakin kerran 1-4 %, luvut olivat pienemmät kuin v. 2007.
Lapsen päihteiden käyttö oli lastensuojeluilmoituksen syynä 7 % ja vanhempien päihteiden käyttö 8 % ilmoituksista. Kauhajoella poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset, rattijuopumustapaukset ja liikennerikokset ovat yli maan keskiarvon. Perheväkivaltaan liittyvät poliisin kotihälytykset ovat lisääntyneet Teuvalla, muissa kunnissa hälytysten lukumäärä on pysynyt ennallaan tai vähentynyt.
Kouluterveyskyselyssä toistuvasti rikkeitä vuoden aikana oli tehnyt Suupohjan kunnissa 20 – 23 % vastaajista, kun vastaava luku Etelä-Pohjanmaalla oli keskimäärin 17 %. Vuonna 2010 lapsen tekemä rikos oli lastensuojeluilmoituksen syynä 8 % ilmoituksista.
Lastensuojelu
Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä ja avohuollossa olevien lasten määrä on kasvanut vuosittain kaikissa
kunnissa vuodesta 2008 lähtien. Molemmat luvut ovat Kauhajoella yli maan keskiarvon. Teuvalla ilmoitusten ja asiakkaiden määrä on kasvanut huomattavasti vuosina 2009 – 2010.
Sijaishuollossa olevien lasten lukumäärä on vähentynyt Kauhajoella ja on ollut vuonna 2009 alle maan
keskiarvon. Muissa kunnissa sijaishuollon tarve on kasvanut vuonna 2010. Sijaishuollossa laitoshoidon osuus
on Kauhajoella yli maan keskiarvon ja perhehoidon osuus alle maan keskiarvon.
Palvelut
4-luokkalaisille lapsille tärkeimpiä palveluja ovat harrastukset, kouluterveydenhoitaja ja kirjasto. Lapset
toivovat lisää liikunta- ja urheilupaikkoja ja mahdollisuuksia sekä kauppoja, huvipuistoja ja hotelleja. 4luokkalaisten vanhemmat toivoivat palveluihin pysyvyyttä ja palvelujen riittävyyttä, viranomaisten yhteistyötä ja asiakaslähtöisyyttä. Palveluja toivotaan lisää lääkäri ja kouluterveydenhoitaja niin, että heidän
vastaanotolleen pääsee silloin kun on tarve. Vanhempien mielestä tärkeimmät palvelut ovat harrastukset,
lääkäri, kouluterveydenhoitaja ja kirjasto.
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Pienten lasten vanhemmilta kerätyn kyselytiedon mukaan tärkeinä pidetään peruspalvelujen toimivuutta,
tukea ja neuvoa kasvatukseen liittyvissä asioissa sekä vertaistukea. Kyselyssä tarve lapsiperheiden kotiavulle nousi esille isoimpana yksittäisenä asiana. Lisäksi toivottiin koulujen kerhotoimintaa iltapäiviin,
neuvola-aikojen pidentämistä ja vanhempien jaksamisen huomioimista, kuraattori- ja psykologipalveluja
kouluihin ja puheterapeuttia. Vanhemmat toivovat lisää leikkikenttiä ja leikkipuistoja, joissa olisi koko
perheelle tekemistä.
Kouluterveyskyselyssä huolenaiheena oli kaikissa kouluissa nuorten kokemus siitä, että koululääkärin vastaanotolle pääseminen oli entistä vaikeampaa, peruskoulussa Isojoella 60 %, Kauhajoella 38 % ja Teuvalla
47 % ja Kauhajoen lukiossa 57 % ja Teuvan lukiossa 58 % oppilaista oli tätä mieltä.
Asiantuntijoiden työverstaiden ja ohjausryhmän näkemyksissä palvelujen ja toimintamallien kehittämisessä korostuu varhaisen tuen ja varhaisen puuttumisen tärkeys. Alle kouluikäisten palveluissa tärkeänä pidetään laajennetun perhevalmennuksen toteuttamista kaikissa kunnissa, perhepäivähoidon saatavuuden turvaamista, perhekeskus-toiminnan kehittämistä, perhetyön- erityisesti neuvolan perhetyön – turvaamista
kaikissa kunnissa ja vertaistuen järjestämistä. Korjaavissa palveluissa tärkeänä pidetään lastensuojelun
sosiaalityöntekijöiden riittävää määrää, puheterapian palveluja ja lasten ja nuorten psykiatrian palvelujen
riittävyyttä ja jalkautumista peruspalveluihin.
Kouluikäisten lasten palvelujen kehittämisessä asiantuntijoiden mielestä keskeisiä kehitettäviä palveluja
ovat koululääkäripalvelujen turvaaminen, koulupsykologin palvelujen saatavuus ja psykiatrisen erityisosaamisen tuominen kouluihin. Nuorten kohdalla koululääkäripalvelujen riittävyyden turvaaminen, koulupsykologin palvelujen saatavuus, matalan kynnyksen toimipisteen perustaminen ja koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten löytäminen on keskeistä. Perheiden kohdalla varhainen tuki neuvolasta, avoimet varhaiskasvatuspalvelut ja perhetyön saatavuus ovat keskeisiä palveluja.
Keskeisiä kehittämistarpeita ovat myös palvelujen ehjä kokonaisuus, joka toimii yli sektori- ja aluerajojen;
toimiva yhteistyörakenne ja lapsiperheiden voimavarojen ja osallisuuden vahvistaminen. Kaikkien toimien
tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymisen ehkäiseminen.

Suunnitelman strategiset painopistealueet ovat:
1. Ympäristö on turvallinen sekä sosiaalisesti että fyysisesti ja lasten ja nuorten tarpeet otetaan
huomioon ympäristön suunnittelussa
2. Vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ikätasoisesti
3. Lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä vastaavat vanhemmat ja heitä tuetaan kasvatustehtävässään
4. Palvelut ja palvelujärjestelmä edistävät lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä
ja ennaltaehkäisevät ongelmia
5. Lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia korjaavat palvelut ovat riittäviä, vaikuttavia ja
laadukkaita

Keskeiset kehittämistarpeet, toimenpiteet, seurantaindikaattorit ja vastuutahot löytyvät matriisista sivuilta 56 – 60.
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Johdanto

”Saattelin lapseni maailmalle, kuin laivan merelle.
Ompelin purjeet, neuvoin väylät - tuulille en voinut mitään”

Vuoden 2008 alussa voimaan tulleen lastensuojelulain 12 §:n mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain
(365/1995) 65 §:n mukaista talousarviota ja – suunnitelmaa laadittaessa. Lastensuojelusuunnitelman tulee
kattaa kunnan eri hallintokunnat. Suunnitelman tekeminen toimii myös välineenä eri hallintokuntien välisen yhteistyön kehittämisessä.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta päätti kokouksessaan 2.11.2009 § 159, että
liikelaitoskuntayhtymän alueelle Isojoelle, Karijoelle, Kauhajoelle ja Teuvalle laaditaan yhteinen lastensuojelusuunnitelma ja suunnitelmaa valmistelemaan nimettiin ohjausryhmä. Johtokunta nimesi ohjausryhmään liikelaitoskuntayhtymän edustajat ja päätti esittää, että Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunta ja kuntien sivistystoimet nimeävät edustajansa ohjausryhmään.

Ohjausryhmän kokoonpano:
Pekka Rahkonen, sosiaalipalvelujohtaja työryhmän puheenjohtaja
Paula Uusi-Hakala, lapsiperheiden sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä, työryhmän sihteeri
Seija Haavisto, neuvolan osastonhoitaja, sijaisena Arja Aromaa, neuvolan osastonhoitaja
Anna-Liisa Kaukola-Risku, sosiaaliohjaaja
Marja Virolainen, perheneuvolan psykologi
Saija Soinila, perheneuvolan sosiaalityöntekijä
Marketta Nummijärvi, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunnan jäsen
Teijo Toivonen, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunnan jäsen
Erja Heikinniemi, peruspalvelujohtaja, yhteistoimintalautakunnan edustaja
Teija Paananen, perhepäivähoidon ohjaaja, Karijoen kasvatus- ja opetuslautakunnan nimeämä edustaja
Kirsi Koski-Säntti, varhaiskasvatusjohtaja, Kauhajoen sivistyslautakunnan nimeämä edustaja
Jaana Volanto-Salo, erityisopettaja, Kauhajoen sivistyslautakunnan nimeämä edustaja
Leena Kittilä, varhaiskasvatusjohtaja, Teuvan varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan nimeämä edustaja
Heidi Herrala, erityisopettaja, Isojoen sivistyslautakunnan edustaja
Päivi Lapiolahti, Selevä Paletti – hankkeen projektikoordinaattori
Ohjausryhmä nimesi projektiryhmän, johon kuuluivat:
Päivi Lapiolahti, Selevä Paletti – hankkeen projektikoordinaattori
Arja Aromaa / Seija Haavisto, neuvolan osastonhoitaja
Marja Virolainen, perheneuvolan psykologi
Marketta Nummijärvi, LLKY:n johtokunnan jäsen
Erja Heikinniemi, peruspalvelujohtaja
Paula Uusi-Hakala, lapsiperheiden sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä, sihteeri
Ohjausryhmän tehtävänä oli ohjata suunnitelman laadintaa ja tehdä linjaukset. Projektiryhmän tehtävänä
oli valmistella asioita ohjausryhmälle. Ohjausryhmä ja projektiryhmä kokoontuivat kumpikin 6 kertaa.
Ohjausryhmä päätti nimetä lastensuojelusuunnitelman lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaksi. Suunnitelma päädyttiin rajaamaan koskemaan alle 21 -vuotiaita lapsia ja nuoria. Suunnitelman laadinnassa on
kuultu lasten, nuorten, perheiden, ammattilaisten, järjestöjen ja seurakuntien edustajien ajatuksia lasten
ja nuorten hyvinvoinnin nykytilasta ja kehittämistarpeista.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen on ollut haasteellinen tehtävä, koska kyseessä on
ensimmäinen neljän kunnan ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Ensimmäinen suunnitelma toimii toimintasuunnitelmana seuraavaa lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelmaa varten, joka tullaan laatimaan vuosille 2013 – 2016. Suunnitelmaa voidaan tällöin
myös täydentää nyt puuttumaan jäävien tietojen osalta.
Kiitos kaikille lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tekemiseen osallistuneille!
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1. Suunnitelman tausta ja lähtökohdat
Lasten ja nuorten hyvinvointi on viime vuosina ollut maassamme keskeinen kansallinen kehittämiskohde.
Meneillään on monia ohjelmia, joiden tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lisääminen
ja kuntien palvelurakenteiden ja toimintatapojen uudistaminen. Lapsia koskevaa lainsäädäntöä kehitetään
myös jatkuvasti.
Lasten, nuorten ja perheiden politiikkaohjelmassa 5.12.2007 todetaan, että väestön ikääntyminen edellyttää entistä parempaa huolehtimista lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Terveydelle ja hyvinvoinnille luodaan pohja lapsuudessa ja nuoruudessa. Politiikkaohjelman painopisteenä on ehkäisevä työ ja varhainen
puuttuminen. Ohjelma vahvistaa lapsiystävällistä Suomea, jossa tuetaan lasten, nuorten ja perheiden arjen hyvinvointia, vähennetään syrjäytymistä, lisätään lasten ja nuorten osallistumista ja kuulemista sekä
lasten oikeuksista tiedottamista. Perheiden hyvinvoinnin ytimenä on vanhemmuus ja tavoitteena on arjen
hallinnan lisääminen kaikissa perheissä. Tavoitteena on lapsiperheitä tukeva palvelujärjestelmä, joka luo
lapsille ja nuorille hyvinvointia edistävän, saumattoman verkoston. Ohjelman mukaisilla toimilla uskotaan
voitavan vähentää pitkällä aikavälillä pahoinvoinnista aiheutuvia kustannuksia.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (KASTE) vuosille 2008 -2011 on nostanut yhdeksi osatavoitteeksi lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn ja osallisuuden lisäämisen. Ohjelman toimenpiteissä korostetaan ongelmien ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen merkitystä sekä lasten ja
nuorten palvelukokonaisuuksien kehittämistä. (Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2008–2011; Sosiaali- ja terveysministeriö 2008).
Vuonna 2007 valtioneuvosto hyväksyi lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman, joka sisältää valtakunnalliset tavoitteet alle 29 -vuotiaiden kasvu- ja elinolojen parantamisesta. Hallituksen strategiset painopisteet ovat: 1) ennaltaehkäisevän peruspalvelujärjestelmän toimivuus, 2) palvelujärjestelmän toimivuus elämän siirtymä-, muutos- ja kriisivaiheissa, 3) palvelujärjestelmän varhainen puuttuminen ja tuki, 4)
moniammatillisuus, poikkihallinnollisuus ja monitoimisuus, 5) osaamisen turvaaminen ja asiakaslähtöisyys,
6) päätöksenteon lapsi- ja perhevaikutusten ennakointi, arviointi ja seuranta. (Lapsi- ja nuorisopoliittinen
keittämisohjelma 2007 – 2009; Opetusministeriö 2007).
Vuonna 2004 on hyväksytty ja vuonna 2008 päivitetty sisäisen turvallisuuden ohjelma, Turvallinen elämä
jokaiselle - Sisäisen turvallisuuden ohjelma. Ohjelman tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin
maa vuonna 2015. Ohjelmassa on yksityiskohtaiset tavoitteet ja tavoitteet syrjäytymisen ehkäisyyn ja
alkoholihaittojen torjuntaan, koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen sekä kodin, vapaa-ajan ja liikkumisen turvallisuuden edistämiseen. (Sisäasiainministeriö 2008).
Suupohjassa on meneillään monia lapsia ja nuoria koskevia kehittämishankkeita. Suupohjan kunnat ja llky
ovat mukana Selevä Paletti- hankkeessa (KASTE -hanke). Hankkeen tavoitteena on mallintaa lapsen ja
perheen palvelutarpeisiin vastaava Selevä Paletti, jossa ylisektoraalisesti nivelletään varhaiskasvatus-,
perusopetus- ja llky:n sosiaali- ja terveyspalvelut toisiinsa matalan hallinnon mallilla ja joustavilla rajapintojen arkityökäytänteillä. Selevä Paletti – hankkeen lisäksi ollaan mukana toisessa KASTE - hankkeessa,
Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja perheet -hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää lasten ja perheiden palveluja. Isojoki, Kauhajoki ja Teuva ovat mukana KELPO - hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää perusopetuksen laatua. Oppilashuollon ja oppilaanohjauksen kehittämishanke on myös kunnissa meneillään. Pohjanmaa-hankkeen osahanke Välittäjä 2009 -hanke kehittää ehkäisevää päihdetyötä alueella ja
vastaa päihde- ja mielenterveysstrategian laatimisesta liikelaitoskuntayhtymän kuntiin. Kauhajoella jatkui
vuoden 2010 loppuun Kauhajoki-hanke ja siihen liittyen tehostetun nuorisotyön hanke ja seurakunnan hanke ampumistragedian jälkihoitoon.
1.1.2008 voimaan tullut lastensuojelulaki on keskeisin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa ohjaava
säädös. Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain ja ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin. (Lastensuojelulaki 417/2007)

Lastensuojelua on ehkäisevä lastensuojelu sekä lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu
Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan
vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on tuki ja erityinen tuki, jota annetaan esimerkiksi opetukses-
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sa, nuorisotyössä, päivähoidossa, äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Ehkäisevää lastensuojelua järjestetään silloin, kun lapsi ei ole lastensuojelun asiakkaana. (Lastensuojelulaki 417/2007 3 a§).
Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua toteutetaan tekemällä lastensuojelutarpeen selvitys ja asiakassuunnitelma sekä järjestämällä avohuollon tukitoimia. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat myös
lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto. (Lastensuojelulaki 417/2007 3§)
Lastensuojelun keskeisinä periaatteina ovat
1. Lastensuojelun on edistettävä lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia
2. Vanhempien, huoltajien ja muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden tukeminen lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa
3. Lapsen ja perheen ongelmien ehkäisy ja varhainen puuttuminen
4. Ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu
5. Hienovaraisuusperiaate
6. Avohuollon tukitoiminen ensisijaisuus jollei lapsen etu muuta vaadi
7. Jos sijaishuolto on lapsen edun kannalta tarpeen, se on järjestettävä viivytyksettä
8. Sijaishuoltoa toteutettaessa on otettava lapsen edun mukaisella tavalla huomioon tavoite perheen
jälleenyhdistämisestä
Lastensuojelulaissa lastensuojelu määritellään laajasti kaikkia viranomaisia koskevaksi toiminnaksi ja kunnan tehtäväksi on määritelty lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä. Lain mukaan viranomaisten on seurattava ja edistettävä lasten ja nuorten hyvinvointia ja poistettava kasvuolojen epäkohtia
ja ehkäistävä niiden syntymistä.
Lastensuojelulain 12 §: n mukaisen suunnitelman tulee sisältää suunnitelmakaudelta tiedot:
1.
2.
3.
4.
5.

Lasten ja nuoren kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta
Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista
Lastensuojelun tarpeesta kunnassa
Lastensuojeluun varattavista voimavaroista
Lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseen käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä
6. Yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä sekä
7. Suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta

Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tulisi olla strateginen toimintaa linjaava sekä konkreettiset
toimet sisältävä toimintaohjelma. Kuntien päättäjien ja johtajien tehtävä on ohjata ja johtaa sekä yhteistyössä kehittää lasten ja nuorten hyvinvointityötä pitkäjännitteisesti ja tavoitteellisesti. Suunnitelmalla on
myös konkreettinen tehtävä. Se sisältää toimet ja kehittämisehdotukset.

2. Lasten ja nuorten hyvinvointi ja elinolot Suupohjassa
Lastensuojelusuunnitelman tulee lastensuojelulain mukaan sisältää tiedot lasten ja nuorten kasvuoloista ja
hyvinvoinnin tilasta. Lasten ja nuorten hyvinvointityön tulee olla suunnitelmallista ja pitkäjänteistä, jotta
se olisi vaikuttavaa. Suunnitelmallisen työn perustana on kattava ja luotettava tieto lasten ja nuorten
hyvinvoinnista ja elinoloista sekä hyvinvoinnin riskitekijöistä.
Hyvinvointi on käsitteenä monitulkintainen ja abstrakti. Hyvinvointi on ihmisten itsenäistä, turvallista,
terveellistä ja sosiaalista selviytymistä sekä viihtymistä omassa asuin – ja elinympäristössä (Perttilä ym.
2004).
Hyvinvointi koostuu useista tekijöistä, joihin kuuluu sekä mm. toimeentuloon ja elinoloihin liittyviä objektiivisesti mitattavia käsitteitä että onnellisuuteen, itsensä toteuttamiseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä
subjektiivisia arvostuksia ja tuntemuksia. (Moisio 2008).
Suomalainen sosiologi Erik Allardt kirjoitti hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä käsitteistä, muun muassa
elämänlaadusta erityisesti 1980-luvulla. Hänen mukaansa elämänlaatu sisältää laajassa merkityksessään
kaiken, mikä on tarpeen, jotta ihmiset voivat hyvin. Se kattaa aineellisen elintason, sosiaaliset suhteet,
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elämän mielekkyyden ja virittävyyden, subjektiivisen tyytyväisyyden ja viihtyisän ympäristön. Hän vertaa
sitä hyvinvoinnin käsitteeseen, jonka hän jakoi omistamiseen (having, tulot, asuminen, terveys, elintason
osatekijät), rakastamiseen (loving, ihmissuhteet, perhekiinteys) ja olemiseen (being, itsensä toteuttaminen, vaikuttamismahdollisuus). (Allardt 1976)
Hyvinvointi voidaan ajatella subjektiiviseksi, objektiiviseksi ja normatiiviseksi käsitteeksi: Yksilö kokee itse
oman hyvinvointinsa, toisaalta hyvinvointia voidaan mitata ulkoisesti objektiivisilla mittareilla ja lisäksi
hyvinvoinnin minimitasolle on lainsäädännöllisiä normeja (Kurkinen 2004).
Hyvinvointia voidaan kuvata indikaattoreilla, jotka kuvaavat mm. väestörakennetta, väestön elinoloja,
elinympäristöä, terveyttä ja sairastavuutta, elämäntapoja ja elämänhallintaa sekä hyvinvointipalvelujen
toimivuutta.
Hyvinvointitiedon tuottamisen tapoja voidaan hahmottaa kolmesta näkökulmasta, jotka ovat tilastollinen,
kokemuksellinen ja asiantuntijuuteen perustuva hyvinvointitieto. Tilastollisella tiedolla tarkoitetaan olemassa oleviin tilastoaineistoihin perustuvaa tiedontuotantoa. Kokemuksellisessa lähestymistavassa tarkastellaan ihmisten henkilö-kohtaisia tulkintoja elämänkulustaan ja sen tapahtumista. Kokemuksellista hyvinvointitietoa voidaan kerätä esimerkiksi kansalaishaastattelujen ja – kyselyjen sekä elämänkertakirjoitusten ja muisteluryhmien avulla. Asiantuntijatieto puolestaan perustuu hyvinvointikysymysten
parissa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiin hyvinvoinnin tilasta ja sen muutoksista. Kysymys on
työkäytäntöihin liittyvästä tiedon tuotannosta, joka perustuu asiantuntijan tekemiin havaintoihin toimintaympäristön muutoksista ja kansalaisyhteiskunnan rakenteesta (Lehtola & Kahila 2003).
(Lainaukset Kouvolan kaupungin hyvinvointisuunnitelmasta).

2.1. TILASTOLLINEN HYVINVOINTITIETO
2.1.1. Väestö ja elinolot
Vuoden vaihteessa 2009/2010 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän alueella oli 24281 asukasta.
Isojoen väkiluku oli 2406, Karijoen 1529, Kauhajoen 14384 ja Teuvan 5962. Asukkaista lapsia (0-17- v) oli
Isojoella 435 eli 18,1 %, Karijoella 262 eli 17,1 %, Kauhajoella 2925 eli 20,3 % ja Teuvalla 1091 eli 18,3 %.
Koko maassa lasten osuus väestöstä oli 20,3 %.
Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan, mikäli kehitys jatkuu samansuuntaisena, 65-vuotiaiden ja sitä
iäkkäämpien osuus liikelaitoskuntayhtymän alueella kasvaa nykyisestä noin 22,3 prosentista 31,8 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. 0 -18-vuotiaiden osuuden arvioidaan olevan 19,4 %, kun se vuoden 2009 lopussa oli 20,9 %.
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Vuonna 2009 oli kunnissa lapsiperheitä seuraavasti: Isojoella 234, osuus kaikista perheistä 37,3 %, Karijoella 140, osuus kaikista perheistä 32,9 %, Kauhajoella 1528, osuus kaikista perheistä 38,6 % ja Teuvalla 559,
osuus kaikista perheistä 32,3 %.
Yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiperheistä

Lähde:
SOTKAnetin indikaattoripankki

Yksinhuoltajaperheiden osuus on kasvanut kaikissa kunnissa, mutta on edelleen alle maan keskiarvon.

Avioeroja 25 – 64- vuotiailla/1000 vastaavanikäistä naimisissa olevaa kohden

Koko maa
Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Teuva

2006
15,9
8,3
8,7
13,5
9,0

2007
16,0
5,7
8,9
11,4
7,2

2008
16,3
8,7
13,5
15,2
5,2

2009
16,4
21,1
9,2
13,8
8,5

Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki

Avioerojen määrä on alle maan keskiarvon muutamia vuosittaisia poikkeamia lukuun ottamatta.

2.1.2. Työllisyys ja toimeentulo
Työllisyys
Työttömät, % työvoimasta:
Koko maa
Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Teuva

2005
10,8
9,9
11,2
11,7
9,2

2006
9,7
8,2
9,9
10,7
7,8

2007
8,5
6,9
7,5
9,3
6,1

2008
8,0
7,1
7,1
9,2
5,7

2009
10,3
6,7
8,5
11,2
9,4

31.12.2010
10,3
6,6
9,9
10,9
9,7

Nuorisotyöttömät, % työvoimasta (nuorisotyötön on 15 – 24 vuotias työtön)
Koko maa
Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Teuva

2005
12,4
8,2
10,3
18,1
12,1

2006
10,6
6,7
12,0
14,3
7,7

2007
8,9
6,7
6,0
10,8
6,8

2008
8,8
7,9
8,0
13,0
7,7

2009
13,8
6,7
9,7
17,3
12,6

Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki ja Tilastokeskus
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Työttömyys on kasvanut Isojokea lukuun ottamatta kaikissa kunnissa vuodesta 2008 vuoteen 2009. Nuorisotyöttömyys on kasvanut eniten Kauhajoella ja Teuvalla, Kauhajoella nuorisotyöttömyys oli vuonna 2009
17,3 %. Viiden vuoden tarkastelujaksolla nuorisotyöttömyys on pienentynyt Teuvaa lukuun ottamatta kaikissa kunnissa.
Toimeentulo
Lasten pienituloisuusaste on indikaattori, joka ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18vuotiaiden henkilöiden osuuden prosentteina kaikista alueella asuvista alle 18-vuotiaista henkilöistä.
Lasten pienituloisuusaste

Koko maa
Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Teuva

2005
13,2
13,6
12,0
17,4
11,9

2006
13,5
10,6
12,9
17,6
12,9

2007
13,9
15,0
16,4
17,6
12,8

2008
14,1
14,1
14,3
18,3
13,5

Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki

Lasten pienituloisuusasteen mukaan pienituloisissa perheissä asuvia alle 18-vuotiaita lapsia on Kauhajoella
selkeästi yli maan keskiarvon, muissa kunnissa luku on lähellä maan keskiarvoa. Kaikissa kunnissa, kuten
myös koko maassa, pienituloisuusaste on kasvanut vuodesta 2005 vuoteen 2008.
Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä

Koko maa
Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Teuva

2005
9,0
5,8
9,5
9,8
9,2

2006
8,5
6,5
9,3
9,2
8,4

2007
8,1
6,7
9,2
8,1
7,5

2008
8,1
7,7
8,9
7,9
6,6

2009
8,8
9,8
12,1
10,4
7,7

Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki

Toimeentulotukea saavia lapsiperheitä oli Teuvaa lukuun ottamatta vuonna 2009 kaikissa kunnissa enemmän kuin maassa keskimäärin.
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18 – 24 – vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Koko maa
Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Teuva

2006
2,5

2007
2,4

0.0
2,2
1,5

3,1

2008
2,4
0,0
0,0
4,0

2009
2,9
0,0
4,3
1,4

Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki

Kauhajoella toimeentulotukea saavien 18 – 24- vuotiaiden osuus on kasvanut vuodesta 2006 lähtien ja on
yli maan keskiarvon.
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2.1.3. Varhaiskasvatus ja koulutus
Varhaiskasvatus
Selevä Paletti on syksyllä 2009 hankkeen alkaessa koonnut lähtötilannetietoja mm. lasten varhaiskasvatuksesta ja opetuksesta.

Tilastotietoa vuosilta 2009

Kauhajoki Teuva

Isojoki

Karijoki

Yhteensä

asukasluku 31.12.2009

14.274

5.951

2.394

1.532

24.151

syntyneet

171

42

16

9

238

alle 6-vuotiaita lapsia

987

385

137

88

1.597

* alle 6-vuotiaita lapsia päivähoitopalveluiden piirissä

444

182

66

48

740

*erityistä tukea saavat alle 6-vuotiaat lapset

16

5

4

0

25

esiopetusikäisiä lapsia (päivähoidossa + koulussa)

82)

63 (40 + 23)

22 (0 + 23)

11 (9 + 2)

259

*erityistä tukea saavat esiopetusikäiset lapset

10

0

1

0

11

alkuopetusikäisiä lapsia (1 lk + 2 lk)

133

51

24

(164 + 144)

(67 + 66)

(27 + 24)

(11 + 13)

516

* erityisopetussiirtojen määrä

126

50

13

2

191

* osa-aikaisen erityisopetuksen tarve

397

132

145

22

698

162 (80 +

308

perusopetuksen piirissä olevat erityistä tukea saavat
oppilaat

Lähteet:
Peruskoulun oppilaat ja erityisoppilaat syksyllä 2009 / Tilastokeskus, 13.11.2009
Osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2008 saaneet peruskoulun oppilaat kunnittain / Tilastokeskus, 13.11.2009
Väestötiedot / Tilastokeskus, kunnat -tilasto 1.1.2009
Suupohjan alle 6-vuotiaiden tuen tarpeen kartoitus / keltot, syksy 2009

Koulutus
Koulutustasomittari on Tilastokeskuksen kehittämä mittari, joka lasketaan 20 vuotta täyttäneen väestön
suorittaminen tutkintojen koulutusasteista. Mittari huomioi väestön koulutusasteen mukaan ja tiivistää
tiedot yhdeksi indikaattoriksi. Esim. 252 tarkoittaa 2,5 vuodenkoulutusta peruskoulun jälkeen.

Koko maa
Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Teuva

2006
313
185
191
248
226

2007
319
191
193
252
230

2008
325
193
198
256
237

2009
330
197
201
261
241

Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki

Koulutustaso on kaikissa Suupohjan kunnissa alhaisempi kuin maassa keskimäärin.
Peruskoulun suorittaminen
Isojoen, Karijoen ja Teuvan peruskouluista saadun tiedon mukaan kaikki peruskoulun 9. luokkalaiset ovat
saaneet päättötodistuksen viime vuosina. Kauhajoella vuosina 2009 – 2010 kaikki oppilaat ovat saaneet
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päättötodistuksen. Kauhajoella vuonna 2007 ja 2008 yhdeltä oppilaalta on jäänyt oppivelvollisuus suorittamatta, kun vastaava luku 2001 oli 6 ja 2002 kolme oppilasta.
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
Indikaattori ilmaisee koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17-24- vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Koulutuksen ulkopuolelle jääneillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ko. vuonna eivät
ole opiskelijoita tai joilla ei ole tutkintokoodia eli ei perusasteen jälkeistä koulutusta:

Lähde:
SOTKAnetin indikaattoripankki

Tilaston mukaan koulutuksen ulkopuolelle jääneitä on vähemmän kuin maassa keskimäärin.
Kauhajoella vuonna 2010 jäi peruskoulun yhteisvalinnan jälkeen 10 oppilasta ilman opiskelupaikkaa. Täydennyshaun jälkeen kaikki oppilaat olivat saaneet opiskelupaikan. Isojoella, Karijoella ja Teuvalla kaikki
oppilaat ovat saaneet jatkokoulutuspaikan.
Kolmas Ovi – projektissa on kartoitettu niiden nuorten lukumäärää, jotka keskeyttävät koulunkäynnin ja
tulevat projektin asiakkaaksi. Kolmas Ovi – projektiin on vuosina 2009 – 2010 ohjautunut 48 alle 21- vuotiasta vailla ammatillista koulutusta olevaa nuorta.

Vailla
ammattikoulutusta
olevat alle 21-vuotiaat.
Kolmas Ovi 2009-2010.
-suurin osa projektiin
ohjautuneista alle 21-vuotiaista
nuorista oli projektin vuonna
2009-2010 aloittaessaan vailla
peruskoulun jälkeistä koulutusta
-suurin osa oli kyllä saanut
opiskelupaikan, mutta opiskelua
ei oltu aloitettu lainkaan tai se
oli myöhemmässä vaihessa
keskeytynyt

25
52 %
14
29 %
8
17 %
1
2%
Ei peruskoulua
Peruskoulu
Keskeytynyt ammatillinen koulutus
Keskeytynyt lukiokoulutus
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Ammattikouluttamattomien
alle 21-vuotiaiden
jakautuminen paikkakunnan
ja sukupuolen mukaan
-Suupohjan seutukunnalta projektiin
ohjautuneista
ammattikouluttamattomista nuorista
suurin osa oli Kauhajoelta.
-toiseksi eniten nuoria ohjautui
Isojoelta

42 %

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
6
1

Teuva

4

Luokka 1

Mies
58 %

Kolmas Ovi – projektiin ohjautuneista nuorista suurin
osa oli Kauhajoelta.

37

Nainen

-ilman toisen asteen koulutusta olevista
alle 21-vuotiaista enemmistö oli
miespuolisia
-ammattikouluttamattomista 28 oli
miestä ja 20 naista

Ammattikouluttamattomien nuorten suuri määrä ko. ikäluokasta kertoo toisaalta suuresta keskeytysherkkyydestä ja toisaalta myös siitä, että asiakkaita osataan ohjata palveluiden piiriin.
Etsivän nuorisotyön palveluohjaaja työskentelee osana Kolmas Ovi- projektia. 31.12.2010 palveluohjaajalla oli asiakkaana Kauhajoelta 9 nuorta ja Isojoelta 3 nuorta. Lähettävänä tahona oli toiminut sosiaalitoimi,
psykiatrian poliklinikka, oppilaitos, lastensuojelulaitos ja nuoriso-ohjaaja. Yksi nuori oli hakeutunut itse
palveluun ja kolme asiakasta oli tullut palvelun piiriin nuorisotalolla pidetyn info-tilaisuuden jälkeen.
2.1.4 Terveys
Väestön terveyttä kuvaavia indikaattoreita
Sairastavuusindeksi ilmaisee jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin avulla miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (= 100). Suupohjassa sairastavuusindeksi oli
vuonna 2009 Isojoella 114,1, Karijoella 106,8, Kauhajoella 108,5 ja Teuvalla 99,4. (Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki)

Lapsen vammaistuen saajat, osuus 0-15-v. väestöstä % vuonna 2009
Koko maa
3,5

Isojoki
5,4

Karijoki
3,2

Kauhajoki
4,3

Teuva
3,4

Lähde: Kelan tilastot 2009

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 0-15-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä
Indikaattori ilmaisee vuoden lopussa erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuuden 0-15-vuotiailla
prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Yksi henkilö on voinut olla oikeutettu yhteen tai useampaan
erityiskorvausoikeuteen yhdessä tai useammassa eri korvausluokassa. Oikeus erityiskorvaukseen tarkoittaa,
että kyseisellä henkilöllä on jokin vakava ja pitkäaikaista lääkitystä vaativa sairaus.

Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki
Lähde:
SOTKAnetin indikaattoripankki
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Lapsen vammaistuen saajia 0 – 15 v. väestöstä oli vuonna 2009 Isojoella ja Kauhajoella enemmän kuin koko
maassa keskimäärin. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 0 – 15 – vuotiaita lapsia oli Isojoella vuonna 2009 enemmän kuin maassa keskimäärin.
Lasten painotilastot

Suupohjan LLKY:n viidesluokkalaisten koululaisten
painotilastot v. 2011
80
70
60
50
40
30
20
10

Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Teuva
Yhteensä

0

Dia: Kaarina Vainionkulma

Tilastot on koottu suoraan viidesluokkalaisten tiedoista. Kunnissa on hyvin erilaisia oppilasmääriä ja tilastollisesti 1-2 sairaalloisesti lihavaa lasta näkyy erilailla pienessä luokassa ja isossa, lähes sadan oppilaan
viidesluokkalaisten joukossa. Samoin se, että Kauhajoella näkyy alipainoisten osuus merkittävästi suurempana, johtuu siitä, että juuri viidensiin luokkiin osuu useampi alipainoinen lapsi. Koko koulun tilasto näyttäisi erilaiselta. Jotta tilastoja voitaisiin aivan suoraan verrata kuntien kesken, pitäisi laskutoimitukset
tehdä asukaspohjaan nähden eli tämä tilasto on suuntaa antava.
Terveyspalveluja kuvaavia indikaattoreita
Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon käynnit / 1000 7-18 – vuotiasta: Indikaattori ilmaisee
kouluterveydenhuollon käyntien osuuden 7-18 -vuotiailla tuhatta vastaavanikäistä kohti. Kouluterveydenhuollon käynnit sisältävät terveyskeskusten kouluterveydenhuollossa tehdyt lääkärikäynnit ja käynnit muun
ammattihenkilökunnan luo, joihin kuuluvaksi myös koulussa suoritetut 6-7 -vuotiaiden käynnit. Terveydenhuollon tilastoinnin vuoksi kouluterveydenhuollon lääkärien käynneiksi tilastoituvat vain koulussa tapahtuneet tarkastukset. lähes kaikki yksilö- ja perhevastaanotot, mitkä tapahtuvat kouluterveydenhuollon aloitteesta tai ovat oppilashuollon käyntejä tilastoituvat avosairaanhoidoksi eivätkä näy näissä tilastoissa.

Lähde:
SOTKAnetin indikaattoripankki

Kouluterveydenhoidossa käyntejä on tilaston mukaan kaikissa Suupohjan kunnissa vähemmän kuin maassa
keskimäärin.
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Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaat vuoden aikana / 1000 alle 18-vuotiasta
Indikaattori ilmaisee vuoden aikana sosiaalihuoltolain mukaisia kasvatus- ja perheneuvolapalveluja saaneiden (sekä lasten että aikuisten) määrää suhteessa alle 18-vuotiaaseen väestöön.

Lähde:
SOTKAnetin indikaattoripankki

Suupohjan kunnat käyttävät perheneuvolan palveluja vuonna 2009 koko maata enemmän Teuvaa lukuun
ottamatta. Vuonna 2010 Teuvallla perheneuvolan palvelujen käyttö on lisääntynyt.

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, lastenpsykiatria / 1000 0-12 – vuotiasta
Indikaattori ilmaisee lastenpsykiatrian avohoitokäynnit vuoden aikana tuhatta 0-12 –vuotiasta kohti.

Lähde:
SOTKAnetin indikaattoripankki

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, nuorisopsykiatria / 1000 13–17 –vuotiasta
Indikaattori ilmaisee nuorisopsykiatrian avohoitokäynnit vuoden aikana tuhatta 13–17 -vuotiasta kohti.

Lähde:
SOTKAnetin indikaattoripankki
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Lasten ja nuorten psykiatrian avohoidon käynnit ja sairaalahoitoa saaneiden lasten ja nuorten määrä on
alhaisempi kuin maassa keskimäärin.
Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneiden 0 – 17 – vuotiaiden osuus/1000 vastaavanikäistä kohden on Kauhajoella alhaisempi kuin koko maassa. Pienemmistä kunnista tilastoa ei ole saatavilla.
2005

2006

2007

2008

2009

Koko maa

4,9

5,0

5,1

5,3

4,8

Kauhajoki

2,2

3,9

2,9

3,3

3,7

Lähetteiden määrä lasten ja nuorten psykiatrialle vuonna 2009
Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Teuva

Lastenpsykiatria
1
0
11
2

Nuorisopsykiatria
2
0
17
4

Perhepäiväosasto
1
0
5
4

Lähetteiden syyt vuonna 2009
Lastenpsykiatria
ADHD 4
Käytöshäiriö 1
Mielialahäiriö 2
Konsultaatio 3
Perhetilanne 1
Itsetuhoisuus 1
Oppimisvaikeudet 2

Nuorisopsykiatria
Masennus 5
Ahdistuneisuushäiriöt 6
Käytöshäiriöt 4
Psykoottisuus 1
Konsultaatio 4
Muut 3
Lähde: Ylilääkäri Seppo Palomäen diat 2010

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, psykiatria / 1000 18 vuotta täyttänyttä
Indikaattori ilmaisee psykiatrian erikoisalan avohoitokäynnit vuoden aikana tuhatta 18 vuotta täyttänyttä
kohti.

Lähde:
SOTKAnetin indikaattoripankki

Psykiatrian laitoshoidon 25 - 64 -vuotiaat potilaat / 1000 vastaavanikäistä
Indikaattori ilmaisee vuoden aikana psykiatrisessa sairaalassa hoidettujen 25–64 -vuotiaiden potilaiden
osuuden tuhatta vastaavanikäistä kohti.
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Lähde:
SOTKAnetin indikaattoripankki

Psykiatrian avohoitokäynnit ovat Kauhajoella ja Teuvalla lähes kaksinkertaiset koko maan lukuihin verrattuna, psykiatrian laitoshoidon potilasmäärät ovat Kauhajoella maan keskiarvoa korkeammat.

Hammaslääkärikäynnit terveyskeskuksissa 0-17-vuotiailla / 1000 vastaavanikäisistä

Lähde: Sotkanetin indikaattoripankki

Suun terveydenhuollon käynnit terveyskeskuksissa hammashoitajalla 0-17 -vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä

Lähde: Sotkanetin indikaattoripankki

Hammaslääkärikäyntejä on Isojoella vähemmän kuin maassa keskimäärin, muissa kunnissa yli maan keksiarvon. Hammashoitajalla käyntejä on Isojoella eniten ja kaikissa muissakin kunnissa enemmän kuin
maassa keskimäärin.
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Päihteiden käyttö
Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa

Lähde:
SOTKAnetin indikaattoripankki

Alkoholin myynti asukasta kohden laskettuna on kaikissa kunnissa alle maan keskiarvon.

Elinympäristö
Elinympäristön turvallisuus
Suupohjan kuntiin ollaan laatimassa yhteistä turvallisuussuunnitelmaa vuoden 2011 aikana. Turvallisuussuunnitelman tiedot ja suositukset huomioidaan seuraavassa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa.
Lasten ja nuorten suhde elinympäristöön, ympäristökokemukset
Kauhajoki on kohdekuntana kansainvälisessä lasten ja nuorten arkiliikkumista, ympäristökokemuksia ja
hyvinvointia tarkastelevassa tutkimuksessa. Tämän tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä seuraavassa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa.

2.1.5. Lähisuhde- ja perheväkivalta ja rikollisuus
Lähisuhde- ja perheväkivalta
Kauhajoen poliisiasemalta saatujen tietojen mukaan on liikelaitoskuntayhtymän kuntien alueella rikosilmoitusjärjestelmässä tilastoitu perheväkivaltaan liittyviä kotihälytyksiä vuosina 2005 – 2009 43 – 56 vuodessa. Vuonna 2010 perheväkivalta oli 12 lastensuojeluilmoituksen syynä alueella.
Perheväkivalta
Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Teuva

2008
5
1
33
7

2009
2
4
38
12

2010
5
0
30
20

vuosi muutos %
150
– 100
– 21,05
66,67

Lähde: Poliisin tietojärjestelmä

Lasten ja nuorten tekemät rikokset
Kauhajoen poliisiasemalta saatujen tietojen mukaan alle 15-vuotiaiden lasten näpistyksiä on poliisin tietoon tullut vuosittain 2 – 7 kappaletta ja 15 – 17-vuotiaiden näpistyksiä 1 -9 kappaletta vuosina 2005 -2009.
Alle 15 -vuotiaiden lasten ja nuorten tekemiä pahoinpitelyjä on ollut poliisilla tutkittavana vuonna 2005 1
kpl, 2006 0 kpl, 2007 4 kpl, 2008 8 kpl ja 2009 3 kappaletta. 15–18-vuotiaiden kohdalla vastaavat luvut
vaihtelevat 0 – 14 tapauksen välillä vuosittain.
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Lasten ja nuorten lukumäärät määrät epäillyistä alkoholirikoksista näkyvät seuraavassa taulukossa. Valvontaan liittyvä lainsäädäntö on muuttunut vuonna 2009, mikä näkyy tilastossa alkoholirikosten määrissä.
Vuosi
2005
2006
2007
2008
2009

alle 15-v.
3
5
10
2
0

15–17-v.
77
89
80
36
10

18–20-v.
2
2
1
1
0

Lähde: Kauhajoen poliisiasema, komisario Harri Teivaanmäki

Huumausainerikosepäilyjä alle 21- vuotiailla ei vuosina 2005 – 2009 ole juurikaan alueella ollut. Vuonna
2010 huumausainerikosepäilyt ovat lähteneet kasvuun.
Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1000 asukasta
Indikaattori ilmaisee poliisin tietoon tulleiden väkivaltarikosten eli henkeen ja terveyteen kohdistuneiden
rikosten osuuden tuhatta asukasta kohti. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Kyseessä ovat sellaiset väkivaltarikokset, joista on tehty rikosilmoitus, rangaistusvaatimusilmoitus tai annettu
rikesakko. Suuri osa rikoksista ei tule poliisin tietoon. Rikokset kirjataan tekopaikan mukaan.
2005 2006 2007 2008 2009
Isojoki

1,6

2,4

1,6

0,8

2,1

Karijoki

1,2

2,5

1,9

0,6

1,3

Kauhajoki

8,0

6,1

6,1

9,0

8,5

Teuva

3,9

1,8

2,6

2,3

2,2

Koko maa

6,3

6,4

7,1

7,1

6,7

Lähde:
SOTKAnetin indikaattoripankki

Kauhajoella poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset, rattijuopumustapaukset ja
liikennerikokset ovat yli maan keskiarvon.

2.1.6. Perhetyön ja lastensuojelun tarve
Lastensuojeluasia tulee vireille pääasiassa lastensuojeluilmoituksen kautta.
Lastensuojeluilmoitusten lukumäärät 2008 – 2010
Isojoki

Karijoki

Kauhajoki

Teuva

2008

11

6

246

39

2009

6

5

212

78

2010

19

24

251

124

Vuoden 2010 aikana tulleet lastensuojeluilmoitukset, lasten lukumäärä ikäryhmittäin
Ikäryhmä
0-2
3-6
7-12
13–15
16–17
Yhteensä

Isojoki ja Karijoki yht.
3
4
7
9
8
31

Kauhajoki
18
20
57
50
59
204

Teuva
9
10
31
11
15
76

Lastensuojeluilmoituksia on tilastoitu systemaattisesti vuodesta 2008 lähtien. Vuoden 2008 tilastoista ilmenee, että koko maassa tehtiin lastensuojeluilmoitus 4,6 % lapsista suhteutettuna väestön 0–17 -
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vuotiaisiin. Kauhajoella vastaava prosenttiluku oli huomattavasti korkeampi eli 5,8 %, muista kunnista ei
vastaavaa tietoa ole saatavilla.
Lastensuojeluilmoitusten syyt liikelaitoskuntayhtymässä vuonna 2010

Lastensuojeluilmoitusten tekijät
Lastensuojeluilmoituksia vuonna 2010 teki eniten poliisi eli noin 25 % kaikista ilmoituksista. Seuraavaksi
eniten ilmoituksia tuli koulusta (noin 11 %), anonyymilta ilmoittajalta (noin 9 %) ja terveydenhuollosta (n.
9 %).

Lastensuojelun avohuolto
Avohuollon piirissä olleet lapset Isojoella, Karijoella, Kauhajoella ja Teuvalla vuosina 2005 -2010
Vuosi

Isojoki

Karijoki

Kauhajoki

Teuva

2007

8

-

220

11

2008

-

5

225

5

2009

3

5

229

55

2010

8

19

206

95

Vuonna 2008 maaseutumaisissa kunnissa avohuollon piirissä olevien lasten lukumäärä oli 4,1 %, taajaan
asutuissa kunnissa 5,0 %, kaupunkimaisissa 7,1 % ja koko maassa keskimäärin 6,2 %. Teuvalla avohuollon
piirissä olevien lasten lukumäärä on kasvanut huomattavasti vuonna 2009 ollen noin 5 % 0-17-vuotiaista.
Avohuollon tukitoimista tilastoidaan asiakasmäärät lastensuojelun perhetyön että ehkäisevän perhetyön
osalta. Perheneuvolan asiakastiedot löytyvät palvelun kuvauksen kohdasta.
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Perhetyö 2008 – 2010
Ehkäisevä perhetyö

2008: lapsia/perheitä

2009: lapsia/perheitä

2010: lapsia/perheitä

Isojoki

23/7

23/8

24/9

Karijoki

-

7/2

10/4

Kauhajoki

91/35

97/38

96/36

Teuva

14/8

14/7

33/9

Lastensuojelun perhetyö

2008:lapsia/perheitä

2009: lapsia/perheitä

2010: lapsia/perheitä

Isojoki

12/5

0

12/6

Karijoki

-

4/2

5/3

Kauhajoki

74/30

97/42

87/38

Teuva

2/1

32/11

20/7

Lastensuojelun sijaishuolto
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on Suomessa viime vuosina kasvanut koko ajan. Vuonna 2008
koko maassa oli sijoitettuna kaikkiaan 16.000 lasta ja nuorta.
Suupohjassa lastensuojelulain mukaisia sijoituksia on eniten Kauhajoella. Teuvalla, Isojoella ja Karijoella
näkyy lastensuojelun tarpeen kasvu myös sijoitusten lisääntymisenä. Vuonna 2009 oli Teuvalla (31.12.)
sijoitettuna 2 lasta. Vuoden 2010 aikana on myös Isojoella ja Karijoella lapsia sijoitettu sijaishuoltoon.
Kauhajoella lasten sijoitukset kodin ulkopuolelle ovat kääntyneet laskuun vuonna 2001. Valtakunnallisessa
kuntien luokittelussa Kauhajoen lastensuojelutoiminta on vuonna 2008 arvioitu avohuoltoon orientoituneeksi, koska kunnassa on avohuollossa enemmän/keskimäärin lapsia ja sijoitettuja lapsia on vähemmän
kuin maassa keskimäärin. Muista kunnista ei vastaavaa arviointia ole saatavilla.
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Lähde:
SOTKAnetin indikaattoripankki

Sijoituksia tehdään joko perhehoitoon tai laitoshoitoon. Laitoshoidon osuus on kasvanut koko ajan. Seuraavasta taulukosta ilmenee perhehoidon ja laitoshoidon osuuksien kehittyminen Kauhajoella kymmenen
vuoden aikana:

30
20
10
0
Perhehoidossa

Laitoksessa
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2.2. KOKEMUKSELLINEN HYVINVOINTITIETO
2.2.1. Pienten lasten vanhemmilta kerätty tieto
Suupohjalaisten vanhempien ääntä kuultiin vuoden 2010 aikana Selevän Paletin perheparlamenteissa, 4luokkalaisten vanhemmille suunnatussa hyvinvointikyselyssä, MLL:n järjestämillä kirppareilla, erilaisissa
vanhempainkerhoissa ja tapaamisissa sekä kaikille 3-8 -vuotiaiden vanhemmille suunnatussa perhepalvelukyselyssä.
Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa sosionomiksi opiskeleva Marjo Puska toteutti opinnäytetyöhönsä liittyen
Selevälle Paletille tilaustyönä lapsiperheille suunnatun palvelukyselyn marraskuussa 2010. Opinnäytetyön
tarkoituksena on selvittää lapsiperheiden palveluntarve ja tutkia minkä verran vanhemmat ovat tietoisia
lapsiperheille suunnattujen palveluiden kokonaisuudesta ja tarjonnasta. Kyselyssä oli myös tilaisuus kertoa
mielipiteensä siitä millaisia palveluja vanhemmat toivoisivat lapsiperheille suunnattavan vastaamalla mm.
kysymykseen Mitä perhepalveluita käyttäisit, jos niitä olisi paikkakunnallasi? Selevä Paletti -hanke hyödyntää opinnäytetyön tuloksia lapsiperheille suunnattujen palvelukokonaisuuksien kehittämisessä. Koonti esitellään kunnille alkuvuoden 2011 aikana.
Keväällä eri tapaamisissa tehtyihin kyselyihin saatiin 141 vastausta (Kauhajoelta 65, Karijoelta 39, Teuvalta 27 sekä Isojoelta 10). Kyselyissä nousi esille seuraavanlaisia toiveita perheille suunnattujen palvelujen kehittämisestä:
•

Tarve lapsiperheiden kotipalvelulle nousee esille isoimpana yksittäisenä asiana (27 %:ssa vastauksista)
Lastenhoito- ja siivousapua, Apua äidille myös kotiin jo ennen kuin äiti on väsynyt, Paikka johon viedä lapset,
jos tulee yllättäviä menoja

•

Vanhemmat kaipaavat myös neuvoja ja tukea kasvatukseen liittyvissä asioissa (26 %)
Tukea kasvatukseen liittyvissä asioissa eri ikäkausina, Neuvoja kasvatuskysymyksissä, mm. lapselle rajojen asettaminen, Apua arjen jaksamiseen

•

Vertaistukea toivotaan lähes yhtä monessa vastauksessa (25 %:ssa vastauksista)
Perhe- ja avoin kerho saman ikäisten lasten vanhempien kanssa, Olenko ainoa joka väsyy? Miten huoltaa parisuhdetta?, Vertaistukea neuvola-ajan jälkeenkin, Sosiaalisen verkoston luomiseen tukea ulkopaikkakuntalaisellekin, Yhteistä tekemistä lapsille ja vanhemmille

•

Puuttuvista palveluista eniten nostetaan esiin koulujen kerhotoimintaa iltapäiviin (20%:ssa vastauksista)
Enemmän avointa kerhotoimintaa, Kouluihin lisää kerhoja ja ohjattua iltapäivätoimintaa, Pojille toimintaa

•

Terveydenhoitopalvelujen parantaminen nousee esille yhtä monissa vastauksissa
Neuvola-ajat pidemmiksi ja huomioitaisiin myös vanhempien jaksaminen, Parempia mahdollisuuksia psykoterapiaan pääsemiseksi, Kouluihin kuraattorin ja –psykologin palvelut helpommin saataville, Puheterapeuttia
kaivataan

•

Lisäksi haluttaisiin lisää leikkikenttiä ja –puistoja, joissa olisi koko perheelle tekemistä (17%:ssa vastauksista)
Pienten lasten leikkipaikkoja on vähän, Ohjattua leikkikenttätoimintaa, Laadukkaita ja monipuolisia leikkipuistoja
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2.2.2. 4-luokkalaisten kyselyn kautta kerätty tieto
SELEVÄ PALETTI toteutti keväällä 2010 hyvinvointikyselyn kaikille Suupohjan 4-luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen. Kysely muokattiin yhteistyössä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän lastensuojelun
sosiaalityöntekijöiden, kouluterveydenhoitajien, koulukuraattorien ja 4.-luokkalaisten opettajien kanssa
hankkeen tavoitteet ja arvot sekä Suupohjan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelutyö mielessä pitäen. Suupohjan alakoulut ja 4-luokkien opettajat olivat aktiivisesti mukana kyselyn käytännön
toteuttamisessa.
Kehittäjätyöntekijä Jenni Katajisto kokosi kyselyn vastaukset kunnittain sekä yhteenvetona koko seutukuntaa koskien ja toimitti ne kaikille kyselyn toteuttamiseen osallistuneille tahoille sekä kuntien johtaville
viranhaltijoille ja luottamushenkilöille alkusyksystä. Tuloksia hyödynnetään Suupohjan 0–10-vuotiaiden
lasten ja lapsiperheiden palvelupalettia sekä Suupohjan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa tehtäessä.
Suupohjan 4. -luokkalaisista kyselyyn vastasi 185 oppilasta, eli 78%. Vanhempien osalta vastausten määrä
jäi pieneksi: kyselyyn vastasi 48 vanhempaa, mikä on 20% kaikkien Suupohjan 4.-luokkalaisten vanhemmista (237 oppilasta).
Poimintoja 4.-luokkalaisten vastauksista
• 4.-luokkalaisille tärkeimpiä asioita elämässä ovat perhe (93,5 %), kaverit (70,3 %) ja koti (65 %)
• yli puolella kyselyyn vastanneista oppilaista (54 %) oli elämässä kaikki hyvin: menestyminen koulussa ja harrastuksissa, kunnossa olevat koti- ja kaveriasiat sekä terveys ja ravinto
• Perheet tekevät yhdessä monia asioita. Kyselyssä perheen yhteiseksi ajanvietoksi nähtiin ”tavallinen arki” kotitöineen, kyläilyineen, tv:n katseluineen jne. Perheen yhdessäolon ei tarvitse välttämättä olla jotain hienoa ja
järjestettyä, vaan riittää että ollaan läsnä: kuunnellaan ja keskustellaan. Lapsista 91 % viihtyy kotona, mihin
varmasti vaikuttaa perheiden yhteinen ajanvietto
• viihtyisä koulu on 4.-luokkalaisten mielestä sellainen, jossa ei kiusata. Näin vastasi 44 % oppilaista
• kunnan tärkeimmät palvelut ovat koululaisten mielestä: harrastukset 75 %, kouluterveydenhoitaja 59 % ja kirjasto 38 %. Liikunta- ja urheilupaikkoja sekä -mahdollisuuksia toivoo lisää 35 %:a. Palveluita, kuten kauppoja,
huvipuistoa ja hotelleja kaipaa lisää 22 % oppilaista
• Suupohjan 4.-luokkalaiset kokevat voivansa vaikuttaa asioihin riittävästi: 59 % ei kaipaa mielipiteensä kuulemista nykyistä enempää. Kotona lapset saavat vaikuttaa arkipäivän valintoihin, kuten menemisiinsä ja esimerkiksi ruokailuun. Koulussa oppilaat saavat vaikuttaa valintoihin, jotka koskevat esimerkiksi askartelun yhteydessä tehtäviä materiaalivalintoja ja leikkejä / pelejä
• 4.-luokkalaiset elävät suhteellisen huoletonta elämää: 77 % oppilaista ei ole huolissaan mistään. Asiat, jotka
huolettavat 17 %:a vastaajista liittyivät sosiaalisiin suhteisiin, kaveriasioihin, vanhempien riitelyyn, tai siihen, että lapsi pelkää isovanhempiensa menettämistä
• 4.-luokkalaiset kokevat olonsa turvalliseksi. Kotona on turvallista 92 %:n mielestä, koulussa 90 %:n mielestä ja
kunnassa yleensä 88 %:n mielestä.
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Poimintoja vanhempien vastauksista
• 85 % vanhemmista koki, että koti- ja perheasiat ovat mallillaan, vastaajista 58 % oli sitä mieltä, että työ ja talous olivat kunnossa ja 52 % vastaajista koki terveytensä hyväksi
• vanhemmista 75 % mainitsee arkiset asiat perheen yhteisiksi. Arkisilla asioilla viitataan muun muassa seuraaviin
asioihin: kotityöt, ruokailu, saunonta, kaupassakäynti, puutarhatyöt, oleilu ja lepo
• viihtyisässä koulussa on vanhempien mielestä tärkeää itse koulurakennus (48 %) ja muut asiat, kuten lasten
tasa-arvoinen kohtelu, tiedonkulku, vanhemmat mukana koulun toiminnassa, hyvä ruoka, muu henkilökunta, ”lapsi saa olla lapsi”, kerhotoimintaa, välituntivalvonta jne. (40 %). Opettajan ominaisuudet (37,5 %) ja kiusaamiseen puuttuminen (37,5 %) koetaan myös tärkeiksi viihtyisän koulun elementeiksi
• hyvän opettajan ominaisuudet ovat vanhempien mielestä (100 %): huumorintaju, iloisuus, innostavuus, oppilaasta välittäminen, lasten tasa-arvoinen kohtelu jne. Hyvä opettaja on vanhempien mielestä (60 %) sellainen
”Joka osaa pitää kurin”
• pieni enemmistö vanhemmista (53 %) koki, että opettajilla ei ole yleensä riittävästi aikaa kuunnella oppilaita.
Vastaavasti 4.-luokkalaisista kuitenkin 140 eli 76 % koki, että opettajilla on aikaa kuunnella heitä.
• vanhempien mielestä kotikunnan palveluista tärkeimpiä ovat: harrastukset 65 %, lääkäri 56 % ja kouluterveydenhoitaja 52 % sekä kirjasto (46 %)
• perhettään koskeviin asioihin kokee voivansa vaikuttaa 70 % vanhemmista. Asia, joihin vanhemmat kokevat
eniten voivansa vaikuttaa, on lasten koulu- ja harrastusasiat (27 %) Vanhemmat kokevat oman aktiivisuuden
tärkeäksi: ”Kaikkeen voi vaikuttaa, jos on mielenkiintoa.”
4-luokkalaisten ja heidän vanhempiensa kyselyn tulokset löytyvät kokonaisuudessaan liitteistä 1. ja 2.
2.2.3. Kouluterveyskyselyt
Isojoki, Kauhajoki ja Teuva olivat mukana vuonna 2009 toteutetussa kouluterveyskyselyssä. Opettajan
ohjaama luokkakysely tehdään kunnan kaikkien peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaille sekä lukioiden 1.
ja 2. vuosikurssien opiskelijoille.
Seuraavaan on koottu eräitä kouluterveyskyselyn tietoja, suluissa on vastaava tieto vuodelta 2007
Peruskoulun 8-9- luokkalaiset
Vähintään yksi vanhempi työttömänä vuoden aikana
Vanhemmat eivät aina tiedä viikonloppuiltojen olinpaikka
Koulun fyysisissä työoloissa puutteita
Vaikeuksia opiskelussa
Ei yhtään läheistä ystävää
Terveydentila keskinkertainen tai huono
Päivittäin vähintään kaksi oiretta
Ylipainoa
Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus
Harrastaa liian vähän liikuntaa viikossa
Tupakoi päivittäin
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran
Toistuvasti rikkeitä vuoden aikana
Vaikea päästä koululääkärin vastaanotolle
Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa

Isojoki
% oppilaista
35 (30)

Kauhajoki
% oppilaista
35 (27)

Teuva
% oppilaista
26 (21)

E-P
% oppilaista
29

34 (38)

29 (24)

30 (31)

34

59 (44)
38 (-)
6 (9)
35 (24)
25 (-)
18 (23)
16 (22)
69 (-)
15 (22)
30 (36)

62 (63)
31 -)
6 (12)
16 (15)
19 (-)
26 (19)
13 (13)
55 (-)
13 (17)
18 ((25)

61 (61)
23 (-)
14 (8)
21 (23)
21
13 (15)
13 (11)
57 (51)
15 (18)
22 (33)

50
30
9
16
17
18
13
53
14
19

3 (1)
20 (49)
60 (31)
13 (18)
10 (9)

4 (5)
23 (15)
38 (42)
25 (20)
14 (8)

7 (3)
22 (21)
47 (37)
18 (16)
16 (5)

4
17
41
20
10
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Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat
Vähintään yksi vanhempi työttömänä vuoden aikana
Vanhemmat eivät aina tiedä viikonloppuiltojen olinpaikka
Koulun fyysisissä työoloissa puutteita
Vaikeuksia opiskelussa
Ei yhtään läheistä ystävää
Terveydentila keskinkertainen tai huono
Päivittäin vähintään kaksi oiretta
Ylipainoa
Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus
Harrastaa liian vähän liikuntaa viikossa
Tupakoi päivittäin
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran
Toistuvasti rikkeitä vuoden aikana
Vaikea päästä koululääkärin vastaanotolle
Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa

Kauhajoki
% oppilaista
27 (18)

Teuva
% oppilaista
35 (24)

E-P
% oppilaista
26

19 (21)

28 (26)

31

29 (32)
33 (-)
8 (8)
15 (7)
15 (-)
13 (14)
7 (9)
44 (-)
4 (4)
26 (30)

25 (28)
31 (-)
9 (9)
21 (16)
14 (-)
19 (12)
7 (7)
61 (-)
6 (7)
34 (28)

33
34
8
16
15
17
10
48
9
25

1 (6)
6 (3)
57 (56)
11 (16)
3 (1)

4 (10)
11 (3)
58 (42)
21 (16)
2 (4)

5
6
44
13
2

Yksityiskohtaisemmat tulokset kouluterveyskyselystä löytyvät liitteestä 3.

2.3. ASIANTUNTIJATIETO
Suupohjan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinnassa on kuultu asiantuntijatiedon saamiseksi
ammattilaisten, järjestöjen ja seurakuntien edustajien ajatuksia lasten ja nuorten hyvinvoinnin nykytilasta ja kehittämistarpeista. Asiantuntijoita kuultiin keväällä 2010 kunnittain järjestetyissä hyvinvointisuunnitelman työverstastilaisuuksissa. Tilaisuudet pidettiin Teuvalla kulttuuritalo Orrelassa 30.3., Karijoella
kunnanvaltuuston salissa 31.3., Kauhajoella kaupunginvaltuuston salissa 13.4. sekä Isojoella koulukeskuksen opettajanhuoneessa 15.4. Tilaisuuksissa käytiin läpi hyvinvointisuunnitelman laadintaprosessia ja taustaa sekä tuotettiin ryhmätöinä asiantuntijatietoa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista, pahoinvoinnista, perhepalveluiden tämän hetken tilanteesta ja kehittämistarpeista.
Työverstaisiin osallistui lasten, nuorten ja perheiden kanssa työtä tekeviä ammattilaisia niin neuvolasta,
varhaiskasvatuksesta, koulusta, nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimesta, perhetyöstä, lastensuojelusta kuin
myös seurakunnista, MLL:stä ja urheiluseuroista. Lisäksi mukana oli myös kunnan johtavia viranhaltijoita
ja luottamushenkilöitä. Teuvalla oli 40 osallistujaa, Karijoella 30, Kauhajoella 50 ja Isojoella 20 osallistujaa. Kaikissa työverstaissa osallistujat olivat mukana erittäin aktiivisesti.
Työverstaiden ryhmät tuottivat tietoa kehitystä edistävistä ja tukevista palveluista sekä korjaavista palveluista niin alle kouluikäisten, kouluikäisten, nuorten kuin perheidenkin näkökulmasta.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ohjausryhmä on kokouksissaan lisännyt omat kommenttinsa
työverstaiden tuloksiin.
Liitteenä ovat työverstaiden kuntakohtaiset tulokset, liite 4.

2.4. HENKILÖSTÖMITOITUKSIA JA KUSTANNUSTIETOJA
Lukuja
Leikkikenttien määrä: Isojoki 6, Karijoki 4, Kauhajoki 46, Teuva 18 (2009–2010).
Selevä Paletti- hanke on selvittänyt lapsiperheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten lukumäärän
Suupohjan kunnissa vuodenvaihteessa 2009/2010 ja 2010/2011.
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Kauhajoki
Äitiys- ja lastenneuvolan, kouluterveyshuollon henkilöstö
8

Teuva

Isojoki

Karijoki

yht.

3

1

1

13

Varhaiskasvatushenkilöstö
- päivähoito, esiopetus

131

54

19

13

217

Alku- ja erityisopetuksen henkilöstö

74

29

6

2

111

Koululaisten ap/ip-kerhotoiminnan henkilöstö

5

4/2

2

3

14

Perhetyön ja lastensuojelun henkilöstö

13

2

1,5

0,5

17

Perheneuvolan henkilöstö (palvelee kaikkia kuntia)

5

-

-

-

5

Seurakunnan lapsi- ja perhetyön henkilöstö

10

3

1

2

16

Yhteensä

247

95

30,5

21,5

393

Lasten lukumäärä / kiertävä erityislastentarhanopettaja
Lasten päivähoidosta annetun lain mukaan kunnan käytettävissä tulee olla erityislastentarhanopettajan
palveluja lasten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti (PhL muutos 22.12.2006/1255). Suupohjan
kunnissa tarve selvitettiin Helminauha –hankkeen aikana vuosina 2007-2009. Selvityksen pohjalta seutukuntaan perustettiin kolme kiertävän erityislastentarhanopettajan tointa. Kahden on Kauhajoen kaupungissa ja heistä toisen palveluja myydään myös Isojoelle ja yksi toimi on Teuvan kunnassa ja hänen palveluita myydään Karijoelle. Seutukunnassa on siis 1 kelto / 530 lasta.
Oppilaat / kuraattori
Isojoki ja Teuva
Isojoella oppilaita perusopetuksessa 241 / kuraattori 2 päivää viikossa
Teuvalla oppilaita perusopetuksessa ja lukiossa 711 / kuraattori 3 päivää viikossa
Teuvalla ja Isojoella on yhteinen kuraattori, yhteensä 952 oppilasta / kuraattori
Karijoki
Oppilaita peruskouluissa 1- 6 – luokilla 74 / ei koulukuraattorin palveluja
7- 9 – luokkien opetus on Kristiinankaupungissa
Kauhajoki
Oppilaiden määrä perusopetuksessa 1466 ja lukiossa 198
Määräaikaisia koulukuraattoreita 3, Koulupsykologipalvelut ostopalveluina
Yhteensä Kauhajoella 1664 oppilasta / 3 kuraattoria = 554 oppilasta / kuraattori
Lapsia asiakkuudessa / perhetyöntekijä
Perhetyössä asiakasmäärät perhetyöntekijää kohden vaihtelevat perheen tarvitseman tuen perusteella.
Yksi perhetyöntekijä työskentelee keskimäärin 6 - 10 perheen kanssa samanaikaisesti.
Lapsia asiakkuudessa / sosiaalityöntekijä
STM:ssä valmisteltavien laatusuositusten mukaan lastensuojeluasiakkuudessa yhdellä sosiaalityöntekijällä
saa olla 35 lasta. Sosiaalityöntekijöiden asiakasmääriä on seurattu elokuusta 2010 saakka. Asiakasmäärät
vaihtelevat kokoaikaisilla sosiaalityöntekijöillä, enimmillään yksi sosiaalityöntekijä on toiminut yli 70 lapsen vastuutyöntekijänä.
TEAviisari näyttää kunnan terveydenedistämisaktiivisuuden (TEA) suunnan
TEAviisari on kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden edistämisessä kuvaava verkkopalvelu. TEAviisaripalvelu tukee kuntien ja alueiden terveydenedistämistoiminnan suunnittelua ja johtamista. Terveyden
edistämisen toimintaa kuvataan palvelussa termillä terveydenedistämisaktiivisuus (TEA), joka tulee englanninkielisestä käsitteestä health promotion capacity building. Kaikkien osa-aineistojen taustalla on tiedonkeruu, joka kohdistuu terveyskeskusten, peruskoulujen tai kunnan liikuntatoimen johtoon. Aineistoa on
täydennetty muista lähteistä.
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Terveydenedistämisaktiivisuutta voi TEAviisarissa tarkastella kolmella eri toimialalla
•
•
•

perusterveydenhuolto
peruskoulut
liikunta

sekä seitsemästä eri näkökulmasta
•
•
•
•
•
•
•

sitoutuminen
johtaminen
terveysseuranta ja tarveanalyysi
voimavarat
yhteiset käytännöt
osallisuus
muut ydintoiminnat

Seuraavassa taulukossa on TEAviisarin lukuja, jotka koskevat perusterveydenhuollon, peruskoulun ja liikunnan
voimavaroja. Taulukossa luvut ovat pistemääriä, jotka on muodostettu yhden tai useamman kysymyksen perusteella. Luku 0 = ei toteudu, 1 – 25 paljon kehitettävää, 26 – 74 toteutuu vaihtelevasti ja 75 - 100 toteutuu hyvin.
LLKY

TERVEYDENEDISTÄMISAKTIIVISUUS
Perusterveydenhuolto 2010:
Terveydenhoitajien henkilöstömitoitus verrattuna kansalliseen
suositukseen
Lääkäreiden henkilöstömitoitus verrattuna kansalliseen suositukseen
Kouluterveydenhuolto, terveydenhoitajia verrattuna suositukseen
Äitiys- ja lastenneuvola, terveydenhoitajia verrattuna suosituksiin
Peruskoulut 2009:
Terveydenhoitaja
Lääkäri
Psykologi
Sosiaalityö
Avustaja
Tukiopetus
Erityisopetus
Opettaja
Opetusryhmäkoko
Kouluruokailu
Liikunta 2010:
Yksi tai useampi liikunnan ammattihenkilö
Lasten ja nuorten harjoitusvuorot
maksuttomia

Isojoki
59

Karijoki
71

Kauhajoki
54

Teuva
49

Koko maa
56

88

77

13

29

75

87

100

67
tiedot
puuttuvat

tiedot
puuttuvat

tieto puuttuu
tieto puuttuu

70
0
0
97
7
81
46
51
13
100

33
0
75
0
46
63
58
52
50
100

64
7
56
62
41
37
41
40
21
25

100

100

100

99

100

100

100

83

Johtopäätökset TEAviisarista
TEAviisarin mukaan liikelaitoskuntayhtymässä äitiys- ja lastenneuvoloissa on terveydenhoitajia suositusten
mukaisesti. Terveydenhoitajia kouluterveydenhuollossa on alle maan keskiarvon, samoin lääkäreitä. Peruskoulussa psykologin palveluja on Teuvalla yli maan keskiarvon, Kauhajoella selvästi alle. Koulun sosiaalityö on Kauhajoella kunnossa, mutta Teuvalla ei (vuonna 2010 on palkattu Teuvalle koulukuraattori, joten
luku on muuttunut). Tukiopetusta Teuvalla ja Kauhajoella on enemmän kuin maassa keskimäärin. Kouluruokailuun osallistuvat kaikki oppilaat. Liikuntatoimessa henkilöstöä on suositusten mukaisesti ja lasten
harjoitusvuorot ovat maksuttomia.
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Kustannuksia
Kustannuksista seurataan sosiaalitoimen ja terveystoimen, erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun kustannuksia.
Sosiaalitoimen nettokustannukset euroa/asukas
Isojoki

Karijoki

Kauhajoki

Teuva

Koko maa

2007

1305

1092

1145

1165

1298

2008

1418

1206

1291

1234

1401

2009

1542

1383

1386

1288

1490

Terveystoimen nettokustannukset euroa/asukas
Isojoki

Karijoki

Kauhajoki

Teuva

Koko maa

2007

1922

1617

1494

1466

1409

2008

2175

1908

1604

1658

1528

2009

2119

1595

1801

1865

1570

Teuva

Koko maa

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset yhteensä euroa/asukas
Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
2007

3227

2709

2639

2632

2707

2008

3592

3114

2895

2893

2929

2009

3662

2978

3187

3154

3061

Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki

Erikoissairaanhoidon nettokustannukset euroa/asukas
Isojoki

Karijoki

Kauhajoki

Teuva

Koko maa

2007

994

961

850

858

850

2008

1136

1189

907

1002

920

2009

1133

993

1029

1083

954

Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki

Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian kustannukset v. 2010 (oma toiminta + ostopalvelut)
Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Teuva
Lastenpsykiatria
10 959 e
98 116 e
165 259 e
18 695 e
Nuorisopsykiatria 200 905 e
6 049 e
303 074 e
24 031 e
Yhteensä kalliin
211 864 e
104 165 e
468 333 e
42 726 e
hoidon tasaus
88 526 e
32 322 e
23226 e
0e
huomioiden
123 338 e
71 843 e
445 107 e
42 726 e
Lähde: Sairaanhoitopiirin tilastot

Yhteenveto:
Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset yhteensä ovat nousseet vuodesta 2007 kaikissa kunnissa.
Karijokea lukuun ottamatta kustannukset ovat vuonna 2009 olleet maan keskiarvoa korkeammat. Sosiaalija terveystoimen kustannuksia on vaikea arvioida erikseen, koska kokonaisuuteen vaikuttaa hyvin paljon
kumpaan ikäihmisten palvelut tilastoituvat.
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Lastensuojelun kustannukset vuonna 2010, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva yhteensä:

Avohuolto
Perhehoito
Laitoshoito

Isojoki
32 053 e
43 123 e

Karijoki
10 225 e
33 769 e

Kauhajoki
302 518 e
74 418 e
1 713 328 e

Teuva
82 476 e
22 777 e
177 842 e

Yhteensä
427 498 e
97 195 e
1 968 062

Lastensuojelun avohuollon kustannukset ovat nousseet vuonna 2010 kaikissa kunnissa, koska avohuoltoon
on panostettu lasten sijoitusten ehkäisemiseksi. Perhehoidon kustannukset ovat Kauhajoella vähentyneet
jatkuvasti. Laitoshoidon kustannukset ovat kasvaneet Isojoella, Karijoella ja Teuvalla aikaisempiin vuosiin
verrattuna, mutta sijoitettujen lasten lukumäärät ovat edelleen pysyneet näissä kunnissa vähäisenä huolimatta lastensuojelutarpeen kasvusta. Kauhajoella lastensuojelun laitosmenot ovat vuonna 2010 olleet
noin 100 000 euroa pienemmät kuin vuonna 2009.

3. Lasten ja nuorten palvelut Suupohjassa
Tässä suunnitelmassa lasten ja nuorten palvelut jaotellaan seuraavasti
1) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät, tukevat ja ongelmia ehkäisevät palvelut
2) lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä korjaavat palvelut
Kasvua ja kehitystä edistävään toimintaa kuuluu kasvuyhteisöjen turvallisuus, virikkeellisyys ja riskiolosuhteita ehkäisevä toiminta sekä erilaiset peruspalvelut. Kasvua tukevalla toiminnalla tuetaan lasta ja huoltajia lapsen kasvatuksessa.
Kasvua korjaavia palveluja taas ovat lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu sekä muut lasten ja perheiden
erityispalvelut (Kuntaliitto 2008)

Lastensuojelu on koko kunnan laajaalainen tehtäväkokonaisuus
… kasvuolot: kasvuyhteisöjen turvallisuus, virikkeisyys ja
riskiolosuhteita vähentävä ja ehkäisevä toiminta
… kasvua ja kehitystä edistävät
Peruspalvelut
… neuvola, päivähoito,
koulu, terveydenhuolto,
mielenterveysja päihdepalvelut,
nuorisotyö, liikuntatoimi
ym.

…. kasvua tukevat
….. kasvua korjaavat
Ehkäisevä
lastensuojelu

Lapsi- ja
perhekohtainen
lastensuojelu
Dia: Sirkka Rousu 2008

Lapsuuden eri ikävaiheissa

Liitteenä on nuorten palveluryhmän kokoama esite nuorten palveluista Suupohjassa, liite 5.
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3.1. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT, TUKEVAT JA ONGELMIA EHKÄISEVÄT PALVELUT
3.1.1.Selevä Paletti –hanke monialaisten lapsiperhepalveluiden kehittäjänä
SELEVÄ PALETTI on Väli-Suomen Lasten, nuorten ja perheiden –hankekokonaisuuden, KASPERIn osahanke.
Hankkeen rahoitus tulee STM:n KASTE-kehittämisohjelmasta. Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2009 31.10.2011.
Selevä Paletti -osahankkeen tavoitteena on mallintaa 0-10-vuotiaiden lasten ja lapsiperheiden palveluista
SELEVÄ palveluPALETTI, vanhemmuutta ja vertaisuutta tukeva Suupohjan perhekeskustoimintamalli. Tämä
edellyttää jatkuvaa tiedonkeruuta lapsiperheiden tarpeista ja lapsiperhepalveluiden tilanteesta sekä olemassa olevien palveluiden näkyväksi tekemistä, uusien palveluiden kehittämistä sekä palveluiden saavutettavuuden parantamista perheiden näkökulmasta. Palvelupaletti sisältää palveluiden kuvauksen ja lapsiperheille kohdennetun palveluohjauksen lisäksi myös työntekijöille ja muille lapsiperhetoimijoille suunnatun työkalupakin perheiden palveluohjauksesta ja lapsiperhepalveluiden kehittämisestä. Suupohjan perhekeskustoimintamallin ja lapsiperheiden palveluohjauksen punaisena lankana ovat kasvatuskumppanuus,
osaamisen ja osallisuuden lisääminen sekä vanhemmuuden ja vertaisuuden tukeminen. Tavoitteena on
ennakoiva ja moniammatillinen palvelujen tuottamisen malli, joka vahvistaa lasten ja heidän vanhempien
hyvinvointia ja terveyttä.
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja on uudistettu monialaisesti ja moniammattillisesti sektorirajat
ylittäen. Suupohjan lapsiperheiden Selevää palveluPalettia kehitettäessä on otettu huomioon lapsiperheiden tarpeet, toiveet ja odotukset. Tämä lisää lasten ja perheiden osallisuutta. Palveluiden kohdentaminen
tarpeita vastaavaksi vaikuttaa perheiden hyvinvointiin.
MONIALAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN
Selevä Paletti –hanke on omalta osaltaan pyrkinyt luomaan ja vahvistamaan lapsiperheiden palveluiden
tuottamiseen yhteistyön rakenteita. Kehittämisareenana on ollut kaikki alle 10-vuotiaiden lasten ja heidän
perheidensä parissa työtä tekevät toimijat ja palvelut.
Selevän Paletin punaiseksi langaksi valittu kasvatuskumppanuus lisää yhteistä visiota monialaisesta yhteistyöstä sekä lapsiperhepalveluiden toimijoiden kesken että toimijoiden ja vanhempien välillä. Kasvatuskumppanuus on iso mahdollisuus monialaisen toiminnan kehittämiselle ja toisten tekemään työhön tutustumiselle. Kasvatuskumppanuuskoulutus toimii monialaisen toiminnan kehittämisen ja yhteistyön toteutumisen kantavana ja saattelevana voimana myös hankkeen jälkeiseen elämään. Kasvatuskumppanuus liittyy
sekä monialaiseen yhteistyöhön että vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön.
Kehittämistyöryhmien kokoamisessa on otettu huomioon monialainen toimijoiden edustus. Vanhempien
kutsuminen mukaan työryhmiin on tuonut uudenlaisen äänen kehittämistyöhön. Monialainen yhteistyö on
tarjonnut tilaisuuden nähdä toisten työkenttää ja osaamista. Se helpottaa myös yhteistyönväylää arjessa
tehtävään työhön. Työryhmissä toimiessa jokainen toimii oman ammatillisen / henkilö-kohtaisen osaamisensa asiantuntijana ja tuo siitä näkökulmasta tärkeät ja oleelliset seikat esille. Tätä kautta yhteistyö on
antanut mahdollisuuden tarkastella laajemmin palveluiden tarpeita ja toteuttamista. Käytännön kehittämistoiminnassa mukana olemisen kautta on syntynyt hyvä vuorovaikutus eri toimijoiden välille. Jokainen
on kokenut hyötyvänsä yhteistyöstä.
Yhdessä tekeminen ja kehittäminen on myös helpottanut lapsiperheiden palveluiden kehittämistä ja kohdentamista. Niin toimijoiden kuin vanhempien kuulemiset ovat avartaneet ja suunnanneet toimintaa tarpeita vastaavaksi. Vanhemmilla on ollut mahdollisuus ilmaista omat tarpeensa suhteessa palveluihin ja
palvelun tuottajiin ja ne on voitu ottaa huomioon palveluiden kehittämisessä.
Vanhemmat ovat olleet aktiivisesti mukana kehittämässä palveluiden sisältöjä. Yhteistyössä heidän kanssaan on kehitetty myös palveluiden arvioinnin ja palautteen-antamisen menetelmiä. Palveluiden kehittämisen ja arvioinnin lisäksi on tärkeää huomioida osallisuus myös palveluprosessin aikana. Tätä välittömän,
toimintaa suuntaavan palautteen antamisen mallia tullaan kokeilemaan perhevalmennuksen jokaisella
ryhmäkerralla. Ryhmään tultaessa kerrotaan odotuksista ja ryhmän jälkeen annetaan palautetta vastasiko
palvelu odotuksia / tarpeita. Perhevalmennusta toteuttavat hyödyntävät palautetta seuraavia tapaamiskertoja miettiessään.
Järjestöjen ja seurakunnan vahva sitoutuminen kehittämistoimintaan (mm. perhevalmennus, avoin toimin-
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ta) on luonut mahdollisuudet lapsiperhepalveluiden laaja-alaiselle yhteistyölle. Suupohjan lapsiperheiden
palvelupaletissa pyritään siihen, että kunnan, liikelaitoksen, järjestöjen ja seurakuntien palvelut täydentävät toisiaan. Yhteistyön ja yhteisen palvelupaletin tuottamisen kautta voidaan paremmin koordinoida
toimintoja ja saadaan myös esille puuttuvat palvelut.
Vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen palveluiden kehittämisessä on edesauttanut tietoisuutta toistensa
palveluista ja työtehtävistä. Muiden työstä tietoiseksi tuleminen on edellytys palveluohjauksellisen työotteen omaksumiseen. Se edesauttaa, että perheet saavat oikeaa palvelua mahdollisimman oikea-aikaisesti.
Seutukunnallisuus on ollut monialaisen yhteistyön osalta paitsi haastava niin myös kiinnostava kehittämisympäristö.
Hankkeeseen sisältyy seuraavia kehittämisosiota:
- toimijoiden ja lapsiperheiden äänen kuuleminen
- palveluohjauksellinen toimintatapa perheiden kohtaamisessa
- Suupohjan laajennettu perhevalmennusmalli
- avoin varhaiskasvatus, perhetupatoiminta
- vanhemmuuden ja vertaisuuden tukeminen, kotiunikoulu
- ennaltaehkäisevä perhetyö neuvolassa ja varhaiskasvatuksessa
- opettajien tutustumispäivät esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa
3.1.2. Neuvolapalvelut
Neuvolatyön perinteiset painopisteet ovat olleet ehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen, joiden tavoitteena on perheiden, lasten ja nuorten arjen hyvinvointi. Neuvolatyön rungon muodostavat määräaikaiset
terveystarkastukset ja terveysneuvonta. Terveyden edistämisen lisäksi neuvolan erityistehtävänä on väestön rokottaminen.
Perhesuunnitteluneuvola ja äitiysneuvola
Perhesuunnitteluneuvolan tehtävä on auttaa ja neuvoa seksuaaliterveyteen ja ehkäisyyn liittyvissä asioissa
sekä raskauden suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.
Äitiysneuvolan tavoitteena on edistää tulevien vanhempien sekä sikiön ja vastasyntyneen lapsen terveyttä
ja hyvinvointia. Neuvola auttaa vanhempia valmistautumaan vanhemmuuteen ja edistää terveellisiä elintapoja. Neuvolasta annettava tuki suunnataan koko perheelle, erityisesti huomioiden parisuhde ja vanhemmuus, johon olennaisena osana kuuluu isän rooli ja vastuu vanhempana. Näihin keskitytään erityisesti
perhevalmennusryhmissä.
Äitiysneuvolan tehtävänä on edellisten lisäksi synnytykseen valmentaminen, raskausajan pulmien tunnistaminen ja tarvittaessa äidin jatkohoidon järjestäminen. Suositusten mukaan äiti käy normaalisti sujuvan
raskauden aikana terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla 11 -15 kertaa. terveydenhoitaja tekee synnytyksen jälkeen 1-2 kotikäyntiä.
Lastenneuvola
Lastenneuvolan tavoitteena on edistää lasten terveyttä ja perheiden hyvinvointia sekä kaventaa perheiden
välisiä terveyseroja. Lastenneuvola seuraa ja tukee alle kouluikäisen lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Se tukee perheitä kasvussa vanhemmuuteen ja rohkaisee vanhempia luottamaan omiin
kykyihinsä ja voimavaroihinsa. Neuvolassa kiinnitetään huomiota lapsiperheiden pulmien varhaiseen havaitsemiseen ja tarkoituksenmukaisen avun järjestämiseen.
Suositusten mukaan lapselle tehdään 16 määräaikaistarkastusta ennen kouluikää. Näistä 5 tekee lääkäri
yhdessä terveydenhoitajan kanssa (laajennettu terveystarkastus). Noin puolet tarkastuksista tehdään alle
1-vuotiaille. Lastenneuvolassa on käytössä Lene-menetelmä (leikki-ikäisen neurologinen arvio) 4-vuotiaille
ja KEHU! -menetelmä 5-vuotiaille. 5-vuotiaan tarkastus sisältää kyselylomakkeen, jossa vanhemmat arvioivat lapsensa kasvua ja kehitystä. Ylimääräisiä neuvolakäyntejä järjestetään tarpeen mukaan.
Terveydenhoitaja tekee mahdollisuuksien mukaan ensimmäisen kotikäynnin ensimmäistä lastaan odottavaan perheeseen jo ennen lapsen syntymää (VaVu -haastattelu). Lapsen syntymän jälkeen terveydenhoitaja tekee vähintään yhden kotikäynnin. Lastenneuvolassa on käytössä äidin mielialaseula, EPDS.
Lastenneuvola tekee moniammatillista yhteistyötä muiden lapsiperheiden parissa työskentelevien: terveyskeskuspsykologin, depressiohoitajan, perheneuvolan, perhetyön, sosiaalitoimen ja varhaiskasva-tuksen
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kanssa. Tapaamiset ovat 2 kuukauden välein. Lisäksi yhteistyötä tehdään puhe- ja toimintaterapeuttien ja
fysioterapeutin kanssa. Terveydenhoitajia osallistuu lasten kuntoutustyöryhmään.
3.1.3. Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus on lapsen eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. Vanhemmilla on lastensa ensisijainen
kasvatusoikeus ja kasvatusvastuu ja yhteiskunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut tukevat lapsen kotikasvatusta.
Yhteiskunnan järjestämää, valvomaa ja tukemaa julkista varhaiskasvatustoimintaa toteutetaan päivähoidon eri toimintamuodoissa ja esiopetuksessa. Päivähoidon tasavertaisia toimintamuotoja ovat perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, lapsen kotona tapahtuva hoito sekä päiväkotihoito. Avointa varhaiskasvatustoimintaa on tarjolla kunnan, seurakunnan ja eri järjestöjen järjestämänä päivä- ja perhekerhoissa sekä
avoimessa päiväkodissa.
Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjataan valtakunnallisen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman
pohjalta laadituilla kunnan omilla kuntakohtaisilla, yksikkökohtaisilla ja yksilökohtaisilla varhaiskasvatusja esiopetussuunnitelmilla.
Varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavia kasvatuspäämääriä ovat
•

HENKILÖKOHTAISEN HYVIN VOINNIN EDISTÄMINEN
Luodaan perusta sille, että kukin lapsi voi toimia ja kehittyä omana ainutlaatuisena persoonana kunnioittaen jokaisen yksilöllisyyttä.

•

TOISET HUOMIOON OTTAVIEN KÄYTTÄYTYMISMUOTOJEN JA TOIMINTATAPOJEN VAHVISTAMINEN
Lapsi suhtautuu myönteisesti itseensä, toisiin ihmisiin, erilaisiin kulttuureihin ja ympäristöönsä. Lapsi
oppii ottamaan muita huomioon ja välittämään toisistaan.

•

ITSENÄISYYDEN ASTEITTAINEN LISÄÄMINEN
Lapsi saa taitojensa ja kykyjensä mukaisesti oppia huolehtimaan itsestään ja läheisistään, ja tehdä itseään koskevia päätöksiä ja valintoja. Lapsi saa iloita oppimisestaan ja saa oppia omatoimisuutta niin,
että huolenpito ja turva ovat koko ajan lähellä.

Isojoen varhaiskasvatuspalvelut
Lasten päivähoitoa järjestetään Isojoella päiväkoti Nurmennukassa sekä perhepäivä-hoitona hoitajien kotona. Päivähoito on ollut vuoden 2009 alusta sivistystoimen alaisuudessa. Kaikille päivähoitoa tarvitseville
järjestyy paikka.
Päiväkodissa on kaksi ryhmää, joista toinen ryhmä tarjoaa vuoropäivähoitoa (ilta- ja viikonloppuhoitoa).
Päiväkodin johtajana toimii päivähoidon ohjaaja. Henkilökunta koostuu lastentarhanopettajista, lähihoitajista, päivähoidon avustajista, tarvittaessa henkilökohtaisista avustajista. Keittiö- ja siivoustyöt hoitaa
ravitsemistyöntekijä-siistijä.
Erityislastentarhanopettajan palvelut on järjestetty ostopalveluna Kauhajoen kaupungilta. Kiertävä erityislastentarhanopettaja (KELTO) käy Isojoella noin 3 päivänä kuukaudessa ja tarpeen mukaan. Moniammatillinen yhteistyöryhmä (Monni) kokoontuu kerran kuukaudessa KELTO:n kokoonkutsumana.
Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään koulun tiloissa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattorina
toimii päivähoidon ohjaaja. Toiminnassa on yleensä kaksi ohjaajaa, ja lisäksi apuohjaajia tarpeen mukaan.
Tarvittava aamupäivähoito järjestetään hoitopaikoissa.
Toimintansa vuoden 2010 alussa aloittanut päiväkoti sijaitsee aivan koulun vieressä, joten yhteistyömahdollisuudet ovat jo fyysisestikin hyvät.
Kesäisin päivähoidon toimesta järjestetään leikkikenttätoimintaa alle kouluikäisille.
Isojoen vanhempainyhdistyksessä on mukana päivähoidon edustaja.

33

Karijoen varhaiskasvatuspalvelut
Karijoen kunnan varhaiskasvatuksen vastuualue kuuluu Kasvatus- ja opetuslautakunnan
hallinnon alaisuuteen. Varhaiskasvatuksen vastuualue sisältää päivähoidon, esiopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan.
Päivähoidon toimintaperiaatteitamme ovat: Hyvä ja turvallinen perushoito ja kasvatus, kodinomaisuus,
lapsen/perheen yksilöllinen huomioiminen/kasvatuskumppanuus ja toiminnan joustavuus. Päivähoito tapahtuu perhepäivähoidossa joko hoitajien kotona tai ryhmäperhepäivähoitokodeissa.
Päivärinteen päiväkoti/ryhmis on tarkoitettu pääasiassa esiopetusikäisille lapsille. Lisäksi päiväkodilla on
aamu- ja iltapäivätoimintaa. Myös Myrkyn kylän koululla annetaan esiopetusta. Toimintaperiaatteena on
luoda turvallinen ja monipuolinen oppimisympäristö, joka tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Esiopetus tekee yhteistyötä koulun ja lasten vanhempien kanssa ja tarjoaa näin mahdollisimman
tutun ja turvallisen koulunaloituksen koulunsa aloittaville lapsille.
Erityislastentarhanopettajan sekä erityisopettajan palvelut on järjestetty. Varhaiskasvatus tekee myös
tiivistä yhteistyötä mm. lasten- ja perheneuvolan, kuntoutusohjaajan, terapeuttien, sosiaalipuolen, koulun
ja seurakunnan kanssa.
Varhaiskasvatuksessa toimii 0 -6 vuotiaille RÄPYLÄ-ryhmä, joka vastaa koulujen oppilashuoltoryhmää. Kokoonpano on: Kelto, lastenneuvolan terveydenhoitaja, perhepäivähoidon ohjaaja, esikoulunopettaja, kuntoutusohjaaja, ja sosiaalityöntekijä. Tarpeen vaatiessa kutsutaan mukaan muita asiantuntijoita ja vanhempia.
Kauhajoen varhaiskasvatuspalvelut
Kauhajoella varhaiskasvatuksen vastuualueeseen kuuluu päivähoito, esiopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta. Kauhajoella toimii neljä kunnallista päiväkotia, kaksi yksityistä päiväkotia sekä viisi ryhmäperhepäiväkotia. Yhdessä päiväkodeista toteutetaan vuorohoitopäivähoitoa sekä yhden kunnallisen päiväkodin
toiminta painottuu esiopetukseen. Lisäksi eri puolilla Kauhajokea toimii 44 perhepäivähoitaja. Avointa
varhaiskasvatustoimintaa on tarjolla kaupungin, seurakunnan ja eri järjestöjen yhteistyönä aloitetussa
perhetuvassa sekä seurakunnan päivä- ja perhekerhoissa.
Varhaiskasvatusikäisten erityistä tukea tarvitsevien lasten varhainen ja erityinen tuki toteutetaan siinä
päivähoitopaikassa, jossa lapsi on hoidossa. Kauhajoella on kaksi erityislastentarhanopettajaa, joiden palvelut ovat käytettävissä niin päivähoidossa kuin kotona hoidossa ja seurakunnan kerhoissa olevien lasten
kasvun tukemiseksi. Yhteistyö lastenneuvolan, perhetyön ja lastensuojelun kanssa toteutetaan lapsen ja
perheen tarpeen mukaan.
Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa sekä koulujen yhteydessä toimivissa esiopetustoimipaikoissa Kauhajoen esiopetussuunnitelman mukaisesti. Esioppilailla on mahdollisuus erityisopettajan ja oppilashuoltoryhmän palveluihin.
Koulujen yhteydessä toimiva aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu esioppilaille ja pienille koululaisille, lähinnä 1-2-luokan oppilaille sekä kaikille erityisoppilaille. Aamu- ja iltapäivätoimintaa toteutetaan
seitsemässä eri toimipaikassa.
Kauhajoen varhaiskasvatuspalvelujen toiminta-ajatus on
”Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään lapsen edun ja perheen tarpeiden mukaisesti vanhempien ja
kasvattajien välisen hyvän kasvatuskumppanuuden hengessä, turvallisessa ja avoimessa toimintaympäristössä.”
Teuvan varhaiskasvatuspalvelut
Teuvan varhaiskasvatuspalvelut ovat vuoden 2009 alusta kuuluneet sivistystoimen alaisuuteen. Varhaiskasvatusta järjestetään päivähoidon eri toimintamuodoissa (perhepäivähoito, ryhmikset, päiväkoti, lapsen
kotona tapahtuva perhepäivähoito), koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa, sekä avoimena varhaiskasvatuksena mm. avoimessa päiväkodissa ja seurakunnan päivä- ja perhekerhoissa. Teuvan kunta tukee
seurakunnan päiväkerhotyötä osallistumalla toiminnan kustannuksiin.
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Esiopetusta järjestetään päiväkodilla kahdessa eri ryhmässä, Riipin koululla erillisessä esiopetusryhmässä
sekä kahdella koululla 1-2 – luokan yhteydessä.
Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena Teuvalla on
•
•
•
•

huolehtia yhdessä kotien kanssa lapsen hyvinvoinnista, kehityksestä ja oppimisesta
tarjota lapsille jatkuvat ja turvalliset ihmissuhteet
järjestää lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa, sekä suotuisa ja turvallinen kasvuympäristö
lapsen yksilöllisyyden ja erityistarpeiden huomioiminen

Teuvan kunnan Varhaiskasvatussuunnitelmassa erityisesti päivähoidon arvoiksi on määritelty
•

•
•

•

turvallisuus: turvallisuutta luovat selkeät rajat ja päivärytmi. Lapsen hoidon jatkuvuus pyritään takaamaan niin että ympärillä on turvallinen ja pysyvä henkilökunta. Myös ympäristön turvallisuudesta
huolehditaan
sosiaaliset taidot: päivähoidossa lapsilla ja aikuisilla on yhteiset pelisäännöt, toisia kunnioitetaan ja
otetaan huomioon myös toisten toiveet ja tarpeet. Hyvät tavat ovat toisten kunnioittamista
lapsen yksilöllinen huomioiminen: lapsen itsetunnon myönteistä kehitystä tuetaan, lasta kannustetaan löytämään omat vahvuutensa. Jokainen lapsi päivähoidossa saa kokea, että häntä arvostetaan ja
hänet hyväksytään sellaisena kuin hän on
oppiminen: lapsi oppii kaiken aikaa. Asioita tutkitaan, ja siihen annetaan lapselle mahdollisuus. Uusia
opittuja asioita harjoitellaan arjessa ja leikeissä.

Teuvalla on kiertävä erityislastentarhanopettaja, jonka työpanoksesta osa myydään Karijoen kunnalle.
Esioppilaiden osalta erityisen tuen järjestämisestä vastaavat erityisopettajat.
Teuvalla toimii VARSO – moniammatillinen varhaiskasvatuksen yhteistyöryhmä, jossa mukana on lapsen
kasvua ja kehitystä tukevia yhteistyökumppaneita mm. lastenneuvolan terveydenhoitajat, psykologi, sosiaalityöntekijä, lasten kuntoutusohjaaja, puheterapeutti ja perhetyöntekijä.

3.1.4. Ennaltaehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotiapu
Ennaltaehkäisevä perhetyö on toimintaa, jolla pyritään tunnistamaan, ehkäisemään ja helpottamaan lasten, nuorten ja perheiden arjen pulmia mahdollisimman varhain. Tavoitteena on keskustelemalla, ohjaamalla ja yhdessä tekemällä, perheen omien voimavarojen avulla, edistää perheen arjessa selviytymistä
sekä lapsen hyvää kasvua ja kehitystä. Ennaltaehkäisevä perhetyö on lyhytkestoista, tavoitteellista ja
suunnitelmallista tukea perheelle perheen kotona tai vertaisryhmissä. Yhdessä perheen kanssa tehdään
palvelusuunnitelma, jossa sovitaan työn tavoitteista ja toimintatavoista. Palvelu on perheille maksutonta.
Ennaltaehkäisevää perhetyötä voidaan tarjota mm. tilanteissa, joissa arjen sujuminen, perheenjäsenten
jaksaminen tai oma vanhemmuus huolestuttaa, sosiaalinen verkosto ei toimi jostain syystä, tai lapsen kasvussa ja kehityksessä on huolta.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän alueella on mallinnettu syksyn 2010 aikana neuvolan perhetyön malli. Varhaiskasvatukseen mallia kehitellään kevään 2011 aikana. Toki ennaltaehkäisevää perhetyötä tehdään mm. koulujen, sosiaalityön, perheneuvolan sekä mielenterveyspalvelujen asiakkaiden kanssa.
Lapsiperheiden kotipalvelua tarjotaan seutukunnassa osana ennaltaehkäisevää perhetyötä. Perhetyöntekijä auttaa ja tukee perhettä arkielämään, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä kodinhoitoon asioissa. Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotipalvelusta voidaan periä palvelun määrän, laadun, palvelun käyttäjän maksukyvyn ja perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu (sosiaalihuoltolaki
607/83) 9 §.
Tärkeä osa ennaltaehkäisevää perhetyötä ovat erilaiset avoimet kokoontumispaikat, joissa lapsiperheet
tapaavat toisiaan, tutustuvat keskenään ja verkostoituvat jakaakseen arjen kokemuksia ja tukeakseen
toisiaan kasvatuksellisissa kysymyksissä. Kauhajoella ja Teuvalla on avointa varhaiskasvatustoimintaa,
Isojoella perhetyö suunnittelee perhekahvilatoiminnan aloittamista. Karijoella MLL ja seurakunta järjestävät kerhotoimintaa.
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3.1.5. Koulujen oppilashuolto
Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.
Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon avulla pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan oppimisen
esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita ongelmia riittävän ajoissa ja puuttumaan niihin. Oppilashuollon
tavoitteena on myös ongelmia ennaltaehkäisevästi edistää myönteisen vuorovaikutuksen ilmapiiriä kouluyhteisössä.
Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Oppilashuoltopalveluihin sisältyvät koulukuraattoripalvelut ja kouluterveydenhuolto. Oppilashuoltotyötä koordinoidaan ja kehitetään moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. Oppilashuolto-ryhmän työstä
vastaa koulun johtaja.
Oppilashuoltoryhmän toimintaperiaatteena on luottamuksellisuus. Oppilasta koskevia tietoja voivat saada
vain ne henkilöt, joiden työtehtävä ja vastuu sitä edellyttävät. Oppilashuoltoryhmässä voidaan käsitellä
vanhempien luvalla lapsen tai nuoren oppimisen ongelmia sekä sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia. Eri
opettajat voivat jakaa huolensa jotain oppilasta tai oppilasryhmää koskien. Tällöin pohditaan työnjakoa,
miten asiassa edetään. Ryhmässä käsitellään myös koko kouluyhteisöä tai kokonaista luokkaa koskevia
asioita. Vakavat kiusaamistapaukset tai lastensuojelutarvetta koskevat asiat käsitellään oppilashuoltoryhmässä.
Isojoen oppilashuolto
Koulussa toimii 1) laajennettu oppilashuoltoryhmä 2) 0-5 lk oppilashuoltoryhmä 3) 6-9 lk oppilashuoltoryhmä sekä 4) erityisopetustiimi
1) Laajennettuun oppilashuoltoryhmään kuuluu rehtori ja/tai apulaisrehtori, kuraattori. erityisopettajat, oppilaanohjaaja, kouluterveydenhoitaja. sosiaalityöntekijä, vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä, päivähoidonohjaaja, nuorisosihteeri, koululääkäri, koulupsykologi, hammashoitaja, koulupoliisi?
vanhempien edustaja? sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita.
Ryhmä kokoontuu 1 – 2 kertaa lukuvuodessa sekä tarvittaessa. Ryhmän koollekutsuja ja johtaja on
rehtori. Ryhmän tehtävä on ohjata, arvioida ja kehittää koulun oppilashuoltoa. Se määrittelee oppilashuollon lukuvuoden toimintamallit kulloistenkin voimassa olevien säädösten ja käytettävissä olevien resurssien mukaan.
2) 0-5 – luokkien oppilashuoltoryhmään kuuluu rehtori ja/tai apulaisrehtori, kuraattori, luokkia opettavat erityisopettajat, kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita
Ryhmä kokoontuu kerran viikossa. Ryhmää johtaa rehtori/apulaisrehtori. Ryhmän tehtävä on käsitellä
sille tuodut joko yleiset tai oppilaskohtaiset oppilashuollolliset asiat. Oppilashuoltoryhmän tehtävä on
määritellä kulloinkin tarvittavat tukitoimet sekä niistä vastaavat henkilöt. Oppilashuoltoryhmä valvoo
ja seuraa tukitoimien toteutumista.
3) 6-9- luokkien oppilashuoltoryhmään kuuluu rehtori ja/tai apulaisrehtori, kuraattori, oppilaanohjaaja,
luokkia opettavat erityisopettajat, kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita.
Ryhmän tehtävä on käsitellä sille tuodut joko yleiset tai oppilaskohtaiset oppilashuollolliset asiat. Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on määritellä kulloinkin tarvittavat tukitoimet sekä niistä vastaavat henkilöt. Oppilashuoltoryhmä valvoo ja seuraa tukitoimien toteutumista.
4) Erityisopetustiimiin kuuluu rehtori/apulaisrehtori, erityisopettajat, luokanopettaja ja aineenopettaja.
Tiimin tehtävä on suunnitella ja koordinoida koulun tarjoamia tukitoimia.
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Karijoen oppilashuolto
Alakoulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu 1kert/kk, tai tarpeen vaatiessa. Ryhmän kuuluvat: Karijoen ja
Myrkyn koulun yhteinen rehtori, koulun terveydenhoitaja, erityisopettaja, esikoulunopettaja, perhepäivähoidon ohjaaja, sosiaalipalveluista sosiaalityöntekijä tai vastaava ja tarpeen vaatiessa luokanopettaja.
Tarpeen mukaan voidaan kutsua myös muita ”asiantuntijoita”, tai vanhempia mukaan oppilashuoltoryhmään.
Kuraattoripalveluja ei ole käytettävissä.
Kauhajoen oppilashuolto
Kauhajoella alakoulujen oppilashuoltoryhmiin kuuluvat luokanopettajat, rehtorit tai koulun johtajat, osaaikaiset erityisopettajat, koulukuraattorit ja kouluterveydenhoitajat.
Yläkoululla, lukiossa, keski-asteen kouluissa ja erityisopetuksessa ryhmään kuuluvat myös opinto-ohjaajat.
Luokanopettaja tai luokanvalvoja osallistuu oppilashuoltoryhmään, kun hänen luokkansa asioita pohditaan
ryhmässä. Tarvittaessa ryhmään kutsutaan mukaan oppilaan vanhemmat, sosiaalityöntekijä, lääkäri, perheneuvolan työntekijä, poliisi tai muu koulun ulkopuolinen yhteistyökumppani, asiantuntija.
Kauhajoen Koulukeskuksen laajennetussa oppilashuoltoryhmässä sosiaalityön ja perheneuvolan edustus on
mukana säännöllisesti kerran kuukaudessa. Oppilashuoltoryhmät kokoontuvat kunkin koulun suunnitelman
mukaan. Suurissa kouluissa kokoonnutaan jopa kerran viikossa ja pienimmissä kouluissa saattaa kokous olla
kerran lukukaudessa sekä aina tarpeen mukaan.
Koulukuraattori
Kuraattori tukee oppilasta ja hänen perhettään koulunkäyntiin ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Koulukuraattorin työ on ns. muutostyötä jonka tavoitteena on yksilön, ryhmän ja koko kouluyhteisön muutosprosessit sosiaalityön keinoin.
Koulukuraattoripalveluita on määritelty perusopetus-, lastensuojelu- ja kansanterveyslaissa.
Koulukuraattorin työ koostuu pääasiassa kahdenkeskisistä tukikeskusteluista ja sosiaalisista selvityksistä
oppilaan ja hänen verkostonsa kanssa. Keskustelun aiheina voi olla esimerkiksi käyttäytyminen, sosiaaliset
suhteet, ristiriitatilanteet kotona, koulussa tai vapaa-ajalla sekä tunne-elämä. Tarvittaessa kuraattori on
yhteydessä kotiin, oppilashuoltoryhmään, lastensuojeluun tmv. ja tekee heidän kanssaan yhteistyötä. Ongelmia pyritään ennaltaehkäisemään ja jo syntyneisiin ongelmiin puututaan mahdollisimman varhain. Koulukuraattorin kanssa käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia lapsen edun mukaisesti.
Kuraattori voi tarvittaessa pitää koko luokalle tai ryhmälle tunteja, työmenetelminä voi mm. olla ryhmäyttäminen, erilaiset teemat, kyselyt ja ryhmän havainnointi.
 ryhmäytykset
 kotikäynnit
 ohjaaminen koulun omiin ja ulkopuolisiin palveluihin
 sosiaalisten lausuntojen ja lähetteiden tekeminen
 vanhemmuuden tukeminen
 kriisityö
 lasten- ja nuorta tukevien verkostojen aktivointi
 päivittäiset opettajien ja koulun henkilöstön kanssa käydyt konsultaatio keskustelut
 tiedottaminen
 asiakaskäyntien seuranta
 hyvinvointia tukevien toimintakulttuurin luominen
 seutu- ja valtakunnallinen työ
 oppilashuoltoryhmät
 koulun ulkopuoliset työryhmät (esim. NuKuTe)
 nivelvaiheen oppilashuoltotyö
Koulukuraattoriresurssit ovat eri kunnissa erilaiset. Kauhajoella toimii perusopetuksen puolella ja lukiossa
tällä hetkellä kolme kuraattoria. Teuva ja Isojoki on juuri saanut yhden kuraattorin, joka työskentelee
kaksi päivää viikosta Isojoella ja kolmena päivänä hän on Teuvalla. Karijoella ei varsinaista kuraattoria
ole, vaan sosiaalitoimi huolehtii koulujen sosiaalityöstä.
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Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon päätehtävänä on lapsen ja nuoren kokonaisvaltainen psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen seuranta ja tukeminen eri elämänvaiheissa. Asiakkaina ovat lapset
ja nuoret sekä heidän perheensä. Koululaisia, opiskelijoita ja perheitä ohjataan valitsemaan terveyttä
edistäviä elintapoja sekä opastetaan itsehoitoon.
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on myös koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen.
Yläluokkien, lukion ja ammatillisten koulujen terveydenhuolto auttaa omalta osaltaan nuorta opiskelukykyyn, ammatinvalintaan ja tulevaan ammattiin liittyvissä kysymyksissä.
Erityisopetuksen oppilaiden mahdollisten kuntoutussuunnitelmien päivitykset ja kuntoutuksen sujuvuuden
varmistaminen kuuluu kouluterveydenhuollon palveluihin, jos nämä ovat erikoissairaanhoidosta tai vammaispalvelukeskuksesta kouluterveydenhuoltoon siirtyneet.
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yhteistyökumppaneina ovat lasten ja nuorten vanhemmat, koulukuraattorit, koulun opetus- ja muu henkilöstö, perheneuvola, terveyskeskuspsykologi, sosiaalitoimi, erikoissairaanhoito ja nuoriso- ja liikuntatoimi. Terveydenhoitaja on jäsenenä koulun oppilashuolto- ja kriisiryhmissä.
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon määräaikaistarkastuksia ohjeistaa sosiaali- ja terveysministeriön uusi
asetus (2009). Kaikilta osin Suupohjassa ei kokonaisuus vielä toteudu, vaan siihen siirrytään vuoden 2011
aikana:
Kouluterveydenhoitajalla on terveystapaaminen jokaisen oppilaan kanssa vuosittain. Jokaisessa tapaamisessa käsitellään fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä pyritään tunnistamaan riskitekijöitä ja
puuttumaan ongelmiin mahdollisimman varhain. Määräaikaisseulonnat tehdään kouluterveydenhuollon
suunnitelman mukaan (kasvu, ryhti, näkö, kuulo, RR, BDI-13 mielialakysely).
1., 5., 8. lk:lla toteutetaan laaja terveystarkastus, jolloin oppilaalla on myös lääkärintarkastus. Vanhemmat kutsutaan mukaan joko terveydenhoitajan- tai lääkärintarkastukseen. Nuorison terveystodistus tehdään 8. luokalla.
Opiskeluterveydenhuollossa tehdään määräaikaiset terveystarkastukset 1. ja 2. opiskeluvuonna. Asetuksen
mukaan tulossa on vielä lääkärintarkastus 2. opiskeluvuotena.
Seulontatutkimukset (kasvu, ryhti, näkö, kuulo, RR, Hb, mieliala- ja päihdekyselyt) tehdään
opiskeluterveydenhuollon suunnitelman mukaan.
Jokaisessa tapaamisessa käsitellään nuoren psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia, pyritään tunnistamaan riskitekijöitä ja puuttumaan ongelmiin mahdollisimman varhain kunnioittaen opiskelijan yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta.
Määräaikaistarkastusten lisäksi koululaisilla ja opiskelijoilla on mahdollisuus ottaa terveydenhoitajaan
yhteyttä, kun häntä vaivaa jokin asia. Kuuntelu, keskustelu, ohjaus ja neuvonta ovat keskeistä mahdollisten henkilökohtaisten ongelmien ja tuntemusten purkamisessa:
- kiusaamisasiat, yksinäisyys, kotihuolet, masennus, syömishäiriöt, unettomuus, jännittäminen,
opiskeluvaikeudet, ihmissuhdeongelmat ym
- ensiapu, tilapäiset kivut ja säryt sekä tarvittaessa pienet sairaanhoidolliset toimet
Tartuntatautien ehkäisy, neuvonta ja rokotuksista huolehtiminen kuuluvat terveydenhoitajan tehtäväkenttään.
Päihdevalistus, seksuaalisen kasvun tukeminen sekä ohjaus ja neuvonta seksuaaliterveys- ja ihmissuhdekysymyksissä kuuluvat toimenkuvaan.
Erilaisissa kriisitilanteissa (elämänkriisit, traumat, menetykset, avioerot perheissä ym.) on terveydenhoitaja avainasemassa kouluyhteisössä.
Teuvan oppilashuolto
Teuvalla oppilashuoltoryhmät kokoontuvat alakouluilla ja esiopetuksessa vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa, pääsääntöisesti siis kerran syys- ja kerran kevätlukukaudella. Tämän lisäksi kokoonnutaan aina
tarvittaessa akuuttien oppilasasioiden käsittelyä varten, tällöin kutsutaan paikalle tarvittavat henkilöt.
Yhteiskoululla oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu kerran viikossa ”pienellä ryhmällä” ja kaksi kertaa lukuvuodessa laajennetulla oppilashuoltoryhmällä.
Varhaiskasvatuksessa toimii koulujen oppilashuoltoryhmiä vastaava moniammatillinen VARSO-työryhmä
noin kerran kuukaudessa.
Jos mahdollista oppilashuoltoryhmän kokouksessa sovitaan aina seuraava kokoontumisaika tai syyslukukauden alussa sovitaan säännölliset kokoontumisajat koko lukuvuodelle.
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Alakoulujen oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettajat, terveydenhoitaja, terveyskeskuspsykologi ja koulukuraattori. Päiväkodin esiopetusryhmien oppilashuoltoryhmään kuuluvat päiväkodinjohtaja,
lastentarhanopettaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja ja terveyskeskuspsykologi. Luokanopettaja ja
muut opettajat tai koulunkäyntiavustajat kutsutaan ryhmään silloin, kun käsitellään oppilasasioita, jotka
liittyvät heidän työhönsä. Vanhempia voidaan kutsua myös aina tarvittaessa.
Yhteiskoulussa ”pieneen oppilashuoltoryhmään” kuuluvat rehtori, erityisopettaja, oppilaan ohjaaja (opo),
terveydenhoitaja ja koulukuraattori. Laajennettuun ryhmään kuuluvat lisäksi vararehtori, terveyskeskuspsykologi, koulupoliisi sekä seurakunnan, nuorisotoimen että sosiaalitoimen edustajat. Luokanvalvoja ja
muut opettajat osallistuvat oppilashuoltotyöryhmään sovitusti, samoin oppilaan vanhemmat.
Erikseen kutsutusti oppilashuoltoryhmän kokouksiin voi osallistua myös muita koulun yhteistyötahoja.
Suupohjan ammatti-instituutin oppilashuolto
OPISKELIJAHUOLTORYHNMÄ (OHR)
Opiskelijahuoltoryhmä on moniammatillinen työryhmä, jonka tavoitteena on edistää opiskelijan hyvää
oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia ja sen ylläpitämistä.
Ryhmän kokoonpano: kuraattori, opo, terveydenhoitaja, erityisopettaja, tarvittaessa luokanvalvoja, koulutusjohtaja.
Toiminta: Opiskelijahuoltoryhmän toiminnan kokonaistavoitteena on ehkäistä opintojen merkittävää viivästymistä sekä turhia opintojen lopettamisia.
Opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu kauppaoppilaitoksella ja ammattikoululla joka viikko ja maatalousoppilaitoksella kerran kuussa.
Opiskelijan asiaa käsitellään ryhmässä, kun opiskelija tarvitsee tehostettua tukea. Tätä ovat edeltäneet
luokanvalvojan ja OHR:n tukitoimet, jotka eivät kuitenkaan ole tuottaneet tulosta. Opiskelija kutsutaan
oppilashuoltoryhmään. Alaikäisen opiskelijan huoltajalle tiedotetaan asiasta ja tarjotaan mahdollisuutta
osallistua OHR:n palaveriin, jossa nuoren asioita käsitellään. Palaverissa päätetään lähityöntekijä, jonka
kanssa nuori alkaa selvittää tilannettaan. Nuorelle annetaan tapaamisaika lähityöntekijälle ja samalla
selvitetään nuorelle miten asioita tulee hoitaa.
Jos opiskelija jättää kaksi kertaa tulematta tapaamisiin tai siirtää aikaa toistuvasti, eivätkä opinnot etene,
opiskelija ohjataan koulutusjohtajan puheille. Koulutusjohtaja ja opiskelija keskustelevat opintojen mahdollisesta jatkumisesta ja sen edellytyksistä. Koulutusjohtaja ohjaa opiskelijan ottamaan yhteyttä omaan
lähityöntekijäänsä mahdollisimman pian (viikon kuluessa).
Jos opiskelija ei halua tukitoimia, opiskelijan tulee ilmaista se selvästi. Tällöin opiskelijan on kuitenkin
osoitettava opinnoissa edistymisensä luokanvalvojalle sopimuksen mukaan.
Jos opinnot eivät kaikista edellä mainituista tukitoimista huolimatta edisty, tulee ajankohtaiseksi opiskelijan oma eroaminen tai koulusta erottaminen.
Koulutuskeskus Sedun oppilashuolto
Sedu Kauhajoen oppilashuolto toimii siten, että opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran
kuukaudessa. Ryhmä kutsutaan kokoon myös aina tarpeen vaatiessa. Opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat
Sedu Kauhajoen lähijohtaja, opinto-ohjaaja, opiskelijakuraattori, terveydenhoitaja sekä psykologi (vielä
syksyn 2010 aikana). Tarvittaessa myös opiskelija, hänen ryhmänohjaajansa, opettajansa tai vanhemmat
voidaan kutsua ryhmään opiskelijaa koskevien asioiden käsittelemisen ajaksi.
Opiskelijahuoltoryhmässä yleisimpiä käsiteltäviä asioita ovat opiskelijoiden poissaolot, opiskelujen suorittamisen viivästyminen ja erityistä tukea tarvitsevien (hojks) opiskelijoiden asiat. Myös huoli joko yksittäisestä opiskelijasta tai opiskelijaryhmästä tulee monesti opiskelijahuoltoryhmässä käsiteltäväksi.
Ryhmä pyrkii nopeasti reagoimaan ongelmatilanteissa. Esimerkiksi kiusaamisepäillyissä opiskelijahuoltoryhmä haastattelee mahdollisimman nopeasti osapuolet ja miettii tarvittavat toimet asian ratkaisemiseksi.
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3.1.6. Perusterveydenhuolto
Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät ja ongelmia ehkäisevät palvelut
Perusterveydenhuolto kuuluu Suupohjan peruspalveluliikelaitoksen organisaatiossa hoidon ja hoivan palvelualueeseen. Hoidon ja hoivan palvelualueen perustehtävänä on tuottaa, kehittää ja turvata oikea-aikaiset
ja vaikuttavat terveys- ja avopalvelut liikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntien asukkaille yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa. Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti ja yhdenvertaisesti painopisteenä ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä toiminta.
Valtakunnallisella tasolla perusterveydenhuollon kehittäminen on kuvattu Terveys 2015- ohjelmassa, joka
on yhteistyöohjelma, joka pyrkii terveyden tukemiseen ja edistämiseen kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.
Se on tarkoitettu terveydenhuollon ohella myös muille hallinnonaloille, koska väestön terveyteen vaikuttavat paljon terveydenhuollon ulkopuoliset asiat, kuten elämäntavat, ympäristö, tuotteiden laatu sekä
muut terveyttä tukevat ja vaarantavat tekijät. Väestöryhmien välisten terveyserojen kaventuminen on
Terveys 2015 -ohjelman keskeisiä tavoitteita. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan
kansallista toimintaohjelmaa terveyserojen pienentämiseksi.
Perusterveydenhuolto Suupohjan alueella osallistuu Terveys 2015-ohjelman mukaiseen POTKUhankkeeseen. POTKU -hankkeen tavoitteet noudattavat liikelaitoskuntayhtymän oman strategian ennakoivaa, suunniteltua, ennaltaehkäisevää ja asiakaslähtöistä linjaa. Potku-hanke on osa Toimiva terveyskeskus -ohjelmaa, Väli-Suomen Potku -hanketta ja Etelä-Pohjanmaan osahanketta. Hankkeen tarkoituksena on muuttaa pitkäaikaissairauksia sairastavien potilaiden hoito päivystyskeskeisestä, akuuttisairauksiin
keskittyvästä toiminnasta ennaltaehkäiseväksi, suunnitelluksi ja potilaskeskeiseksi hoidoksi.
Osana POTKU-hanketta liikelaitoskuntayhtymässä keskitytään erityisesti paljon palveluja käyttäviin asiakkaisiin, palvelu- ja hoitoprosessien parantamiseen hoitovastuullisten tiimien avulla, asiakkaiden omavastuun kasvattamiseen sekä monimuotoisempaan palvelutuotantoon (mm. puhelinkontaktien ja ryhmätoimintojen lisääminen).
Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten
ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009) tuli voimaan 1.7.2009. Kunta on velvollinen järjestämään asetuksen mukaiset määräaikaiset terveystarkastukset 1.1.2011 alkaen. Uusi asetus lisää työmäärää
neuvolatoiminnoissa erityisesti laajojen terveystarkastusten osalta. Lisäksi ennaltaehkäisevän työn määrä
ja mm. varhainen puuttuminen on kirjoitettu asetukseen aikaisempia suosituksia huomattavasti yksityiskohtaisemmin.
Kokonaisuutena perusterveydenhuollossa on tavoite toimia osana moniammatillista palveluverkostoa lähellä lasten ja nuorten omaa lähiympäristöä. Toimintamuotona ovat ennaltaehkäisevät terveystarkastukset,
seulonnat ja vastaanotot sekä pitkäaikaissairauksien hoito ja tuki yksilöllisesti

3.1.7. Perheneuvola
Perheneuvolan tehtävänä on antaa maksutta ja ilman lähetettä apua ja tukea lapsen ja nuoren kasvuun ja
kehitykseen, vanhemmuuteen ja perheen vuorovaikutukseen liittyvissä tilanteissa.
Perheneuvolaan voi hakeutua esim. silloin, jos:
•
•
•
•
•

lapsen kehitys, käyttäytyminen tai tunne-elämä aiheuttaa huolta.
lapsella on pulmia päivähoidossa, koulussa tai kaverisuhteissa.
vanhemmat tarvitsevat apua vanhemmuuteen tai vanhempien välisten ristiriitojen selvittämiseen.
perheessä on ollut menetyksiä tai vaikeita elämäntilanteita.
perheessä harkitaan avioeroa tai perheenjäsenet tarvitsevat tukea erosta selviytymiseen.
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Perheneuvolan asiakkaat kunnittain 2009 - 2010

Kunta
0-6 v.
7-15 v.
16-21 v.
aikuiset
yht. Vuosi 2010, asiakkaat yht.
________________________________________________________________________________________
Isojoki
2
22
1
24
49
43
Karijoki
3
7
1
14
25
25
Kauhajoki
25
151
7
225
408
419
Teuva
6
16
1
38
61
110
________________________________________________________________________________________
yht.
36
196
10
301
543
597
Kauhajoen perheneuvolaan hakeutumisen syyt vuonna 2010:
• Pariongelmat 23
• Perheongelmat 51
• Lapsen ongelmat 151
• Lausuntopyyntö 9
• Muu syy 4
3.1.8

Lasten ja nuorten terapiapalvelut

Terapiapalvelut
Liikelaitoskuntayhtymän tuottamien palvelujen lisäksi alueen lapsille ja nuorille on tarjolla yksityisten
ammatinharjoittajien terapiapalveluita. Palvelut edellyttävät lääkärin lähetettä ja maksusitoumusta.
Puheterapia
Puheterapia on terapiamuoto, jonka tarkoituksena on auttaa puhe- tai äänihäiriöisiä lapsia poistamalla,
lieventämällä tai ehkäisemällä puheen tai kielen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia.
Puheterapialla hoidetaan mm. äännevirheitä, viivästynyttä kielen kehitystä, dysfasiaa, äänihäiriöitä ja
änkytystä. Puheterapeutti voi auttaa vaihtoehtoisten ja puhetta tukevien kommunikointimenetelmien,
kuten viittomien tai kuvakommunikaation käytössä.
Suupohjan alueella toimii kaksi yksityistä puheterapeuttia.
Toimintaterapia
Toimintaterapian avulla tuetaan lasta ylläpitämään ja parantamaan toimintakykyään sekä selviytymään
arjessa itseään ja ympäristöään tyydyttävällä tavalla. Tavoitteena on tukea lapsen kokonaiskehitystä,
karkea- ja hienomotoriikan kehitystä, hahmottamista ja tarkkaavaisuutta, itsetunnon vahvistumista ja
vuorovaikutustaitoja.
Menetelminä toimintaterapiassa käytetään lapselle ja nuorelle mielekkäitä, motivoivia ja tarkoituksenmukaisia toimintoja. Toimintaterapialla voidaan auttaa lapsia ja nuoria, joilla on esimerkiksi kehityksen
ongelmia, neurologisia erityisvaikeuksia, aisti- tai liikuntavamma, kehitysvamma tai tapaturmaisesti vammautuneita. Toimintaterapia voi olla sekä yksilö- että ryhmämuotoista.
Toimintaterapiaa Suupohjan alueella toteuttavat Terapiina ky:n toimintaterapeutit.
Musiikkiterapia
Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä käytetään vuorovaikutuksen
keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapiaa käytetään
sekä muiden hoitomuotojen rinnalla että pääasiallisena hoitomuotona. Musiikkiterapia voi olla avuksi fyysisten ja psyykkisten oireiden hoidossa.
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Fysioterapia
Fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisen toimintakykyä ja liikkumista. Toimenpiteet
kohdistuvat vamman, sairauden, tapaturman aiheuttamaan toimintakyvyn edistämiseen ohjauksen, neuvonnan ja harjoittelun ja hoidon keinoin. Tarvittaessa ohjataan myös apuvälineiden käyttöön.
3.1.9. Kehitysvammahuollon palvelut ja lasten kuntoutusohjaus
Lasten kuntoutusohjaus
Kuntoutusohjaus on osa lapsen varhaiskuntoutusta, joka voi alkaa vauvaiästä jatkuen kouluikään asti. Kuntoutusohjaus voi olla jaksoittaista tai päättyä tarpeen mukaan jo ennen kouluikääkin. Käynnit toteutuvat
lapsen kotona ja päivähoidossa sekä erityistapauksissa koulussa. Kuntoutusohjausta saavat lapset, joilla on
todettu kehitysvamma tai eritasoisia kehitysviiveitä kognitiivisten, kielellisten, sosiaalisten, motoristen
ja/tai omatoimisuustaitojen osa-alueella.
Kuntoutus sisältää lapsen kanssa pidettävän tavoitteellisen leikki- ja tehtävätuokion, joka suunnitellaan
lapsen yksilöllisen kehityksen mukaan. Toiminnan tavoitteena on mm. tukea lasta käyttämään omia voimavaroja – vuorovaikutustaitojen ja ilmaisun kehittäminen – toimintaan aktivoiminen – oppimisvalmiuksien
luominen – aistitoimintojen harjaannuttaminen ja virikkeiden antaminen. Toiminnan pohjana ovat vanhempien ja muiden lapsen kanssa toimivien tahojen havainnot ja tehdyt tutkimukset ja lausunnot. Kuntoutusohjaukseen kuuluu lapsen kehityksen seuraaminen ja myös palautteen antaminen omalta osalta tutkivalle taholle.
Osa kuntoutusohjauksen toimintaa on vanhempien ja lähiympäristön tukeminen keskustelemalla ja ohjaamalla lapsen hoitoon, kasvatukseen ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Yhteistyö on tärkeää ja eri tahoille suuntautuvaa.
Liikelaitoskuntayhtymän alueella toimii 2 kuntoutusohjaajaa.
3.1.10. Perheoikeudelliset palvelut
Perheoikeudellisiin palveluihin kuuluvat isyysasiat, sopimukset lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta,
elatussopimukset, selvitykset käräjäoikeudelle lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta ja adoptioasiat.
liikelaitoskuntayhtymässä perheoikeudelliset palvelut ovat lähipalvelua eli asukkaat saavat tarvitsevansa
lastenvalvojan palvelut oman kuntansa toimipisteestä.
Isyyden selvittämisen tarkoituksena on hankkia sellaisia tietoja, joiden perusteella lapsen isyys voidaan
vahvistaa. Isyyden selvittämisestä huolehtii lastenvalvoja. Isyyden vahvistaa vapaaehtoisissa isyyden tunnustamisissa maistraatti ja muissa tapauksissa käräjäoikeus.
Vuonna 2010 vahvistettiin Isojoella 12, Karijoella 6, Kauhajoella 76 ja Teuvalla 28 isyyttä.
Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten
tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti
lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Lapsen huoltajuudesta ja asuinpaikasta tulee sopia avio- ja avoerotilanteissa. lapsen isyyttä selvitettäessä tulee sopia huoltajuudesta, mikäli halutaan, että myös isä on
huoltajana. Lapsen tapaamisesta on tarpeen sopia silloin, kun yhdessä asuvat vanhemmat muuttavat asumaan erilleen. Mikäli sopimusta ei saada syntymään, vanhemmat vievät asian oikeuden päätettäväksi.
Vuonna 2010 vahvistettiin Isojoella 15, Karijoella 12, Kauhajoella 151 ja Teuvalla 54 lapsen huoltoa ja
tapaamisoikeutta koskevaa sopimusta.
Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Tavallisimmin elatussopimus solmitaan avio- tai avoeron yhteydessä tai isyysasian yhteydessä, mikäli vanhemmat eivät asu yhdessä. Sopimuksen laadinnan olennaisena osana on vanhempien elatuskyvyn selvittäminen ja kohtuullisen elatusavun tason määrittäminen. Mikäli elatussopimusta ei saada aikaan, vanhemmat voivat viedä asian oikeuteen.
Vuonna 2010 vahvistettiin Isojoella 12, Karijoella 17, Kauhajoella 138 ja Teuvalla 34 elatussopimusta.
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Lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta käräjäoikeudelle tehtäviin selvityksiin sisältyy
lapsen ja vanhempien olosuhteiden ja lapsen kasvuolojen kuvaus sekä vanhempien ja lasten näkemysten
selvittäminen siitä, miten riidanalaiset asiat tulisi järjestää. Vuonna 2010 tehtiin Kauhajoella 3 ja Teuvalla
3 olosuhdeselvitystä käräjäoikeudelle, Isojoella ja Karijoella ei olosuhdeselvityksiä tehty yhtään.
Adoptio eli lapseksiottaminen on oikeudellinen toimenpide. Se merkitsee vanhemman oikeuksien ja velvollisuuksien siirtymistä lapsen adoptiovanhemmille. Lapsi saa adoptioperheessään oikeudellisesti saman
aseman kuin biologinen lapsi. Adoptiotyötä säätelevät laki lapseksiottamisesta ja siitä annettu asetus sekä
kansainväliset sopimukset.
Lapsen luovuttamista harkitsevien henkilöiden ja adoptiolasta toivovien henkilöiden tulee saada adoptioneuvontaa ennen kuin adoptiosuhde voidaan muodostaa. Myös perheen sisäisissä adoptioissa neuvontaprosessi on lakisääteistä ja se koskee kaikkia adoption osapuolia.
Adoptioneuvontaa voi liikelaitoskuntayhtymässä tiedustella oman kunnan sosiaalitoimen toimipisteestä.
Adoptioneuvontaa antaa Pelastakaa Lapset ry, Interpedia r.f tai oman kunnan sosiaalityöntekijät
3.1.11. Aikuissosiaalityön palvelut lapsiperheiden aikuisille
Aikuissosiaalityön perustehtävänä on yhteistoiminta-alueen aikuissosiaalityön palvelujen järjestäminen
tasa-arvoisesti yhteistoiminta-alueen asukkaille. Aikuissosiaalityössä tehdään ennaltaehkäisevää, tavoitteellista, pitkäjänteistä ja moniammatillista työtä taloudellisen ja /tai sosiaalisen tuen ja palvelun tarpeessa olevien asiakkaiden kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistämiseksi.
Toimeentulotuki: Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen perheensä vähintään välttämätön toimeentulo ja edistää itsenäistä
selviytymistä. Ennen toimeentulotuen hakemista on haettava kaikkia muita sosiaaliturvan etuuksia, joihin
hakijalla on oikeus (esim. työttömyyspäiväraha, asumistuki, opintoraha ja -laina). Toimeentulotuen hakijan on aktiivisesti pyrittävä parantamaan toimeentuloaan, mm. hakemalla työtä, työkokeilua, työharjoittelua tai ammatillista koulutusta.
Kuntouttava työtoiminta: Laki kuntouttavasta työtoiminnasta velvoittaa kunnan sosiaalitoimen ja työvoimatoimiston tekemään aktivointisuunnitelman yhteistyössä pitkään työttömänä olleen, työmarkkinatukea
tai toimeentulotukea saaneen henkilön kanssa. Kuntouttavalla työtoiminnalla pyritään parantamaan pitkään työttöminä olleiden elämänhallintaa ja työ- ja tuomintakykyä sekä avaamaan heille yksilöllisiä väyliä
joko suoraan tai työvoimahallinnoin toimenpiteiden kautta työelämään.
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta määrittää, että kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen on pakollista nykyään sekä yli että alle 25-vuotiaille. Kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäytyminen voi aiheuttaa
toimeentulotuen perusosan alentamisen.
Palvelukeskus Silta: Palvelukeskus Silta on Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän, Työ- ja elinkeinotoimiston sekä Kelan yhteinen palveluyksikkö, jossa asiakkaita palvelee moniammatillinen tiimi. Pisteessä työskentelevät sosiaaliohjaaja, työvoimaohjaaja ja sairaanhoitaja sekä erikseen sovittuina päivinä
Isojoen, Teuvan tai Karijoen sosiaalityöntekijä yhdessä asiakkaan kanssa. Kelan virkailija toimii palvelukeskuksessa konsultoivana tahona.
Palvelukeskus Silta on tarkoitettu työtä vailla oleville asiakkaille, jotka tarvitsevat samanaikaisesti palvelua sekä työnhakuunsa, toimeentuloonsa että terveydellisiin ongelmiinsa liittyvissä asioissa. Palvelukeskuksessa tarjotaan yksilöllistä tukea ja ohjausta työllistymisen edistämiseksi. Ensisijaisena tavoitteena on
löytää asiakkaalle työtä tai koulutusta sekä edistää työkyvyn ylläpitoa. Toissijaisesti voidaan selvitellä
asiakkaan kuntoutus- ja eläkemahdollisuuksia. Palvelukeskus Sillan asiakkaaksi tullaan Työ- ja elinkeinotoimiston, sosiaalitoimiston, terveyskeskuksen tai Kelan kautta.
Seutukunnallinen työpaja -hanke: Seutukunnallinen Työpaja-projekti on Isojoen, Karijoen, Kauhajoen,
Kurikan ja Teuvan alueilla toimiva hanke, jonka lähtökohtana on tarjota yksilö- ja työvalmennusta, tuettuja palveluja ja ohjausta henkilöille, jotka tarvitsevat erityistukea työelämään tai koulutukseen pääsemiseen. Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat vaikeasti työllistyvät, rakenne- ja pitkäaikaistyöttömät,
vajaakuntoiset, nuoret ja romanit. Projektin toteuttamisaika on 10.9.2008 - 31.3.2011. Hankkeelle haetaan jatkorahoitusta.

43

Päihdehuolto: Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen
liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Kunnan on huolehdittava siitä, että päihdehuolto järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve sitä edellyttää. Päihteellä ymmärretään
alkoholijuomaa sekä muuta päihtymistarkoituksessa käytettävää ainetta. Päihdehuollon palveluissa lähdetään liikkeelle asiakkaan vapaaehtoisuudesta.
Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Kunnan on huolehdittava siitä, että päihdehuolto järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve sitä edellyttää. Päihteellä ymmärretään alkoholijuomaa
sekä muuta päihtymistarkoituksessa käytettävää ainetta.
Liikelaitoskuntayhtymä ostaa päihdehuollon palveluja Seinäjoen A-klinikalta. A-klinikan työntekijä
käy tarpeen mukaan sovittuina päivinä Kauhajoella, Teuvalla, Isojoella ja Karijoella.
Päivätoiminta Tarmokas järjestää toimintaa päihteettömän päivän tueksi. Päivätoiminta on tarkoitettu
kauhajokelaisille. Kauhajoen AA- vertaisryhmä kokoontuu kaksi kertaa viikossa Kauhajoella.
Jatkokuntoutus tapahtuu katkaisuhoidon jälkeen avohoitopalveluissa, jotka ovat ensisijaisia laitoskuntoutukseen ja asumispalveluihin nähden. Laitoskuntoutus edellyttää päihdehuollon asiakkuutta, päätöstä kuntaosuudesta ja asiakkaan oman maksuosuuden.
Mielenterveyskuntoutujat: Mielenterveyspalveluihin ohjautuminen: Suuri osa mielenterveyspalvelujen
terveydenhuollosta tapahtuu perusterveydenhuollossa vastaanotoilla ja työterveyshuollossa. Mielenterveyspalveluiden erikoissairaanhoitoon psykiatrian poliklinikalle tai sairaalaan ohjaudutaan lääkärin lähetteellä.
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut: Suupohjan peruspalvelu LLKY ostaa mielenterveyskuntoutujien
asumispalveluita ostopalvelusopimuksilla yksityisiltä palveluntuottajilta. Asumispalveluista tekee päätöksen asuinkunnan sosiaalityöntekijä. Sopiva asumispalvelu valitaan yksilöllisesti mielenterveyskuntoutujan
tarpeiden mukaan yhteistyössä hoitavan tahon, kuntoutujan ja hänen omaistensa kanssa.
3.1.12. Kuntien vapaa-aikapalvelut – nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut
Isojoen liikunta- ja nuorisopalvelut
Isojoella on lautakunnan ja järjestöjen kerho- ja kurssitoiminta koottu yhteiseen harrastusesitteeseen.
Harrastustoimintaa järjestetään eri-ikäisille lapsille ja nuorille monipuolisesti. Tarkempia tietoja Isojoen
vapaa-ajan palveluista löytyy osoitteesta http://www.isojoki.fi/vapaa-aika/vapaa-aika.htm.
Isojoella on toimintaa ja tapahtumia lapsille ja nuorille seuraavasti:
* Nuoppari on avoinna ma. ke ja pe klo 18-21 tarkoitettu 7 lk.
* Kesäleirit 1-6 lk (aina täynnä)
* Nuorten työllistämiskampanja 15-24 –vuotiaille (v.2010 yht. 64 nuorta)
* Uimataitokampanjat 0-6 lk
* Alkeisuimakoulu 5-6 –vuotiaílle (15-20 hlöä)
* Eri lajien kunnanmestaruus kisat (beach volley, ilma-ase, hiihto, yleisurheilu, salibandy, tennis,)
* Alueellinen lasten ja nuorten karaokekisa vuosittain (5-12 hlöä)
* Alueellinen sb-turnaus vuosittain
* Liikuntakampanjat (kaiken ikäisille, myös <18v osallistujia)
* Nuorten kuuleminen: aloitekanava.fi, lasten ja nuorten kyselytunti päättäjille syksyllä
+ Muuta vapaa-ajantoimintaa, kerhoja, kursseja ym. koulujen loma-aikoina.
Kauhajoen kaupungin liikuntapalvelut
Kauhajoella kaupungin liikuntapalveluiden perustehtävä on tuottaa ja kehittää sidosryhmien kanssa laadukkaita ja monipuolisia liikunta- ja vapaa-ajan palveluita. Liikunnan kehittämissuunnitelma on osa Kauhajoen kaupungin strategiaa, jolloin suunnitelma ohjaa myös kaupungin päätöksentekoa.
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Kuntien liikuntatoimen perustehtävää linjaa liikuntalaissa asetettu ohjeistus. Liikuntalain tarkoituksena on
muun muassa edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä
liikunnan avulla. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä terveyttä edistävää
liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen
huomioon myös erityisryhmät.
Erityisryhmien liikunta tai soveltava liikunta on enimmäkseen tavallista terveyttä ja toimintakykyä edistävää liikuntaa, jonka tavoitteena on luoda edellytyksiä selviytyä arjesta mahdollisimman itsenäisesti. Esteetöntä tai soveltavaa liikuntaa järjestettäessä mm. liikuntatilojen ja -ympäristöjen kuten uimahallien,
kuntosalien, koulujen liikuntasalien ja luontoliikuntapaikkojen esteettömyyteen kiinnitetään huomiota.
Kauhajoella liikuntapalveluita johtaa, koordinoi ja toteuttaa vapaa-aikatoimenjohtaja ja erityisliikuntaa
koordinoi ja toteuttaa erityisliikunnan suunnittelija yhteistyössä eri järjestöjen, yhdistysten ja yksityisten
ihmisten kanssa.
Kauhajoella liikuntapalveluiden painopistealueet määritellään vuosittain Liikunnan kehittämissuunnitelmassa. Liikuntapalveluissa kohderyhmänä on koko kaupungin väestö vauvasta ikäihmiseen. Painopistealueet jakaantuvat kolmeen eri osa-alueeseen: 1. Terveyttä edistävä liikunta, 2. Liikuntaympäristöt ja –
olosuhteet, 3. Nuoriso- ja kilpaurheilu. Painopistealueissa on keskitytty erityisesti lasten ja perheiden
arkiliikunnan lisäämisen näkökulmaan. Liikunnan kehittämissuunnitelma on tehty vahvassa yhteistyössä
kaupungin eri osastojen ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän /LLKY sekä paikallisten liikuntajärjestöjen kanssa.
Teuvan vapaa-aikapalvelut
Teuvan vapaa-aikapalveluista löytyy tietoa osoitteesta http://www.teuva.fi/e/site?node_id=35
Kauhajoen kaupungin nuorisopalvelut
Kauhajoen kaupungin nuorisopalveluiden perustehtävä on nuorisolain ja nuoriso- ja liikuntajohtokunnan
tuloskortin mukaisesti edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista, tukea nuorten
itsenäistymistä sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Perustehtävään kuuluu myös tuottaa ja kehittää
sidosryhmien kanssa laadukkaita ja monipuolisia nuorisopalveluita sekä huolehtia nuorten elinolojen kehittämisestä. Kaikessa nuorisotyössä erityisen tärkeää on moniammatillinen yhteistyö laajan toimijoiden joukon kanssa. Kauhajoella on lisäksi nuorisotoimen koollekutsumana vuodesta 2008 toiminut moniammatillinen NuKuTe-työryhmä (nuorisotyöntekijät, kuraattorit, terveydenhoitajat) johon kuuluu kattava joukko
nuorten kanssa toimivia ammattilaisia. Kauhajoella toteutetaan niin sanottua perusnuorisotyötä sekä Tehostetun nuorisotyön aikana mallinnettua erityisnuorisotyötä. Kaikkien nuorisotyöntekijöiden toimistot
ovat vapaa-aikakeskuksen alueella Nuorisotalo Räimiskän tiloissa.
Perusnuorisotyö
Työnkuvaan kuuluu avoimen tilatoiminnan ylläpitäminen Nuorisotalo Räimiskällä. Nuorisotalo on avoinna
neljänä iltana viikossa ja illoissa järjestetään paljon sekä säännöllistä, että vaihtuvaa oheisohjelmaa eriikäisille nuorille. Nuorisotalon maanantait ovat tarkoitettuja alakouluikäisille lapsille. Erilaisten tapahtumien, retkien, leirien ja kerhotoiminnan järjestäminen kuuluu myös isona osana nuorisopalveluiden perustehtävää. Toiminnassa on useita säännöllisesti järjestettäviä tapahtumia tai retkiä.
Nuorten vaikuttajaryhmiä Kauhajoella ovat Kauhajoen Nuorisovaltuusto sekä Nuorisotalo Räimiskällä toimiva Talotoimikunta ja näiden ohjaaminen kuuluu perusnuorisotyössä toimiville työntekijöille. Nuorten
kesätyöllistämiseen tarkoitettujen palveluseteleiden organisointi tapahtuu myös nuorisopalveluiden kautta. Nuorisotyö on mukana myös kaupungissa järjestettävässä ehkäisevän päihdetyön toiminnassa.
Erityisnuorisotyö
Erityisnuorisotyö on nuorten tarpeista lähtevää sosiaalista nuorisotyötä, joka kohdistuu syrjäytymisvaarassa oleviin tai jo syrjäytyneisiin nuoriin. Erityisnuorisotyö pyrkii toteuttamaan ehkäisevää, etsivää ja korjaavaa nuorisotyötä. Erityisnuorisotyön tarkoituksena on auttaa ja tukea nuorta ongelmallisissa tilanteissa.
Työ on hyvin aikaan ja paikkaan sitoutumatonta, liikkuvaa työtä etsivällä työotteella, siellä missä nuoret
ovat.
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Erityisnuorisotyön työmuotoja Kauhajoella ovat pienryhmätoiminta, yksilötyö, koulutyö sekä koulu- ja
opiskelijaluokkien ryhmäytykset, katutyö (mm. Kasino-päivystykset), verkkonuorisotyö (mm. valtakunnallinen Netari-hanke) sekä Walkers nuorisokahvilatoiminta. Erityisnuorisotyö pyrkii tekemään tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa ja keräämään siten asiakkaita esim. pienryhmätoiminnan tai yksilötyön
piiriin. Erityisnuorisotyötä pyritään jatkamaan työparitoimintana Tehostetun nuorisotyön hankkeen päätyttyä.

Kulttuuripalvelut
Kulttuurista hyvinvointia tarjoaa Kauhajoella kansalaisopisto, Panula-opisto, kirjasto ja yleinen kulttuuritoimi sekä lukuisat kulttuuria tekevät eri järjestöt ja ryhmät ja lisäksi Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry.
Panula-opisto tarjoaa mm. musiikkia vauvaikäisistä lähtien, tanssia 4-vuotiaista alkaen ja taiteen perusopetusta tanssissa. Kirjasto palvelee kaikenikäisiä monipuolisilla kirjastopalveluilla. Yleinen kulttuuritoimi järjestää erilaista kulttuuritoimintaa lapsille esimerkiksi lastenteatteria ja musiikkia varhaiskasvatusikäisille, koululaisille esityksiä ja näyttelyitä.
Käden taitoihin liittyviä harrastusmahdollisuuksia tarjoaa Taito E-P/Kauhajoki, Näppi käsityökoulu, jonka
kustannuksissa avustaa yleinen kulttuuritoimi. Kulttuurielämyksiä ja kokemuksia tarjoavat myös kulttuuria
tekevät järjestöt ja ryhmät esim. Taideyhdistys.
Kansalaisopiston laaja opetusohjelma tarjoaa harrastusmahdollisuuksia peruskouluikäisistä alkaen, mm.
taiteen perusopetusta kuvataiteessa.
Suupohjan Krannit- kirjasto palvelee kaikkia suupohjalaisia. Kauhajoen kansalaisopisto järjestää harrastustoimintaa Kauhajoen lisäksi Isojoella ja Karijoella. Teuvan kansalaisopistossa on harrastustoimintaa tarjolla niin ikään myös lapsille ja nuorille. Panula-opiston toimialueeseen kuuluvat myös Isojoki, Karijoki ja
Teuva.
3.1.13. Seurakuntien ja järjestöjen lapsi-, nuoriso- ja perhetyö
Seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön palvelut
Isojoen, Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan seurakunnissa järjestetään erilaista toimintaa lapsille, varhaisnuorille ja nuorille sekä perheille.
Seuraavassa on esitelty seurakuntien keskeiset toiminnat:
Lapsityö
Lapsityön tarkoituksena on tukea lapsiperheitä kristillisessä kasvatuksessa.
Isojoella päiväkerho on tarkoitettu 4-6–vuotiaille. Kerhot kokoontuvat seurakuntatalon kerhotilassa. Pyhäkoulua pidetään projektinomaisesti; laskettelupyhäkoulu, muutamia ennen pääsiäistä ja adventin aikaan
yöpyhäkoulu Suvirannassa.
Isojoella lapsityöhön kuuluu yhteiset kevät- ja joulukirkot, kevätkirkossa on kouluun lähtevien siunaus ja
seurakunnan muistaminen. Syksyisin vietetään 4-vuotiaiden synttäreitä seurakuntatalolla. Seurakunta lähettää 1, 2 ja 3-vuotisonnittelut postitse. Srk:n lastenohjaaja käy 4-vuotiaiden luona onnittelukäynnillä ja
vie seurakunnan tervehdyksen ja kutsun pyhäkouluun ja päiväkerhoon.
Karijoella päiväkerhoja pidetään 4-6-vuotiaille lapsille seurakuntakodilla ja Myrkyssä. Pyhäkoulua pidetään
sunnuntaisin seurakuntakodilla.
Kauhajoella 3-5–vuotiaiden päiväkerhot kokoontuvat 1 – 2 kertaa viikossa seitsemässä eri toimipisteessä.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 1- 2–luokkalaisille.
Kauhajoella lapsityöhön kuuluvat myös perheretket, kouluun lähtevien siunaaminen, 4-vuotissynttärit,
Mikkelinpäivän kummikirkko, yhteistyötapahtumat päivähoidon ja MLL:n kanssa sekä joulu- ja pääsiäisjuhlat.
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Teuvalla päiväkerhotoimintaa järjestetään Äystöllä, Norinkylässä, Kauppilassa, Riipissä ja Perälässä kerran
viikossa. Pyhäkoulut toimivat kirkonkylässä ja Äystöllä. Kerran vuodessa järjestetään pyhäkoulutyönretki.

Perhekerho
Kerho on tarkoitettu aikuisille sekä alle kouluikäisille lapsille. Isojoella ja Karijoella kerho kokoontuu joka
toinen viikko. Teuvalla perhekerho kokoontuu kerran viikossa kirkonkylällä, Horonkylässä ja Norinkylässä.
Kauhajoella perhekerho kokoontuu säännöllisesti viikoittain neljässä eri toimipisteessä.
Varhaisnuorisotyö
Varhaisnuorisotyöhön kuuluu kaikissa seurakunnissa erilaisia kerhoja, leirejä ja tapahtumia.
Kauhajoella järjestetään 7- luokkalaisille syksyisin Majaniemi – päivät. Isojoella kesäleirit järjestetään
yhdessä kunnan ja 4H:n kanssa Suvirannassa. Syksyisin osallistutaan rovastikunnalliseen varhaisnuorten
päivään. Tyttökerho kokoontuu 1-4 lk:lle kerhotilassa kerran viikossa.
Nuorisotyö ja rippikoulutyö
Nuorisotyöhän kuuluu nuorten iltoja, leirejä ja retkiä.
Isojoen rippikoulut pidetään Isojoen leirikeskus Suvirannassa. Isoskoulutusta järjestetään yhteistyössä naapuriseurakuntien kanssa. Karijoen seurakunnan rippikoululeirit pidetään Isojoen seurakunnan leirikeskus
Suvirannassa.
Kauhajoella rippikouluja on vuodessa 9 kappaletta. Vaihtoehtoina on rippikoulun suorittaminen ilapäivärippikouluna, pienryhmässä, kaamosleirillä, hiihtolomaleirillä, vaellusleirillä, luokkarippikouluna tai leirillä
seurakunnan leirikeskuksessa Majaniemessä. Kauhajoen seurakunta järjestää isostoimintaa, K-18 toimintaa
ja pyörittää Walkers- nuorisokahvilaa yhteistyössä kaupungin kanssa. Seurakunnan nuorten kokoontumispaikka on Setälä, jossa järjestetään nuorille nuorteniltoja ja muuta toimintaa.
Teuvan seurakunnassa rippikoulun voi suorittaa talvirippikoululeirinä, päivärippikouluna tai kesäleirinä.
Järjestöjen toiminta
Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kaikille avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen ja lapsiperheen
hyvinvointia, lisää lapsuuden arvostusta ja näkyvyyttä yhteiskunnassa sekä tuo lapsen näkökulmaa päätöksentekoon. MLL:n paikallisyhdistys toimii kaikissa alueen kunnissa.
Seuraavassa on kuvattu MLL:n paikallisyhdistyksen keskeisiä toimintamuotoja.
Isojoella:
-

Retket ja lastentapahtumat

-

Nuorille suunnitteilla esim. kuljetus Elämä lapselle konserttiin

-

Perheiden kevätretki (kohde vielä avoin)

-

Ipanatupa vanhalla kansalaiskoululla käynnistyi 27.1.2011. Tarkoitus on jatkaa toimintaa 2 kertaa
kuukaudessa.

-

Osallistuminen erilaisiin kampanjoihin (Hyvä Joulumieli… jne.)

-

Joulupuu, lahjakeräys (MLL & Nuorkauppakamari)

-

Uudet kotisivut työn alla

Yhteistyökumppaneina ovat Isojoen kunta, sivistystoimi, vapaa-aikalautakunta ja seurakunta.
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Karijoella:
-

1 kertaa / kk perhekahvilatoimintaa

-

syksyisin jaetaan ekaluokkalaisille jumppapussit yhdessä Lions Clubin kanssa, joka luovuttaa samassa
yhteydessä pyöräilykypärät kaikille ekaluokkalaisille

-

teatterimatka lapsille/perheille kerran vuodessa

-

tuotemyyntiä ja yhteisiä tapahtumia muiden yhdistysten kanssa vuosittain

-

EU-ruokatukien jako keväällä ja syksyllä

Kauhajoella:
Mannerheimin lastensuojeluliiton Kauhajoen paikallisyhdistyksen toiminta on alkanut vuonna 1923.
Yhdistyksen perustarkoitus on lastenhuollon ja -suojelun edistäminen. Toimintaa suunnitellaan ja
toteutetaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Toiminta on tarkoitettu kaikille Kauhajoen lapsiperheille.
-

Toimintamuotoina ovat mm. kerhot, luennot ja kampanjat

-

Suosittu lastenvaate- ja tavarakirppis on joka kevät ja syksy

-

Vuosien varrella on ollut liikuntakerhoa, taidekerhoa, muskaria, tonttukoulua ym.

-

Kauhajoen seurakunnan kanssa yhteistyössä mll järjestää jokavuotisen enkelikirkon, joka kerää
lapsiperheet yhteen mukavaan tunnelmaan.

-

Mll on mukana tuomassa joulumieltä lapsiperheille Joulupuu- keräyksessä yhteistyössä Suupohjan
Nuorkauppakamarin kanssa ja hyvä joulumieli-lahjakorttien jakamisessa.

-

Yhteistyö on tärkeää muiden järjestöjen, kaupungin ja srk:n kanssa erilaisissa tilaisuuksissa,
tempauksissa ja perhetupatoiminnassa. MLL::llä on myös tuotemyyntiä ja varainhankintaa.

-

Lisätietoa toiminnasta kiinnostuneelle löytyy www.mll.fi/kauhajoki

Teuvalla:
-

joka toinen viikko perhekahvilatoimintaa

-

jäsenilta kerran kuukaudessa

-

koko perheen kirppis keväällä ja syksyllä

-

tukioppilasstipendit jaetaan vuosittain toukokuussa yhteiskoulun päätösjuhlassa ansioituneille 8- 9.
luokan tukioppilaille

-

yhteistyökumppaneiden kanssa luovutetaan pyöräilykypärät esikoululaisia

-

koulutulokkaille jaetaan jumppapussit

-

suuret joulumyyjäiset vuosittain

-

mukana Suupohjan Nuorkauppakamarin Joulupuu-keräyksessä ja Hyvä Joulumieli- kampanjassa

Äippä ry on kauhajokisille pienten lasten äideille ja heidän perheilleen tarkoitettu yhdistys. Yhdistyksen
tavoitteena on toteuttaa erilaista toimintaa lähinnä äideille, ajoittain myös äideille ja lapsille sekä koko
perheelle. Yhdistyksen toimintaan kuuluu mm. retket keväisin ja syksyisin, lastentavara- ja vaatekirppis,
kokoontuminen kerran kuukaudessa erilaisten teemojen äärelle.
Etelä-Pohjanmaan ensi- ja turvakotiyhdistys ry
Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistys ry perustettiin vuonna 2003, ja saman vuoden lokakuussa se
hyväksyttiin valtakunnallisen Ensi- ja turvakotien liiton jäseneksi. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhajoki.
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen
kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja perhettä sekä ehkäistä perheväkivaltaa ja pyrkiä ehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Näiden tarkoitusten toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää keskusteluapua, tukihenkilötoimintaa, kotikäyntejä ja muuta vastaavaa avopalvelutoimintaa. Lisäksi yhdistys voi järjestää koulutustilaisuuksia, tehdä ehdotuksia ja aloitteita lapsiperheiden aseman parantamiseksi ja kehittää alueellista
lastensuojelutyötä.

48

Yhdistys ylläpitää turva-asuntoa johon voi tulla jos elämäntilanne on esim. uhkaava, turvaton tai tarvitset
apua esim. perheväkivalta tilanteeseen.
Yhteistyö eri yhdistysten ja toimijoiden kanssa on tärkeä osa toimintaa. Ensi-ja turvakotiyhdistys onkin
mukana toteuttamassa matalan kynnyksen perhepaikkaa Perhetupa Soffaa. Tarjoamme oman osaamisemme perhetuvan toiminnan sisältöön. Yhdistyksellä on tarjota erilaisia vapaaehtoistyön muotoja mm.
mummu, pappa ja kummitoimintaa. Lisäksi toteutetaan erilaisia vertaisryhmiä.
Yhdistys on mukana valtakunnallisessa Nettiturvakodin vastaajaverkostossa. Ensi- ja turvakotien liiton
ylläpitämä Nettiturvakoti uudistuu ja monipuolistuu keväällä 2011. Järjestämme myös voimaannuttavaa
taidetoimintaa vaikeassa elämäntilanteessa oleville perheille.
Kansalaistoimintaa kehitellään siten, että aktiivisille jäsenille löytyy kaikille omannäköistä toimintaa. Laaja yhteistyö eri toimijoiden kanssa on tärkeä osa toimintaamme.

3.2. LASTEN JA NUORTEN KASVUA JA KEHITYSTÄ KORJAAVAT PALVELUT
3.2.1. Perheneuvola ja muut terapiapalvelut
Perheneuvola tarjoaa neuvonnan ja ohjannan ohella hoidollisia palveluita perheensisäisiin vuorovaikutusongelmiin ja lasten ja nuorten kehityksellisiin kriiseihin. Lapsella tai nuorella voi olla myös erilaisia
sosiaalisia, emotionaalisia tai käytösongelmia, joihin tarvitaan korjaavia toimenpiteitä. Perheneuvolassa
on mahdollista toteuttaa lapsen ja nuoren yksilö- ja ryhmäpsykoterapiaa sekä parien ja perheiden terapiaa. Varsinaisten terapioiden lisäksi on mahdollista järjestää tukikäyntejä.
Psykoterapiaa edeltää erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, perheneuvolassa tai sosiaalitoimessa tehty arvio hoidon tarpeellisuudesta. Alle 16-vuotiaiden psykoterapia on pääsääntöisesti toteutettava julkisena palveluna. Muut terapiat, esim. toiminta- ja puheterapia, ovat myös kasvun ja kehityksen
vaikeuksia korjaavia. Näiden terapioiden kustannukset hoituvat terveyskeskuksen maksusitoumuksella tai
Kelan kautta.
3.2.2. Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Seinäjoen sairaalan lasten ja nuorisopsykiatrian yksikkö antaa lähetteen perusteella apua erikoissairaanhoitoa edellyttävissä tilanteissa tarvittaessa diagnoosia tai kuntoutusta ja hoitoa.
Pikkulapsipsykiatrian yksikkö on suunnattu perheille, joissa on 0-3-vuotiaita lapsia. Siellä tavoitteena on
auttaa tilanteissa, jossa on ongelmia vauvan tai pienen lapsen kehityksessä tai vauvan ja vanhemman vuorovaikutuksessa.
Lastenpsykiatrian poliklinikka palvelee ensisijaisesti alle 12-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään kun tarvitaan diagnostista apua tai psykoterapia-arvioita tai – hoitoa. Lapsen vaikeudet voivat olla mm. käytösongelmia, masentuneisuutta, ahdistuneisuutta tai neuropsykiatrisia (esim. adhd).
Nuorisopsykiatrian varhaisnuorten poliklinikan palvelut on suunnattu 12 -14-vuotiaille ja nuorisopsykiatrian
poliklinikka 14 -19-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen. Kauhajoella on avattu syksyllä 2010 nuorisopsykiatrian poliklinikka, joka palvelee kaikkia liikelaitoskuntayhtymän kuntia.
Lasten ja nuorten psykiatriseen yksikköön kuuluu myös lastenpsykiatrinen ja nuorisopsykiatrinen osasto.
Lastenpsykiatrinen osasto palvelee alle 13-vuotiaita ja nuorisopsykiatrian osasto 13 – 17- vuotiaita ja heidän perheitään. Osastojaksot voivat toteutua lyhyinä kriisijaksoina, kuuden viikon tutkimusjaksoina, pidempinä hoitojaksoina sekä intervalli- tai päiväsairaanhoitona.
3.2.3. Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu
Lastensuojeluasian alkaminen
Lastensuojeluasiakkuus alkaa, kun lastensuojeluasian vireille tulon johdosta ryhdytään kiireellisesti lastensuojelutoimenpiteisiin tai kun päätetään tehdä lastensuojelutarpeen selvitys.
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Lastensuojeluasia tulee vireille hakemuksesta, lastensuojeluilmoituksesta, lastensuojelupyynnöstä tai kun
sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä on muutoin saanut tietää lastensuojelun tarpeessa
olevasta lapsesta. Kiireellinen lastensuojelun tarve on arvioitava välittömästi, ja tämän lisäksi sosiaalityöntekijän on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä lastensuojeluasian vireille tulosta ratkaistava, onko
sen johdosta ryhdyttävä lastensuojelutarpeen selvittämiseen. Lastensuojeluilmoitus voi olla luonteeltaan
myös sellainen, ettei se johda toimenpiteisiin.

Lastensuojelulain 25 § mukainen ilmoitusvelvollisuus
Lastensuojeluilmoitusvelvollisuus koskettaa laajasti eri viranomaistahoja. Lastensuojeluilmoituksen voi
kuitenkin tehdä kuka tahansa, jos epäilee, että on tarpeellista selvittää, voiko lapsi huonosti. Kun lapsi,
nuori tai vanhemmat ottavat itse yhteyttä lastensuojeluun, käytetään tästä nimitystä hakemus. Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on pidettävä rekisteriä lastensuojeluilmoituksista ja niiden sisällöstä.
Lastensuojelutarpeen selvitys (27 §)
Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on tehtävä selvitys lapsen tilanteesta. Selvityksessä arvioidaan lapsen kasvuolosuhteita, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta tällöin vastaavien
henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä lastensuojelu-toimenpiteiden
tarvetta. Selvitys tehdään kyseessä olevan tapauksen olosuhteiden edellyttämässä laajuudessa.
Selvityksestä tehdään yhteenveto, jonka perusteella lastensuojeluasiakkuus päättyy tai asiakkuus jatkuu.
Selvitys tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa siitä kun lastensuojelun asia tulee vireille.
Asiakassuunnitelma
Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on tehtävä asiakassuunnitelma, jollei asiakkuus pääty lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen tai kysymyksessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus.
Asiakassuunnitelma on laadittava ja tarkistettava, ellei siihen ole ilmeistä estettä. Asiakassuunnitelmaan
kirjataan ne olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vaikuttamaan, lapsen ja hänen perheensä tuen tarve,
palvelut ja muut tukitoimet, joilla tuen tarpeeseen pyritään vastaamaan, sekä arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan.
Asiakassuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.
Avohuollon tukitoimia voivat olla:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

tukea lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen
lapsen taloudellinen ja muu tukeminen koulunkäynnissä, ammatin ja asunnon hankinnassa, työhön
sijoittumisessa, harrastuksissa, läheisten, ihmissuhteiden ylläpitämisessä sekä muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä
tukihenkilö tai -perhe
lapsen kuntoutumista tukevia hoito- ja terapiapalveluja
perhetyötä
koko perheen 37§:ssä tarkoitettu sijoitus perhe- tai laitoshoitoon
vertaisryhmätoimintaa
loma- ja virkistystoimintaa
muita lasta ja perhettä tukevia palveluja ja tukitoimia

Lastensuojelun perhetyö
Perhetyö perustuu lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän päätökseen sekä perheen kanssa yhteisesti
laadittuun lastensuojelun asiakassuunnitelmaan ja perhetyön suunnitelmaan. Palvelu on perheelle maksutonta ja se on tarkoitettu lastensuojelun avohuollossa asiakkaana olevalle lapselle tai nuorelle ja hänen
perheelleen. Perhetyö on kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä tukemista. Perhetyössä
korostuvat perheiden elämänhallinnan ja omien vimmavarojen käyttöönoton tuki sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen.
Perhetyö voi liittyä vanhemmuuden tukemiseen, lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen, kodin arjen ja
arkirutiinien hallintaan, perheen toimintakyvyn vahvistamiseen uusissa tilanteissa, perheen vuorovaikutus-
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taitojen tukemiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn. Perhetyön tavoitteena on myös ehkäistä vaikeiden kriisien
syntymistä, auttaa jo vaikeiden kriisien selvittämisessä sekä vaikeissa ongelmatilanteissa.
Perhetyötä voidaan toteuttaa perhetapaamisina, perheen ja lapsen keskusteluina, kerho- ja ryhmätoimintana sekä perhekuntoutuksena. Perhetyössä käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä.
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret
Kun puhutaan sijoitetuista lapsista, tarkoitetaan kodin ulkopuolelle joko avohuollon tukitoimena, kiireellisenä sijoituksena, huostaan otettuna tai jälkihuoltona sijoitettuja lapsia ja nuoria.
Sijaishuolto
Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun, kiireellisesti sijoitetun tai lain 83 §:ssä tarkoitetun
väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.
Lapsen sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshuoltona taikka muulla lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Huostaan otettu lapsi voidaan sijoittaa väliaikaisesti enintään kuudeksi kuukaudeksi myös
vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi ja kasvatettavaksi silloin, kun valmistellaan lapsen kotiin
palaamista kodin ulkopuolisen sijoituksen jälkeen, tai kun se on lapsen edun kannalta muusta syystä perusteltua.
Kiireellinen sijoitus
Lapsi on kiireellisesti sijoitettava, mikäli hän on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen
ja sijaishuollon tarpeessa. Kiireellistä sijoitusta koskeva päätös on aina perusteltava ja perusteluissa tulee
ilmetä välitön vaaratilanne sekä kiireelliseen sijoitukseen vaikuttaneet välttämättömät syyt. Kiireellisestä
sijoituksesta päättää sosiaalityöntekijä.
Huostaanotto
Huostaanottoon ja sijaishuoltoon turvaudutaan, mikäli kodin olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen
uhkaavat vaarantaa vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä. Huostaanottoa on valmisteltava ja huostaanottoon on ryhdyttävä niissä tilanteissa, joissa avohuollon tukitoimet eivät ole olleet mahdollisia tai ne
eivät ole olleet sopivia tai ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Ennen huostaan ottamista tulee myös
arvioida, että sijaishuolto on lapsen edun mukaista.
Sijoitusmuodot
Perhehoidolla tarkoitetaan lapsen tai nuoren hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa eli sijaisperheessä. Perhehoito järjestetään
kirjallisen sopimuksen perusteella sosiaalilautakunnan tehtävään hyväksymässä sopivassa perheessä. Perhehoitoon luetaan kuuluvaksi myös ne lapset jotka on sijoitettu sukulais- tai läheisperheiseen.
Lapsi tai nuori voidaan sijoittaa ammatilliseen perhekotihoitoon. Ammatilliset perhekodit ovat perhehoidon ja laitoksen väliin sijoittuva sijaishuoltomuoto. Ammatilliset perhekodit toimivat lääninhallituksen
valvonnassa joko perhekotiluvalla tai laitosluvalla.
Laitoshuolto merkitsee lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä lastenkodissa, nuorisokodissa, koulukodissa tai muussa näihin rinnastettavassa lastensuojelulaitoksessa. Lisäksi lastensuojelulaitoksina pidetään muita näihin rinnastettavia yksiköitä, kuten esimerkiksi vastaanottokoteja ja perhekuntoutusyksikköjä.
Muuhun huoltoon sisältyy sijoitus omaan kotiin (vanhempien /vanhemmat kanssa), itsenäisesti tuettu
asuminen ja muu, mikä ei sisälly perhehoitoon tai laitoshuoltoon.
Lapsen ja nuoren oikeus jälkihuoltoon
Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on järjestettävä lapselle tai nuorelle jälkihuolto sijaishuollon
päättymisen jälkeen. Jälkihuolto on järjestettävä myös avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen
päättymisen jälkeen, jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistunut lapseen
yksin.
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Lastensuojelun resurssit liikelaitoskuntayhtymän alueella
Lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa työskentelee liikelaitoskuntayhtymässä Kauhajoella neljä ja
Teuvalla yksi kokoaikainen lastensuojelun sosiaalityöntekijä, Teuvan sosiaalityöntekijän työpanoksesta 20
% on osoitettu Karijoen lastensuojeluun. Isojoella lastensuojelutyössä on 50 % sosiaalityöntekijän työpanos, Karijoella 30 % ja Teuvalla kokoaikaisen sosiaalityöntekijän lisäksi 40 % toisen sosiaali-työntekijän
työpanoksesta.
Lastensuojelun perhetyössä on Kauhajoella sosiaaliohjaaja, perheterapeutti ja kuuden perhetyöntekijän
työpanos, kaksi perhetyöntekijää työskentelee ehkäisevässä perhetyössä. Isojoella ja Teuvalla on perhetyöntekijä, jonka tehtäviin kuuluu sekä lastensuojelun perhetyö että ehkäisevä perhetyö. Karijoki saa
perhetyöntekijän vuoden 2011 kevään aikana.
Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työn tukena toimii moniammatillinen asiantuntijaryhmä. Lastensuojelun työntekijöillä on mahdollisuus työnohjaukseen, lastenpsykiatrin konsultaatioon 5 x vuodessa ja tarvittaessa lakimiehen konsultaatioihin ja palveluihin.
Lastensuojelua kuvaavat mittarit on kuvattu kohdassa 2.1.7.

4.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

4.1. VISIO JA STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VISIO
Suupohjan lapset ja nuoret elävät turvallisen ja hyvän lapsuuden ja nuoruuden.

Strategiset painopistealueet:
1. Ympäristö on turvallinen sekä sosiaalisesti että fyysisesti ja lasten ja nuorten tarpeet otetaan huomioon ympäristön suunnittelussa
2. Vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ikätasoisesti
3. Lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä vastaavat vanhemmat ja heitä tuetaan kasvatustehtävässään
4. Palvelut ja palvelujärjestelmä edistävät lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä ja ennaltaehkäisevät ongelmia
5. Lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia korjaavat palvelut ovat riittäviä, vaikuttavia ja laadukkaita

Seuraavaksi on kirjattu perusteluja, jotka on huomioitu aiemmin esitetyn alueellisen hyvinvointitiedon
lisäksi strategisten tavoitteiden asettelussa. Konkreettiset kehittämistarpeet, toimenpiteet, indikaattorit
ja vastuutahot on koottu perustelujen jälkeen olevaan matriisisiin.
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1. YMPÄRISTÖ ON TURVALLINEN SEKÄ SOSIAALISESTI ETTÄ FYYSISESTI JA LASTEN JA NUORTEN TARPEET OTETAAN HUOMIOON YMPÄRISTÖN SUUNNITTELUSSA

Kunnissa ja liikelaitoskuntayhtymässä on parhaillaan laadinnassa useita suunnitelmia ja strategioita ja
erilaisia kehittämishankkeita on alkamassa. Suupohjan kuntien yhteinen turvallisuussuunnitelma ja päihdeja mielenterveysstrategia ovat valmistumassa kevään 2011 aikana. Kauhajoella on alkamassa kansainvälinen Urbaani- arki tutkimus, jonka kautta tullaan saamaan tietoa asukkaiden ympäristökokemuksista. Sivistystoimessa on meneillään useita eri kehittämishankkeita, kuten oppilashuollon kehittämishankkeet, Kelpo- hankkeet ja Kauhajoella liikunnan kehittämissuunnitelma.
Lasten ja nuorten ensimmäisessä hyvinvointisuunnitelmassa elinympäristön ja ympäristön turvallisuuden
kuvaaminen on jäänyt vähäiseksi, koska valmistumassa on suunnitelmia ja tutkimuksia, joita voidaan hyödyntää seuraavaa suunnitelmaa laadittaessa.
Koulukiusaaminen on yksilön kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttava riskitekijä. Kiva Koulu- hankkeen tutkimustulosten mukaan noin 16 % koululaisista joutuu kiusatuksi vähintään 2 – 3 kertaa kuukaudessa. Viestintäteknologia on mahdollistanut kiusaamisen nopean laajenemisen kouluympäristön ulkopuolelle. Kiusaamisen heijastusvaikutukset näkyvät muun muassa oppimistuloksissa, fyysisessä ja psyykkisessä hyvinvoinnissa sekä ihmissuhteiden laadussa ja jopa yhteiskuntaan sopeutumisessa, esimerkiksi kiusaajien kohdalla rikollisuuden muodossa. Osalla nämä ongelmat ovat pitkäkestoisia ja jatkuvat aikuisuuteen saakka,
Koulukiusaajat ovat suuressa riskissä ajautua myöhemmin nuoriksi rikoksentekijöiksi. (Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2007 – 2011, s. 50).
Nopeasti kehittyvä mediaympäristö haastaa niin mediatoimijat, vanhemmat, opettajat kuin viranomaiset.
Perinteisen ja vakiintuneen mediaympäristön rinnalle on noussut uusi, osittain sääntelemätön Internet ympäristö erilaisine virtuaalitodellisuuksineen. Yhteistä näille mediaympäristöille on, että niillä voi olla
sekä myönteisiä, että kielteisiä vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin. (Lapsi- ja nuorisopolitiikan
kehittämisohjelma 2007 – 2011, s. 31).
Suupohjan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa keskeisenä turvallisuutta lisäävänä kehittämiskohteena on koulukiusaamiseen puuttuminen ja ennaltaehkäiseminen, koulukiusaamisessa tavoitteena on
nollatoleranssi.
Toisena kehittämistarpeena on, että lapset oppivat keinoja suojautua ei-toivotuilta mediasisällöiltä ja
että vanhemmilla ja muilla kasvattajilla on välineitä lasten opastamiseen.
Suupohjan kuntiin on laadittu yhteinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan toimintamalli. Tiedon jakaminen
perhe- ja lähisuhdeväkivallasta ja toimintamallin käyttöönottaminen on jatkuva prosessi. Koulutuksen
järjestäminen perhe- ja lähisuhdeväkivallasta ja toimintamallin jalkauttaminen on nostettu yhdeksi turvallisuutta edistäväksi kehittämistarpeeksi, sillä poliisin tilastojen mukaan perheväkivaltaan liittyvät kotihälytykset ovat kasvaneet viime vuosina.

2. VAHVISTETAAN LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUTTA JA YHTEISÖLLISYYTTÄ IKÄTASOISESTI
Lapsen oikeus osallisuuteen kaikissa häntä koskevissa asioissa on suojattu erittäin vahvasti lainsäädännöllä.
Perusta kansalliselle lainsäädännölle on kansainvälisessä Lapsen oikeuksien sopimuksen 12. artiklassa,
jonka mukaan osallisuus on yksi kaikkea viranomaistoimintaa läpäisevä perusoikeus. Suomen lainsäädäntö
lähtien perustuslaista painottaa johdonmukaisesti sitä, että asianosaisilla on aina oikeus saada tietoa heitä
koskevista asioista sekä oikeus lausua niistä omat näkemyksensä. Ikä ei ole peruste sulkea ketään tämän
oikeuden ulkopuolelle. Lasten kohdalla viranomaisilla on erityinen velvoite kohdella heitä tasa-arvoisesti
yksilöinä ja antaa heille mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Lastensuojelulain mukaan palveluja järjestettäessä ja kehitettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota lasten ja nuorten tarpeisiin ja
toivomuksiin. Nuorisolaki puolestaan velvoittaa järjestämään nuorille mahdollisuuden osallistua paikallista
ja alueellista nuorisotyötä ja – politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn sekä kuulemaan nuoria heitä koskevissa asioissa. (Lastensuojelun käsikirja)
Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa 2007 – 2011 on tavoitteeksi asetettu, että vuoden 2010
loppuun mennessä kaikissa kunnissa on aktiivisessa käytössä 5 – 17 – vuotiaiden vaikuttamis- ja kuulemis-
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järjestelmä, joka toimii lasten ja nuorten eri ikäkausien ja edellytysten mukaisesti. (Lapsi ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2007 – 2011, 36).
Suupohjan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa on huomioitu alueen 4- luokkalaisille ja heidän
vanhemmilleen tehdyn kyselyn tuloksia. Kysely tehdään seuraavaa suunnitelmaa varten uudelleen samansisältöisenä. Peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten ja lukion 1. ja 2. vuosikurssin hyvinvoinnista on saatu tietoa kouluterveyskyselyn kautta, joka toteutetaan jatkossakin joka toinen vuosi. Seuraavaa suunnitelmaa
varten selvitetään 16 – 20- vuotiaiden nuorten hyvinvointia heille suunnatun kyselyn avulla.

3. LASTEN JA NUORTEN KASVUSTA JA KEHITYKSESTÄ VASTAAVAT VANHEMMAT JA HEITÄ TUETAAN KASVATUSTEHTÄVÄSSÄÄN

Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lastensuojelun on
tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä tarvittavia palveluja ja tukitoimia. (lastensuojelulaki 2 §).
Lapsen kehitykselle ovat jo varhaisvaiheessa tärkeitä läheiset, pysyvät ja huolehtivat vuorovaikutussuhteet. Ennaltaehkäisevää, vanhemmuutta tukevaa työtä tehdään lasten ja perheiden peruspalveluissa –
äitiys- ja lastenneuvoloissa, varhaiskasvatuksessa ja koulussa – yhteistyössä lapsi- ja perhetyötä tekevien
järjestöjen, yhteisöjen ja seurakuntien kanssa. Lapsuuden ja nuoruuden elinkaaressa on vahvistettava
perheille sekä lapsille ja nuorille itselleen annettavaa tukea elämän siirtymä-, muutos ja kriisivaiheissa.
(Lapsi ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2007 – 2011, 13, 44).
Suupohjan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan on kirjattu erilaisia toimenpiteitä edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, kuten vanhempien kasvatustietoisuuden lisääminen luento- ja keskustelutilaisuuksissa, tukea eroperheille ja vertaistuen koordinointia.

4. PALVELUT JA PALVELUJÄRJESTELMÄ EDISTÄVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ JA ENNALTAEHKÄISEVÄT ONGELMIA

Kuntapalveluiden tehtäväkenttä palveluiden tuottamisen keskiössä ja erilaisten yhteistyörakenteiden luomisessa moninaistuu. Palvelut ovat liiaksi pirstaloituneita. Päällekkäinen työ tai aukot palveluketjussa
ovat huono asia niin talouden kuin perheiden näkökulmasta. Kuntapalveluiden rakenteellinen uudistaminen, monialaisen ja poikkihallinnollisen työn johtaminen, käytännön toimintatapojen ja pelisääntöjen
sopiminen sekä työn strateginen suunnittelu ja käytännön organisointi asettavat haasteita niin henkilöstölle kuin johdollekin. Palvelukokonaisuuksien eheyttäminen on myös perheiden kannalta välttämätöntä.
Johtamisessa ja henkilöstön kouluttautumisessa huomiota kiinnitettävä vaikuttavuudesta kertovien asiakas- ym. palautteiden, vaikuttavuusarvioinnin ja perheitä osallistavien ja vanhemmuutta tukevien työtapojen osaamiseen. Resurssien painopisteen suuntaaminen ennaltaehkäiseviin ja hyvinvointia edistäviin peruspalveluihin mahdollistaa myös sen, että palvelut ovat kaikkien tarvitsevien saatavilla. Palvelutarjonnan
pirstaleisuus haastaa niin johdon kuin käytännön työntekijänkin tekemään moniammatillisista ja monialaista työtä saman tavoitteen suuntaisesti toistaan tukien ja päällekkäisyyksiä välttäen.
THL:n toteuttaman Lapsiperheiden palvelujen yhteensovittaminen ja johtaminen –tutkimushankkeen tulosten mukaan tarvitaan pysyviä kuntien ja toimialojen yhteistyöryhmiä, joissa voidaan sopia yhteisistä
tavoitteista, vastuista ja toimintakäytännöistä. Palveluja yhteensovittamalla pystytään kohdentamaan
voimavaroja paremmin lasten ja perheiden hyödyksi. (LapsYTY-hanke).
Suupohjan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman on tarkoitus antaa kokonaiskäsitys lasten ja nuorten hyvinvoinnista Suupohjassa. Suunnitelma toimii strategisen johdon välineenä hallintokuntiin nähden
lintuperspektiivistä ja on samalla ohjausväline käytännön työn tekemiselle. Suupohjaan on tarpeen perustaa poikkihallinnollinen johtoryhmä koordinoimaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin johtamista sekä palveluiden kokonaisvaltaista koordinointia ja kehittämistä.
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Mielenterveys ja päihdeongelmien siirtyminen sukupolvelta toiselle on yksi vahvimmista syrjäytymisen
poluista. (Lapsi ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2007 – 2011; 42).
Suomeen on kehittynyt koulupudokkaiden joukko, jonka tulevaisuuden näkymä on heikko. (Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2007 – 2011, s. 18). 19-30 -vuotiaat nuoret aikuiset ovat yliedustettuina
rikostilastoissa. Nuorten rikoksia on selitetty syrjäytymisellä, mutta syrjäytymisen taustalta löytyi laajassa
tutkimuksessa useita osatekijöitä, joista merkittävin on koulupudokkuus peruskoulun jälkeen. Koulutus
erottelee parhaiten nuoria sen suhteen, syyllistyykö hän myöhemmin rikoksiin, jos koko sitä ryhmää, joka
on suorittanut jonkun toisen tai kolmannen asteen koulutuksen, verrataan pelkän peruskoulun käyneisiin,
siinä merkittäviä eroja rikoslajien läpi, että se ei rajoitu pelkästään omaisuusrikoksiin vaan myös ja esimerkiksi rattijuopumusrikoksiin. Nuoret aikuiset rikoksentekijät, joilla on pelkkä peruskoulupohja, tekevät
yli puolet pahoinpitelyistä ja omaisuusrikoksista vielä suuremman osan. (Tutkija Mikko Aaltonen Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Helsingin Sanomat 19.2.2011)
Koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten löytäminen ja ohjaaminen koulutukseen tai työelämään erilaisten tukitoimien avulla on lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa keskeinen kehittämiskohde.
Lasten ja nuorten terveyttä uhkaavat mm. liikunnan puute, väärät ravintotottumukset, lihavuuden yleistyminen sekä vähäinen uni. ((Lapsi ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2007 – 2011; 17).
Suupohjan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa keskeisinä kehittämistarpeina ovat psykososiaalisten palvelujen riittävyys ja monipuolisuus, huolten varhainen tunnistaminen, ylisukupolvien jatkuvan
huono-osaisuuden estäminen, palvelujen ehjä kokonaisuus yli sektori- ja aluerajojen, toimiva yhteistyö- ja
johtamisrakennerakenne, tuen oikea-aikainen ajoittaminen ja palvelujen ja palvelujärjestelmän synergia
ja koordinointi.

5. LASTEN JA NUORTEN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA KORJAAVAT PALVELUT OVAT RIITTÄVIÄ, VAIKUTTAVIA
JA LAADUKKAITA

Lastensuojelussa, kuten muissakin palveluissa, tehdyillä valinnoilla on erilaiset seuraukset lapsen ja perheen hyvinvointiin ja palvelujen kustannuksiin. Palvelurakenteen tavoitteellinen muuttaminen ehkäisevänä lastensuojeluna toteutettaviin peruspalveluihin, avohuollon painopisteen vahvistuminen suhteessa sijaishuoltoon ja sijaishuollossa painopisteen siirtyminen laitoshuollosta perhehoitoon hillitsee toteutuessaan myös sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvua. (Lastensuojelun laatusuositukset, valmisteilla).
Lastensuojeluun ollaan valmistelemassa kansallisia laatusuosituksia, joiden tavoitteena on mm. tukea kuntia peruspalvelujen ja lastensuojelun paikallisessa kehittämisessä, parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta ja hallita kustannuksia. Suositus painottaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken, ehkäisevän tuen tarjoamista peruspalveluissa, huolellista lapsen ja hänen läheistensä osallisuutta mahdollistavaa lastensuojelutarpeen selvittämistä, suunnitelmallista avohuollon työtä ja laadukasta lapsen tarpeet parhaalla mahdollisella tavalla huomioivaa sijaishuoltoa ja jälkihuoltoa. (Lastensuojelun laatusuositukset, valmisteilla)
Suupohjan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa palvelujen painopistettä pyritään siirtämään
ennaltaehkäisevään lastensuojeluun. Ehkäiseviä palveluja täydentämään tarvitaan laadukas ja monipuolinen korjaavien palvelujen kokonaisuus. Alueella keskeisenä tavoitteena on lastensuojelun sijoituksissa
perhehoidon kehittäminen ja laitoshoidon osuuden vähentäminen. Nuorten 13 – 17-vuotiaiden osuus on
sijoituksissa viime vuosina kasvanut ja tästä syystä on kehitettävä nuorille tarkoitettuja tukimuotoja, kuten tukihenkilötoimintaa ja intensiivistä perhetyötä. Monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi tarvitaan toimijoiden yhteistä koulutusta.
Lastensuojelun laatusuositukset valmistunevat kevään 2011 aikana ja ne huomioidaan tarkemmin seuraavassa Suupohjan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa vuosille 2013 – 2017.
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4.2.

KEHITTÄMISTARPEET, TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA VASTUUTAHOT

Kehittämistarpeet, toimenpide-ehdotukset ja vastuutahot
Seuraavaan taulukkoon on koottu Suupohjan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman strategisiin tavoitteisiin liittyvät konkreettiset toimenpide-ehdotukset vuosille 2011 – 2012, seuranta/indikaattorit, ja
vastuutahot.

1. YMPÄRISTÖ ON TURVALLINEN SEKÄ SOSIAALISESTI ETTÄ FYYSISESTI JA LASTEN JA NUORTEN TARPEET OTETAAN
HUOMIOON YMPÄRISTÖN SUUNNITTELUSSA

KESKEISET KEHITTÄMISTARPEET
Kiusaamiseen puuttuminen
ja ennaltaehkäiseminen
Kiusaamisessa nollatoleranssi

TOIMENPIDE
Kiva Koulu – toimintamallia toteutetaan kaikissa
kouluissa

Ympäristön turvallisuuden
selvittäminen

Kiusaamisen ehkäisyyn
kiinnitetään huomiota jo
varhaiskasvatuksessa
Turvallisuussuunnitelman
tulosten hyödyntäminen

SEURANTA/INDIKAATTORI
Kiusaaminen vähenee
Kyselyt / tilastot

Tapaturmien ja onnettomuuksien määrät
Suunnitelman tavoitteiden
seuranta

VASTUUTAHO
Sivistysjohtajat / rehtorit
Varhaiskasvatusjohtajat

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaryhmä (kokonaisuuden seuranta)
Turvallisuussuunnitelman
ohjausryhmä

Lapset oppivat keinoja suojautua ei-toivotulta mediasisällöltä
Vanhemmilla ja kasvattajilla
on osaamista ja välineitä
lasten opastamiseen
Perhe- ja lähisuhdeväkivallan
ehkäisy ja hoito

Lasten ja nuorten päihteiden
käytön ehkäiseminen

Päihde- ja mielenterveysstrategian toimenpiteet

Strategian toimenpiteiden
toteutumisen seuranta

Päihde- ja mielenterveysstrategian seurantaryhmä

Urbaani arki –hankkeen
tutkimustulosten ja
osallistamismenetelmien
hyödyntäminen
Kauhajoen kaupungin
liikunnan kehittämissuunnitelman toteuttaminen

Tutkimuksen tulokset /
ympäristökokemukset

Urbaani arki Kauhajoella hankkeen ohjausryhmä

Liikuntapaikkojen, leikkikenttien uimapaikkojen
turvallisuuden selvittäminen
Mediakasvatus huomioidaan varhaiskasvatuksessa
ja perusopetuksessa

Tehty / ei

Ympäristöpalvelut / liikuntatoimi / tekninen toimi

Sisältyy VASUun / perusopetukseen
kyllä / ei

Sivistysjohtajat / rehtorit
Varhaiskasvatusjohtajat

Vanhemmille ja kasvattajille annetaan tietoa ja välineitä mediakasvatukseen
Perhe- ja lähisuhdeväkivallan toimintamallin jalkauttaminen ja koulutus

Vanhemmille ja kasvattajille järjestetty tilaisuuksia,
kyllä / ei
Perheväkivaltaan liittyvien
kotihälytysten määrä
vähenee / tilastot

Huomioidaan päihde ja
mielenterveysstrategian
suositukset ja ehkäisevän
päihdestrategian suositukset

Kauhajoen kaupungin liikunnan kehittämissuunnitelman
ohjausryhmä

Henkilöstölle järjestetty
koulutusta, kyllä / ei
Lasten ja nuorten päihteiden käyttö vähenee
Tilastot
Kouluterveyskysely

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan
ehkäisyn työryhmä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaryhmä
Päihde- ja mielenterveysstrategian seurantaryhmä
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2. VAHVISTETAAN LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUTTA JA YHTEISÖLLISYYTTÄ IKÄTASOISESTI
KESKEISET KEHITTÄMISTARPEET
Lasten osallisuuden vahvistaminen

TOIMENPIDE
Lasten kokemusten ja
mielipiteiden seuranta

SEURANTA/INDIKAATTORI
Kysely toteutettu, kyllä / ei

Toteutetaan neljän vuoden välein kysely
4-luokkalaisille

Nuorten osallisuuden vahvistaminen

Nuorten hyvinvoinnin
selvitys 16–20-v / kysely
nuorille

VASTUUTAHO
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaryhmä
NUKUTE -ryhmä Kauhajoella

Kysely toteutettu, kyllä / ei

Nuorisotyöntekijät, kouluterveydenhoitajat ja kuraattorit
muissa kunnissa
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaryhmä
NUKUTE- ryhmä Kauhajoella
Nuorisotyöntekijät, kouluterveydenhoitajat ja kuraattorit
muissa kunnissa
Nuorisovaltuustot / nuorten
edustajat
Lapsiperheiden sosiaalityön
johtava sosiaalityöntekijä
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3. LASTEN JA NUORTEN KASVUSTA JA KEHITYKSESTÄ VASTAAVAT VANHEMMAT JA HEITÄ TUETAAN KASVATUSTEHTÄVÄSSÄÄN

KESKEISET KEHITTÄMISTARPEET
Vanhemmuuden tukeminen

TOIMENPIDE
Laajennetun perhevalmennuksen vakiinnuttaminen

SEURANTA/INDIKAATTORI
Osallistujamäärä

Tiedon välittäminen

Kasvatustietoutta
vanhemmille lapsen eri
ikävaiheissa yleisinä luento- ja keskustelutilaisuuksina

Luentojen / tilaisuuksien
määrä / osallistujien määrä

Terveyspalvelujohtaja
Varhaiskasvatusjohtajat
Sivistysjohtajat / rehtorit
Sosiaalipalvelujohtaja
Järjestöt

Palveluneuvonta

Uusien sähköisten tiedonvälitystapojen käyttöönotto

Verkkopohjainen perhekeskus (Kersanet) on perheiden käytössä

Nettisivujen ajan tasalla
pitäminen
Eroperheillä on saatavilla
tietoa muutostilanteeseen
liittyvistä haasteista ja
palveluista esitteiden tai
netin välityksellä

Otettu käyttöön kyllä / ei

Terveyspalvelujohtaja
Varhaiskasvatusjohtajat
Sivistysjohtajat/rehtorit
Sosiaalipalvelujohtaja

Vanhemmuuden tukeminen
muutostilanteissa

VASTUUTAHO
Neuvolan osastonhoitaja

Palautekysely osallistujilta
ja työntekijöiltä

Esite / tiedote on laadittu
Verkkopohjainen perhekeskus (Kersanet) on perheiden käytössä

Tukea ja ongelmien ehkäisyyn tähtäävää tietoa
eroperheiden lapsille ja vanhemmille

Kartoitetaan lasten
eroryhmien tarve

Eroryhmien tarve on arvioitu

Vanhempien osallisuuden
vahvistaminen

Vertaistuen tarjoaminen
eri elämäntilanteissa
oleville perheille

Käräjäoikeudelle tehtävien
olosuhdeselvitysten lukumäärä
Vertaisryhmien tarve on
kartoitettu ja koottu yhteen
Vertaistukiryhmätoiminta
on lisääntynyt

Neuvolan osastonhoitaja
Lapsiperheiden johtava sosiaalityöntekijä

Neuvolan osastonhoitaja
Lapsiperheiden johtava
sosiaalityöntekijä

Varhaiskasvatusjohtajat
Neuvolan osastonhoitaja
Sosiaalipalvelujohtaja
Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja
turvakotiyhdistys

Kasvatuskumppanuus

Kasvatuskumppanuuskoulutukset henkilöstölle,
järjestetty kyllä / ei

Sivistysjohtajat / rehtorit
Varhaiskasvatusjohtajat

4-luokkalaisten vanhemmille tehtävä kysely

Kysely toteutettu, kyllä / ei

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaryhmä
NUKUTE- ryhmä Kauhajoella
Nuorisotyöntekijät, kouluterveydenhoitajat ja kuraattorit
muissa kunnissa
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4.PALVELUT JA PALVELUJÄRJESTELMÄ EDISTÄVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ
JA ENNALTAEHKÄISEVÄT ONGELMIA

KESKEISET KEHITTÄMISTARPEET
Palvelujen saaminen
eheäksi toiminnalliseksi
kokonaisuudeksi yli
sektori- ja aluerajojen

Huolten varhainen
tunnistaminen
Huonojen lähtökohtien
periytymisen estäminen
Psykososiaalisten palvelujen riittävyys ja monipuolisuus

TOIMENPIDE
Poikkihallinnollinen johtoryhmä
Yhteisistä tavoitteista
sopiminen / palvelujen
yhteensovittaminen

SEURANTA/INDIKAATTORI
Johtoryhmä on perustettu
Kirjalliset tavoitteet ja menettelytavat sovittu kyllä / ei
Valtakunnallisen lapsiperhepalvelujen yhteensovittaminen ja
johtaminen -hankkeen (LapsYTY)
etenemisen ja tulosten seuranta

Selevä Paletti – hanke
Kasperi II – hanke

Selevä Paletti / Kasperi II – hankkeiden tavoitteiden / toimenpiteiden toteutumisen seuranta

Perheiden palvelujen kokoaminen perhekeskustoimintamallin alle

Perheet saavat tarvitsemaansa
tukea matalan kynnyksen palveluna

Nuorten palvelujen palvelupaletin laatiminen ja
matalan kynnyksen palvelutarpeen selvittäminen

Nuorten palvelukokonaisuus on
suunniteltu ja matalan kynnyksen palvelun tarve on kartoitettu

Sovitaan toimintamenettelyt vanhempana toimimiseen liittyvissä huolissa

Kaikissa kunnissa toimii nuorten
ohjaus- ja palveluverkosto
Kirjalliset ohjeet menettelytavoista laadittu kyllä / ei

VASTUUTAHO
Peruspalvelujohtaja
Kuntajohtajat
Terveyspalvelujohtaja
Sivistysjohtajat / rehtorit
Sosiaalipalvelujohtaja

Terveyspalvelujohtaja
Sivistysjohtajat / rehtorit
Sosiaalipalvelujohtaja

Peruspalvelujohtaja
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaryhmä

Koulupsykologin palkkaaminen

Koulupsykologi on palkattu

Sivistysjohtajat / rehtorit
Terveyspalvelujohtaja

Lasten ja nuorten oman
lääkärin nimeäminen/lasten ja nuorten
terveyspalvelujen hoitoketjun määrittäminen

Lasten ja nuorten lääkäri on
nimetty/hoitopolku määritetty

Terveyspalvelujohtaja
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaryhmä

Seurataan terveydenhoitajaresurssin lisäämisen
vaikutusta

Lasten ja nuorten kokemus
palvelujen saatavuudesta
paranee kouluterveyskyselyssä
2011

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaryhmä
Terveyspalvelujohtaja

Lasten ja nuorten erityistarpeiden huomioiminen

Nuorisotyön resurssien
riittävyyden varmistaminen Kauhajoella kriisirahoituksen päättymisen jälkeen

Nuorisotyön tarve on kartoitettu/varmistettu, kyllä/ei

Nuorisotoimi

Kouluikäisten erityislasten
kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaajan palkkaaminen

Kuntoutusohjaan toimi
perustettu, kyllä / ei

Muiden palvelujen riittävyys ja monipuolisuus

Avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa aloitettujen
uusien toimintamuotojen
vakiinnuttaminen ja kehittäminen
Ehkäisevän perhetyön ja
kotiunikoulutoiminnan
vakiinnuttaminen

Tilastot kävijämääristä

Vammaispalvelujen
johtava sosiaalityöntekijä
Varhaiskasvatusjohtajat
Seurakunta ja järjestöt

Tuen oikea-aikainen ajoittaminen

Lapsiperheiden kotiavun

Asiakastyytyväisyyskyselyt

Tilastot
Asiakaspalaute

Lapsiperheiden johtava
sosiaalityöntekijä

Ehkäisevän perhetyön ja lapsiperheiden kotiavun tarve ja

Kotihoidon palveluohjaajat
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tarpeen selvittäminen

Nuorten syrjäytymisen
ehkäiseminen

Lasten ja nuorten terveyden tukeminen

Koulutuksen ulkopuolelle
jäävien / koulutuksen
keskeyttäneiden nuorten
löytäminen ja ohjaaminen
Konkreettisen työpajatoiminnan järjestäminen
nuorille
Yli- ja alipainoisten lasten
ja nuorten hoitopolkumallin laatiminen
Terveyttä edistävien ruokailu ja liikuntatottumusten juurruttaminen varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa

palvelusetelin käyttö lapsiperheiden kotipalvelussa selvitetty
kyllä/ei
Koulutuksen ulkopuolelle jäävien
lukumäärä vähenee / tilastot

Neuvolan osastonhoitaja
Varhaiskasvatusjohtajat
Aikuissosiaalityön johtava
sosiaalityöntekijä
Etsivä nuorisotyö

Työpaja on perustettu, kyllä / ei

Ylipaino vähenee

Terveyspalvelujohtaja
Neuvolan osastonhoitaja

Kouluterveyskyselyjen kautta
saatava tilastotieto lasten/nuorten terveydestä
Liikkuminen lisääntyy

Sivistysjohtajat/rehtorit
Liikuntasihteerit

Hyötyliikuntaa koulumatkoilla,
Liikuntakerhot kouluissa
Tupakoinnin väheneminen

Tupakoinnin lopettamiseen tähtäävät tukitoimet

Kouluterveyskyselyt
Tupakoinnista annettujen sakkojen määrä

Sivistysjohtajat/rehtori
Kouluterveydenhoitajat

5. LASTEN JA NUORTEN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA KORJAAVAT PALVELUT OVAT RIITTÄVIÄ, VAIKUTTAVIA JA
LAADUKKAITA

KESKEISET KEHITTÄMISTARPEET
Nuorten 13-17-vuotiaiden
nuorten sijoitusten tarve
vähenee

TOIMENPIDE
Kehitetään intensiivisen
perhetyön ja perhekuntoutuksen mallia llky:n
omana toimintana

Perhehoitoa kehitetään

Perhehoitajien rekrytointi,
koulutus ja tuki
Tukiperhekoulutus ja tukihenkilökoulutus

Tukiperheitä ja tukihenkilöitä lisätään
Sosiaalityön riittävyyden
varmistaminen

Toimijoiden tiedon lisääminen lastensuojelusta

Tulevien lastensuojelun
laatusuositusten huomioinen sosiaalityössä

Koulutusta eri toimijoille

SEURANTA/INDIKAATTORI
Nuorten sijoitusten määrä
vähenee
Ostopalvelut vähenevät, kustannusten seuranta
Uusien sijaisperheiden määrä
Koulutus järjestetty, kyllä / ei
Uusien tukihenkilöiden /
perheiden määrä
Asiakkaat / sosiaalityöntekijä

Koulutusten määrä

VASTUUTAHO
Lapsiperheiden johtava
sosiaalityöntekijä

Lapsiperheiden johtava
sosiaalityöntekijä
Lapsiperheiden johtava
sosiaalityöntekijä
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaryhmä
Lapsiperheiden johtava
sosiaalityöntekijä
Moniammatillinen asiantuntijaryhmä

Seuraavassa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa huomioidaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden
palvelujen vaikuttavuus ja sovitaan mittarit vaikuttavuuden arvioinnille. Seuraavassa suunnitelmassa painopisteenä on myös työntekijöiden hyvinvoinnin varmistaminen.
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5.Suunnitelman päätöksenteko ja seuranta
Lastensuojelulain 12 §:n mukaan suunnitelma hyväksytään kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään
kerran neljässä vuodessa. Lisäksi suunnitelma on otettava huomioon talousarviota ja taloussuunnitelmaa
laadittaessa.
Suunnitelma esitetään ensin Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle, joka lähettää
suunnitelman yhteistoimintalautakunnan käsittelyyn. Yhteistoimintalautakunta lähettää suunnitelman
edelleen kuntien valtuustojen käsittelyyn. Kunnanhallitukset pyytävät tarvittaessa lausunnot kuntien eri
toimielimiltä.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa varten nimetty ohjausryhmä vastaa suunnitelman seurannasta
ja raportoinnista päättäjille ja toimialajohtajille kunnissa ja liikelaitoksessa. Raportoinnissa kiinnitetään
erityistä huomiota siihen, miten suunnitelmaan sisältyneet tavoitteet ja toimenpiteet ovat toteutuneet.
Lisäksi analysoidaan sitä, mikä on ollut esteenä, jos tavoitteet ja toimenpiteet eivät ole toteutuneet
suunnitelman mukaisesti.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma päivitetään seuraavan kerran vuosille 2013 – 2016.
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LIITE 1. Hyvinvointikysely, 4-luokkalaiset
HYVINVOINTIKYSELY KEVÄT 2010 – MITÄ SINULLE KUULUU 4-LUOKKALAINEN?
Paikkakunta: SUUPOHJA
vastaajia 185 henkilöä (78 % Suupohjan 4 -luokkalaisista)
Sukupuoli:
Tyttö 90
Poika 93
Perheeseeni kuuluu:
Äiti 183
Isä 173
Sisko 122
Veli 120
Ovatko vanhempasi eronneet?
Kyllä 37
Ei 142
Minulle on tärkeää: Oppilaat valitsivat kolme heille tärkeintä asiaa listatuista vaihtoehdoista.

Joku muu, mikä? 16: lemmikit 11, ihastus 3, Jumala ja Jeesus 1, terveys 1
Mitkä asiat ovat sinulla hyvin? Tämä oli avoin kysymys.

4 -luokkalaisten kommentteja:
”koulussa menee hyvin, kotona on asiat kohdallaan ja kaveriasiatkin ovat kunnossa”
”Koulu menee aika hyvin ja olen hyvä harrastuksissani.”
”Minulla on kaikki hyvin”
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”koti, minulla on ruokaa ja olen terve. minulla on isä ja äiti eivätkä he ole eronneet. saan mahdollisuuden
elää ja minulla ei ole sairauksia.”
”Minulla on kaikkea mitä tarvitsen ja enemmänkin olen todella onnekas lapsi.”
Tästä kysymyksestä voidaan tehdä yhteenveto, että yleisesti ottaen Suupohjan 4 -luokkalaiset ovat tyytyväisiä elämäänsä.
Entä huonosti? Tämä oli avoin kysymys.
• Ei mitkään 126
• Kaverit 13 (ei ole kavereita, tai on riitaa kaverien kanssa)
• Koti / perhe 10 (sairaudet ja kuolemat perheessä/suvussa, vanhempien avioero)
• Muut 10 (ei ole rahaa, lemmikeistä luopuminen, kiukustuminen, uskominen, ei ole trampoliinia,
terveys)
• Koulu 9 (opettaja, läksyt, kiusaaminen, oppiminen)

4 -luokkalaisten kommentteja:
”No minua harmittaa nyt ja aina se että vanhempani ovat eronneet.;(”
”kertotaulut no, melkein kaikki kouluasiat”
”Kavereiden kanssa on aika paljon riitoja ja kavereita ei ole paljon.”
Onneksi enemmistö 4-luokkalaisista, 68,11 %, kokee, että ”Minulla ei ole mikään huonosti”
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Millaisia asioita perheenne tekee yhdessä? Oppilaat valitsivat kolme asiaa listatuista vaihtoehdoista.

Muuta, mitä? 11 (syö, hoitaa lemmikkiä, mukavia asioita, mökkeilee, harrastaa, kaikkea)
Mediassa kuulee joskus puhuttavan perheiden hajanaisuudesta, tai siitä, että lapset eivät saa olla lapsia
riittävän pitkään, mutta tämän kyselyn perusteella perheet tekevät yhdessä monia positiivisia asioita, eikä
lasten rooli ole muuta kuin olla lapsi. Oli hienoa huomata, että myös Suupohjan vanhempien osalta kootussa kyselyssä vanhemmat näkivät perheen yhteiseksi ajanvietoksi ”tavallisen arjen” kotitöineen, metsäretkineen jne. Perheen yhdessäolon ei tarvitse välttämättä olla jotain hienoa ja järjestettyä, vaan riittää,
että ollaan läsnä ja keskustellaan.
Onko sinusta yleensä mukava olla kotona?

Kyllä 168 (90,8 %)

Ei 9

Syötkö joka aamu aamupalan?
Kyllä 155 (83,8 %)
Ei 21
Mitä syöt? Mainittiin: puuro, leipä, jogurtti/murot, juomat (kaakao, maito, mehu, tuoremehu, tee, vesi),
hedelmä
Mihin aikaan menet nukkumaan? Oppilaat valitsivat sopivimman listatuista vaihtoehdoista.
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Millainen on viihtyisä koulu? Tämä oli avoin kysymys.

4 -luokkalaisten kommentteja:
”Sellainen jossa on hyvät opettajat, kavereita, suuri piha ja kirjasto.”
”Sellainen jossa on kiltit opettajat ja hyvä ruoka.”
”turvallinen, hyvä yhteishenki”
”Sellainen jossa ei kiusata”
”koulu jossa on työrauha
koulu jossa on hyvää ruokaa koulu jossa on pitkät välitunnit”
”jossa on siistiä ja jossa ei kiusata...”
”Kun saa olla kavereiden kanssa ja opettaja ei ole ilkeä. Koulussani on terkkari ja kuraattori jotka helpottavat oloa. ”Opettajat tekevät kaikkensa, että meillä olisi hyvä olla.”
”siellä leikitään ja ei kiroiltaisi.”
”sellainen jossa kukaan ei riitele ja opettajat kannustaa”
”kyläkoulu, mukavia kavereita ja hyviä opettajia”
”puhdas ja valoisa”
Yhtenä poimintana 4 -luokkalaisten vastauksista voidaan nostaa esiin kommentit koulutiloista. Lapsille on
tärkeää, että koulutilat ovat puhtaat, siistit ja valoisat. Monesti ajatellaan, että vain vanhemmat kiinnittäisivät sen kaltaisiin asioihin huomiota, mutta viihtyvyys on myös lapsille mm. yhtä kuin siisteys.

Millainen on hyvä opettaja? Tämä oli avoin kysymys.
•
•
•
•
•
•

Opettajan luonteenpiirteet 95 (huumorintajuinen, kiltti, mukava)
Opetus 36 (”hän opettaa niin, että kaikki ymmärtävät”)
Ei huuda / suutu 38
Antaa vähän läksyjä 61
Puuttuu kiusaamiseen / pitää kurin 30
Välittää 24 (on reilu ja tasapuolinen, lohduttaa, kuuntelee, ymmärtää)

66

4-luokkalaisten kommentteja:
”Hyvä opettaja on sellainen että se ei huuda suotta, jaksaa olla kärsivällinen ja jaksaa kuunnella oppilaita...”
”sellainen joka puuttuu kiusaamiseen ja on muutenkin kiva.”
”pitää kuria ja päästää koulusta joskus aiemmin”
”Hauska, huumorintajuinen, kertoo uudet asiat selvästi.”
”tasapuolinen, kiltti, ja joka ei huuda paljoa.”
”joka on rehellinen ja ei ole tiukka pipo.”
”Kuuntelee oppilaita ja opettaa hyvin. Auttaa tehtävissä.”
”kun kertoo jos vaikka on kiusattu, tarttuu asiaan heti, eikä myöhemmin.”
”Hyvä opettaja on sellainen, joka osaa opettaa hyvin.”
”sellainen joka on tasapuolinen ja sillä ei ole lellikkejä.”
”Kärsivällinen, rauhallinen, kiltti.”
Onko opettajilla yleensä riittävästi aikaa kuunnella oppilaita?
Kyllä 140 (75,7 %)
Ei 37
Oppilaiden enemmistö kokee tulevansa kuunnelluksi koulussa, mikä on erittäin positiivinen tulos.
Milloin teet läksysi? Tähän kysymykseen annettiin vastausvaihtoehdot.

Lapset huolehtivat läksyistään tunnollisesti.
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Tarvitsetko apua läksyjen teossa?
Ei 109 (58,9 %)
Kyllä, kuka sinua yleensä auttaa? 69: (äiti 32, isä 3, molemmat vanhemmat 23, veli tai sisko 8,
muu 3)

Onko koulullanne kerhotoimintaa?

Kyllä 125 (67,6 %)

Ei 47

Osallistutko koulunne kerhotoimintaan?

Kyllä 48 (26 %)

Ei 125 (67,6 %)

Suupohjan vanhempien kyselyn vastauksien suunta oli, että koulun kerhotoiminnalle ei ole tarvetta, sillä
lapset ovat mukana muiden vapaa-ajanjärjestöjen harrastustoiminnassa. Se selittänee myös tätä vastausta. Koulujen kerhotoimintaan osallistuu eri kunnissa kuitenkin runsaasti lapsia ja koulun kerho- ja harrastustoiminta koetaan vapaammaksi kuin ”tosimielellä” harrastaminen tai kilpaileminen.
Millaista harrastus- ja kerhotoimintaa toivoisit koulullasi olevan? Tämä oli avoin kysymys.

Muu 45: musiikki, kokkikerho, 4H, lautapelit, kulttuuri, näytelmäkerho, käsityökerho, kuvaamataitokerho,
eläinkerho, atk
Onko sinulla ongelmia koulunkäynnissä? Ei 160 (86,5 %) Kyllä, millaisia? 18: oppiminen 5, ei ole kavereita / kaverien kanssa on riitaa 3, opettajien kanssa 2, ei viihdy koulussa 2, kiusaaminen 5
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Mitä teet vapaa-ajallasi? / Mitä harrastat? Tämä oli avoin kysymys.

Erilaiset kerhot 61: musiikki, kädentaidot, palokuntakerho, 4H, jne.
Onko kunnassasi riittävästi harrastusmahdollisuuksia tai vapaa-ajanviettopaikkoja sinun ikäisellesi?
Kyllä 142 (76,8 %)
Ei 35

Paljonko pelaat tietokonetta/videopelejä päivittäin? Tähän kysymykseen annettiin vastausvaihtoehdot.
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Tämän kyselyn mukaan 4 -luokkalaisten pelaaminen on melko hyvin hallinnassa toisin kuin valtamediassa
annetaan ymmärtää. Vastauksissa vain yksittäiset oppilaat pelaavat tietokone- tai videopelejä haitallisen
paljon päivittäin.
Mitkä seuraavista palveluista koet tärkeiksi? Tämä oli osittain avoin kysymys.

Joku muu, mikä? 12: lääkäripalvelut 3, vanhempien työpaikka 2, ystävät 2, kouluruoka 1, opettaja 1, koti
1, perhe 1, joku1

Mitä toivoisit kuntaasi lisää? Tämä oli avoin kysymys.

Muut 8: lisää [ystävällisiä] asukkaita, kivoja opettajia, kotieläimiä
4 -luokkalaisten kommentteja:
”kaikkea tarpeellista on, mutta uimarantoja vois vähä rempata.”
”Toivoisin enemmän kauppoja.”
”Huvipuisto.”
”Lisää sivukirjastoja sekä iso ostoskeskus.”
”kaikki on hyvin kotikunnassani”
”paljon harrastuksia ettei tarvitse lähteä kauas harrastuksen takia.”
”haluaisin lisää pyöräteitä.”
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”jäähallin enemmän asukkaita kerrostaloja”
Suupohjan 4 -luokkalaiset ovat tyytyväisiä kotikuntansa palveluihin, mutta liikunta- ja urheilupaikkoja
sekä -mahdollisuuksia toivotaan lisää. Samoin palveluita, kuten kauppoja, huvipuistoa ja hotelleja.

Mihin asioihin kysytään sinun mielipidettäsi:
a) kotona?

b) koulussa?

c) vapaa-ajalla?
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Haluaisitko, että sinun mielipidettäsi asioihin kysyttäisiin vielä enemmän?
Kyllä 61(32,97 %) Ei 110 (59,46 %)
Huolestuttaako sinua tällä hetkellä jokin asia itsessäsi, kaveripiirissäsi, kotona, tai koulussa?
Kyllä 31(16,8 %) Ei 143 (77,3 %)
• Asiat, jotka huolettavat (16 oppilasta kertoi huolensa) liittyivät sosiaalisiin suhteisiin, kaveriasioihin, vanhempien riitelyyn, tai siihen, että pelkää isovanhempien menettämistä.

Onko olosi turvallinen
a) kotona? Kyllä 170 Ei 3,
b) koulussa? Kyllä 167 Ei 7,
c) kunnassasi? Kyllä 163 Ei 10

’
Kyselyn luotettavuus
Kysely toteutettiin 20.-27.5.2010 välisenä aikana Webropol -pohjaisena verkkokyselynä. Kyselyn teknisestä
toteutuksesta vastasi Seamk / Timo Toikko. Kysymykset nousivat Selevä Paletti -hankkeen
kuulemistarpeen
pohjalta,
mutta
niitä
koottiin
ja
muokattiin
yhteistyössä
Suupohjan
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden, kouluterveydenhoitajien,
koulukuraattorien ja 4 -luokkalaisten opettajien kanssa. Kyselyn vastaukset koottiin kunnittain. Tulokset
ovat hyödynnettävissä Suupohjan 0–10 -vuotiaiden lasten ja lapsiperheiden palvelupalettia ja lastensuojelu- eli hyvinvointisuunnitelmaa työstettäessä.
Kyselystä tiedotettiin lehdissä, radiossa ja Internetissä. Kyselystä kerrottiin koulujen opettajille, jotka
osaltaan mahdollistivat oppilaiden vastaamisen kyselyyn oppitunneilla. Lisäksi kyselystä meni jokaisen
oppilaan mukana tiedote koteihin ennen kyselyä. Kyselyn tietoja käsiteltiin luottamuksellisesti. Yksittäisiä
vastauksia ei voitu tunnistaa, mistä syystä raporteissa voitiin käyttää myös suoria lainauksia kenenkään
yksityisyyden paljastumatta.

72

Kyselyn vastaukset koottiin käsin ja laskettiin manuaalisesti, joten vastauksia lukiessa on syytä varautua
inhimilliseen virhemarginaaliin, vaikka tuloksia raportoinnin ohessa osittain tarkastettiinkin. Varsinaista
Suupohjan yhteistä kyselyä ei ollut, vaan tämän kyselyn vastaukset on koottu kaikkien neljän kunnan (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva) kyselyjen vastauksista. Vastaukset teemoitettiin mainintojen yleisyyden
perusteella ja tietyt asiat yhdistettiin saman teeman alle, joten se vähentää hieman tulosten yksityiskohtia, joskaan mitään olennaista ei ole jätetty pois, eikä mitään lisätty. Vastaukset ovat oppilaiden omin
sanoin antamia. On hyvä pitää mielessä, että 4 -luokkalaiset ovat vielä lapsia ja emme voi tietää, miten
vakavissaan/totuudenmukaisesti kukin oppilas kyselyyn vastasi. Suupohjan osalta saimme kattavan otannan: kyselyyn vastasi 185 oppilasta, mikä on 78 % kaikista kevään 2010 4 -luokkalaisista. Pieni huomio
myös siihen, että vaikka kyselyn kokonaisvastaajien määrä oli 185, vaihtelivat vastaajamäärät lähes joka
kysymyksessä. Tämä huomioitiin kaavioita tehdessä ja jokaisessa kysymyksessä näkyy molemmat; vastanneiden määrä ja prosenttiluku.

Kyselyn koonti: Jenni Katajisto
p. 040 173 8004, jenni.katajisto@kauhajoki.fi

SELEVÄ PALETTI
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Liite 2.
HYVINVOINTIKYSELY 2010 – MITÄ SINULLE KUULUU 4-LUOKKALAISEN VANHEMPI?
Paikkakunta: SUUPOHJA
Vastaajia 48 henkilöä (20 % kaikkien Suupohjan 4-luokkalaisten vanhemmista,
jos lasketaan, että jokaisen 237 oppilaan toinen vanhempi olisi vastannut)
Keväällä 2010 oli Suupohjassa 237 neljäsluokkalaista. Hyvinvointikyselyyn vastattiin 48 oppilaan perheestä.
Kyselystä tiedotettiin lehdissä, radiossa ja Internetissä. Lisäksi jokaisen oppilaan mukana laitettiin kyselystä tiedote koteihin. Tiedotteessa oli tarkat ohjeet hyvinvointikyselyyn vastaamiseen ja tieto, että kysely
vie n. 5-10 minuuttia. Vastaajien vähäinen määrä jättää ilmaan monia kysymyksiä, eikä vähäisin niistä ole
”Missä on vanhempien halukkuus vaikuttaa ja osallistua?”. Hanketyöntekijän näkökulmasta voidaan jäädä
pohtimaan, mikä olisi paras tapa kerätä palautetta vanhemmilta, miten voisimme tehostaa vanhempien ja
lasten kuulemista, sillä laissa määrätään kuntalaisen kuulemisesta. Otamme mielellämme vinkkejä vastaan.
Sukupuoli:
Oletko eronnut?
Asumismuoto

Kyselyyn vastasi 41 naista ja seitsemän (7) miestä.
Kyselyyn vastanneista kuusi (6) henkilöä oli eronnut, 41 henkilöä ei.
Ydinperheen kanssa asuu 40 henkilöä, uuden avopuolison kanssa kaksi (2)
henkilöä. Muita asumismuotoja ovat äiti ja lapset (4), avoliitto (1) ja yksin
(1).

Mitkä asiat ovat sinulla hyvin? Tämä oli avoin kysymys.

Muut asiat 13: harrastukset, tulevaisuuden suunnitelmat/toiveet, lemmikit, onnellinen olo, ruokaa, lasten
kouluasiat jne.
Vanhemmat vastasivat esimerkiksi seuraavaa:
”ihmissuhteet, työ, terveys...”
”Raha, työ, terveys, koti,”
”suhde mieheen ja lapsiin hyvä työpaikka terveys oma koti mielekkäät liikuntaharrastukset”
”Itse perhe ja perheen hyvinvointi. Terveys, rakkaus. Kokonaisuudessaan kaikki on ihan hienosti ja hyvin.”
”tunnen itseni onnelliseksi”
”Minulla on hyvä vakituinen työpaikka. Mieheni on saanut pitkästä aikaa työtä. Meillä on iso omakotitalo kauniilla paikalla ja laaja tontti. Meillä on kolme rakasta lasta. Meillä on monta lemmikkieläintä.”
”ruokaa ja katto pään päällä. onnellinen parisuhde”
”Oma koti, toimeentulo, terveys ja positiivinen katse tulevaisuuteen.”
”Hyvä puoliso ja koti.”
”Olemme tällä hetkellä yhtenäinen perhe.”
”Perhe, terveydentila kohtuullinen, tyytyväinen kotikuntaan ja sen palveluihin (lukuun ottamatta hetkittäistä lääkäripulaa), lapset menestyvät koulussa, aivan mahtava kouluavustaja”
”Terveet lapset, perustarpeet tyydytetty, hyvät ystävyyssuhteet.”
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Entä huonosti? Tämä oli avoin kysymys.

Sosiaaliset suhteet 10: ystävät, parisuhde
Vanhemmat vastasivat esimerkiksi seuraavaa:
”ei mitkään”
”Aikaa saisi olla enemmän omiin harrastuksiin. Tällä hetkellä n.1h viikossa.” ”Liian vähän vapaa-aikaa.”
”Kyläkouluasiat Iltapäivätoiminta Tiedottaminen kouluja koskevista asioista, tai kun tiedotus tapahtuu
mitään ei enää ole tehtävissä asia on jo päätetty. Asioiden keskittäminen vain keskustaan.”
”Huoli tulevasta, koko suomen kannalta... Eläminen kallistuu tuloihin nähden koko ajan.”
”Huoli lasten iltapäivän oleilusta koulun jälkeen.”
”EI TULE MIELEEN YHTÄÄN ASIAA JOKA OLISI NIIN HUONOSTI ETTEI ASIAA PYSTYISI HOITAMAAN. YLEENSÄ
ASIOILLA ON TAPANA JÄRJESTYÄ.”
”Meillä vanhemmilla on ollut molemmilla vakavia sairauksia, josta johtuen taloutemme on joutunut koville.”
”Parisuhde voisi olla parempi ja yhtenäisempi linja lasten kasvatuksen suhteen. Talous-raha-asiat aiheuttavat riitaa. ” ”Rahasta on tiukkaa, työ on henkisesti vaativaa.”
”Kunnassa on moni asia huonosti. Lapsia sullotaan pieniin kouluihin kun yritetään säästää. Mutta samalla
rakennetaan kallista koulukeskusta, mikä varmaan on tarpeen mutta onko se kuitenkaan kaikilta osaalueilta juuri sellasenaan välttämätön. Toivottavasti ei näiden lasten jotka nyt menevät sivummalla uusiin
kouluihin eivät joudu kärsimään sen vuoksi että luokassa on paljon oppilaita ja opettajalla vähän aikaa.
Siellä olisi nyt paljon tarvetta koulunkäyntiavustajille. Ehkä se on vain hetkellistä kun oppilaita on paljon
vain tietyissä ikäluokissa. Ei viitti jättää näitä oppilaita huonommalle opetukselle.”
”Ajankäytön organisointi kaipaisi kehittämistä”
Onko sinulla aikaa lapsellesi/lapsillesi?
Kyllä 45 (94 %)
Millaisia asioita perheenne tekee yhdessä? Tämä oli avoin kysymys.

Ei 3 (6 %)
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Arkiset asiat -vastaus teemoitettiin mm. seuraavista kommenteista, joita mainittiin yhteensä 36 kertaa:
kotityöt, ruokailu, saunonta, kaupassakäynti, puutarhatyöt, oleilu ja lepo
Vanhemmat vastasivat esimerkiksi seuraavaa:
”matkustaa, ulkoilee, vierailee, syö, oleskelee vain...”
”Puutarha hommia kotona. Polttopuita mummolassa. Lapsien harrastuksissa olemme kaikki aktiivisesti
mukana, kuten kuljetukset ja kisamatkat. Ruokailemme lähes joka päivä kaikki yhdessä. Kokeisiin kuulustelu. Saunominen.”
”Pääasiassa ihan normaalia arjen pyöritystä.”
”Mökkeilyä Ulkoilua Tv:n katsomista Yhdessä liikuntaharrastuksia”
”pyöräillään, pelataan korttia, leivotaan, käydään uimassa, shoppaillaan ym...”
”Keskustelemme todella paljon erilaisista asioista. Katselemme tv:tä. Vietämme aikaa yhdessä sen enempää "tekemättä" mitään erityistä.”
”Enemmän voisimme tehdä. Yhteinen aika on kortilla mutta kaikkea arkielämän asioita yritetään tehdä
yhdessä. Ei mitään tiettyä harrastusta ole.”
”Maatalon töitä”
”Teemme yhdessä monia erilaisia asioita sen mukaan, mitä kukin ehdottaa: liikunnallisia (uinti, mailapelejä, pihapelejä, askarteluja, matkustamme yhdessä, teemme kotitöitä...) Vuorottelemme välillä niin, että
toinen vanhemmista on toisen lapsen kanssa kahden kesken ja vaihdamme päinvastoin.”
Mediassa kuulee joskus puhuttavan perheiden hajanaisuudesta, tai siitä, että lapset eivät saa olla lapsia
riittävän pitkään, mutta tämän kyselyn perusteella perheet tekevät yhdessä monia positiivisia asioita, eikä
lasten rooli ole muuta kuin olla lapsi. Oli hienoa huomata, että Suupohjan vanhempien osalta kootussa
kyselyssä vanhemmat näkivät perheen yhteiseksi ajanvietoksi ”tavallisen arjen” kotitöineen, metsäretkineen jne. Perheen yhdessäolon ei tarvitse välttämättä olla jotain hienoa ja järjestettyä, vaan riittää, että
ollaan läsnä ja keskustellaan.

Viihdyttekö kotona?

Kyllä 48 (100 %)

Syökö lapsesi joka aamu aamupalan?
Kyllä 43 (90 %)
Ei 5 (10 %)
Miten lapsen/lasten nukkumaanmenoaika määräytyy perheessänne? Tämä oli avoin kysymys.
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Vanhemmat vastasivat esimerkiksi seuraavaa:
”vaihtelee sen mukaan onko seuraavana aamuna koulua vai vapaata. Vanhemmilla lapsilla vapaammat
ajat.”
”menee nukkumaan itsekseen”
”Sänkyyn mennään viikolla viimeistään klo 21.30 ja nukkumassa pitäisi olla viim. klo 22. Nuoremmalle (4
lk) luetaan lähes joka ilta jotain kirjaa ja jutellaan päivän tapahtumista.”
”jos varhaisempi nousu aamulla, mennään ennemmin nukkumaan ja viimeistään kello 22.00 oltava nukkumassa. Vanhempina huolehdimme nukkumaanmenoajat.”
”Sovitun mukaisesti, mutta tilanteen mukaan joko aikaisemmin tai myöhemmin, varsinkin viikonloppuisin
ja loma-aikoina”
”Lapset tietävät itse milloinka heidän on mentävä nukkumaan, ala-asteikäiset menevät kymmeneen mennessä nukkumaan ja lukioikäinen menee kello 11.”
”Klo 21.00 nukkumaan. Viikonloppuisin saa mennä vähän myöhemmin nukkumaan tai jos koulusta on lomaa
silloin voi mennä joskus myöhempään nukkumaan.”
”vanhemmat käskee, vakiintunut käytäntö”
”Eri-ikäisillä lapsilla hieman eri nukkumaa meno ajat. Viikonloppuisin saa valvoa pidempään, viikolla poikkeuksellisesti jos jotain erityistä iltaohjelmaa. Yritetään pitää mahdollisimman säännöllisinä kouluaikaan.”
Nukkumaanmenoajat ovat vanhempien päätettävissä ja vanhemmilla on tämän kyselyn perusteella hyvä
käsitys oman lapsen unentarpeesta ja siitä, miten nukkumaanmenoajoissa voidaan joustaa eri ajat ja tilanteet huomioiden. Muutama vanhempi kertoi, että nukkumaanmenoaikojen noudattaminen on joskus
hankalaa ja iltaisin nukkumaanmeno saattaa venähtää liian myöhäksi, mutta sellaisten tilanteiden jälkeen
tehdään ”ryhtiliike”.
Millainen on viihtyisä koulu? Tämä oli avoin kysymys.
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Koulurakennuksella (23) viitataan mm. seuraaviin asioihin: fyysiset ja esteettiset ominaisuudet, välituntitekemisen mahdollisuudet. Muut -vastaus (19) sisältää: lasten tasa-arvoinen kohtelu, tiedonkulku, vanhemmat mukana koulun toiminnassa, hyvä ruoka, muu henkilökunta, ”lapsi saa olla lapsi”, kerhotoimintaa, välituntivalvonta jne.
Vanhemmat vastasivat esimerkiksi seuraavaa:
Kiusaamiseen puuttuminen on tärkeää:
”*Kiusaamisiin puututaan heti. *Lapset saavat tasa-arvoisen kohtelun. *Ruoka on hyvää ja ravitsevaa, koska
lapset tarvitsevat myös koulussa KUNNOLLISEN ruoan. Monesti koulusta tullaan ihan kauhean nälkäisenä!
*Välitunnilla täytyy olla mielekästä tekemistä. Pitää olla tilaa leikkiä ja jotain yksinkertaisia välineitä,
kuten pallo ja maali. Jos lapsi turhautuu eikä hänellä ole tekemistä, niin silloin helposti tehdään pahaa. - koulussa lähes kaikki välituntitekeminen on kiellettyä. Lapset vain seisoskelevat ja juttelevat välitunnit.
Tästä seuraa automaattisesti kiusaamista ja härnäämistä.”
Pieni (kylä)koulu koetaan lapselle parhaaksi kasvupaikaksi:
”Oppilas määrältään pieni. ( väliin putoajat saadaan kiinni ajoissa, häiriköt huomataan) Välituntisin on
tekemistä. (energian purku jaksaa olla tunnilla ja keskittyä )”
”Lähellä Riitävän pieni Kaikki oppilaat ovat toistensa kavereita Hyvät opettajat Terve koulu vrt. homekoulu Oma keittiö”
”Pienestä koulusta on hyvä ponnistaa suurempahan”
”Pieni koulu. Ei liian paljon oppilaita luokassa. Hyvät opettajat jotka osaa kuunnella ja neuvoa lapsia mutta kuitenkin osaavat pitää kurin lapsille. Tiedonkulku myös vanhemmille tärkeistä asioista on tärkeää. Muu
kouluhenkilöstö myös tutuiksi lapsille. Opettajat jotka saavat lapset innostumaan erilaisista asioista on
tärkeitä.”
Henkilökunnan kemiat ja opettajien ammattitaito:
”Henkilökunta on osaavaa. Turvallinen opiskelurauhan antava.”
”OPETTAJA SAA KOULUSSA TUNNILLA OPISKELURAUHAN SÄILYMÄÄN. KOULUTYÖ EI SAA KÄYDÄ LIIAN RASKAAKSI PIENELLE KOULULAISELLE. (KOTILÄKSYJEN MÄÄRÄ) VIIHTYISÄ PIHA JOSSA ON VÄLITUNNEILLA TEKEMISTÄ.”
”Viihtyisässä koulussa on hyvät välit henkilökunnan kesken.”
Lasten mieleen:
”lyhyt koulumatka, ei liian isot ryhmät (opettajalla aikaa yksilöille paremmin), koulukiusaamista ei olisi.
innostava kannustava ilmapiiri ja hyvät ruuat, vanhempien ja opettajien yhteistyö.”
”Viihtyisä koulu on sellainen jossa on seinillä lasten tekemiä piirroksia ja muitakin kättentöitä. Kiusaamista ei luonnollisestikaan saa esiintyä jatkuvasti.”
”Sinne on mukava mennä ja sieltä tullaan myös aurinkoisin mielin takaisin kotiin.”
”Virikkeitä täynnä, valoisa ja raikas.”
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Millainen on hyvä opettaja? Tämä oli avoin kysymys.

Hyvän opettajan ominaisuudet (48) ovat vanhempien mielestä paljolti samoja kuin lasten mielestä: huumorintaju, iloisuus, innostavuus, oppilaasta välittäminen, lasten tasa-arvoinen kohtelu jne. Hyvä opettaja
on vanhempien mielestä sellainen ”Joka osaa pitää kurin”. Ammattitaitoinen (17) opettaja ”opettaa hyvin
ja perusteellisesti”, ”käyttää vaihtelevia opetusmenetelmiä”, ”koulussa kuuluisi opettaa asiat niin, ettei
kotona mene kaikki illat vanhempien opettaessa mm. matematiikkaa” jne. Hyvä opettaja on yhteydessä
kotiin ja tiedottaa asioista (7): ”Antaa palautetta ja on yhteydessä vanhempiin heti jos jotain mieltä askarruttavaa ilmenee”.
Vanhemmat vastasivat esimerkiksi seuraavaa:
”*Opettajilla on auktoriteettia ja määräysvaltaa. *Opettajien täytyy voida antaa jälki-istuntoja tarvittaessa. Nyt siihen ei helposti lähdetä, koska se on tehty niin byrokraattiseksi ja vaikeaksi. *Läksyt tarkistetaan
päivittäin. *Viestit kulkevat kotiin ja takaisin opettajalle jos tapahtuu jotain tärkeää. Hyvät ja huonot
uutiset!”
”Opettajien välit ovat kunnossa, opettajat ja oppilaat tulevat hyvin toimeen, välitunneilla on tekemistä ja
järjestysasiat ovat kunnossa.”
”henkilö, joka pitää työstään, arvostaa ja näkee työnsä kantavan tulosta.”
”Opettaja joka ottaa kaikki lapset omana itsenään huomioon ja laittaa kaikki samalle viivalle. Kaikkien
kanssa samat pelisäännöt. Tulee lasten kanssa hyvin toimeen.”
”reilu ja tasapuolinen lapsia kohtaan -pitää oppilaat järjestyksessä -saa oppilaat kiinnostumaan opetuksesta ja ymmärtämään miksi tulee läksyjä -pitää yhteyttä vanhempiin viikkotiedotteilla -järjestää välillä kuitenkin vapaamuotoisempaakin opetusta esim. jonkin tutustumiskäynnin kautta”
”auttavainen, luotettava, kannustava, osaa kuunnella lapsia ja vanhempia. Vuorovaikutus sujuvaa.”
”kuunteleva, kiusaamiseen puuttuva, huomio kaikki tasapuolisesti: ei lellikkejä... On ajan hermolla. Ei
notku tietokone tunnilla facebookis..”
”Opettaja osaa olla empaattinen ja ymmärtää lapsiperheen arkea. Ottaa lapsen yksilönä ja kuuntelee.
Puuttuu ongelmiin jämäkästi ja asiallisesti. Ei kerro omia huoliaan ja itsetuntoasioitaan lapsille.”
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”Jämpti. Tasapuolinen. Antaa palautetta niin hyvässä kuin pahassakin. Kannustava. Sallii myös erilaisuuden ja ymmärtää, että kaikki eivät ole samanlaisia oppijoita eikä oppilaita voi tasapäistää. Tietää, mitä
opettaa. Käyttää erilaisia ja vaihtelevia opetusmenetelmiä.”
”Joka osaa pitää oppilaat kurissa. On hyvä auktoriteetti. Opettaja ei ole oppilaan Ystävä/kaveri vaan
OPETTAJA.”
”Kuuntelee lapsen tarpeita, vaatii, että sääntöjä noudatetaan ja jos lupaa jotakin, pitää myös lupauksensa, on itse esimerkkinä lapselle kaikessa vuorovaikutuksessa.”
Onko opettajilla yleensä riittävästi aikaa kuunnella oppilaita?
Kyllä 22 (47 %) Ei 25 (53 %)
Pieni enemmistö vanhemmista koki, että opettajilla ei ole yleensä riittävästi aikaa kuunnella oppilaita.
Suupohjan 4 -luokkalaisista 140, eli 76 % kuitenkin koki, että opettajilla on aikaa kuunnella heitä.
Autatko lastasi läksyjen teossa?

Kyllä 47 (98 %)

Ei 1 (2 %)

Onko koululla kerhotoimintaa?

Kyllä 31 (66 %)

Ei 16 (34 %)

Osallistuuko lapsenne koulun kerhotoimintaan? Kyllä 21 (44 %)

Ei 27 (56 %)

Suupohjan vanhempien kyselyn pienen enemmistön vastauksista oli luettavissa, että koulun kerhotoiminnalle ei ole tarvetta, sillä lapset ovat mukana muiden vapaa-ajanjärjestöjen harrastustoiminnassa. Toisaalta niukka vähemmistö kannatti koulun kerhotoimintaa ja osa toivoi edes jotain ohjattua toimintaa
iltapäiviksi, kun omalla koululla ei sellaista ollut. Koulujen kerhotoimintaan osallistuu eri kunnissa runsaasti lapsia ja koulun kerho- ja harrastustoiminta koetaan vanhempien kyselyn vastauksissa vapaammaksi
kuin ”tosimielellä” harrastaminen tai kilpaileminen.
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Millaista harrastus- ja kerhotoimintaa toivoisit koululla olevan? Tämä oli avoin kysymys.

Tietopainotteisella kerhotoiminnalla tarkoitetaan esim. luonnontiede-, kieli - tai matematiikka-aiheista
kerhoa.
Vanhemmat vastasivat esimerkiksi seuraavaa:
”*Liikuntakerho heti koulupäivän jälkeen. *Askartelukerho / puutyökerho heti koulupäivän jälkeen. JA
EHDOTTOMASTI MAHDOLLISUUS VÄLIPALAAN ENNEN KERHOA! Se voisi hyvin olla maksullinen, kuten yläasteellakin on ollut tämän vuoden.”
”Omilla lapsilla on harrastuksia tällä hetkellä liikaakin, joten ei ole toiveita.”
”liikuntaa, taide ja askartelua eli vastapainoa koulutyölle ettei tarvitse suorittaa vaan voi vain harrastaa”
”Sitä täytyy kysyä lapsilta. Monet haluaisivat ehkä pelata jotain esim. sählyä tms.”
”Pieniä 3-6 kerran kerhoja eri teemoista. Vaihtelua tulisi siten ja mahd. moni saisi kokeilla eri aloja.”
”Missä toteutettaisiin se mitä on alun perin suunniteltu. Eikä jotain muuta huuhaata.”
”Liikunta-, kieli-, kokkaus-, luonnontiede- ja matikkakerhoja, näytelmäkerhoja”
Onko lapsellasi ongelmia koulunkäynnissä?
Jos on, niin millaisia?
• Kiusaamista 7 (14,5 %)
• Oppimisvaikeuksia 7 (14,5 %)
• Keskittymisvaikeuksia 2 (2 %)

Ei 33 (69 %)

Mitä perheenne tekee vapaa-ajalla? Tämä oli avoin kysymys.

Kotijuttuja (30) viittaa oleiluun, tv:n katseluun, lepoon ja kotitöihin.
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Onko kunnassasi riittävästi harrastusmahdollisuuksia tai vapaa-ajanviettopaikkoja?
Kyllä 38 (83 %)
Ei 8 (17 %)
Mitkä kotikuntasi järjestämät lasten ja lapsiperheiden palvelut koet tärkeiksi?

Kotikunnan palveluista tärkeimmiksi nousivat: 1) harrastukset 31, 2) lääkäri 27 ja 3) kouluterveydenhoitaja
25. Myös kirjasto koettiin tärkeäksi (22).
Miten palveluita voitaisiin kehittää? Tämä oli avoin kysymys.

Vanhemmat vastasivat esimerkiksi seuraavaa:
”*Parantamalla harjoitustiloja. *Lisää kirjoja kirjastoon. - - *Toivoisin, että Virkusta pestäisiin homeet
pois! Niin allergisetkin voisivat käydä siellä. *Virkkuun uudet lähtötelineet ison altaan päähän. Nykyiset
ovat terävät, ikävät ja epäkäytännölliset. Niistä ei saa kunnolla kiinni.”
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”Yhteistyön lisäämisellä eri instanssien välillä omassa kunnassa. Eri järjestöille suunnattavat apurahat ja
niiden yhteistoiminta.”
”pitää nykyiset palvelut toimivina”
”MM. kotipalvelua. Lapsiperheet, yksinhuoltajat tarvitsevat henkilöitä, joille voi soittaa kriisitilanteissa
vaikka keskellä yötä ja saada apua juuri silloin paikanpäälle. Mietin erityisesti yksinhuoltaja äitejä/isiä,
joilla esim. yöllä valvottava vauva. Harvemmin ongelmat ovat päivällä niin suuria kun iltaisin ja öisin. Monet tarvitsisivat apua juuri iltaisin ja öisin, eikä pelkästään vauvaikäisten lapset. Perheessä voi olla vauva
ja koululaisia, joihin esim. vauvan ilta ja yö itkut vaikuttaa.”
Palveluiden keskittäminen kuntien, tai Suupohjan alueella herättää mielipiteitä:
”Tuomalla ne sivukyliin, ettei aina tarvitsisi lähteä keskustaan ajamaan, kun sama veroäyri täälläkin maksetaan!!!!!!”
”Pitkä matka siihen että mitään voisi ennakkoluulottomasti kehittää erittäin hyväksi. Ei ole vielä niin sen
henkistä porukkaa että ymmärrettäisiin puhaltaa yhteen ja samaan hiileen. Terveydenhuoltoa taidetaan
pian kehittää liiankin pitkälle... Aina Seinäjoelle asti. Nyt se on jo pitkälti kehitetty omasta kunnasta Kauhajoelle...”
”Liian paljon toimintoja ohjataan Kauhajoelta tai valtion tasolta”.
Vanhemmat kokevat tärkeäksi, että heitä ja lapsia kuultaisiin palveluita kehitettäessä. Tämä aktiivinen osa vanhemmista on kuitenkin vain valitettavan pieni vähemmistö, kuten tämän kyselyn vastaajamääristä voidaan päätellä: ”Kysymällä myös lasten mielipiteitä.”
”Kuunneltaisiin oppilaita ja/tai vanhempia vielä paremmin. Tehkää kyselyjä mitä kukin haluaa ja toivoo.
Tiedottaminen eri asioista on tärkeää. Ei kaikki tiedä mistä saa mitäkin apua, neuvoa tms. Ja toisilla on
kauhea kynnys hakeutua johonkin lääkäriin tai perheneuvolaan koska on asioista epävarma mitä tapahtuu
tai on jonkinlainen leimautumisen pelko ja ei tiedä mitenkä/minkälaista apua saa. Tutustumiskäynti mahdollisuuksia eri paikkoihin ns. avoimet päivät. Tai vaikkapa erilaisia luentoja eri palveluista niissä kohteissa missä niitä tuotetaan. ja kaikki tämä vanhemmille sekä myöskin lapsille.”
Henkilöstökysymykset nousivat esiin: vanhemmat toivovat pysyvyyttä ja palvelun riittävyyttä. Lyhyet
työsuhteet tuovat oman haasteensa luotettavan asiakas- ja yhteistyösuhteen luomiseen, työn jatkuvuudelle ja laadun ylläpitämiselle, mikä kuntapäättäjien ja työnantajien tulisi huomioida. Lapsiperheet ovat usein monipalveluasiakkaita ja tilanne saattaa kuormittaa lasta/perhettä liikaa.
”*Kunnollisia lääkäreitä terveyskeskukseen, ei kandeja, jotka vain arvailevat.”
”Lastensuojelussa olisi hyvä saada pysyvä henkilökunta. Jos sosiaalityöntekijä vaihtuu useita kertoja vuodessa niin apu on heittelehtivää ja aloitetaan monta kertaa alusta. Lastensuojelun kannattaisi myös tiivistää yhteyttään kouluihin.”
”Perheneuvolan palveluja pitäisi myös kehittää. Perheneuvolan tulisi jalkautua seuraamaan lapsen käytöstä omassa luokassaan sekä tehdä tiiviimpää yhteistyötä opettajan kanssa.”
”Kouluavustajia ja koulukuraattoreita enemmän kouluihin, jotta olisivat automaattisesti osana koulun
toimintaa alusta saakka. Kouluterveydenhoitajia enemmän, tiiviimpään yhteistyöhön koulujen kanssa,
heillä on aivan liian vähän resursseja tällä hetkellä. Enemmän pitäisi pystyä huomioimaan miten lapset
oikeasti jaksavat koulussa, ottamaan yksilöitä enemmän huomioon.”
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Mitä palveluita toivoisit kuntaasi lisää? Tämä oli avoin kysymys.

Palveluja toivotaan lisää (4): lääkäri ja kouluterveydenhoitaja niin, että heidän vastaanotolleen pääsee
silloin kun on tarve. Lisää kauppoja toivoo 2 vastaajaa.
Koetko voivasi vaikuttaa lastasi/perhettäsi koskeviin asioihin?
Kyllä 32 (70 %) Ei 14 (30 %)
Mihin asioihin voit vaikuttaa? Tämä oli avoin kysymys.

Mm. palveluihin koetaan voitavan vaikuttaa (5), mutta oma aktiivisuus on tärkeää: ”Kaikkeen voi vaikuttaa, jos on mielenkiintoa ja jaksaa”.
Huolestuttaako sinua tällä hetkellä jokin asia?
• Lasten ja nuorten hyvinvointi / kouluasiat 13
• Talousasiat 4
• Sivukylien alasajo 1
• Vammaispalvelut 1
• Elämä 1

Ei 31 (65 %)

Kyllä, mikä? 17 (35 %)
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Minkä kouluarvosanan antaisit kuntasi turvallisuudelle? 6: 1

7: 9

8: 24

9: 13

10: 1

Sekä vanhemmat että lapset kokevat kuntansa turvalliseksi. Lapsista 88 % koki olonsa turvalliseksi kotikunnassaan. Kuntien turvallisuusarvosanana vanhempien antama 8 on hyvä ja 9 kiitettävä.
Kyselyn luotettavuus
Kysely toteutettiin 20.-27.5.2010 välisenä aikana Webropol -pohjaisena verkkokyselynä. Kyselyn teknisestä
toteutuksesta vastasi Seamk / Timo Toikko. Kysymykset nousivat Selevä Paletti -hankkeen
kuulemistarpeen
pohjalta,
mutta
niitä
koottiin
ja
muokattiin
yhteistyössä
Suupohjan
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden, kouluterveydenhoitajien,
koulukuraattorien ja 4 -luokkalaisten opettajien kanssa. Kyselyn vastaukset koottiin kunnittain. Tulokset
ovat hyödynnettävissä Suupohjan 0–10 -vuotiaiden lasten ja lapsiperheiden palvelupalettia ja lastensuojelu- eli hyvinvointisuunnitelmaa työstettäessä.
Kyselystä tiedotettiin lehdissä, radiossa ja Internetissä. Kyselystä kerrottiin koulujen opettajille, jotka
osaltaan mahdollistivat oppilaiden vastaamisen kyselyyn oppitunneilla. Lisäksi kyselystä meni jokaisen
oppilaan mukana tiedote koteihin ennen kyselyä. Kyselyn tietoja käsiteltiin luottamuksellisesti. Yksittäisiä
vastauksia ei voitu tunnistaa, mistä syystä raporteissa voitiin käyttää myös suoria lainauksia kenenkään
yksityisyyden paljastumatta.
Kyselyn vastaukset koottiin käsin ja laskettiin manuaalisesti, joten vastauksia lukiessa on syytä varautua
inhimilliseen virhemarginaaliin, vaikka tuloksia raportoinnin ohessa osittain tarkastettiinkin. Varsinaista
Suupohjan yhteistä kyselyä ei vanhempien (eikä oppilaidenkaan) osalta ollut, vaan tämän kyselyn vastaukset on koottu kaikkien neljän kunnan (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva) kyselyjen vastauksista. Vastaukset teemoitettiin mainintojen yleisyyden perusteella ja tietyt asiat yhdistettiin saman teeman alle, joten se vähentää hieman tulosten yksityiskohtia, joskaan mitään olennaista ei ole jätetty pois, eikä mitään
lisätty. Vastaukset ovat vanhempien omin sanoin antamia. Kyselyä voitaneen pitää luotettavana, sillä kyselyyn vastanneet vanhemmat ovat todennäköisesti vastanneet totuudenmukaisesti, mutta kovin kattavina
saati yleistettävinä kyselyn tuloksia ei voida pitää pienen vastaajamäärän vuoksi. Suupohjan vanhempien
osalta saimme valitettavan pienen otannan: kyselyyn vastasi vain 48 henkilöä, mikä on 20 % kaikkien Suupohjan 4-luokkalaisten vanhemmista, jos lasketaan, että jokaisen 237 oppilaan toinen vanhempi olisi vastannut kyselyyn. Pieni huomio myös siihen, että vaikka kyselyn kokonaisvastaajien määrä oli 48, vaihtelivat vastaajamäärät jonkin verran lähes joka kysymyksessä. Tämä huomioitiin kaavioita tehdessä ja jokaisessa kysymyksessä näkyy molemmat; vastanneiden määrä ja prosenttiluku.

Kyselyn koonti: Jenni Katajisto
jenni.katajisto@kauhajoki.fi

SELEVÄ PALETTI
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Liite 3. Kouluterveyskyselyn 2009 ilonaiheet ja huolenaiheet
Ilon ja huolenaiheissa painotetaan muutosta kahden viimeisimmän kyselyvuoden välillä, mutta myös tärkeimmät erot maakuntaan verrattuna on otettu huomioon.
ILONAIHEET
Isojoki/Peruskoulussa
• toistuvasti rikkeitä tehneiden määrä väheni selvästi
• vanhempien tupakointi väheni hieman
• opiskeluvaikeudet vähenivät hieman
• epäterveellisten välipalojen syöminen
koulussa oli hieman harvinaisempaa kuin
maakunnassa keskimäärin
• terveystiedon opetus koettiin aiempaa
kiinnostavampana ja hyödyllisempänä

Kauhajoki/ peruskoulussa
• niiden osuus, joilla ei ollut yhtään läheistä ystävää, vähentyi
• koulun työilmapiirin ongelmat vähentyivät
• viikoittaiset niska- tai hartiakivut ja päänsärky vähentyivät
• nukkumaan mentiin entistä aikaisemmin
• päivittäinen tupakointi vähentyi
• tosi humalaan juominen vähintään kerran
kuukaudessa vähentyi
• terveystiedon aiheet kiinnostivat aiempaa
enemmän
• avun puute muissa kuin koulunkäyntiin
liittyvissä asioissa vähentyi
• vaikeus päästä koululääkärin ja kouluterveydenhoitajan vastaanotoille helpottui
• tyytymättömyys kouluterveydenhuoltoon
henkilökohtaisissa asioissa vähentyi
Kauhajoki/lukio
• vanhempien tupakointi vähentyi
• keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa
vähentyivät
• fyysisen uhan kokemus vähentyi
• koulun fyysisten työolojen puutteet vähentyivät
• koulussa kuulluksi tulemattomuus vähentyi
• lääkärin toteamat pitkäaikaissairaudet
vähentyivät
• useat päivittäiset oireet vähentyivät
• viikoittaiset niska- tai hartiakivut ja päänsärky vähentyivät
• koulu-uupumus vähentyi
• hampaita harjattiin yleisemmin kahdesti
päivässä
• nukkumaan mentiin aiempaa aikaisemmin

HUOLENAIHEET
Isojoki/Peruskoulussa
• koulun fyysiset työolot ja työilmapiiri heikkenivät
• 44 % oppilaista koki, ettei tule kuulluksi koulussa
• koettu terveys heikkeni
• 80 % oppilaista harjasi hampaansa harvemmin
kuin kahdesti päivässä
• 69 % oppilaista harrasti liian vähän liikuntaa
• humalajuominen oli yleisempää kuin maakunnassa keskimäärin
• oppilailla oli avun puutetta muissa kuin koulunkäyntiin liittyvissä asioissa yleisemmin kuin
maakunnassa keskimäärin
• kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin vastaanotolle pääseminen oli entistä vaikeampaa
ja vaikeampaa kuin maakunnassa keskimäärin
Kauhajoki/peruskoulussa
• vanhempien työttömyys lisääntyi
• nuorten käyttövarat lisääntyivät (voi olla myös
ilonaihe)
• vanhempien epätietoisuus lastensa viikonloppuiltojen viettopaikasta kasvoi
• fyysinen uhka yleistyi
• rikkeiden tekeminen yleistyi
• koulutapaturmat yleistyivät
• vaikeudet opiskelussa yleistyivät
• koulukiusaaminen yleistyi
• ylipainoisuus yleistyi
• epäterveellisten välipalojen syöminen koulussa
vähintään kaksi kertaa viikossa yleistyi
• hampaiden harjaus harvemmin kuin kahdesti
päivässä yleistyi
• liian vähäinen liikunnan harrastaminen yleistyi
• seksuaaliterveystiedot huonontuivat
Kauhajoki/lukio
• vanhempien työttömyys lisääntyi
• nuorten käyttövarat lisääntyivät (voi olla myös
ilonaihe)
• toistuva rikkeiden tekeminen yleistyi
• koulutapaturmat yleistyivät
• koulun työilmapiirin ongelmat yleistyivät
• terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi
kokevien osuus lisääntyi
• epäterveellisten välipalojen syönti koulussa
yleistyi
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humalajuonti vähintään kerran kuukaudessa vähentyi
• laittomien huumeiden kokeilu vähentyi
• terveystiedon aineet kiinnostavat aiempaa enemmän
• terveystiedon opetuksen koetaan lisäävän
valmiuksia huolehtia terveydestä aiempaa
yleisemmin
• päihdetiedot paranivat
• avun puute muissa kuin koulunkäyntiin
liittyvissä asioissa vähentyi
• vaikeus päästä kouluterveydenhoitajan
vastaanotolle helpottui
• tyytymättömyys opiskeluterveydenhuoltoon henkilökohtaisissa asioissa helpottui
Teuva/peruskoulussa
• vanhempien tupakointi väheni
• koulutapaturmat vähenivät
• kuulluksi tulemisen kokemus koulussa
yleistyi hieman
• koulutyön määrä väheni
• opiskeluvaikeudet vähenivät
• ylipainoisuus oli hieman keskimääräistä
harvinaisempaa
• päivittäinen tupakointi ja humalajuominen vähenivät
•

Teuva/lukiossa
• vanhempien tupakointi väheni
• koulun fyysiset työolot olivat keskimääräistä paremmat
• kuulematta jäämisen kokemus koulussa
oli keskimääräistä harvinaisempaa
• koulutyön määrää pidettiin liian suurena
keskimääräistä harvemmin
• lintsaaminen oli keskimääräistä harvinaisempaa
• lääkärin toteamat pitkäaikaissairaudet
olivat keskimääräistä harvinaisempia
• koululounaalla syötiin hieman aiempaa
monipuolisemmin
• laittomien huumeiden kokeilut vähenivät
• terveysosaaminen parani
• kenelläkään ei ollut huonoja tietoja seksuaaliterveydestä

Teuva/peruskoulussa
• vanhempien työttömyys kääntyi kasvuun
• läheisten ystävien puute yleistyi
• koulukiusaaminen ja lintsaaminen yleistyivät
• niiden osuus, jotka eivät pidä lainkaan koulunkäynnistä kasvoi 10 prosenttiin
• lääkärin toteamat pitkäaikaissairaudet yleistyivät
• lähes päivittäinen väsymys sekä viikottaiset
niska- ja hartiakivut ja päänsärky yleistyivät
• hampaiden harjaamisen laiminlyönti yleistyi
• liikunnan harrastaminen väheni
• koulupäiviä edeltävinä iltoina myöhään valvominen yleistyi
• laittomien huumeiden kokeilut yleistyivät
• suhtautuminen terveystiedon opetukseen muuttui kielteisemmäksi ja terveysosaaminen heikkeni
• kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin vastaanotoille pääseminen oli entistä vaikeampaa
Teuva/lukiossa
• vanhempien työttömyys kääntyi kasvuun
• fyysisen uhan kokeminen ja toistuva rikkeiden
teko yleistyivät
• koettu terveys heikkeni
• ylipainoisuus yleistyi
• epäterveellisten välipalojen syöminen kouluaikana yleistyi
• hampaiden harjaamisen laiminlyönti yleistyi
• liikunnanharrastaminen väheni
• koulupäiviä edeltävinä iltoina myöhään valvominen yleistyi
• humalajuominen yleistyi
• koululääkärin vastaanotolle pääseminen oli entistä vaikeampaa
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Liite 4. Työverstaat

Suupohjan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman TYÖVERSTAAT,
kevät 2010 - Teuva (30.3.), Karijoki (31.3.), Kauhajoki (13.4.), Isojoki (15.4.)
MITKÄ PALVELUT JA TOIMINNAT OVAT HYVIN / EDISTÄVÄT HYVINVOINTIA?
ISOJOKI
PERUSKOULUIKÄISET
ALLE KOUNUORET
PERHEET
LUIKÄISET

KASVUA JA KEHITYSTÄ EDISTÄVÄT PALVELUT
Terveyspalvelut

*Neuvolapalvelut kehittyneet hyvään suuntaan

Varhaiskasvatus
*Uusi päiväkoti, koulutettu
henkilökunta
*Kaikille päivähoitoa tarjolla
*Päiväkodilla hyvä sijainti
*Yhteistyömahdollisuudet
parantuneet
*Vuorohoidon mahdollisuus
*Aamu- ja Iltapäivähoito
järjestetty
*Päivähoidon leikkikenttätoiminta

Terveyspalvelut

Terveyspalvelut

*Neuvola

Perusopetus
(koulukuraattori- ja psykologipalvelut, oppilashuoltotoiminta)
*Kiva koulu
*Koulun tilat
*Koulun kerhot + projektit
*Aamu- ja iltapäivähoito

Terveyspalvelut
*Äitiys- ja lastenneuvola
*Asiakaslähtöinen ja kokonaisvaltainen palvelu

Toisen asteen koulutus

Varhaiskasvatus /
Perusopetus

*Harjoittelupaikkoja pyritään
järjestämään opiskelijoille

*Turvallinen ympäristö, koulu ja
päivähoito

Kolmas sektori /
Harrastukset

Vapaa-aika- ja nuorisotoimi

Vapaa-aika- ja nuorisotoimi

Kolmas sektori /
Harrastukset

*Seurakunnan palvelut
lapsiperheille
*MLL-toiminta

*Nuorisotilat, resurssit
*Nuorille omannäköinen oma tila
*Nuorisolautakunta: kansainvälisyys
- vaikuttamismahdollisuudet

*Nuoppari + monitoimitalon
liikuntatilat
*Nuorten vaikuttamismahku 
aloitekanava, toimikuntiin pääsymahku, esim. skeittipaikka

*MLL-toiminta
*Luonnon suomat mahdollisuudet

Kolmas sektori /
Harrastukset
*Kirjasto
*Kerhotoiminta
-4H, kuvataide, bändikoulu,
puhaltajat, Näppi, telinevoimistelu, yleisurheilu, hiihto, lentopallo,
muskari, tanssi (erilaiset), palonuoret
*Srk:n ”varhis”
*Lapsikuoro

Perheen verkostot

Perheen verkostot

Kolmas sektori /
Harrastukset
*Toimintaa
-sb, kuntosali, MC -Lauha,
kyläseuratoiminta

Perheen verkostot

*Vanhempainyhdistys aloittanut

Perheen verkostot
*Vanhempainyhdistys

* Vanhempainyhdistys
aloittanut toimintansa
*MLL:n toiminta

Muuta

Muuta

Muuta

*Yhteistyö seutukunnan
kanssa

Muuta
*Turvallinen ympäristö

KASVUA JA KEHITYSTÄ TUKEVAT PALVELUT
Varhaiskasvatus
*MONNI -ryhmä hyvä asia
*KELTOn palvelut käytettävissä (3pv/kk)
 joustavuus

Perusopetus
*Tukiopetus
*Oppilashuolto
*Oppilaskunta, tukioppilaat

Toisen asteen koulutus
*Oppilaanohjaus  jatkoopintopaikka
*Nuorten työllistämiskampanja
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Sosiaalityö

Sosiaalityö

*Perhetyöpalvelut parantuneet
* Kuntoutusohjaus

*Perhetyö

Sosiaalityö

Sosiaalityö
*Perhetyö

KASVUA JA KEHITYSTÄ KORJAAVAT PALVELUT
Sosiaalityö

Sosiaalityö

Sosiaalityö

*Perheneuvola

Erityisopetus
*Toimiva erityisopetus

KARIJOKI
ALLE KOU-

PERUSKOULUIKÄISET

NUORET

LUIKÄISET
KASVUA JA KEHITYSTÄ EDISTÄVÄT PALVELUT
Terveyspalvelut
Terveyspalvelut
Terveyspalvelut
*Neuvolatoiminta

*Neuvola lähellä

Varhaiskasvatus

Perusopetus

*Pienet ”hoitoyksiköt”

Kolmas sektori /
Harrastukset
*Srk:n perhekerho
*Urheiluseuran naperojumppa

Perheen verkostot
* MLL:n perhekahvila
*Perheillä verkostoja (suku…)

* Pienet opetusryhmät (sopivat)
*Ammattitaitoiset ja työhönsä
sitoutuneet työntekijät

Vapaa-aika- ja nuorisotoimi
Kolmas sektori /
Harrastukset

PERHEET
Terveyspalvelut
*Neuvola
*Kouluterveydenhuolto

Toisen asteen koulutus

Varhaiskasvatus /
Perusopetus
*Päivähoito
*Perusopetus

Vapaa-aika- ja nuorisotoimi

Kolmas sektori /
Harrastukset

* Nuorisotila
*Liikuntamahdollisuudet hyvät

*Srk:n perhekerho
*MLL:n perhekahvila aloittelemassa
*Liikuntaharrastuksia

*Monipuoliset harrastusmahdollisuudet
*Yhteistyö toimii eri yhteisöjen ja
kunnan sisällä

Kolmas sektori /
Harrastukset

Perheen verkostot

Perheen verkostot

Perheen verkostot

* MLL:n perhekahvila
*Perheillä verkostoja (suku…)

Muuta

Muuta

Muuta

Muuta

*Palvelujen tuottajat tuttuja

* Kaikki tuntevat toisensa
*Yhteistyö toimii eri yhteisöjen ja
kunnan sisällä
*Turvallinen elinympäristö

*Pieni kunta (”kontrolli”)

*Kunnalta saatavat palvelut OK
*Asunnot (hyvin saatavilla, tuetaan)
*Vauva- ja tupaantuliaislahjat

KASVUA JA KEHITYSTÄ TUKEVAT PALVELUT
Sosiaalityö

Sosiaalityö

Sosiaalityö

Sosiaalityö
*Sosiaalitoimi

KASVUA JA KEHITYSTÄ KORJAAVAT PALVELUT
Sosiaalityö

Sosiaalityö

Sosiaalityö

Sosiaalityö

KAUHAJOKI
ALLE KOU-

PERUSKOULUIKÄISET

NUORET

PERHEET

LUIKÄISET
KASVUA JA KEHITYSTÄ EDISTÄVÄT PALVELUT
Terveyspalvelut
Terveyspalvelut
Terveyspalvelut
*Perusterveydenhuollon
palvelut

*Riittävä kouluterveydenhoito

*Terveydenhoitajan palvelut

Terveyspalvelut
*Terveyskeskuspalvelut
*Neuvolapalvelut
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*Neuvolatoiminta
- moniammatillinen yhteistyö

Varhaiskasvatus
*Toimivat päivähoitopalvelut
*Esiopetus, ApIp –toiminta
*Moniammatillinen yhteistyö
*Hyvät hoitajat päivähoidossa, osaavat kohdata
lapsen ”oikein”, erityisesti
kiukku- ym. hankalissa
tilanteissa

- Lapsen fyysisen terveyden
seuranta lastenneuvolassa 
pituus, paino, rokotukset, ruokailu, kehitys
*Synnytyksen jälkeen tukea,
kysytään masennuksesta, annetaan ohjeita äidin omaan hoitoon
* Perhevalmennus ennen lapsen
syntymää
- tosin täydennystä tarvitaan,
keskittyy liian paljon syntymään
ja lapsen fyysiseen kehitykseen
 mukaan nimenomaan kasvattaminen ja vanhemmuus

Perusopetus
*Koulujen kerhot
*Yhteistyö kodin ja koulun välillä
*ApIp –toiminta
*Varhainen puuttuminen

Toisen asteen koulutus

Varhaiskasvatus /
Perusopetus

*2.asteen kouluttautumismahdollisuudet

*Päivähoitopalvelut
*VASU
*Yhteys päiväkodin ja perheiden
välillä
*Koulujen vanhempainillat

Kolmas sektori /
Harrastukset

Vapaa-aika- ja nuorisotoimi

Vapaa-aika- ja nuorisotoimi

Kolmas sektori /
Harrastukset

*Srk:n päiväkerhot, perhekerhot, muu kerhotoiminta
*Eri järjestöjen palvelut

*Monipuolinen nuorisotoiminta
*Oma nuorisotalo Räimiskä
* Halu tehdä moniammatillista
yhteistyötä (NuKuTe)
*Liikuntamahdollisuudet & matalan kynnyksen liikuntakerhot
*Walkers – nuorisokahvila
*Bänditoiminta

* Liikuntapalvelut
*Walkers
*Nuorten kesätyösetelit
*Rajat ”päänsilitykselle”

*Srk:n kerhot ja perhetapahtumat
*Paljon harrastusmahdollisuuksia
*Teemaillat vanhemmille (Esim.
Luttinen)
*Matalan kynnyksen palvelut,
esim. perhekahvila tai vertaisryhmät

Kolmas sektori /
Harrastukset

*Seuratoiminta
*Cafe 7 Heaven (Helluntaiseurakunta)

Kolmas sektori /
Harrastukset

*Runsas harrastustoiminnan
tarjonta
*Seurakuntien lapsityö / nuorisotyö
*Musiikin harrastusmahdollisuudet

Perheen verkostot

Perheen verkostot

Perheen verkostot

Perheen verkostot

Muuta

Muuta

Muuta

*Vanhempaintoimikunnat

Muuta
*Kasvuympäristö, joka
tukee lapsiperheen elämää
(monipuolinen, toiminnallinen ympäristö)

* Kauhajoella turvallista liikkua

KASVUA JA KEHITYSTÄ TUKEVAT PALVELUT
Varhaiskasvatus
* Toimivat päivähoitopalvelut Kelto

Perusopetus
*Jopo

Nuorisotoimi / Työvoimatoimi
*Interventiot (BARO)
*Nuorten työpaja
*Aikalisä
*Työnohjausta, jos työssä
käymisessä ongelmia

Toisen asteen koulutus
*Kuraattori
*Asuntolan hoitajan ohjaus
(”Mullis”)

Sosiaalityö

Sosiaalityö

Sosiaalityö

Sosiaalityö

*Perhetyö
*Kuntoutusohjaus

*Kuraattorit (määrä ei saa laskea, huom! yhteiskoulussa

*Interventiot (BARO)
*Ammatillinen tukihenkilötoimin-

*Perhetyötä tarvittaessa
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*Vertaisryhmät

oma!!)
*Halu tehdä moniammatillista
yhteistyötä (NuKuTe)
*Varhainen puuttuminen

ta

Muuta
*Oma koulupoliisi ja poliisin
toimipiste

KASVUA JA KEHITYSTÄ KORJAAVAT PALVELUT
Sosiaalityö

Sosiaalityö

*Perheneuvola

*Oma perheneuvola

Sosiaalityö

Sosiaalityö

Erityispalvelut

Erityispalvelut

Erityispalvelut

Erityispalvelut

TEUVA
ALLE KOU-

PERUSKOULUIKÄISET

NUORET

PERHEET

*Sosiaalipalvelut
*Päihdepalvelut (Aro + kunt.
palvelut)

LUIKÄISET
KASVUA JA KEHITYSTÄ EDISTÄVÄT PALVELUT
Terveyspalvelut
Terveyspalvelut
Terveyspalvelut

Terveyspalvelut

*Neuvolatoiminta

* Kouluterveydenhuolto

*Kouluterveydenhuolto

*Perusterveydenhuolto
*Neuvolatoiminta
*Perhevalmennus

Varhaiskasvatus

Perusopetus

Toisen asteen koulutus

Varhaiskasvatus /
Perusopetus / 2. asteen koulutus / Työllisyys

*Toimivat varhaiskasvatuspalvelut

Kolmas sektori /
Harrastukset
*Harrastustoiminta
*Srk:n kerhot

*Toimiva perusopetus
*ApIp –toiminta
*Kodin ja koulun yhteistyö
*Vanhempainillat + tapaamiset,
sähköinen reissuvihko (alaasteella toimii hyvin)
*Koulunsa päättävien huolehtiminen, ettei kukaan jäisi ”tyhjän
päälle”, ”saattaen vaihdettava”

Vapaa-aika- ja nuorisotoimi
* Nuorisotalotoiminta

Kolmas sektori /
Harrastukset

*TEAK –koulutuskeskus (ammatti- ja uudelleenkoulutus)

Vapaa-aika- ja nuorisotoimi
Kolmas sektori /
Harrastukset

Kolmas sektori /
Harrastukset

*Vapaa-ajan harrastukset

*Yhteiskristillinen yhteistyö joka
suuntaan
*Srk:n perhekerho
*MLL:n perhekahvila

* Harrastusmahdollisuudet,
kerhotoiminta

Perheen verkostot
Muuta

Perheen verkostot

Perheen verkostot

Perheen verkostot

Muuta

Muuta

Muuta

*Lapsiperheiden etuudet

* Vanhempien aika lapsilleen 
edistää hyvinvointia

*Kynnysraha, vaipparaha, pirttilahja

KASVUA JA KEHITYSTÄ TUKEVAT PALVELUT
Varhaiskasvatus

Perusopetus
*Oppilashuoltotoiminta

Toisen asteen koulutus (lukio)
*Oppilashuolto

Sosiaalityö

Sosiaalityö

Sosiaalityö

Sosiaalityö

*Kuntoutusohjaus
*Perhetyö

*Perhetyöntekijä
*2 koulukuraattoria
- yhteiskoulu, alakoulut (tarve
kasvava ja ongelmat monitahoisia)

*Ammatillinen koulutus / koulukuraattori (esim. Kauhajoen
ammattioppilaitos)

*Perhetyöntekijä
* Aikuisten parissa tehtävä
sosiaalityö
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KASVUA JA KEHITYSTÄ KORJAAVAT PALVELUT
Sosiaalityö

Sosiaalityö

Sosiaalityö

Sosiaalityö
*Sosiaalipalvelut
*Psykologi
*Perheneuvola

Erityispalvelut

Erityispalvelut

Erityispalvelut

Erityispalvelut

NUORET

PERHEET

Käyttäytyminen

Käyttäytyminen

Käyttäytyminen

Käytöshäiriöt, kiusaaminen
Ilkivalta, ”tihutyöt”
Liikennekäyttäytyminen
(viritetyt mopot, ”häiritsee”)

Päihteiden käyttö
Ilkivalta
”Katuralli”

Lasten häiriökäyttäytyminen
Alkoholin lisääntynyt käyttö

Elämänhallinta

Elämänhallinta

Elämänhallinta

Elämänhallinta

Lapsella liikaa vastuuta
 ”vanhemmuus kateissa”

”Vastuuttomuus” annetuista
tehtävistä

Koulumenestys heikkoa
Vuorokausirytmin ”puuttuminen”
Pikavipit ym.
Seksuaalinen riskikäyttäytyminen
Puutteellinen elämänhallinta
Koulupudokkaat

”Vanhemmuus hukassa”
Välinpitämättömyys
Parisuhdeongelmat
Taloudelliset ongelmat

Itsetunto / mielenterveys

Itsetunto / mielenterveys

Itsetunto / mielenterveys

Itsetunto / mielenterveys

Lapsen vetäytyminen
 syrjäytyminen

Itsetunto-ongelmia
Masennus
Väsymys
Pelot

Itsetunto-ongelmat
Masennus
Pelot

Masennus
Turvattomuus, jos lähiverkosto
puuttuu

MITEN PAHOINVOINTI NÄKYY?
ISOJOKI
PERUSKOULUIKÄISET
ALLE KOULUIKÄISET
Käyttäytyminen
Rauhattomuus isoissa
ryhmissä

Muuta
Monissa perheissä äidit edelleen
suurimman vastuun kantajina

KARIJOKI
ALLE KOU-

PERUSKOULUIKÄISET

NUORET

PERHEET

LUIKÄISET
Käyttäytyminen

Käyttäytyminen

Käyttäytyminen

Käyttäytyminen

Huono kielenkäyttö
Kiusaaminen jopa netin kautta
Sotkeminen

Koulupinnaus
Päihteet
Sotkeminen

Asenne, tahto (puute)
Rajat ja rakkaus (puute)

Elämänhallinta

Elämänhallinta

Elämänhallinta

Elämänhallinta

Välinpitämättömyyttä (”hälläväliä”)
Rajattomuus
Aikuisten kunnioittamattomuutta
Levottomuus

Välinpitämättömyys itsestä ja
ympäristöstä
Vanhempien & aikuisten kunnioituksen puute
Lyhytjänteisyys
Ollaan liian isoja liian aikaisin,
kantaa liian paljon vastuuta
Levottomuus

Työttömyys
Päämäärättömyys – ”hengaillaan”
Mediariippuvuus, sosiaalinen
elämä jää
Syrjäytyminen (jää yksin, pois
porukasta)
Levottomuus

Puutteet vanhemmuudessa
(lasten levottomuus, sos. puolen
ongelmat, käytöshäiriöt, rajojen
puute)
Vastuun ottaminen
Periytyvä työttömyys
Heikko talous

Itsetunto / mielenterveys

Itsetunto / mielenterveys

Itsetunto / mielenterveys

Itsetunto / mielenterveys

Empatiakyvyn puute
Huomionhaku

Itsekkyys
Empatian puute
Tyytymättömyys
Alisuoriutujat
Väsymys

Alisuorittaminen

Väsymystä, uupumusta, masennusta
Mielenterveysongelmat

Kiusaamista

Muuta
Pienessä kyläyhteisössä ei
verkostoa kaikilla (esim. muualta
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muuttaneilla)
 tarve tukeen suuri

KAUHAJOKI
ALLE KOU-

PERUSKOULUIKÄISET

NUORET

PERHEET

LUIKÄISET
Käyttäytyminen

Käyttäytyminen

Käyttäytyminen

Käyttäytyminen

Kiusaaminen (itse voi pahoin 
laitetaan toinenkin voimaan
pahoin)
Myöhästymiset, luvattomat
poissaolot / ”sairaspoissaolot”
koulusta
Päihteiden käyttö ja tietämys
siitä, mistä sitä helpolla saa
Näpistely, ilkityöt
Väkivaltaisuus, aggressiivisuus

Häiriökäytös
Ilkivalta, väkivalta
Nuorten oleskelu ABC:llä (häiriköinti, ilkivalta)
Hakeutuvat ns. väärien henkilöiden seuraan, esim. namusedät, päihteiden välittäjät ja
joskus myös toiset nuoret
Päihteiden käyttö
Lain rikkomukset

Alkoholin käyttö lisääntyy
Huumeet, lääkkeiden väärinkäyttö
Perheväkivalta
Lasten kaltoinkohtelu
Perheväkivalta (nuoret perheet)

Elämänhallinta

Elämänhallinta

Elämänhallinta

Elämänhallinta

Aikuisen nälkä
Turvattomuus
Levottomuus
Epäsosiaalisuus
Rajattomuus - ei osata / ei
ole opittu sanomaan EI
”Kaikki mulle heti nyt” –
asenne jo pienellä lapsella
Lapsen ”aikuisuus” (lapsuuden aika lyhentyy,
lapselta odotetaan ikätasoa
enemmän)
Puutteellinen perushoito

Erilaiset pelko- ja jännitystilat/ reaktiot
Kouluongelmat
Ylipaino, kunto (kertovat elintapojen muutoksista)
Kouluhaluttomuus, motivaation
puute, läksyt tekemättä
”Millään ei ole mitään väliä” –
asenne
Vuorokausirytmi epäsäännöllinen
Oman toiminnan ohjaus puuttuu
Ei auktoriteetteja, piittaamattomuus säännöistä

Levottomuus
Nettiriippuvuus
Koti- ja kouluongelmat
Koulupudokkuus
Nuorisotyöttömyys
Asevelvollisuuden laiminlyönti
Motivaatiopula, päättämättömyys kaikissa asioissa
Ei oteta vastuuta mistään!
Vuorokausirytmi: päivällä nukutaan, yöllä valvotaan

Perheiden syrjäytyminen ja
verkostojen puute
Työttömyys  taloudelliset
ongelmat
Vanhemmuuden puute
-ei osata / uskalleta olla aikuisia,
vanhempia
Neuvolakäynnit jää väliin
Lapset eivät käy koulua / päivähoitoa tai ovat aina hoidossa
Vanhempien työpoissaolot
Suorituskeskeisyys, tavallinen
arki ei riitä
Raha ratkaisee - Materia korvaa
yhteisen ajan…
Oma vanhemmuus hakusessa,
ongelmia siirretään eteenpäin
Kukaan ei tiedä, missä nuori /
lapsi on vapaa-ajalla ja öisin
Välinpitämättömyys
Perheen salaisuudet, lapsen
vastuu kasvaa
Vuorovaikutussuhteiden vinoutuminen

Itsetunto / mielenterveys

Itsetunto / mielenterveys

Itsetunto / mielenterveys

Itsetunto / mielenterveys

Huomionhakuisuus
Masentuneisuus
Silmät eivät naura / hymyile

Huomion ja hyväksynnän hakeminen kyseen-alaisin keinoin
Unettomuus, masentuneisuus,
mielenterveysongelmat
Itsensä vahingoittaminen, esim.
viiltely
Ruokahaluttomuus / syömättömyys ”tietoisena” valintana
Roolin otto
 hyväksytyksi tulemisen tarve
Alisuoriutuminen

Itsetuhoisuus
Ahdistuneisuus
Syrjäytyminen
Mielenterveysongelmat
Tulevaisuuden positiiviset visiot
puuttuvat

Vanhempien mielenterveys- ja
päihdeongelmat
Vanhempien uupuminen/ jaksamattomuus
Yksinäisyys

Lapset aggressiivisia ja
levottomia, raivarit
Suuret lapsiryhmät

Muuta

Muuta

Lapsen pahoinvointi ei näy,
jos joku muu ei huomaa;
lapsi ei osaa kertoa

Osa pahoinvoinnista jää piiloon
Lapsen paikka uusperheessä?

TEUVA
ALLE KOU-

PERUSKOULUIKÄISET

NUORET

PERHEET

Käyttäytyminen

Käyttäytyminen

Käyttäytyminen

Päihteiden käyttö
Käytöshäiriöt

Asosiaalinen käytös
Päihteiden käyttö

Päihteiden käyttö

Elämänhallinta

Elämänhallinta

Elämänhallinta

Elämänhallinta

Levottomuus ja ylivilkkaus
lisääntyneet
Kielellisen kehityksen pul-

”Apatia”, EVK, EVVK
Levottomuus
Sulkeutuneisuus

Elämänhallinnan puuttuminen
Ylipaino (fyysiset) –ongelmat
Peliriippuvuus / tietokoneet

Vanhempien kiire, ei aikaa lapsille
Lapset joutuvat ottamaan liikaa

LUIKÄISET
Käyttäytyminen
Sosiaalisen käyttäytymisen
ongelmat lapsilla
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mat
Leikkitaitojen puute
Motoriikan kehittymisen ja
”toiminnallisten” taitojen
viivästyminen
Median vaikutus / tietokone

Ylisuoriutuminen koulussa
Likaisuus (puutteellinen hygienia)
Median hallitsemattomuus
Lapsilla / nuorilla huoli perheen
toimeentulosta
Vuorokausirytmi sekaisin

Ei hakeuduta jatko-opintoihin

vastuuta
Vanhemmuus hukassa
Vanhemmuuden puutteet
 mm. perushoidon puute kotona Avioerot, ”avoerot”
Avioerot  erotilanteissa lapsen
paras unohtuu
Epämääräinen kylällä pyöriminen, josta vanhemmat eivät tiedä
mitään (tai ei halua tietää / vanhemmuus!!)
Työttömyys, taloudelliset vaikeudet
Yleinen elämänhallinnan puute
”Suorittaminen”  liikaa harrastuksia, ei osata ”olla vaan”
Työn ja perheen yhteensovittamisen vaikeus

Itsetunto / mielenterveys

Itsetunto / mielenterveys

Itsetunto / mielenterveys

Itsetunto / mielenterveys

Tunne-elämän ongelmat

Itsekkyys, piittaamattomuus
Syömishäiriöt
Mielenterveysongelmat
Pelko

Mielenterveysongelmat

Masennus, uupumus

MITÄ PALVELUJA PUUTTUU? MITÄ PALVELUJA PITÄISI PARANTAA?
ISOJOKI
PERUSKOULUIKÄISET
ALLE KOUNUORET
PERHEET
LUIKÄISET
KASVUA JA KEHITYSTÄ EDISTÄVÄT PALVELUT
Terveyspalvelut
Terveyspalvelut
Terveyspalvelut
*Neuvolan lääkäripalvelut
oma neuvolalääkäri
seutukunnalle

*Kouluterveyden palvelujen
parantaminen
*Koululääkärin puute (koko
alueella yhteinen)

Varhaiskasvatus

Perusopetus

*Perhepäivähoidon tilanne
(palvelut / hoitajat vähenemässä)
 onko vanhemmilla kohta
enää mahdollisuutta valita?
*Päiväkodin ryhmäkoko
suuri  pienryhmätoimintaa
vaikeaa toteuttaa tällä
hetkellä
*Esiopetuksen imagoa
pitäisi parantaa (liikaa
läksyjä, käsitys liian koulupainotteista)  tiedottaminen
*Iltapäivätoiminnassa liian
suuri ryhmä

Terveyspalvelut
*Lääkäripalvelut
*Hammaslääkäripalvelut

2. asteen koulutus

*Välitunneille (erityisesti yläaste)
tekemistä
*Yläasteen välituntivalvonnan
tehostaminen

Varhaiskasvatus / Perusopetus
*Avoimet päivähoitopalvelut

Kolmas sektori /
Harrastukset

Vapaa-aika- ja nuorisotoimi

Vapaa-aika- ja nuorisotoimi

Kolmas sektori /
Harrastukset

*Kolmannen sektorin ja
kunnan yhteistyötä voisi
vielä kehittää

*Nuoriso-ohjaaja hakuun
*Muutakin kuin urheilu-/ kilpaharrastus-toimintaa, esim. jalkapallo, jääkiekko

*Nettikahvila

*Uimahalli – kuljetukset
*Keilahalli
*Harrastuksia puuttuu (pienen
paikkakunnan haitat)

Kolmas sektori /
Harrastukset

Kolmas sektori /
Harrastukset
*Omia harrastusryhmiä (taide,
liikunta, kulttuuri ym.)

*Seurakunnan poikakerho puuttuu
 toimintaa pojille (aikuisohjaajia)

Perheen verkostot

Perheen verkostot

Perheen verkostot

Perheen verkostot

Muuta

Muuta

Muuta

Muuta

*Nuorten asunnot (tarvetta on?)

*Vuoden aikaan kuntaan muut-
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*”Kauppoja” (nuorten toiveena)
* Kulkuyhteyksiä

taneiden yhteinen tilaisuus
*Syrjäisyys tuo ongelmia, esim.
pitkät välimatkat, kulkemisen
ongelmat

KASVUA JA KEHITYSTÄ TUKEVAT PALVELUT
Terveyspalvelut

Terveyspalvelut

Terveyspalvelut

Terveyspalvelut
*Tk-psykologin palvelut

Varhaiskasvatus
*MONNI:n toimintaa pitäisi
kehittää
 tiedonkulku tärkeää
ennaltaehkäisevänäkin
toimintana

Sosiaalityö

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

Sosiaalityö

Sosiaalityö

Sosiaalityö

*Perhetyöntekijälle työpari

*Tukiperheet puuttuu

KASVUA JA KEHITYSTÄ KORJAAVAT PALVELUT
Sosiaalityö

Erityispalvelut

Sosiaalityö
*Mielenterveyspalvelut
*Erityisnuorille tukihenkilöitä +
vapaa-ajan toimintaa (ohjantaa)
 ystävätoimintatyyppistä

Erityispalvelut

Sosiaalityö

Sosiaalityö

Erityispalvelut

Erityispalvelut

*Puheterapian jonot

KARIJOKI
ALLE KOU-

*AA-kerho (pienen paikkakunnan
haitat)

PERUSKOULUIKÄISET

NUORET

PERHEET

LUIKÄISET

KASVUA JA KEHITYSTÄ EDISTÄVÄT PALVELUT
Terveyspalvelut

Terveyspalvelut

Terveyspalvelut

* Lääkäripalvelut

Varhaiskasvatus
*Avoin päiväkoti

Kolmas sektori /
Harrastukset
*Luontokerho koko perheelle

Terveyspalvelut
*Laajennettu perhevalmennus

Perusopetus

2. asteen koulutus

*Arjenhallinta
*Ruuanlaitto

*Yläaste toisella paikkakunnalla
*2. asteen oppilaitokset muualla

Vapaa-aika- ja nuorisotoimi
Kolmas sektori /
Harrastukset

Vapaa-aika- ja nuorisotoimi
Kolmas sektori /
Harrastukset

Varhaiskasvatus /
Perusopetus
*Avoin päiväkoti (kerran viikossa)

Kolmas sektori /
Harrastukset
*Isä-lapsi-kerho (kerran kk)

*Harrastus-mahdollisuuksia

Perheen verkostot

Perheen verkostot

Perheen verkostot

Perheen verkostot

*Aikuinen tavoitettavissa

*Vertaistuki

Muuta

Muuta

Muuta

Muuta

* Toimiva ja inspiroiva
leikkipuisto (vaikkapa 2 kpl)

*Tapakasvatus
*Terveyskasvatus

*Kulkuyhteydet hankalat palveluiden piiriin

*Leikkikenttä – kunto & varustus

KASVUA JA KEHITYSTÄ TUKEVAT PALVELUT
Varhaiskasvatus

Perusopetus

2. asteen koulutus

Varhaiskasvatus /
Perusopetus

Sosiaalityö

Sosiaalityö

Sosiaalityö

Sosiaalityö

*Perhetyö! (kotia neuvoa ja
apua, vanhempien tuki)

*Arjenhallinta
*Perhetyöntekijä

*Koulukuraattori ja muut matalan kynnyksen avut

*Lastenhoitoapu / lapsiperheiden
kotiapu
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*Perhetyöntekijä
*Lastenhoitoapua ja lapsiperheiden kotiapu

*Kodinhoitoapu (avustus)
*Vanhempien tuki kasvatusasioissa, Perhe-coach
*Tukiperheet, tukihenkilö
*Kuraattoripalvelut, psykologi

*Perhetyöntekijä (neuvolan
yhteyteen, ”matala kynnys”)

KASVUA JA KEHITYSTÄ KORJAAVAT PALVELUT
Sosiaalityö

Sosiaalityö

Sosiaalityö

Sosiaalityö

Erityispalvelut

Erityispalvelut

Erityispalvelut

Erityispalvelut

*Last.psyk. / nuort.psyk. ja muut
erityispalvelut kaukana

KAUHAJOKI
ALLE KOU-

PERUSKOULUIKÄISET

NUORET

LUIKÄISET
KASVUA JA KEHITYSTÄ EDISTÄVÄT PALVELUT
Terveyspalvelut
Terveyspalvelut
Terveyspalvelut
* Pieniä ”lähipalvelukeskuksia” (neuvola, varhaiskasvatus, perusopetus, AP-IP)
* Varhaista neuvontaa
vanhemmille

*Lääkäreitä lisää (koulu)

Varhaiskasvatus

Perusopetus

* Avoimet varhaiskasvatuspalvelut
* Perhekahvila
* Lisää päiväkotipaikkoja
*Pieniä ”lähipalvelukeskuksia” (neuvola, varhaiskasvatus, perusopetus, AP-IP)

PERHEET
Terveyspalvelut
*Vanhemmuuteen ohjaaminen,
neuvonta esim. perhevalmennukseen lisäiltoja
*Ennaltaehkäisevä perhetyö
MAKSUTTOMAKSI
*Arjen sujumiseen ja hyvinvointiin liittyvillä kyselyillä voisi saada
keskustelua syntymään lastenneuvolan kohtaamisissa (kyselyt,
joita ei välttämättä tarvitsisi
palauttaa)

2. asteen koulutus
*Työharjoittelupaikka
*Kaikille jatko-opiskelupaikka tai
työ ettei syrjäydy
*Ammatinvalinnanohjaus

Varhaiskasvatus /
Perusopetus
*Palveluohjaus (mistä, mitä,
milloin, kenelle?)
*Avoin päiväkoti
*Ennaltaehkäisevä perhetyö
MAKSUTTOMAKSI
*Toiminnalliset vanhempainillat,
vanhemmat & lapset

Kolmas sektori /
Harrastukset

Vapaa-aika- ja nuorisotoimi

Vapaa-aika- ja nuorisotoimi

Kolmas sektori /
Harrastukset

* Perhekahvila

*Pysyvä kuraattori – yhteistyö
erityisnuorisotyön kanssa
* Skeittiramppi / nuorisopuisto
* Perhekahvila / Nuorisokahvila
(ip-kahvila)
* Matalan kynnyksen liikuntaharrastus (liian kilpailuhenkistä
seuratoimintaa)

*Nuorisotiedotus(piste) (toimii
matalan kynnyksen periaatteella, saa palveluohjausta)
*Nettikahvila
*Oma kokoontumispaikka 
pelejä
*Ehkäisevä päihdetyö

*Esim. isä-lapsi / perhe toiminnalliset peli-illat, ”perhekahvila”,
jossa mahdollisuus keskustella
myös arjen haasteista ja saada
neuvoja
*Sekä lapsille että vanhemmille
matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja sekä vertaistukiryhmiä
*3. sektorin työ – tukeva toiminta
*Varamummu-/ varapappatoiminta

Perheen verkostot

Perheen verkostot

Perheen verkostot

Muuta

Muuta

Muuta

Muuta

* Kuntalisä
* Puuttumisen kynnys
riittävän alas

* Lasten ja nuorten huomioiminen päätöksenteossa (pitkä
tähtäin)  kuuleminen

*Nuorille asuntola??

*Työpaikat =työtä
* Kotihoidon tuella kotona lapsiaan hoitaville kaupungin maksama kuntalisä lisäturvaksi
taloudelliselle toimeentuloille
(Hoitopaikkojen määrä/tarve
voisi vähentyä ja vaikuttaisi

Kolmas sektori /
Harrastukset
*Kerhoja lisää (pienillä kustannuksilla)
*Kerhotoiminnan elvyttäminen

Perheen verkostot
* Vertaistukiryhmät
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myös lasten hyvinvointiin, kun
yksinäiset iltapäivät vähenisivät)
*Koko perheen huomioiminen
palveluissa

KASVUA JA KEHITYSTÄ TUKEVAT PALVELUT
Terveyspalvelut

Terveyspalvelut

Terveyspalvelut

*Koulupsykologi puuttuu

*Nuorten ”matalan kynnyksen”
mielenterveyspalvelut
*Koulupsykologi, koululääkäri

Perusopetus

2. asteen koulutus

*Koulukiusaaminen: auttaisiko
”vähemmistöasetelmien” ehkäisy
+ lasten opettaminen puolustautumaan ”oikein”

*Jopo:n laajentaminen ammattikouluun (välivaihe / puuttumiskeino koulun keskeyttämiseen)

Sosiaalityö

Sosiaalityö

Sosiaalityö

Sosiaalityö

*Ilmainen perhetyö kaikille
* Kodinhoito palvelusetelijärjestelmällä
*Tukiperhe
* Monikulttuurisuus 
kulttuurin tuntemus työntekijän tuella

*Tukihenkilötoiminta ilman lastensuojelun avohuollon tukitoimia
* Tukiperheet
* Pysyvä kuraattori – yhteistyö
erityisnuorisotyön kanssa
* Ehkäisevä päihdetyö
*Suuri asiakasmäärä / sosiaalityöntekijä
* Hyvinvointi- / yksinäisyyskysely
 apua tarvitseville tukihenkilö +
harrastus aikuisen ohjauksessa

*Ehkäisevä päihdetyö
*Apua myös netin kautta (sosiaalisen median / netin välityksellä)
*Yli 18v:n tukihenkilöt

*Matala kynnys hakea apua
 leimatuksi tulemisen pelko
*Ennaltaehkäisevä perhetyö
MAKSUTTOMAKSI
*Kummiperheitä niitä haluaville
*Parisuhdeneuvonta – matala
kynnys
*Tiedottaminen, esim. maahanmuuttajat (kaikille ei tule lehteä)
*Vähemmän päihteiden käyttöä

Varhaiskasvatus

Terveyspalvelut

Varhaiskasvatus / Perusopetus

Muuta
*Koulupoliisi pysyväksi

KASVUA JA KEHITYSTÄ KORJAAVAT PALVELUT
Sosiaalityö

Sosiaalityö

Sosiaalityö

Sosiaalityö

*Tieto päivystävästä sosiaalityöntekijästä (112)
*Onko olemassa turvakotipalveluja?

*Suuri asiakasmäärä / sosiaalityöntekijä
*Perheneuvolaan on pitkät jonot
*Oma lastensuojelulaitos
LLKY:lle
*Matalan kynnyksen avopiste
erilaisissa kriisitilanteissa (psykiatrinen)  uuden koulukeskuksen yhteyteen

*Oma lastensuojelulaitos

*Perheneuvolan toimintaa ohjaavaksi, kuuntelun lisäksi tukitoimissa pitäisi ottaa (toivottaa
tervetulleiksi) kaikki keskeiset
lapsen arjessa olevat aikuiset
mukaan ohjaukseen (äiti- ja
isäpuolet, isovanhemmat, jos
tärkeitä hoitajia)
*Työttömyyden minimointi

Erityispalvelut

Erityispalvelut

Erityispalvelut

Erityispalvelut

*Psykiatriset palvelut kaukana

*Psykiatristen palvelujen parantaminen

*Tarvittaessa pääsy erikoissairaanhoitoon, esim. mielenterveys

*Pikkulapsiperheille vaihtoehtoja
laitoksessa tapahtuvaan kuntoutukseen, esim. päiväryhmiä

TEUVA
ALLE KOU-

PERUSKOULUIKÄISET

NUORET

PERHEET

LUIKÄISET
KASVUA JA KEHITYSTÄ EDISTÄVÄT PALVELUT
Terveyspalvelut
Terveyspalvelut
Terveyspalvelut
* Laajennettu perhevalmennus

Varhaiskasvatus
*Avoimet varhaiskasvatuspalvelut, esim. lapsiparkki,
avoin päiväkoti

Kolmas sektori /
Harrastukset
*Ohjattu leikkikenttätoiminta
esim. kesäisin (huom! 4

Terveyspalvelut
* Vertaistukiryhmät perheille,
esim. ns. laajennettu perhevalmennus, murrosikäisten vanhempien ryhmät
*Lääkäripula krooninen

Perusopetus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

Vapaa-aika- ja nuorisotoimi

Kolmas sektori /
Harrastukset

*Koulujen kerhotoiminta

Vapaa-aika- ja nuorisotoimi

*Vapaa-ajan tilat
*Ohjattua toimintaa liikunnan
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viikkoa leikkikenttää 2009 ja
2010…Srk)

Kolmas sektori /
Harrastukset

lisäksi
*Ehkäisevä päihdetyö näkyväksi

Kolmas sektori /
Harrastukset
Perheen verkostot

Perheen verkostot

Muuta

Muuta

Perheen verkostot

Perheen verkostot

Muuta

Muuta

* Pitkät välimatkat

*Kuntalisä
*Työajan joustot lapsiperheissä
*Puuttuu kevyen liikenteen väylä
Teuva – Lossanmäki

*”Koko kylä kasvattaa” – ei toimi,
esim. yhteiset kotiintuloajat
* Vanhempien verkostoituminen

* lisää leikkikenttiä

KASVUA JA KEHITYSTÄ TUKEVAT PALVELUT
Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus / Perusopetus

Perusopetus

2. asteen koulutus

* Koulumummot ja –papat puuttuvat
* Opettajilla olisi matalampi
kynnys ottaa yhteyttä kotiin
ongelmissa erityisesti yläasteikäisten kohdalla ( jokin uusi
toimintatapa, -kulttuuri?)

*Työpajatoiminta
*Koulupudokkaiden seuranta
esim. kerran vuodessa
*Nuorten työpajatoiminta
*Erityisoppilaiden oppilaan
ohjaus jatko-koulutukseen /
työpaikat

Sosiaalityö

Sosiaalityö

Sosiaalityö

Sosiaalityö

*Lapsiperheiden kotipalvelu
*Varhaiskasvatuksen /
neuvolan perhetyö
* Tukipalvelut avio- ja
avoerotilanteissa

*”Kaikesta putoavien” lasten
kohennettu kerhotoiminta
* Mamu –sopeutus
* Koulukuraattori
* OHR -resurssipula (kuraattoripalvelut!)

*Ehkäisevä päihdetyö näkyväksi
*Koulukuraattorin palvelut
kokopäiväiseksi

* Perhetyöntekijälle työpari
* Vertaistukiryhmät perheille,
esim. murrosikäisten vanhempien ryhmät, eroryhmät
*Tukiperheitä
*Parisuhdetyö, jo yläasteikäisillekin tietoutta parisuhteen eväistä

Muuta
*Poliisia ei kiinnosta koulusta
ilmoitetut rötökset ( johtuuko
poliisin resursseista?)

KASVUA JA KEHITYSTÄ KORJAAVAT PALVELUT
Sosiaalityö

Sosiaalityö

Sosiaalityö

*Matalampi kynnys tehdä
lastensuojelu-ilmoituksia
 tieto, mitä lastensuojelu
on

Erityispalvelut

Sosiaalityö
*Lisää resurssia lastensuojeluun!
2 sosiaalityöntekijää, jotka tekevät lastensuojelua

Erityispalvelut

Erityispalvelut

Erityispalvelut

*Psykiatristen palveluiden
kehittäminen

*Perheterapia
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LIITE 5. KASVUA JA KEHITYSTÄ EDISTÄVÄT + KORJAAVAT PALVELUT 13-29VUOTIAILLE SUUPOHJASSA 2010

KOTI JA LÄHIPIIRI

KOULU JA OPISKELU
Perusopetus
Joustava perusopetus
(JoPo)

Vanhemmat/
huoltajat
Sisarukset
Isovanhemmat/
kummit

Kauhajoen lukio
Kauhajoen evankelinen oppilaitos (KEO)
Suupohjan ammattiinstituutti (SAI)
Sedu/SeAMK Kauhajoen yksikkö

VAPAA-AIKA
TYÖLLISTYMISPALVELUT
Kunnan vapaa-ajan
toiminta
-nuoriso
-liikunta
-kulttuuri ja muu koulutustoiminta

TE-toimiston
palvelut

3.sektorin
toiminta

Seutukunnallinen
työpaja hanke
Kolmas Ovi

Palvelukeskus
Silta

Seurakunnan lapsija nuorisotyö

Netari Verkkonuorisotyö
Walkersnuorisokahvila
7th Heaven nuorisokahvila

SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUT

-perheneuvola
-aikuissosiaalityö
-lapsiperheen sosiaalityö
-päihdetyö

-koulu/
opiskeluterveydenhoitaja
-lääkäri
-psykiatrinen sairaanhoitaja
-psykologi
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KOULU JA OPISKELU
Perusopetus
Oppilaitoksen peruspalvelut
-luokanohjaajat
-erityisopettajat
-oppilaanohjaajat
-koulunkäynnin ohjaajat
-joustava perusopetus (JOPO)
-koulun oma nuoriso-ohjaaja

VAPAA-AIKA

Kaupungin nuorisotyö
-Avoin tilatoiminta
-Kerho- ja pienryhmätoiminta
-Yksilöohjaus
-Tapahtumat/retket
-Ehkäisevä päihdetyö
-”Nuorisotiedotus”
-Netari- verkkonuorisotyö

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Kasvun ja kehityksen tukeminen

Lukio, 2.aste ja AMK
-koulu- ja opiskeluterveydenhoitajat
-erityisnuorisotyöntekijä
-tukioppilastoiminta
-poliisin yhdyshenkilö
-romanilasten koulunkäynnin ohjaus

-oppilaskunta
-kimpassa tukitoiminta
-koulukuraattori

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Kasvun ja kehityksen tukeminen

Seurakunnan nuorisotyö
-Varhais- ja nuorisotyö
-Rippikoulutyö
-Diakoniatyö
-Perheasianneuvottelukeskus

Walkers-nuorisokahvila toiminta

Liikuntapalvelut

7th Heaven-nuorisokahvila

Liikuntapalvelut
- Ohjattu liikunta
-Kulttuuripalvelut
Erityisliikunta
- Liikuntapaikat - ja alueet

3.sektori

Kulttuuripalvelut

-Yleinen kulttuuritoimi
-Kirjasto
-Kauhajoen kansalaisopisto
-Panula-opisto

-kulttuurijärjestöt
-liikuntajärjestöt
-nuorisojärjestöt
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TYÖLLISTYMISPALVELUT
Kolmas Ovi
-työelämään ja/tai opintoihin suuntaava
palvelu
-yksilövalmennus
-työelämälähtöinen ryhmävalmennus
-terveystarkastukset ja ohjaus
-talousneuvonta ja velkaneuvontaan ohjaus
-monikulttuurisuustyö

Palvelukeskus Silta
- palvelua työnhakuun, toimeentuloon ja terveydellisiin ongelmiin
- yksilöllistä tukea ja ohjausta työllistymisen
edistämiseksi
- selvitellään asiakkaan kuntoutus- ja eläkemahdollisuuksia

TE-Toimisto

- palveluja työnhakuun ja ammatilliseen
kehittymiseen
-työllistymistä ja toimeentuloa edistäviä
tukipalveluja
-yrittäjyysneuvontaa

Korjaavat palvelut

SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUT
Aikuissosiaalityö
-neuvonta ja ohjaus
-toimeentulotuki
-aktivointi suunnitelmat
-kuntouttava työtoiminta
-mielenterveyskuntoutujat
-päihdepalvelut
-vammaispalvelut

Lapsiperheen sosiaalityö
-lastensuojelutarpeen selvitys
-avohuolto
-sijaishuolto
-toimeentulotuki
-lastenvalvoja
-perhetyö/perheterapeutti palvelut

Terveydenhoito
Perheneuvola
- Perhe- ja pariterapia
- Tunnepuolen ja oppimisen arviointi

- ylläpitää, edistää ja tukee fyysistä ja psyykkistä
hyvinvointia
-määräaikaistarkastukset
-terveyskeskuksen palvelut
-erikoissairaanhoidon palvelut
-psykologin palvelut
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YHTEYSTIETOJA/KAUHAJOKI

KOULUT:
EVANKELILNEN OPISTO
LUKION KANSLISTI
SUUPOHJAN AMMATTI-INSITIT.
Sedu/SeAMK
YHTEISKOULUN KANSLISTI

020 765 9230
(06) 2413 2345
(06) 231 8500
020 124 5600
040 508 0609

KAUHAJOEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT:
PERHENEUVOLA
(06)2413 2560
SOSIAALITYÖ, NEUVONTA
(06)2413 2286
TK:n VASTAANOTTO
(06)2413 3220
NEUVOLA
(06)2413 3360
-koulu- ja opiskeluterveydenhoitajat
-perhesuunnitteluneuvola
PSYKOLOGI
040 830 4450

KAUHAJOEN NUORISO-JALIIKUNTAPALVELUT:
NUORISOTALO
06 2413 2335
NUORISOTYÖNTEKIJÄ
040 529 0071
ERITYISNUORISOTYÖNTEKIJÄ 040 591 1281
VIRKKU-UIMAHALLI
(06) 2413 2491
ERITYISILIIKUNNAN SUUNNITTELIJA
040 594 1466
KULTTUURITOIMI:
KULTTUURITYÖNTEKIJÄ
PANULA-OPISTO
KANSALAISOPISTO
KIRJASTO

043 8200 570
0400 674 131
046 8511 942
(06)2413 241

KAUHAJOEN SEURAKUNTA:
LAPSITYÖNOHJAAJA
NUORISOTYÖNOHJAAJA
DIAKONI

040 738 8543
050 358 4415
040 554 7173

WALKERS-KAUHAJOKI

050 358 4415
040 5911 281

KAUHAJOEN HELLUNTAISEURAKUNTA
7th Heaven-nuorisokahvila
050 378 6553

KOLMAS OVI:
TYÖVALMENTAJA
TYÖVALMENTAJA
PALVELUOHJAAJA

040 485 0036
040 485 0037
040 564 0032

PALVELUKESKUS SILTA:
SAIRAANHOITAJA
SOSIAALIOHJAAJA
TYÖVOIMAOHJAAJA
TE-TOIMISTO:

040 537 6531
040 570 2606
010 604 6188
010 604 0062

www.llky.fi (Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä)
www.kauhajoki.fi/nuoriso
• www.netari.fi (Verkkonuorisotyö)
www.tukiasema.fi (asiatietoa ja apua elämän tilanteisiin)
www.tukinet.fi (kriisikeskus netissä)
www.helppimesta.fi (tieto- ja neuvontapalvelu nuorille)
www.mll.fi/nuortennetti/ (Mannerheimin Lastensuojeluliiton nettisivut nuorille)
www.päihdelinkki.fi
www.kauhajoki.fi/kulttuuri
www.kriuhnaasu.fi
www.panula.net
www.epshp.fi (etelä-pohjanmaan sairaanhoitopiiri)
Esitteen laatijat:Pirjo S Sepponen, Merja Vaskela, Outi Latva-Reinikka-Courela, Eero Lakari, Tiina Peltola, Merja Latvala ja, Mirva
Rehn, Jouni Vallin, Päivi Ojala, Noora Alhainen ja Saija Valtasaari
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