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1. JOHDANTO
Vuoden 2008 alusta voimaan tulleen lastensuojelulain mukaan kunnan tai useamman
kunnan on yhdessä laadittava suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi
sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi (LsL 417/2007, 12 §). Suunnitelma
on lakisääteinen väline ohjata, johtaa ja kehittää lasten ja nuorten hyvinvointityötä
kunnassa. Se on osa kunnan vakiintunutta toiminnan suunnittelun, toteuttamisen sekä
arvioinnin vuosirytmiä.
Suunnitelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkastetaan vähintään
kerran neljässä vuodessa. Suunnitelman ohjausvaikutusta korostaa se, että sen sisältö,
kehittämistoimet ja voimavaraehdotukset on otettava huomioon laadittaessa kuntalain (L
635/1995) mukaista kunnan talousarviota ja suunnitelmaa eri vuosille.
Suunnitelman tulee lain mukaan sisältää kunnan määrittämältä suunnittelukaudelta tiedot
a) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta,
b) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja
palveluista,
c) lastensuojelun tarpeesta kunnassa,
d) lastensuojeluun varattavista voimavaroista,
e) lastensuojelulain mukaisten tehtävien
lastensuojelun palvelujärjestelmästä,

hoitamiseksi

käytettävissä

olevasta

f) yhteistyön järjestämiseksi eri viranomaisten sekä lapsille että nuorille palveluja
tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä sekä
g) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta. (Kuntainliitto 2008; Lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnissa, opas lakisääteisen
suunnitelman laadintaan, osa 1. Suunnitelman valmistelu.)
Pohjois-Satakunnan kunnat ja PoSa ovat hyväksyneet osaltaan suunnitelman seuraavasti:








PoSan yhtymähallitus 26.1.2017 § 11
Honkajoen kunnanvaltuusto 31.5.2017 § 16
Jämijärven kunnanvaltuusto 10.4.2017 § 15
Kankaanpään kaupunginvaltuusto 6.3.2017 § 19
Karvian kunnanvaltuusto 16.3.2017 § 7
Pomarkun kunnanvaltuusto 27.4.2017 § 6
Siikaisten kunnanvaltuusto 6.4.2017 § 12

Koska suunnitelma tulee tarkistaa vähintään kerran neljässä vuodessa, koottiin vuoden
2019 lopussa työryhmä päivittämään olemassa olevaa suunnitelmaa. Tämä suunnitelma on
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tehty vuosille 2021 – 2024. Suunnitelma ei ole päivitys edellisestä suunnitelmasta vaan se
on rakennettu aivan uudelta pohjalta.
Suunnittelutyöryhmään ovat osallistuneet:
Jari Tuuri

rehtori-sivistystoimenjohtaja, Siikaisten kunta

Tapani Santavirta

asumispalvelupäällikkö, PoSa

Elisa Saarivirta

apulaisylilääkäri, PoSa

Päivi Javanainen

rehtori, Kankaanpään kaupunki

Minna Kurki

vapaa-ajan ohjaaja, Kankaanpään kaupunki

Reijo Peltomaa

hyvinvointikoordinaattori, Pomarkun kunta

Sirpa Ala-Rämi

liikuntasihteeri, Karvian kunta

Tiina-Kaisa Aro-Heinilä nuorisosihteeri, Karvian kunta
Noora Kuuskoski

etsivä nuorisotyöntekijä, Kankaanpään kaupunki

Päivi Rouhelo

terveydenhoitaja, PoSa

Hannaleena Vuorinen

perhepalvelupäällikkö, PoSa

Mikaela Tervonen

etsivä nuorisotyöntekijä, Kankaanpään kaupunki

Lisäksi valmistelumateriaalia ja kommentteja on saatu eri tulosalueiden viranhaltijoilta.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma koostuu neljästä osasta. Ensimmäisessä on
kuvattu lasten ja nuorten kasvuoloja ja hyvinvoinnin tilaa, toisessa osassa lasten ja
nuorten hyvinvointia edistävät sekä ongelmia ehkäisevät toimet ja palvelut ja
kolmannessa osassa lastensuojelun tarpeet ja voimavarat PoSassa ja sen jäsenkunnissa.
Neljännessä osassa on suunnitelman toteuttaminen ja seuranta.
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2. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA
POHJOIS-SATAKUNNASSA
2.1 Lasten ja nuorten hyvinvointia kuvaavia tilastoja
Toimeentulotukea saaneet 18 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (Sotkanet)
2017

2018

2019

Koko maa

18,8

17,6

16,8

Satakunta

20,0

17,7

18,1

Honkajoki

13,1

Jämijärvi

6,0

8,6

14,9

Kankaanpää

15,9

14,4

15,3

Karvia

9,0

7,8

4,8

Pomarkku

11,7

13,7

16,2

Siikainen

8,8

-

12,9

9,5

Tilaston mukaan nuorten toimeentulotuen tarve vaihtelee melko paljon kunnittain ja
vuosittain, mutta näyttää kuitenkin olevan muuta maata ja Satakuntaa pienpää.

Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä (Sotkanet)
2017

2018

2019



Koko maa

10,7

11,0

10,6



Satakunta

8,4

8,8

8,8



Honkajoki

6,0

8,9

8,0



Jämijärvi

-

6,7

3,8



Kankaanpää

5,8

7,8

6,4



Karvia

3,1

4,7

2,6



Pomarkku

6,3

8,0

8,0



Siikainen

12,1

6,7

7,6

Tilaston mukaan lapsiperheiden toimeentulotuen tarve vaihtelee melko paljon vuosittain
ja kunnittain, mutta taso on hieman alhaisempaa kuin muulla Suomessa ja Satakunnassa.
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Lasten pienituloisuusaste (Sotkanet)
2017

2018



Koko maa

11,8

12,2



Satakunta

12,4

12,6



Honkajoki

16,5

17,8



Jämijärvi

17

13,2



Kankaanpää

16,3

16,9



Karvia

21,1

19,7



Pomarkku

12,5

10,5



Siikainen

25,9

32,0

Indikaattori ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaitten henkilöiden
osuuden prosentteina kaikista alueella asuvista alle 18-vuotiaista henkilöistä. Tilaston
mukaan lapsiperheiden pienituloisuus Pomarkkua lukuun ottamatta on PohjoisSatakunnassa selvästi muuta maata ja Satakuntaa suurempaa.

Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, 0 - 17-vuotiaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä
(Sotkanet)
2017

2018

2019



Koko maa

4,4

4,4

4,2



Satakunta

4,5

4,7

4,4



Honkajoki

7,4

6,5

5,0



Jämijärvi

6,4

5,0

4,6



Kankaanpää

5,8

5,4

4,4



Karvia

3,0

4,1

4,5



Pomarkku

11,7

12,0

7,9



Siikainen

12,1

21,8

13,6

Tilaston mukaan lastensuojelun avohuollon volyymi on suunnilleen muun maan tasossa
paitsi Siikaisissa ja Pomarkussa, jossa tarvetta on selvästi enemmän.
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Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta (Sotkanet)
2017

2018

2019



Koko maa

14,4

12,3

11,6



Satakunta

15,4

12,8

13,7



Honkajoki

14,9

-

11,4



Jämijärvi

11,8

10,1

9,9



Kankaanpää

17,9

14,8

15,4



Karvia

10,0

11,5

7,9



Pomarkku

19,6

9,5

11,8



Siikainen

13,5

14,3

14,0

Tilaston mukaan nuorisotyöttömyys ei oleellisesti poikkea Satakunnan ja koko maan
tiedoista paitsi Karvian kohdalla, jossa nuorisotyöttömyyttä on vähemmän.

Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista (Sotkanet)
2017

2018

2019



Koko maa

29,8

29,5

29,1



Satakunta

27,9

27,7

27,2



Honkajoki

34,2

34,9

35,0



Jämijärvi

46,3

41,7

38,6



Kankaanpää

28,0

27,6

27,0



Karvia

35,1

35,4

33,2



Pomarkku

28,2

28,4

29,9



Siikainen

40,2

38,5

44,8

Lapsiperheiden ahtaasti asuminen on suurta muissa kunnissa paitsi Kankaanpäässä ja
Pomarkussa verrattuna muuhun Suomeen.
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Työttömät, % työvoimasta (Sotkanet)
2017

2018

2019



Koko maa

11,5

9,7

9,2



Satakunta

11,8

9,7

9,4



Honkajoki

10,7

7,0

7,9



Jämijärvi

8,3

7,6

7,2



Kankaanpää

10,7

9,7

10,0



Karvia

12,2

10,2

9,0



Pomarkku

12,5

9,5

8,7

14,3
11,8
11,5
Tilaston mukaan työttömyys ei oleellisesti poikkea muun maan tai Satakunnan tiedoista
paitsi ehkä Honkajoella ja Jämijärvellä, joissa se on hieman alhaisempaa.


Siikainen
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2.2 Kouluterveyskyselyn tuloksia Kankaanpäässä 2017 – 2019
Kouluterveyskyselyn kuntakohtaisia tuloksia ei ole saatavissa pienistä kunnista, koska
yksittäisen vastaajan vastaukset olisivat tällöin tunnistettavissa. Myös tulosten
luotettavuus heikentyy, mikäli vastaajien määrä on pieni. Kankaanpään
kouluterveyskyselyn tuloksia voidaan kuitenkin käyttää suuntaa antavina myös muiden
alueen kuntien osalta.

Kankaanpää
Neljäs ja viides luokkalaiset ovat erittäin tyytyväisiä elämäänsä n. 56 %. Terveydentila
koetaan erittäin hyväksi tai hyväksi 92 % oppilaista (vuonna 2017 95,6 %). Aamupalan syö
vähintään 3 x viikon aikana 86 % ja aamupalan jättää syömättä kokonaan 5,4 % oppilaista.
Liikuntaa ei harrasta ollenkaan 0.5 % oppilaista. Koulunkäynnistä pitää melko/hyvin paljon
77 %.
Kahdeksas ja yhdeksäs luokkalaisten terveydentila koetaan erittäin hyväksi tai hyväksi
82 % oppilasta (vuonna2017 81 %). Tupakointi on vähentynyt, mutta vastaavasti nuuskan
käyttö on jonkin verran lisääntynyt. Ylipainoisten määrä on ikäluokalla säilynyt samana
(31 %). Ylipaino on lisääntynyt vuodesta 2017 tytöillä 3 % ja vähentynyt pojilla 3 %.
Ruokailutottumukset suhteutettuna vaativaan opiskeluun on osalla oppilaista
puutteellisia. Aamupalan syö vähintään 3x viikon aikana 69 % ja aamupalan jättää
syömättä kokonaan 12,8 % oppilaista. Liikuntaa ei harrasta ollenkaan 3.9 % oppilaista
(vuonna 2017 5,0 %). Koulunkäynnistä pitää melko/hyvin paljon 47 % (vuonna 2017 61 %).
Yläkoululaiset ovat keskimääräistä humalahakuisempia ja tupakoivat enemmän, kun
Suomessa keskimäärin. Yksinäisyyden kokemukset ovat lisääntyneet, mutta ovat
samansuuntaisia, kun muualla maassa.
Lukion 1.-2. luokkalaisten osalta terveydentila koetaan erittäin hyväksi tai hyväksi 81 %
oppilasta (vuonna 2017 89 %). Viimeisen kahden vuoden aikana tilanne on merkittävästi
muuttunut huonompaan suuntaan. Ylipainoistenmäärä on ikäluokalla lisääntynyt 5 %
(vuonna 2017 17,8 % vuonna 2019 22,2 %). Ruokailutottumukset suhteutettuna vaativaan
opiskeluun on osalla oppilaista puutteellisia. Aamupalan syö vähintään 3 kertaa viikon
aikana 79 % ja aamupalan jättää syömättä kokonaan 9,8 % oppilaista. Koululounaan jättää
väliin 26,5 % oppilaista. Liikunnanharrastamisen vähyys korkeintaan 1h/vko 28,7 %) näkyy
osaltaan myös BMW:n kasvussa. Liikuntaa ei harrasta ollenkaan 3.9 % oppilaista (vuonna
2017 3,7 %). Koulunkäynnistä pitää melko/hyvin paljon 70,4 % (vuonna 2017 69,2 %).
Yksinäisyyden kokemukset ovat lisääntyneet, mutta kehitys on samansuuntaista koko
maassa.
Ammatillisessa oppilaitoksessa osalta terveydentila koetaan erittäin hyväksi tai hyväksi
82,6 % oppilasta (vuonna2017 87,4 %). Ylipainoisten määrä on ikäluokalla lisääntynyt 8,8
% (vuonna 2017 29,5 % vuonna 2019 38,3 %). Ruokailutottumukset suhteutettuna vaativaan
opiskeluun ovat osalla oppilaista puutteellisia. Aamupalan syö vähintään 3 kertaa viikon
aikana 58,4 % ja aamupalan jättää syömättä kokonaan 23,4 % oppilaista. Liikuntaa ei
harrasta ollenkaan 12.3 % oppilaista (vuonna 2017 14,7 %). Koulunkäynnistä pitää
melko/hyvin paljon 85,4 % (vuonna 2017 83,3 %). Nuuskan käyttö ammatillisessa
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oppilaitoksessa on selkeästi yleisempää, kun maassa keskimäärin. Yksinäisyyden
kokemukset ovat lisääntyneet myös ammattiin opiskelevilla, kuten koko maassa.

Yleisiä huomioita
Mielenterveyden ja käyttäytymishäiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavia 16 - 24vuotiaita on Kankaanpäässä selkeästi (2,1 %) enemmän kun maassa keskimäärin (koko maa
1,1 %). Yläkoululaiset kokevat itsensä selvästi vähemmän uupuneeksi (11,9 %) kun saman
ikäiset muualla maassa. Lukion 1. ja 2. luokan oppilaat sen sijaan kokevat itsensä
enemmän uupuviksi (16,7 %) kun saman ikäiset muualla maassa (15,5 %).
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3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT SEKÄ
ONGELMIA EHKÄISEVÄT TOIMET JA PALVELUT
3.1 Neuvola-, koulu-ja opiskeluterveydenhuollon palvelut
Neuvolapalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat osa kuntien yleistä
terveyden edistämistehtävää, jota toteutetaan monen ammattiryhmän yhteistyönä.
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä eli PoSa vastaa palveluiden tuotannosta 5
kunnan alueella.
Neuvola- sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut koostuvat määräaikaisista ja
laajoista terveystarkastuksista ja terveysneuvonnasta, joissa huomioidaan yksilöiden ja
perheiden tarpeet sekä huolehditaan rokotusohjelman mukaisista rokotteista sekä myös
vapaavalintaisista rokotteista. Toiminta painottuu ennaltaehkäisevään työhön, mutta
resurssien mukaan voidaan myös tarjota tutkimuksia ja hoitoja joissakin sairauksissa tai
tiloissa, esim. kouluikäisten ADHD-epäilyissä. Useimmiten sairaanhoidolliset asiat
hoidetaan terveysasemilla.
Lastenneuvolakäynneillä seurataan alle kouluikäisen lapsen kasvua, kehitystä ja
hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuudessa. Lapsen kokonaiskehityksen seurantaan
kuuluvat eri ikävaiheissa tehtävät vuorovaikutuksen ja kielellisen kehityksen sekä
motoristen että sosiaalisten valmiuksien arvioinnit. Yhteistyötä tehdään mm.
varhaiskasvatuksen, perheneuvolan ja lastensuojelun kanssa. Perheitä palvelevat
terveydenhoitajien lisäksi lääkäri, psykologi, puheterapeutti, fysioterapeutti,
toimintaterapeutti, suuhygienisti, hammaslääkäri sekä perheohjaaja.
Kouluterveydenhuolto on perusterveydenhuollon ennaltaehkäisevää palvelua, jota on
saatavilla pääsääntöisesti koulupäivien aikana koululta. Kouluterveydenhuollon
tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen
tukeminen sekä poikkeamiin puuttuminen oikea-aikaisesti.
Opiskeluterveydenhuollon asiakkaita ovat Kankaanpään, Honkajoen ja Pomarkun
lukiolaiset sekä Sataedun sekä Kankaanpään opiston opiskelijat Kankaanpäässä
kotikunnasta riippumatta. SAMK:n terveydenhuoltotoiminta on siirtynyt YTHS:n
hoidettavaksi 1.1.2021 alkaen. Opiskeluterveydenhuolto on osa kunnallista
perusterveydenhuoltoa ja terveystarkastusten lisäksi siihen kuuluu asetuksen mukaan mm.
sairaanhoito, seksuaaliterveyden ja mielenterveyden palvelut sekä suun terveydenhuolto.
Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on tukea opiskelijaa opiskelukyvyn ylläpitämisessä,
itsehoidossa,
terveyden
ja
toimintakyvyn
ylläpitämisessä
sekä
riittävässä
elämänhallinnassa.

3.2

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut perustuvat lakiin ja asetukseen varhaiskasvatuksesta. Oikeus
varhaiskasvatukseen alkaa vanhempainrahakauden päättyessä ja jatkuu kouluikään
saakka.
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Varhaiskasvatusta järjestetään siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin
kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat
päiväkotitoiminta,
perhepäivähoito,
ryhmäperhepäivähoito
sekä
avoin
varhaiskasvatustoiminta. Varhaiskasvatusta voidaan järjestää kunnallisena sekä
yksityisenä toimintana. Lisäksi on tukimuotoja, joiden avulla lasta voidaan hoitaa kotona.
Varhaiskasvatusta ohjaa valtakunnallinen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jonka
pohjalta on laadittu paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat.
Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltista kasvua, kehitystä ja
oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja
yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu.
Jokaiselle
lapselle
laaditaan
varhaiskasvatuksessa
henkilökohtainen
varhaiskasvatussuunnitelma (VASU). Suunnitelma laaditaan yhteistyössä huoltajan kanssa.
Kehityksen ja oppimisen tuki kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille. Tuen tarpeet sekä
tukitoimet kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.
Varhaiskasvatuspalvelut kunnittain
Honkajoki (31.12.2020 saakka)
Honkajoen kunnassa varhaiskasvatuspalvelut järjestetään Hongon päiväkodissa, sekä
Hongon koulun vieressä sijaitsevassa Puukoulussa. Kotona hoitavia perhepäivähoitajia
kunnassa ei ole.
Hongon päiväkodissa on kaksi päiväkotiryhmää, sekä yksi ryhmisryhmä. Puukoululla
puolestaan järjestetään niin esiopetus, esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus, kuin
koululaisten ap/ip-toiminta.
Päiväkodissa erityisvarhaiskasvatuspalvelut on järjestetty Honkajoen esikouluopettajan
toimesta. Tuleva kuntaliitos Kankaanpään kanssa vuoden 2021 alusta tuo tähän
muutoksen ja varhaiskasvatukseen saadaan Kankaanpäästä kiertävä erityisopettaja.
Jämijärvi
Jämijärvellä varhaiskasvatuspalvelut on järjestetty Pääskyn päiväkodilla, jolla on kolme
toimipistettä: Pääskyn päiväkoti, Tuohikontin toimipiste ja Esiopetus Tykköö. Pääskyllä ja
Tuohikontissa on 0-5 vuotiaat lapset. Esiopetus on Tykkööllä, jossa on myös
esiopetusikäisten täydentävä varhaiskasvatus. Vuorohoito toteutuu Tuohikontin
toimipisteessä.
Jämijärvellä on yksi yksityinen perhepäivähoitaja ja käytössä on yksityisen hoidon
kuntalisä. Kunnallisia perhepäivähoitajia ei tällä hetkellä ole.
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Erityisvarhaiskasvatus
on
järjestetty
siten,
että
kelpoisuuden
omaava
varhaiskasvatusjohtaja toimii varhaiskasvatuksen erityisopettajana puolet työajastaan.
Hän kiertää eri toimipisteissä.
Kankaanpää
Kankaanpäässä toimii viisi kunnallista päiväkotia:
 Päiväkoti Impivaara
 Päiväkoti Jalava
 Päiväkoti Petäjäinen
 Luoman päiväkoti
 Venesjärven päiväkotiryhmä (Luoman päiväkodin etäryhmä)
 Torikadun päiväkoti
 Lyseon päiväkotiryhmä (Torikadun päiväkodin etäryhmä)
Lisäksi Kankaanpäässä toimii kaksi yksityistä päiväkotia, joissa on käytössä kaupungin
palvelusetelit:
 Luontopäiväkoti Havu
 Päiväkoti Taimitarha – Kasvun Lähde ry
Omassa kodissaan toimivia perhepäivähoitajia on yhteensä 19.
Vuorohoito (iltaisin ja viikonloppuisin) toteutuu Päiväkoti Petäjäisen vuorohoitoryhmissä.
Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä
toimintaa. Tuki annetaan pääsääntöisesti lapsen omassa ryhmässä erilaisin joustavin
järjestelyin sekä pienryhmätoimintaa hyödyntäen. Lapsi voidaan myös mahdollisuuksien
mukaan sijoittaa pienempään päiväkotiryhmään, joita Kankaanpään päiväkodeissa on
neljä. Tarvittaessa lapselle laaditaan Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma.
Kankaanpään varhaiskasvatuksessa työskentelee kolme ryhmissä konsultoivaa
varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (VEO). Veo toimii päiväkodin henkilökunnan /
perhepäivähoitajan tukena suunniteltaessa lapsen kehitystä ja oppimista tukevaa
toimintaa. Veo on mukana lapsen tukitoimien ja tavoitteiden suunnittelussa sekä ohjaa
lasta pienryhmissä ja yksilöhetkillä. Veo osallistuu myös moniammatilliseen yhteistyöhön.
Yhteistyötahoina lapsen kehityksen ja tuen asioissa ovat mm. lastenneuvola,
perheneuvola, eri terapeutit ja Satasairaala.
Karvia
Karviassa kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut järjestetään päiväkoti Kissankimalluksessa
sekä ryhmäperhepäiväkoti Onnimannissa. Jälkimmäinen muuttui Kissankimalluksen
päiväkotiryhmäksi 1.8.2020 lähtien. Perhepäivähoitoa ja ryhmäperhepäivähoitoa ei ole
tällä hetkellä ollenkaan. Kissankimallus toimii kunnantalon alakerrassa, kolmessa
ryhmässä (54 paikkaa). Onnimanni toimii Syreenin entisessä palvelutalossa, yhdessä
ryhmässä (21 paikkaa). Esikoulun aamu- ja iltapäivähoidossa on 12 lasta.
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Erityisvarhaiskasvatuspalvelujen järjestämistä varten Karvian kunnassa toimii kiertävä
varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lapsia syntyi 18 vuonna 2019 ja kuluvan vuoden 2020
ennuste on 11 lasta. Varhaiskasvatukseen osallistuminen: 73 % kunnan
varhaiskasvatusikäisistä lapsista on päiväkodissa/esikoulun varhaiskasvatustoiminnassa.
Karvian varhaiskasvatuksella on oma perhetyöntekijä. Perhetyö on matalankynnyksen
ennaltaehkäisevää toimintaa. Tarkoitus on, että perhetyöntekijä saadaan tarvittaessa
nopeasti ja helposti perheeseen. Perheitä on avun piirissä vuosittain alle kymmenen.
Pomarkku
Pomarkun kunnassa toimii yksi kunnallinen päiväkoti, jossa on seuraavat kolme
varhaiskasvatusryhmää: Kiurut, Peipot ja Pääskyset. (Perhepäivähoidosta ja yksityisestä
päivähoidosta
ei
ole
tietoja
nettisivuilla
eikä
sieltä
löytyvässä
varhaiskasvatussuunnitelmassa?) Erityisvarhaiskasvatuksen järjestämistä varten kunnassa
toimii kiertävä erityisvarhaiskasvatuksen opettaja.
Siikainen
Siikaisten kunnassa varhaiskasvatus on keskitetty keskustassa toimivaan Päiväkoti PikkuSantraan, jossa toimii alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatusryhmä ja 3 – 5-vuotiaiden
varhaiskasvatusryhmä. Kunnallista tai yksityistä perhepäivähoitoa ei kunnassa järjestetä
eikä kunnassa ole yksityisiä päiväkoteja. Erityisvarhaiskasvatuksen palvelut on järjestetty
siten, että päiväkodissa toimii varhaiskasvatuksen opettaja, jolla on myös
erityisvarhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus ja joka hoitaa oman työnsä ohessa myös
erityisvarhaiskasvatuksen opettajan tehtäviä.
Siikaisten kunta ei järjestä avointa varhaiskasvatusta, mutta paikka Siikaisten seurakunta
järjestää siihen rinnastettavia palveluja.
Kaikkien edellä mainittujen kuntien osalta varhaiskasvatusta tukevat neuvola- ja muut
perhepalvelut, jotka PoSa järjestää.

3.3 Esiopetus
Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville
oppivelvollisuusikäisille oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta.
Lisäksi kunta on velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta
sen alueella asuville pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niille
lapsille, jotka aloittavat perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin. Perusopetuslain
mukaista esiopetusta voidaan järjestää joko varhaiskasvatuslain mukaisesti toimivien
päiväkotien tai perusopetuslain mukaisesti toimivien peruskoulujen yhteydessä.
Päiväkodeissa järjestettävään esiopetukseen sovelletaan tietyiltä osin myös
varhaiskasvatuslain säädöksiä.
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Esiopetusta ohjaa valtakunnallinen Esiopetussuunnitelman perusteet, jonka pohjalta on
laadittu paikalliset esiopetussuunnitelmat. Esiopetussuunnitelma sisältää myös
oppilashuoltosuunnitelman.
Esiopetuksessa oleva
oppilashuollon piiriin.

oppilas

kuuluu

oppilas-

ja

opiskelijahuoltolain

mukaisen

Esiopetuksen tavoitteena on kehittää lapsen kouluvalmiuksia eli edistää lapsen kasvua,
kehitystä ja oppimista, vahvistaa lapsen itsetuntoa, sosiaalisia vuorovaikutustaitoja ja
antaa lapselle myönteisiä oppimiskokemuksia.
Esiopetuksessa lapsella on oikeus tarvitsemaansa tukeen. Lapsen taitoja seurataan Lapsen
esiopetussuunnitelman (LEOPS) avulla. Esiopetuksessa on käytössä kolmiportaisen
tukemisen malli (yleinen-tehostettu-erityinen tuki).

Honkajoki (31.12.2020 saakka)
Honkajoella esiopetusta annetaan kunnan keskustassa sijaitsevalla Puukoululla.
Esiopetuksen oppilashuolto ja muut opetuksen tukitoimet tukeutuvat läheisen Hongon
koulun oppilashuoltopalveluihin ja -toimintoihin.
Jämijärvi
Jämijärvellä esiopetus on järjestetty Jämijärven keskuskoulun Tykköön toimipisteellä,
mutta toimii varhaiskasvatuksen hallinnon alla. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO)
huolehtii myös esikoululaisten erityisopetuksesta. Oppilashuolto on osana koulun
oppilashuoltoa. Täydentävä varhaiskasvatus tapahtuu samoissa tiloissa yhdessä
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä.
Kankaanpää
Kankaanpäässä esiopetusta järjestetään sekä kunnallisissa että yksityisten
palvelutuottajien päiväkodeissa. Esiopetusyksikköjen määrä tarkistetaan vuosittain
tarvetta vastaavaksi.
Oppilashuolto
toteutuu
päiväkodeissa
Oppilashuoltosuunnitelman
Kuraattoripalvelu toteutuu osana perusopetuksen kuraattoripalveluita.

mukaisesti.

Kankaanpään varhaiskasvatuksessa / esiopetuksessa työskentelee kolme ryhmissä
konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (VEO). Veon tehtäviin kuuluu ohjata
henkilökuntaa esikoululaisen kolmiportaiseen tukeen liittyvissä asioissa. Veo on mukana
lapsen tukitoimien ja tavoitteiden suunnittelussa.
Yhteistyötahoina lapsen kolmiportaisen tuen
perheneuvola, eri terapeutit ja Satasairaala.

asioissa

ovat

mm.

lastenneuvola,
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Karvia
Karvialla esiopetusta annetaan Karvian yhtenäiskoululla erillisessä esiopetusryhmässä.
Oppilashuolto järjestetään osana koulun oppilashuoltoa. Esiopetusta täydentävää
varhaiskasvatusta sekä koululaisten ap-ip toimintaa tarjotaan pääsääntöisesti esikoulu
Pikkupolun tiloissa Karvian Yhtenäiskoulu Opinpolulla.
Pomarkku
Pomarkun kunnassa esiopetus toteutetaan päiväkodin yhteydessä.
Siikainen
Siikaisten kunnassa esiopetus on keskitetty kunnan keskustassa toimivaan Siikaisten
yhtenäiskouluun, jossa toimii erillinen varhaiskasvatusryhmä. Esiopetuksen käytössä ovat
perusopetuksen oppilashuoltopalvelut ja muut tukipalvelut. Esiopetusta täydentävä
varhaiskasvatus on toteutettu avoimena varhaiskasvatuksena koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnan yhteydessä.
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3.4 Koulujen oppilashuolto ja oppilaitosten opiskelijahuolto
3.4.1 Oppilas- ja opiskeluhuollon järjestämistä koskeva lainsäädäntö
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013) säädetään perusopetuslaissa (628/1998)
tarkoitetussa opetuksessa olevan oppilaan sekä lukiolaissa (629/1998) ja ammatillisesta
koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkoitetussa koulutuksessa olevan opiskelijan
oikeudesta opiskeluhuoltoon.
Oppilas- ja opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan ja opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän
psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä
sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä.
Oppilas- ja opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko
oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä toimintana. Lisäksi oppilailla on oikeus
yksilökohtaiseen oppilashuoltoon ja opiskelijoilla yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon siten
kuin tässä laissa säädetään.
Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman
mukainen oppilas ja opiskeluhuolto sekä niihin kuuluvat palvelut, joita ovat psykologi- ja
kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.
Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena
suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä
tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 14 §:n 1 momentin mukaan Koulutuksen
järjestäjäkohtaisen opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta
ja arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä. Opiskeluhuollon
ohjausryhmä voi olla myös kahden tai useamman koulutuksen järjestäjän yhteinen taikka
sille asetetut tehtävät voi hoitaa muu tehtävään soveltuva ryhmä.
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 14 §:n 2 momentin mukaan koulun oppilashuollon ja
oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja
arvioinnista vastaa monialainen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä.

3.4.2 Koulujen oppilashuollon
kehittäminen

ja

oppilaitosten

opiskeluhuollon

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan ja opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen
ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Sitä
toteutetaan koko oppilaitosyhteisöä tukevanan monialaisena yhteisöllisenä ja
yksilökohtaisena
oppilashuoltona
oppilaiden
ja
huoltajien
kanssa.
Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan oppilashuollon toimintatavat ja yhteistyömuodot.
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Kankaanpään kaupungin oppilashuoltotyötä ohjaa ja koordinoi kunnallinen monialainen
ohjausryhmä vastaten esi- ja perusopetuksen sekä lukioiden oppilashuollollisen työn
yleisestä
suunnittelusta,
toimintatapojen
määrittelystä,
kehitystyöstä
ja
oppilashuoltotyön arvioinnista kunnan sisällä. (OHL 14§). Kankaanpään kaupungin
hyvinvointisuunnitelma ohjaa osaltaan ryhmän työskentelyä. Ohjausryhmä organisoi
koulutustilaisuuksia sekä hyvinvointiin liittyviä teemoja ja projekteja. Se käsittelee myös
erilaisten kyselyjen ja tutkimusten tuloksia ja arvioi niiden pohjalta oppilashuollollisten
palveluiden tarvetta ja toiminnan kehittämistä. Opiskeluhuollon ohjausryhmän
Kankaanpäässä muodostavat kasvatus- ja opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen
viranhaltijat. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Opiskeluhuollon
ohjausryhmä toimii yhteistyössä nuorisolain (27.1.2006/72) 7a§:n mukaisen monialaisen
nuorten ohjaus- ja palveluverkoston ohjausryhmän kanssa.”
Jokaisessa koulussa toimii oppilashuollon hyvinvointiryhmä. Ryhmän toimintatavoitteet
vaihtelevat
lukuvuosittain
oppilashuollon
suunnitelman
ja
yksikkökohtaisen
toimintakalenterin mukaisesti.
Kankaanpäässä ja kehyskunnissa koulujen oppilashuoltotyössä työskentelee kolme
koulupsykologia
ja
neljä
koulukuraattoria.
Kouluissa
työskentelee
myös
kouluterveydenhuollon henkilöstöä. Uraohjausta antavat oppilaitosten opinto-ohjaajat.
Eri ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden keskinäinen konsultaatio on tärkeä
työmenetelmä oppilashuollossa. Lukukauden 2020 - 2021 alussa ovat käynnistyneet
Kankaanpään koulukohtaiset oppilashuoltotiimit. Tiimissä koulussa työskentelevät
oppilashuollon edustajat ovat sopia eri toimintamalleista ja työnjaosta. Kankaanpään
yläkoulussa toimii tukiluokkaa voimakasta erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Toisen
asteen ammattioppilaitoksessa on ammatillisen koulutuksen valmentavan opetuksen
luokka.
Oppilaille ja heidän huoltajilleen annetaan tietoa käytettävissä olevasta oppilashuollosta
ja heitä ohjataan hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja. Koulut tiedottavat
monipuolisesti oppilashuollon käytännöistä ja oppilashuoltopalveluihin hakeutumisen
periaatteista. Tiedotuskanavat ovat ensisijaisesti sähköiset välineet (Wilma ja koulujen
nettisivut) sekä kirjalliset ilmoitukset ja tiedotteet. Vanhempainilloissa tiedotetaan
vanhempia oppilashuollon palveluista ja prosesseista. Opettajat huolehtivat
luokkakohtaisesta tiedottamisesta.
Karviassa koulukohtaista oppilashuoltoryhmää johtaa rehtori. Ryhmän jäseninä ovat
opinto-ohjaaja, erityisopettajat, kouluterveydenhoitaja, kuraattori ja tarvittaessa eri
aihealueiden asiantuntijoita. Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän tehtävänä on vastata
yhteisöllisestä oppilashuollosta koulussa. Ryhmä suunnittelee, toteuttaa ja arvioi koulun
oppilastyötä yhdessä oppilaiden, huoltajien, koulun henkilökunnan ja koulun
yhteistyötaitojen ja sidosryhmän kanssa. Oppilashuoltoryhmä myös organisoi
yhteisöllisyyttä ja oppilaiden osallisuutta lisääviä tapahtumia ja teemapäiviä yhteistyössä
koulun johtoryhmän, oppilaskunnan ja tukioppilaiden kanssa. Koulukohtainen
oppilashuoltoryhmä kokoontuu lukuvuoden aikana säännöllisesti kuukausittain.
Siikaisten kunnassa toimii ainoastaan yksi peruskoulu, johon on keskitetty kunnan esi- ja
perusopetus, eikä kunnassa toimi toisen asteen oppilaitoksia. Näin ollen
tarkoituksenmukaisuussyistä koulutuksen järjestäjäkohtainen monialainen oppilashuollon
ohjausryhmä ja monialainen koulukohtainen oppilashuoltotyöryhmä on yhdistetty yhdeksi
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työryhmäksi, josta käytetään nimeä oppilashuolto- ja hyvinvointiryhmä. Sen toimintaa
johtaa Siikaisten yhtenäiskoulun rehtori, ja sen muita jäseniä ovat oppilaanohjaaja,
erityisluokanopettajat, kouluterveydenhoitaja ja kuraattori ja psykologi. Tarvittaessa
kokouksiin voidaan kutsua eri aihealueiden asiantuntijoita.
Jämijärven kunnassa toimii ainoastaan yksi perusopetuksen koulu – Jämijärven
keskuskoulu
1-9-luokat.
Kunnassa
ei
toimi
toisen
asteen
oppilaitoksia.
Tarkoituksenmukaisuussyistä koulutuksen järjestäjäkohtainen monialainen oppilashuollon
ohjausryhmä ja monialainen koulukohtainen oppilashuoltotyöryhmä on yhdistetty yhdeksi
työryhmäksi, josta käytetään nimeä oppilashuolto- ja hyvinvointiryhmä. Sen toimintaa
johtaa Jämijärven keskuskoulun rehtori. Muita jäseniä ovat oppilaanohjaaja,
erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja ja kuraattori. Tarvittaessa kokouksiin voidaan
kutsua eri aihealueiden asiantuntijoita.

3.4.3 Kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestäminen
Kankaanpää järjestää kuraattoripalvelut itse. Karvia, Pomarkku ja Siikainen ostavat
kuraattoripalvelut Kankaanpään kaupungilta. Koulutuskuntayhtymän omistama SataEdu
Oy järjestää kuraattoripalvelun itse.
Kankaanpää järjestää psykologipalvelut itse. Jämijärvi, Karvia ja Siikainen ostavat
psykologipalvelut Kankaanpään kaupungilta. Pomarkku ostaa psykologipalvelut
yksityiseltä toimijalta.

3.4.4 Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon järjestäminen
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on osa terveyskeskustoimintaa ja sekä koulujen ja
oppilaitosten oppilashuoltoa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto kuuluvat oppilaille ja
opiskelijoille, jotka opiskelevat koulussa tai oppilaitoksessa päätoimisesti vähintään 2
kuukautta.
Koulujen
oppilasja
opiskeluterveydenhuollosta
vastaavat
kouluterveydenhoitajat ja koululääkärit.
Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä PoSan jäsenkuntia ovat Jämijärvi,
Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen. Edellä mainittu kuntayhtymä vastaa
alueellaan
toimivien
koulujen
ja
oppilaitosten
toimipisteiden
kouluja
opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä.

3.5 Nuorisopalvelut
Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin, joita kunta toteuttaa yhteistyössä
muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa. Nuorisotyön palveluja voidaan toteuttaa myös
alueellisesti kuntien yhteistyönä. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee valtionosuuksilla ja
-avustuksilla kuntien nuorisotyötä ja sen kehittämistä.
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Nuorisotoimen tehtävänä on nuorisopalveluiden tuottaminen, tukeminen ja kehittäminen
sekä toiminta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi yhteistyössä eri tahojen kanssa.
Pohjois-Satakunnan alueeseen kuuluu kuusi kuntaa, joissa kaikissa toimii nuorisotilat
keskustan alueella.
Nuorisopalvelut tarjoavat lapsille ja nuorille turvallisen ja luotettavan aikuiskontaktin ja
kehitysympäristön, joka mahdollistaa vaikeidenkin aiheiden käsittelyn sekä vahvistaa
vuorovaikutustaitoja ja osallisuutta. Tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja
itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista sekä
parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja, ollen näin myös vanhemmuuden tukena.
Nuorisopalveluiden työntekijät ovat säännöllisesti osallisena moniammatillisissa
työryhmissä; hyvinvointiryhmissä, oppilashuoltotyöryhmissä, kolmannen sektorin
työryhmissä jne.
Lisäksi nuorisopalveluilla on velvollisuus järjestää nuorisolakiin
perustuvaa toimintaa mm. nuorten vaikuttajaryhmä/nuorisovaltuusto toimintaa ja
nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, jonka tehtävänä on
1. koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten
tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi
2. edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, yhteisiä
menettelytapoja nuorten palveluihin ohjaamisessa sekä tiedonvaihdon sujuvuutta
ja
3. edistää yhteistyötä nuorisotoiminnan toteutumiseksi.
Nuorisopalvelut järjestävät liikunnallista, monikulttuurista ja kulttuurista toimintaa
edistäen näin lasten ja nuorten mielenterveystaitoja. Lisäksi nuorisopalvelut tuottavat ja
toteuttavat erilaisia paikallisia, seutukunnallisia ja valtakunnallisia tapahtumia ja
tilaisuuksia kuten nuorisokahvilailtoja, retkiä, lapsiparkkia, liikuntaharrastuksia, taide ja
kulttuuriryhmiä ja leirejä sekä koulutuksia ja nuorten kuulemistilaisuuksia.

3.5.1 Ehkäisevä päihdetyö
Ehkäisevä päihdetyö on olennainen osa nuorisopalveluiden toimintaa. Ehkäisevä päihdetyö
on päihteiden aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisyä ja vähentämistä. Työn tavoitteena
on vähentää päihdehaittoja, päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa sekä edistää
terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Se kohdistuu alkoholiin, huumausaineisiin,
tupakkaan ja muihin päihtymiseen käytettyihin aineisiin. Rahapeliriippuvuus ja muut
toiminnalliset riippuvuudet kuuluvat myös työn piiriin.
Lasten, nuorten ja heidän perheidensä tueksi ennaltaehkäisyyn on kehitetty Pakkatoiminta. Pakka-toiminnalla pyritään tehostamaan paikallisten viranomaisten välistä
valvontaa ja yhteistyötä päihdehaittojen ehkäisemiseksi. Se kiinnittää myös huomiota
vanhempien antamaan malliin vastuulliseen päihteiden käyttöön ja tilannekohtaiseen
raittiuteen.
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Selvin päin Satakunnassa -hanke tarjoaa ennaltaehkäisevän toiminnan koulutusta ja
juurruttamista myös Valomerkki-keskusteluiden ja Omin jaloin -menetelmän kautta.
Valomerkki-keskustelut ovat osa ennalta ehkäisevää toimintaa. Kohderyhmänä ovat
alaikäiset, jotka ovat käyttäneet päihteitä tai joiden hallussa on päihteitä ja jotka eivät
ole lastensuojelun asiakkaita. Toimintamallissa puututaan nuorten päihteiden käyttöön,
ennen kuin nuorelle tulee päihteistä johtuvia suurempia ongelmia. Ajatuksena on nuoriin
vaikuttaminen vanhempien sekä nuoren oman asennemuutoksen kautta. Toiminnassa
pyritään aidosti varhaisen vaiheen puuttumiseen.
Omin jaloin -menetelmän keskiössä on nuoren elämän tarkastelu yhdeksän eri osa-alueen
kautta, näitä keskenään ristiin peilaten. Menetelmän avulla työntekijä kartoittaa nuoren
ja perheen haasteita ja vahvuuksia sekä löytää nuoren elämästä tukevia ja eteenpäin
vieviä voimia. Samalla menetelmä voi auttaa jäsentämään työntekijän nimetöntä tai
määrittelemätöntäkin huolta ja hahmottamaan sen taustatekijöitä.
Palvelujen löydettävyys on parantunut huimasti viime vuosien aikana. Kuntien omien
kotisivujen lisäksi nuoret löytävät palvelut eri some kanavien kautta. Pomarkku on mukana
Karhukuntien seudun nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden netissä. ”Nuokka” sivuille on
koottu kaikki Karhukuntien nuorille suunnatut palvelut ja yhteiset sosiaaliset mediat.

3.5.2 Etsivä nuorisotyö
Etsivä nuorisotyö on yksi osa nuorisopalveluita. Kankaanpään kaupungin
nuorisopalveluissa työskentelee kaksi etsivä nuorisotyön yksilöohjaajaa, jotka toimivat
seutukunnallisesti Kankaanpään lisäksi neljässä kunnassa; Jämijärvi, Pomarkku, Siikainen
ja Karvia.
Etsivät jalkautuvat esimerkiksi kouluihin, kotikäynneille ja nuorisotiloille. Etsivää
nuorisotyötä tehdään vahvasti myös verkossa. He etsivät palveluiden ulkopuolella olevia
15 – 29-vuotiaita nuoria ja tekevät palveluohjausta heille. Etsivä nuorisotyö työskentelee
ennaltaehkäisevällä otteella sellaisten nuorten parissa, joilla on usein tarvetta myös
korjaaville palveluille. Työskentely on paikoin hyvin intensiivistä ja liikkuu nuorisotyön ja
sosiaaliohjauksen rajapinnalla, ankkuroituen kuitenkin selvästi nuorisotyöhön ohjaavien
lakien, eetoksen ja perustehtävän kautta.
Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten
keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin.
Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa
nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Tehtävänä on tavoittaa ja auttaa nuoria
sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan,
itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaa sekä pääsyään
koulutukseen ja työmarkkinoille. Keskeisin tehtävä on tavoittaa nuoria, jotka ovat joko
palveluiden ulkopuolella tai tarvitsevat tukipalveluista huolimatta rinnalla kulkemista ja
ohjausta.
Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään
yhteistyöhön. Etsivä nuorisotyö aloitetaan ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin
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tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Se voidaan aloittaa myös
viranomaisten luovuttamien tietojen perusteella. Kaikki etsivä nuorisotyö tehdään
verkostoituneesti sosiaalitoimen, työvoimahallinnon, puolustusvoimien, oppilaitosten ja
muiden yhteistyökumppanien kanssa. Yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa
järjestetään kohdennettua yksilö- ja pienryhmätoimintaa nuorille.
Etsivä nuorisotyö tapaa syksyisin ja keväisin seutukunnan yhdeksäsluokkalaiset nuoret ja
tekevät heille nivelvaiheen kartoituksen. Nivelvaiheen kartoituksen aikana selviää
esimerkiksi mihin kouluun nuori on peruskoulun loputtua lähtemässä, valmiuksia toiselle
paikkakunnalle muuttoon, ja tuen tarvetta. Tämän tarkoituksena on tavoittaa niitä nuoria,
jotka ovat vaarassa tippua siirryttäessä toisen asteen opintoihin. Samalla he saavat tietoa
ja infoa mistä hakea apua ja tukea.
Etsivät nuorisotyöntekijät toimivat myös aikalisäohjaajina. Opetus- ja kulttuuriministeriön
koordinoima aikalisätoiminta on kaikille kutsuntaikäisille nuorille miehille ja varusmiesja siviilipalvelusikäisille miehille ja naisille tarkoitettu tukipalvelu, jossa nuori saa oman
nimetyn ohjaajan, tukea elämäntilanteen selvittelyyn, apua parhaiden ratkaisujen
löytämiseen sekä tietoa ja ohjausta erilaisiin palveluihin.
Etsivään nuorisotyöhön on haettu ja saatu opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta
kymmenen vuoden ajan.

3.6 Lapsiperheiden kotiin vietävät palvelut, lapsiperheiden
kotipalvelu ja perhetyö
PoSan perhepalveluista on mahdollista saada lapsiperheille palveluita tarpeen mukaisesti
myös kotiin. Palveluita myönnetään pääasiassa palvelutarpeen arvioinnin perusteella.
Ohjaus palvelutarpeen arviointiin voi tulla matalalla kynnyksellä esimerkiksi neuvolasta,
varhaiskasvatuksesta, perheneuvolasta tai perhe voi hakea palvelua itse hakemuksella tai
ottamalla itse yhteyttä lapsiperheiden sosiaalityön tiimiin. Asia voi tulla vireille myös
lastensuojeluilmoituksen perusteella.
Palvelutarpeen arvioinnin perusteella lapsiperheillä on mahdollisuus saada kotiinsa
lapsiperheiden kotipalvelua maksuttomasti kolmen kuukauden ajan, sen jälkeen palvelun
maksullisuus arvioidaan perheen maksukyvyn mukaisesti. Kotipalvelulla voi saada
käytännön apua arkeen ja vanhemmille hengähdystaukoa esimerkiksi, kun perheessä on
useita pieniä lapsia.
PoSan perhepalveluiden perhetyöntekijät tekevät kotiin vietävänä palveluna
sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä. Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on
ennaltaehkäisevää perhetyötä, jonka tarkoituksena on ohjata ja tukea perhettä
lyhytaikaisesti ja näin ehkäistä korjaavien palveluiden tarvetta.
Kaikkien kotiin vietävien palveluiden tavoitteena on tukea lapsen vanhempia
kasvatustehtävässään vahvistamalla kasvua ja kehitystä suojaavia tekijöitä, sekä
tukemalla perheiden arkea.
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PoSan
perhepalveluiden
lapsiperheiden
sosiaalityön
ja
perheneuvolan
yhteistyökumppaneita ovat koulut, päiväkodit, muut sosiaalipalvelut, vammaispalvelut,
nuorisopalvelut sekä lastensuojelu. Palvelutarpeen arvioinnin kautta on mahdollista
ohjautua myös muiden palveluiden piiriin. Yhteistyötä tehdään tiiviisti muiden PoSan
perhepalveluiden kuten äitiys- lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon kanssa.
Mikäli palvelutarpeen arvioinnissa havaitaan palvelujen tarvetta, asiakkuus pyritään
säilyttämään mahdollisimman pitkälle peruspalveluissa, perheen palvelutarpeet
huomioiden. Tavoitteena on tarjota tukea oikea aikaisesti, jotta lapsi ja perhe saavat juuri
heille oikean tuen ja avun.
PoSan palveluiden lisäksi Kankaanpäässä perheohjausta ja perhetyötä on mahdollista
saada myös varhaiskasvatuksesta, sekä yläkoulussa koulusosionomi-hankkeen kautta
vuonna 2020 - 2021. Myös Kankaanpään seurakunnalla on syksyllä 2020 aloittanut oma
perhetyöntekijä. Karviassa on oma perhetyöntekijä, joka menee lapsiperheiden avuksi
tarpeen mukaan esim. vanhempien sairastuessa. Apu on tarkoitettu tilapäiseksi, mutta
tarvittaessa apua saa pidempäänkin. Perhetyöntekijä työskentelee päiväkodissa sen ajan,
kun ei perheissä ole tarvetta.

3.7 Sosiaali- ja
aikuisille

perhepalveluiden

palvelut

lapsiperheiden

3.7.1 Perheneuvola
Perheneuvolan palvelut ovat matalalla kynnyksellä perheiden vanhempien käytettävissä.
Perheneuvolasta voi hakea tukea itse vanhemmuuden ja parisuhteen haasteisiin tai
pulmakohtiin. Perheneuvolaan voi ohjautua useita eri reittejä, lähetettä keskustelutuelle
ei tarvita. Perheneuvolassa toimii kaksi perheneuvojaa ja kaksi psykologia.
Perheneuvolasta saa tukea myös tilanteissa, joissa eri tilanteessa tarvitaan sovittelua
avuksi perheen vanhempien ristiriitojen ratkaisemiseksi.

3.7.2 Perheoikeudelliset palvelut
Erotilanteessa tai lapsen elatus- ja asumisen vahvistamisasioissa on vanhemmille tarjolla
perheoikeudelliset palvelut. Lastenvalvoja vahvistaa vanhempien välisiä sopimuksia, joita
on tarpeen vahvistaa muuttuneen perhetilanteen myötä.

3.7.3 Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut
PoSan perhepalvelut ja sosiaalipalvelut tarjoavat lapsiperheiden aikuisille
sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita. Sosiaalityö ja -ohjaus ovat suunnitelmallista ja
tavoitteellista asiakastyötä. Sosiaalityö ja ohjaus tarkoittavat tarpeen mukaista ohjausta
ja neuvontaa, sosiaalisten ongelmien selvittämistä ja muita sosiaalihuoltolain mukaisia
tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheiden itsenäistä suoriutumista
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ja turvallisuutta. Sosiaaliohjausta ja –työtä toteutetaan vastaanottotoimintana sekä
kotikäynteinä, tarpeen mukaan.
Sosiaali- ja perhepalveluiden kautta voidaan lapsiperheille myöntää perheen arkea tukevia
palveluita, kuten tukiperhe ja tukihenkilötoimintaa, sekä perhetyötä sekä lapsiperheiden
kotipalvelua.

3.7.4 Taloudellinen tuki
Kelan kautta voi hakea toimeentulotukea. Taloudellisen tuen ja laajemman
talousohjauksen tarpeessa voi ottaa yhteyttä PoSan sosiaalitoimeen. PoSan
sosiaalipalvelut vastaavat ennaltaehkäisevän ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen
myöntämisestä ja antavat ohjausta taloudellisissa asioissa.

3.7.5 Päihde- ja mielenterveyspalvelut
Joskus perheessä voi olla tilanteita, jolloin perheen aikuinen on matalan kynnyksen
mielenterveys tai päihdepalveluiden tarpeessa. Näihin palveluihin on mahdollista
hakeutua matalalla kynnyksellä PoSan päihde- ja mielenterveyskeskus Tähteen. Tähden
palveluihin voi ohjautua myös palvelutarpeen arvioinnin tai terveydenhuollon
ammattihenkilön ohjaamana. Mikäli perheen aikuisella on päihteiden käyttönsä vuoksi
laitoskuntoutuksen tarve, on mukana sosiaalitoimi tilannetta arvioimassa ja ohjaamassa
kuntoutukseen.

3.8 Vammaispalvelut lapsiperheille
Vammaisten henkilöiden tulee saada tarvitsemansa palvelut peruspalveluista. Elleivät
peruspalvelut
ole
riittäviä,
asiakas
voi
saada
tarvitsemansa
tukitoimet
erityislainsäädännön kautta. Asiakkaan palveluntarve arvioidaan yksilöllisesti ja hänelle
laaditaan palvelupäätös ja palvelusuunnitelma.

3.9 Kolmannen sektorin palvelut
Pohjois-Satakunnassa palveluita on saatavilla laajasti. Järjestöjen ja seurakuntien
kerhotoiminnat
toimivat
lapsiperheiden
kohtauspaikkana
sekä
vertaistukena. Kankaanpäähän perustettiin oma erityisnuorten ystäväkahvila vuonna
2017.
Liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia on tarjolla runsaasti.
Kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut järjestävät Kankaanpäässä vuosittain
Harrastemessut, jossa lapset, nuoret sekä muut kuntalaiset pääsevät tutustumaan eri
toimijoiden tarjoamiin palveluihin ja harrastuksiin. Tällä mahdollistetaan lapsille, nuorille
ja heidän perheilleen mahdollisimman laaja tietoisuus kaupungissa olevista
harrastusmahdollisuuksista.
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Partio ja VPK toiminta on suosittua seutukunnallisesti. Nuoriso-osastossa on 10 – 17vuotiaat palokunnasta kiinnostuneet nuoret. Nuorilla on mahdollisuus osallistua kesäisin
myös alueellisille kuin valtakunnallisillekin leireille sekä kilpailuihin.
Kankaanpään Seudun Vammaisjärjestöt ry eli Kaseva on Kankaanpään seudun sosiaali- ja
terveysalan yhdistysten yhteistyöjärjestö. Kasevan tarkoituksena on tukea järjestöjen
yhteistoimintaa sekä valvoa vammaisjärjestöjen yleisiä ja yhtäläisiä etuja sekä parantaa
järjestöjen yleisiä toimintaedellytyksiä. Toiminnoilla pyritään aktivoimaan ja tukemaan
jäsenyhdistyksiä, ehkäisemään syrjäytymistä ja luomaa mielenvireyttä erilaisilla
virkistystapahtumilla, kursseilla, keskusteluryhmillä sekä edunvalvonnalla.
MLL yhdistykset toimivat kaikissa PoSan kunnissa. MLL yhdistyksen tarkoituksena on
edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä
kehitystä MLL:n päämäärät, arvot ja toimintaperiaatteet huomioiden.
PoSan alueella toimii myös 4H yhdistyksiä. Yhdistykset auttavat lapsia ja nuoria löytämään
itselleen mielekästä tekemistä ja monipuolisen harrastuksen. Osallistua voi jo
kuusivuotiaana, mutta osallistumisen mahdollisuuksia riittää aina 28-vuotiaille asti.

3.9.1 Työpajatoiminta
Työpajatoiminnan tarkoitus on olla motivoivaa ja saada työttömäksi joutuneet takaisin
yhteiskunnan
toimien
pariin,
sekä
suunnittelemaan
tulevaisuuden
alaansa/kouluttautumistaan tai työtään. Tavoitteena on asiakkaan kouluttautuminen tai
sijoittuminen avoimille työmarkkinoille työpajajakson jälkeen. Pajatoiminnan tarkoitus on
myös lisätä elämänhallinnallisia valmiuksia ja edesauttaa ennaltaehkäisevää päihdetyötä.
Kankaanpäässä ja Karviassa toimii Aikuiskoulutussäätiön hallinnoima PoSan alueella
toimiva Valtti-työpaja, joka on suunnattu nuorille ja aikuisille työnhakijoille.
Sopimusmuotoina voi olla työkokeilu, kuntouttava työtoiminta ja palkkatuki.
Tarkoituksena on löytää asiakkaalle oma polku elämässä! Valtissa on mahdollisuus kehittää
työelämätaitoja sekä ammatillista osaamista sekä tarjoamme moniammatillista
valmennusta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Pajoilla ei vaadita aiempaa kokemusta
tai osaamista, työtehtäviä löytyy aloille jo perehtyneille kuin aloittelijoillekin.
Valtissa on mahdollisuus suorittaa mm. Valo-valmennuksen kautta siivousalan tutkintoja
sekä ECDL-kansainvälinen tietokoneen ajokortti, jonka avulla voi osoittaa tietotekniikan
osaamisen. Eri pajoilla pääsee opettelemaan mm. tietokoneen käyttöä, ruuanvalmistusta,
siivousta sekä osallistumaan erilaisiin kokoonpanotöihin. Tuotteen valmistus ja
suunnittelu, asiakaspalvelu, kädentaidot ja kiinteistönhoito voivat olla myös osana
pajatyötä.
Valtti järjestää vuosittain LAN-pelitapahtumia pelaamisesta kiinnostuneille nuorille. LANpelitapahtumassa nuori pääsee valvotusti ja hyvässä hengessä pelaamaan suosikki
pelejänsä ja osallistumaan kilpailuihin. Valtti järjestää myös viikoittain Esport-kerhoa,
joka on tarkoitettu kaikille pelaamisesta kiinnostuneille nuorille. Kerhossa opetellaan
ohjaajien kanssa hauskanpidon ohella hyviä pelikäytäntöjä ja arjen taitoja.
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Kankaanpään Valtti-työpajalta löydät myös mysteerihuoneet! Mysteerihuoneet ovat
kaikenikäisille ja haastavuudeltaan eritasoisia, joten jokaiselle löytyy mieleinen
mysteerihuone.
Katso
lisää
mysteerihuoneista
osoitteessa
www.apuvirta.fi/mysteerihuoneet.
Tarkemmat tiedot toiminnasta, esittelyt eri pajoista ja henkilökunnan yhteystiedot löydät
osoitteesta www.valtti.fi.
Pomarkussa toimii oma työpaja. Pomarkun kunnan työpaja on suunnattu kaikenikäisille
pomarkkulaisille
työttömille
kuntouttavana
työtoimintana
tai
työkokeiluna.
Pajatoiminnan työkohteet levittäytyvät koko kunnan alueelle eri hallintokuntiin. Työn on
tarkoitus olla motivoivaa ja saada työttömäksi joutuneet takaisin yhteiskunnan toimien
pariin, sekä suunnittelemaan tulevaisuuden alaansa/kouluttautumistaan tai työtään.
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4. LASTENSUOJELU
Lastensuojelulain 2 §:n mukaan lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu,
jota toteutetaan tekemällä arvio tuen tarpeesta, asiakassuunnitelma sekä järjestämällä
avohuollon tukitoimia. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat myös lapsen
kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto.
Lastensuojelun asiakkaaksi on mahdollista päästä, mikäli palvelutarpeen arvioinnin
perusteella jossa arvioidaan myös lastensuojelun tarve, sosiaalityöntekijä arvioi, että lapsi
on suojelun tarpeessa ja peruspalvelut eivät ole riittäviä lapsen ja perheen tukemiseksi ja
lapsen tilanteen auttamiseksi.
Suurin osa lastensuojelun asiakkaista on avohuollon asiakkaita. Avohuollon tukitoimilla
lasta ja perhettä pyritään auttamaan työskentelemällä lapsen ja perheen kanssa perheen
kotona ja tutussa ympäristössä.
Joissain tilanteessa lapsen suojelu edellyttää lapsen kiireellistä sijoitusta ja välillä myös
pidempää sijoitusta kodin ulkopuolelle. Mikäli lapsi sijoitetaan kiireellisesti, hänelle
etsitään kiireellisesti sijaishuoltopaikka joko perhehoidosta tai perheeseen tai
lastensuojelulaitoksesta. Kiireellinen sijoitus voi kestää maksimissaan 30 vuorokautta.
Mikäli lastensuojelulain edellyttämät edellytykset huostaanotolle täyttyvät on
lastensuojeluviranomaisten velvollisuutena ottaa lapsi huostaan ja etsiä hänelle sopiva
sijaishuoltopaikka. Huostaanoton kriteerit ovat tiukat ja huostaanotto onkin viimesijainen
vaihtoehto lapsen suojelemiseksi, jos muita vaihtoehtoja lapsen ja hänen perheensä
tukemiseksi ei enää ole käytettävissä.
Mikäli sijoitus kodin ulkopuolelle on kestänyt yli 6kk, on lapsella oikeus jälkihuoltoon.
Lastensuojelun asiakaslapsella on aina oma nimetty sosiaalityöntekijä, joka toimii lapsen
asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä ja vastaa lastensuojeluprosessin kokonaisuudesta.
PoSassa yhdellä sosiaalityöntekijällä on virkojen ollessa täynnä asiakkuudessa noin 40 lasta
suositusten ollessa 30 lasta.
Lastensuojelun
sosiaalityöntekijät
toimivat
tiiviissä
yhteistyössä
kaupungin
peruspalvelujen,
varhaiskasvatuksen
koulun,
neuvolan,
päihdeja
mielenterveyspalveluiden kanssa. Lapsen asiakassuunnitelmassa kirjataan lapsen ja
perheen tarvitsemat riittävät ja tarkoituksenmukaiset palvelut yhdessä lapsen, lapsen
vanhempien ja huoltajien kanssa.
Tavoitteena on eri palveluin ja tukitoimin tukea lasta ja perhettä, sekä suojella lasta, niin
että hänellä on mahdollisimman hyvät valmiudet kasvaa ja kehittyä turvallisessa
ympäristössä.
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5. SUUNNITELMAN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET
5.1 Haasteet ja tavoitteet
5.1.1 Nuorisotyö
Tavoite

Strategiset päämäärät

Toimenpiteet

Seuranta

Antaa vanhemmille
työkaluja seurata, tukea,
ohjeistaa ja rajoittaa
lapsen/nuoren sosiaalisen
median käyttöä

Vanhempien
tiedottaminen ja
opastaminen sosiaalisessa
mediassa toimimisesta ja
sen vaaroista

Lasten ja nuorten parissa
työskentelevien jatkuva ja
ajan tasalla pysyvä some
kouluttautuminen.

Eri toimijoiden välistä
viestintää tulevista
koulutuksista sekä
uusiutuvista nuorten
sosiaalisen median
trendeistä

Kaikilla lapsia ja
vanhempia kohtaavilla
ammattilaisilla tulee olla
valmius saattaa nuori/
perhe tuen piiriin

Yhteistyö lisääminen eri
viranomaistahojen ja
toimijoiden kesken

Työntekijällä on
erityistiedot ja –taidot
sekä hän osaa toimia
erityisissä ja haastavissa
työtehtävissä

Kiinnitetään huomiota
siihen, että lasten ja
nuorten kanssa
työskenteleviltä löytyy
tarvittava ja vaadittava
ammattitaito sekä
työntekijöitä on
riittävästi ja nuorten
edun mukaisesti
työntekijöiden
pysyvyyteen kiinnitettävä
huomiota

Työntekijöille
mahdollistetaan aktiivinen
ammattitaidon
kehittäminen koko
työsuhteen ajan.

Tiedon kulku lasten ja
nuorten lisäksi
vanhemmille/huoltajille.

Nuorisopalveluiden
pitkäjännitteinen työ
ennaltaehkäisyssä.

Nuorisotilojen
Lasten ja nuorten kanssa
työntekijöiden tulee jatkaa toimivien tahojen laaja
vastuullista
yhteistyö
ennaltaehkäisevää työtä.
Jatketaan palavereja ja
tapaamisia eri
Osallistavat- ja
toimijoiden kesken.
toiminnalliset

Erityisesti huomioitava
Siikaisten ja Pomarkun

vanhempainillat,
Tieto erilaisista
teemapäivät/teemaluennot havainnoista, ilmiöistä ja
sekä päihdekasvatustunnit trendeistä liikkuu

Nuorisopalveluiden
resursseihin tulee
kiinnittää erityistä
huomiota

Tietoisuuden lisääminen
mielenterveys- ja
päihdeongelmista.

Toimijoiden kesken yhteisiä Säännölliset
säännöllisiä palavereja
yhteistyöpalaverit ja
havainnointikeskustelut
Nuorisotyön näkyvyyttä
Etsivään nuorisotyöhön
tulisi lisätä ja varmistaa,
Etsivä nuorisotyölle
tulisi tehdä ilmoituksia
että tieto eri työmuodoista tehtyjä ilmoitusten
matalammalla
määriä pystytään
kulkee lasten ja nuorten
kynnyksellä
lisäksi myös viranomaisille, seuraamaan
vanhemmille ja huoltajille kuntakohtaisesti ja
Turvataan nuorten/
säännöllisesti
perheiden tietoisuutta
asiakastietojärjestelmän
nuorisotyön eri muodoista
avulla
ja näin ollen myös kynnys
hakea apua
nuorisopalveluilta
helpottuu

Nuorisopalvelujen
resursseja lisättävä

Alueellisesti seurattava
nuorisotyöntekijöiden
vaihtuvuutta
Pidetään huoli siitä, että
tieto ajankohtaisista
koulutuksista kulkeutuu
kuntien
nuorisotyöntekijöille
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nuorten kasvuolosuhteet
(keskimääräistä
haastavammat).

kouluissa yhteistyössä eri
toimijoiden mm.
kokemusasiantuntijoiden,
poliisin ja
nuorisotyöntekijöiden
kanssa.

toimijoilta toisille sekä
nuorille ja heidän
perheilleen.
Etsivä nuorisotyön
vuosittaiset
kuntaraportoinnit
jatkuvat. Etsivän
nuorisotyön parent
asiakastietojärjestelmän
tilastojen raportoinnit
AVILLE 3krt/vuosi.
Nuorisotilojen
kävijämääristä pidetään
kirjaa.

5.1.2 Oppilas- ja opiskelijahuolto
Tavoite

Strategiset päämäärät

Toimenpiteet

Seuranta
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Yhteistyön lisääminen eri
oppilas- ja
opiskeluhuollon
toimijoiden välillä

Verkostomainen
työskentely oppilaiden
oppilas- ja
opiskeluhuollollisissa
asioissa.

Kehitetään yhteistä
toimintakulttuuria,
lisäämällä tapaamisia eri
toimijoiden kesken.
Pidetään yhteisiä
kehittämis- ja
koulutustilaisuuksia.
Huolehditaan, että
tiedonsiirto eri
toimijoiden välillä
onnistuu, lainsäädännön
rajoissa

Yhteiset palaverit eri
toimijoiden kesken
yhteistyön
varmistamiseksi
vuosittain.

Oppilas- ja
opiskeluhuollossa on
riittävät resurssit
Pohjois-Satakunnan
kuntien tarpeeseen

Kaikki oppilas- ja
opiskeluhuollon
toimijoiden tehtävät on
täytetty pätevällä
henkilöstöllä.

Pystytään turvaamaan
kaikille kunnille riittävät
koulupsykologin ja
koulukuraattorin
palvelut. Varautuminen
mahdolliseen
soteuudistukseen.

Aura-järjestelmän
tilastot, pätevän
henkilöstön määrä
suhteessa
palvelutarpeeseen.

Kehitetään ja lisätään
ennaltaehkäisevää
oppilas- ja
opiskeluhuoltotyötä

Kouluihin on saatu
ennaltaehkäisevään
työhön uusia toimijoita,
esim. koulusosionomi
ja/tai psykiatrinen
sairaanhoitaja.
Kouluyhteisöissä
kiinnitetään huomiota
ennaltaehkäisevään
oppilas- ja
opiskeluhuoltotyöhön.

Kouluissa on
koulusosionomi ja/tai
psykiatrinen
sairaanhoitaja.
Kiinnitetään erityistä
huomiota nivelvaiheisiin,
ryhmäytymiseen ja
varhaiseen puuttumiseen.
NEPSY-toiminnan
käynnistäminen ja
juurruttaminen

Kuntien oppilashuollon
ohjausryhmät seuraavat
oppilashuollon
toimivuutta.
Kouluterveystutkimukse
t, MOVE-mittaukset ja
muut selvitykset

5.1.3 Perhepalvelut

Tavoite

Strategiset päämäärät

Toimenpiteet

Seuranta
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Lapsiperheiden
palveluiden yhteistyön
vahvistaminen THL:n
kansallisen
Perhekeskusmallin
mukaisesti koko Posan
alueella

Oikeat palvelut oikeaan
aikaan

Perhekeskusmallin
Työ on aloitettu syksyllä
valmistelu ja käyttöönotto 2020 ja jatketaan tätä
yhteistyössä eri toimijoiden aktiivisesti
Eri toimijoiden yhteistyö
kanssa
Ollaan aktiivisesti
lapsen ja perheen asioissa,
Posan
perhepalvelut
mukana
yhteistyössä perheen kanssa
aktiivisesti kehittävät omia maakunnallisessa
toimintojaan
kehittämisessä ja
Yhden luukun periaate –
valtakunallisessa
lapsiperheiden
palveluissa
toimiva palveluohjaus
kehittämisessä, jotta
Yhteiset tapaamiset eri
kehitys yhdensuuntaista
toimijoiden kanssa, jotta
toimintamallit tulevat
Seuranta jatkuvaa ja
tutuksi ja yhteisiä
kokoaikaista
prosesseja voidaan
vahvistaa
Vuoden 2021 alusta
lapsiperheiden
sosiaalipalvelut ovat
muuttaneet
perhekeskukseen, Tapalan
remontin valmistumisen ja
suunnitellun 2023 muuton
myötä koko lapsiperheiden
SoTe- palvelut saman katon
alla

Lastensuojelun
kehittäminen ->
Systeemisen tiimimallin
käyttöönotto
lastensuojelussa

Tavoitteena parantaa
lapsen ja perheen ja hänen
kanssaan työskentelevien
tahojen yhteistyötä ja
lapsen saamaa tukea

Yhteiset myös
yhteistyökumppaneille
tarkoitetut orientoivat
koulutukset keväällä 2021
ja syksyllä 2021, sekä
tarvittaessa myöhemmin
Lastensuojelun
systeemiseen malliin
koulutus keväällä 2021 ja
tiimimallin käyttöönotto
loppukeväästä 2021

Posan perhepalvelut,
jatkuva seuranta
yhteistyössä Satakunnan
lastensuojelun
kehittämisyksikön
kanssa
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5.1.4 Varhaiskasvatus ja esiopetus

Tavoite
Nykyisten toimintaa ohjaavien
normien mukaan sekä
varhaiskasvatuksessa että
eriopetuksessa toiminta perustuu
yksittäisten lasten tarpeille.
Niiden huomioiminen
toiminnassa edellyttää sitä, että
henkilöstömitoituksista pidetään
kiinni koko toiminta-ajan. Lisäksi
lapsille tulee turvata riittävästi
erityislastentarhanopettajan tai
erityisopettajan palveluja.
Lasten ja lapsiperheiden
hyvinvoinnin arvioinnissa
käytettyjen mittareiden
perusteella PoSa:n alueen
kunnissa ennakoitavissa oleva
lasten tuen tarve on vähintään
valtakunnan keskitasoa, ja
osassa em. kunnista se ylittää
selkeästi valtakunnan keskitason.
Tuen tarpeen ja tukitoimien
ajoittamisen kannalta on erittäin
tärkeää, että
varhaiskasvatuksen/esiopetuksen
ja lastenneuvolatoiminnan
yhteistyö on riittävää ja oikeaaikaista. Mitä aikaisemmin
lapsen tuen tarve havaitaan ja
oikeanlaisten tukitoimenpiteiden
järjestäminen aloitetaan, sitä
paremmat mahdollisuudet
hänellä on saavuttaa oma
kehityksensä ja kasvunsa
maksimitaso.

Strategiset päämäärät
Varhaiskasvatuksessa
noudatetaan
varhaiskasvatuslain
mukaisia säädöksiä, jotka
koskevat ryhmäkokoja,
henkilöstömitoituksia ja
lapsille tarjottavia
palveluja.
Esiopetuksessa
noudatetaan
perusopetuslain säädöksiä
lapsille tarjottavista
palveluista.
Esiopetusryhmissä yhtä
aikuista kohti on
korkeintaan 13 lasta.

Lastenneuvolatoimintaa
kehitetään niin, että
sääntömääräisissä
tarkastuksissa havaitaan
mahdolliset lapsen
kehitysviivästymät ja
kehityshäiriöt.
Tarkastukseen tulevien
lasten arvioinnissa
kehitetään yhteistyötä
päiväkotien kanssa niin,
että myös päiväkotien
henkilöstön havainnot
tulevat riittävästi
huomioiduiksi.
Tarvittaessa lasta
arvioidaan hänen
luonnollisessa
toimintaympäristössään,
kuten kotona tai
päiväkodissa.
Tarvittaessa lapset
ohjataan psykologisiin,
neurologisiin
jatkotutkimuksiin., ja
niiden tuloksista

Toimenpiteet

Seuranta

Tavoitteiden
saavuttamista
arvioidaan
varhaiskasvatusta ja
esiopetusta tarjoavien
yksikköjen osalta
vuosittain. Arviointien
tulokset kirjataan ja
niistä raportoidaan
edellä mainituista
palveluista vastaavalle
toimielimelle.

Tavoitteiden
saavuttamista
seurataan ja
arvioidaan jatkuvasti.
Havaittuja
puutteiden
korjaamisen
onnistumista
arvioidaan osana
seuraavaa
toimintakauden
arviointia.

Jos varhaiskasvatus- ja
esiopetuspalvelujen
järjestämisessä
havaitaan muita kuin
satunnaisia puutteita,
edellä mainittujen
toimielinten tulee
ryhtyä toimenpiteisiin
puutteiden
korjaamiseksi.
Lastenneuvoloiden ja
päiväkotien toimintaa
ja yhteistyötä
kehitetään
kehittämällä
toimintaprosesseja.
Keskeisimpien
yhteistyötä vaatien
prosessien osalta
laaditaan
prosessikuvaukset,
joista yhteistyön eri
osapuolten roolit ja
tehtävät käyvät
selkeästi ilmi.

Eri
yhteistyöosapuolten
odotuksia ja
käsityksiä yhteistyön
toteutumisesta ja
kehittämistarpeista
arvioidaan erillisellä
arvioinnilla.
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informoidaan päiväkotia ja
koulua.
Jos lapsi tarvitsee erityisiä
tukitoimia, niiden
suunnittelu tehdään
monialaisena yhteistyönä.
Pidennetyn
oppivelvollisuuden piiriin
otettavien lasten osalta
tutkimusprosessit tulee
aikatauluttaa niin, että
päätökset voidaan tehdä
ajoissa. Käytännössä
päätökset tulee tehdä
viimeistään sen vuoden
keväällä, kun lapsi täyttää
viisi vuotta.
Nivelvaiheiden yhteistyö lapsen
siirtyessä
varhaiskasvatusryhmästä toiseen,
varhaiskasvatuksesta
esiopetukseen ja esiopetuksesta
perusopetukseen on erittäin
tärkeää. Tämä edellyttää
systemaattisten
nivelvaihejärjestelyjen
tekemistä.

Lasta ja lapsen tuen
tarvetta koskevat tiedot
siirtyvät lapsen mukana
hänen siirtyessään
varhaiskasvatusryhmästä
toiseen sekä lapsen
varhaiskasvatuksen,
esiopetuksen ja
perusopetuksen
nivelvaiheissa.

Sovitaan lapsen
varhaiskasvatuksen
ryhmäsiirtoihin ja
nivelvaiheisiin
liittyvistä prosesseista
ei toimijoiden välillä.

Arviointi osana
toimintayksikön
vuosittaista
arviointia.
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5.1.5 Terveydenhuolto
Tavoite

Strategiset päämäärät

Toimenpiteet

Seuranta

Lasten ja nuorten
terveydentilan
seuraaminen,
poikkeavuuksien seulonta.
Psyykkisen, fyysisen ja
sosiaalisen kasvun ja
kehityksen edistäminen.

Normaaliuden toteaminen
ja tukeminen.
Varhainen puuttuminen
ongelmiin (tilapäiset ja
pitkäaikaiset) ja
sairauksiin.

Vuosittaiset
terveystarkastukset,
tavallisina tai laajoina
iästä riippuen.

Neuvolan ja koulun
terveydenhoitajat sekä
lääkärit,
opiskeluterveydenhuollon
määräaikaistarkastukset ja
avoimet yhteydenotot, th +
lääk.

Vanhemmuuden tuki,
asiantuntijatiedon
tarjoaminen
terveydenhuollon saralla.
Perheiden psyykkisen ja
sosiaalisen terveyden
edistäminen.

Perheiden hyvinvoinnin
edistäminen.

Avoin keskustelu,
mahdollisuus ottaa
yhteyttä ammattilaiseen
aina kun tulee keskustelun
tai tuen tarvetta.
Tarvittaessa
perheenjäsenen ohjaus
hoitoon.

Neuvolan ja koulun
terveydenhoitajat sekä
lääkärit,
opiskeluterveydenhuollon
määräaikaistarkastukset ja
avoimet yhteydenotot, th +
lääk.
Tarvittavat
terveystarkastusten
ulkopuoliset yhteydenotot.

Jo todettujen sairauksien
hoito ja seuranta, hyvän
hoitotasapainon tavoittelu
ja toimivan omahoidon
tukeminen

Terveyden edistäminen,
sairauksien hyvä hoito
sekä tietoisuuden
lisääminen omasta
terveystilanteesta

Diagnostiset selvittelyt,
hoidon aloitus ja
seurannan järjestäminen

Hoito neuvolassa, koulutai
opiskeluterveydenhuollossa
tai ohjaus oikeaan
hoitopaikkaan

Lasten ja nuorten
oppimisvaikeuksien ja
psykosos. ongelmien
havaitseminen ja niihin
puuttuminen
terveydenhuollon keinoin.
Päiväkoti- ja
koulutyöskentelyn sekä
opiskeluympäristön
tukeminen. Jatkohoitoon
ja/tai kuntoutukseen
ohjaaminen

Lapsen ja nuoren
hyvinvoinnin sekä
opiskelun edistäminen
hänelle parhaalla
mahdollisella tavalla
Perhekeskusmallin
eteenpäin vieminen THL:n
suosituksen ja Satasoten
hankkeiden mukaisesti,
tämä edistää aiempaa
paremmin yhteistyötä
moniammatillisesti

Yhteistyö ja sen jatkuva
kehittäminen
sidosryhmien kanssa:
perheet, varhaiskasvatus,
kouluyhteisö,
sivistystoimi,
sosiaalipalvelut,
mielenterveys- ja
päihdepalvelut,
avosairaanhoito,
erikoissairaanhoito.
Oppilashuoltoon
osallistuminen. Lähetteet
ja lausunnot muille
viranomaisille

Tiivis yhteistyö eri tahojen
välillä, yhteydenpito
perheisiin

