LASTEN JA NUORTEN
HYVINVOINTISUUNNITELMA
”Lastensuojelu tulee käsittää laajasti lasten suojeluksi, joka ei ole
pelkästään sosiaaliviranomaisten asia, vaan koskee muitakin viranomaisia
ja kaikkia kansalaisia.”
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TERMINOLOGIAA
Ehkäisevää lastensuojelutyötä tehdään kunnan muiden peruspalvelujen piirissä, eikä tällöin
edellytetä lastensuojelun asiakkuutta. Ehkäisevän lastensuojelun tehtävänä on seurata lasten ja
nuorten tilannetta sekä edistää lasten kasvuoloja ja palveluja. Ehkäisevää lastensuojelutyötä
on myös lasten huomioon ottaminen aikuisille suunnatuissa palveluissa, esimerkiksi
mielenterveys- ja päihdepalveluissa.
Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu sisältyy kunnan sosiaalitoimeen. Lastensuojelun
asiakkuus
alkaa
yleensä,
kun
sosiaalitoimessa
on
ryhdytty
kiireellisiin
lastensuojelutoimenpiteisiin tai on tehty päätös lastensuojelutarpeen selvityksen tekemisestä.
Lastensuojelutarpeen selvitys tehdään kunnan sosiaalitoimessa kolmen kuukauden kuluessa
asian vireille tulosta.
Avohuollon tukitoimia annetaan, kun lapsen kasvuolot tai lapsi itse vaarantavat lapsen
terveyttä tai kehitystä. Tukitoimet voivat olla esimerkiksi taloudellista tukea perheelle,
terapiaa, tukihenkilö, perhetyötä tai kotipalvelua. Lapsi voidaan myös sijoittaa avohuollon
tukitoimena.
Huostaanotto tehdään, kun avohuollon tukitoimet eivät ole riittäviä tukemaan lapsen kasvua
tai kehitystä.
Sijaishuollolla tarkoitetaan huostaanotetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin
ulkopuolella. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona sijaisperheessä tai laitoshuoltona
lastenkodissa, nuorisokodissa, koulukodissa tai muussa lastensuojelulaitoksessa.
Kiireellinen sijoitus tehdään, kun lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen
sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa.
Jälkihuoltoon nuorella on oikeus 21-vuotiaaksi asti sijaishuollon tai yli puoli vuotta
kestäneen avohuollon tukitoimena tehdyn sijoituksen jälkeen. Tukitoimia ovat esimerkiksi
asumisen järjestäminen opintoja varten tai itsenäisen elämän mahdollistava psyykkinen tuki.
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1 TAUSTAA
1.1.2008 voimaan tulleen lastensuojelulain (417/2007) mukaan kunnan tai useamman kunnan
yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Suunnitelma hyväksytään
kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa
(toimikaudessa). Suunnitelma on otettava huomioon myös kunnan talousarviota ja
-suunnitelmaa laadittaessa.
Mustasaaren lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on valmistunut sosiaalitoimen,
koulutoimen, päivähoidon, vapaa-aikatoimen ja terveydenhuollon välisenä yhteistyönä.
Tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset on laadittu hyvinvointitiimissä. Työ perustuu
lastensuojelulakiin 2008, lakiin oppilas- ja opiskelijahuollosta 2013 sekä lastensuojelun
laatusuositukseen 2014. Laatusuosituksessa pääpaino on tukevissa ja korjaavissa palveluissa.
Yhteenveto suosituksesta on liitteenä 1.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma laaditaan sen vuoksi, että päättäjät saisivat
paremman kokonaiskäsityksen lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin kehittymisestä
sekä tarvittavista voimavaroista. Suunnitelman tulee sisältää tiedot
- lasten ja nuorten kasvuoloista ja hyvinvoinnin tilasta
- lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja
palveluista
- lastensuojelun tarpeesta kunnassa
- lastensuojeluun varattavista voimavaroista
- lastensuojelun mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun
palvelujärjestelmästä
- yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja
tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä
- suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta.
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaan hyvinvointisuunnitelmaan on kirjattava
myös
- opiskeluhuollon tavoitteet ja paikallisen toteuttamistavan keskeiset periaatteet
- arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta, käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista ja avustajapalveluista sekä tuki- ja erityisopetuksesta
- toimet, joilla vahvistetaan yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja opiskelijoiden varhaista
tukea
- tiedot
suunnitelman
toteuttamisesta,
seurannasta
sekä
opiskeluhuollon
laadunarvioinnista.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seuranta tapahtuu pääasiassa kunnan vuosittaisen
hyvinvointikertomuksen laatimisen yhteydessä. Hyvinvointikertomusta seurataan lähinnä
Sotkanet-tietokannan indikaattoreiden perusteella. Muita indikaattoreita seurataan kerran
valtuustokaudessa kunnan laajan hyvinvointikertomuksen laadinnan yhteydessä.
Suunnitelman päivittämisestä ja seurannasta vastaa hyvinvointitiimi.
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1.1 Kansainväliset lähtökohdat
Lastensuojelutyö Suomessa perustuu YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen vuodelta
1989. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1991. Sopimus velvoittaa Suomessa etenkin valtiota
ja kuntia mutta myös lasten vanhempia ja muita aikuisia. Sopimuksen sisältö voidaan tiivistää
kolmeen eri teemaan:
 Lapsella on oikeus erityiseen suojeluun ja hoivaan.
 Lapsella on oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista.
 Lapsella on oikeus osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään koskevaan
päätöksentekoon.
YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen liittyy neljä pääperiaatetta:
 Kaikki lapset ovat tasa-arvoisia.
 Lapsen etu on ensisijainen kaikessa päätöksenteossa.
 Lapsella on oikeus hyvään elämään.
 Lapsen näkemykset on otettava huomioon.
Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjassa 2008 arvioidaan lasten oikeuksien yleissopimuksen
merkitystä Suomelle. Siinä todetaan, että Suomi on menestynyt hyvin kansainvälisessä
vertailussa mutta että parannettavaakin on. Haasteina ovat lasten yksinäisyyden kokemukset,
perhesiteiden löystyminen, vanhempien alkoholinkäytön aiheuttamat ongelmat ja palveluiden
kohtuuttoman suuret laatuerot kuntien välillä. Lisäksi moni lapsi sijoitetaan lastensuojelun
sijaishuoltoon, koska perheet eivät saa apua ajoissa. (Lapsiasiavaltuutetun toimisto, 2009)

1.2 Kunnan velvollisuudet kansallisen lainsäädännön mukaan
Kaikki toimialat ovat velvollisia järjestämään ehkäisevää toimintaa ja palveluja tukemaan
kasvatusta. Tavoitteena on, että lapsi ja koko perhe saa apua varhaisessa vaiheessa,
esimerkiksi neuvolasta, terveydenhuollosta, päivähoidosta, koulusta ja nuorisotyön kautta.
Palvelut on järjestettävä siinä laajuudessa, että ne vastaavat tarvetta kunnassa, sekä sinä
vuorokauden aikana, jona niitä tarvitaan. Kuvio 1 näyttää lasten suojelun kokonaisuudessaan.
Kasvuolosuhteet
Yhteiskunta ja sen hyvinvointi

Peruspalvelut
Neuvola, päivähoito,
koulu, nuorisotyö,
mielenterveys- ja
päihdepalvelut,
terveydenhuolto,
liikuntatoimi ym.

Ehkäisevä
lastensuojelu

Tukevat ja
korjaavat palvelut

Huoli puheeksi
Tuki
Yhteistyö
erityishenkilöstön kanssa

Lastensuojelutarpeen
selvitys, avohuolto,
kiireellinen sijoitus,
huostaanotto,
sijaishuolto, jälkihuolto

Kuvio 1. Lasten suojelun kokonaisuus (Taskinen, 2007)
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Kunnan tai useamman kunnan yhdessä tulee asettaa asiantuntijaryhmä avustamaan
lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä. Kunnalla on myös velvollisuus järjestää koulukuraattorija koulupsykologitoimintaa.
3.4.1

Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä lasten ja nuorten
ehkäisevä suun terveydenhuolto

Lapsille ja nuorille annettavan terveydenhuollon laajuudesta määrätään valtioneuvoston
asetuksessa neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten
ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009). Asetuksen mukaan kunnan on järjestettävä
lapselle tämän ensimmäisen ikävuoden aikana vähintään yhdeksän terveystarkastusta, joihin
sisältyy vähintään kaksi lääkärintarkastusta lapsen ollessa 4–6 viikon ja 8 kuukauden ikäinen
sekä laaja terveystarkastus 4 kuukauden iässä.
1–6-vuotiaille kunnan tulee järjestää vähintään kuusi terveystarkastusta, joihin sisältyvät laaja
terveystarkastus 18 kuukauden ja 4 vuoden iässä sekä yksi terveydenhoitajan arvio suun
terveydentilasta.
3.4.2

Lasten päivähoito

Laissa lasten päivähoidosta (1973/36) määrätään, että päivähoidon tulee tarjota lapselle
jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa
toimintaa sekä lapsen lähtökohdat huomioon ottaen suotuisa kasvuympäristö. Päivähoidon
tulee myös tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä
kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä.
Asetuksessa lasten päivähoidosta (1973/239) annetaan tarkempia määräyksiä lasten
päivähoidon käytännön järjestelyistä sekä henkilöstön kelpoisuudesta ja lukumäärästä lasten
lukumäärään nähden. Myös laissa (272/2005) ja asetuksessa (608/2005) sosiaalihuollon
ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista asetetaan vaatimuksia päiväkotihenkilöstön
kelpoisuudelle.
Laissa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1996/1128) määrätään oikeudesta
taloudelliseen tukeen lapsen hoidon järjestämiseksi vaihtoehtona päivähoitopaikalle
päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.
3.4.3

Opetus ja koulutus

Perusopetuslaissa (1998/628) ja perusopetusasetuksessa (1998/852) määrätään oppilaan
oikeuksista ja velvollisuuksista. Oppilaalla on muun muassa oikeus turvalliseen
opiskeluympäristöön ja riittävään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen ja ohjaukseen.
Myös seuraavat lait säätelevät lasten ja nuorten opetusta ja koulutusta:
laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013), asetus opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista
(986/1998),
lukiolaki
(629/1998),
laki
ammatillisesta
peruskoulutuksesta (630/1998), laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998) ja laki taiteen
perusopetuksesta (633/1998).
3.4.4

Nuorisotyö

Uudistettu nuorisolaki (72/2006) tuli voimaan 1.1.2011. Laissa nostetaan esiin monialainen
yhteistyö sekä etsivä nuorisotyö. Laissa määrätään, että kunnassa on oltava nuorten ohjaus- ja
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palveluverkosto, johon kuuluvat opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimen sekä työ- ja
poliisihallinnon edustajat. Koordinoivan palveluverkoston 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 ja vaikuttavuutta
tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus
3. suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja
tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi
4. edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta
suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken.
3.4.5

Lastensuojelu

Lastensuojelulaissa (417/2007) painopiste on varhaisessa tuessa sekä avohuollon palveluissa
ja tukitoimissa. Lain lähtökohtana on, että vastuu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta on
ensisijaisesti vanhemmilla. Yhteiskunnan tehtävänä on tarjota lapselle hyvät kasvuolot ja
vanhemmille apua kasvatustehtävässä. Lapsen hoidon ja tuen tarve on otettava huomioon
myös aikuisille suunnatuissa palveluissa, ja tarvittaessa on tehtävä yhteistyötä lapsen asioita
hoitavien tahojen kanssa. Syntyvien lasten suojelemiseksi terveydenhuollossa ja
sosiaalihuollossa on järjestettävä tarpeellisia palveluja päihteitä käyttäville raskaana oleville
naisille.
Laissa korostetaan, että lastensuojelu tulee käsittää laajasti ”lasten suojeluksi”, joka ei ole
pelkästään sosiaaliviranomaisten asia vaan koskee muitakin viranomaisia ja kaikkia
kansalaisia velvoittaen näitä toimimaan lapsen parhaaksi (Taskinen, 2007).
3.4.6

Perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen
huolenpidon järjestämistä hänen oman kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. Perhehoidon
tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon
ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalista kehitystään
(sosiaalihuoltolaki § 25).
Perhehoitajalaissa (312/1992) määrätään perhehoidon käytännön järjestelyistä sekä
toimeksiantosopimuksen sisällöstä.

1.3 Lapsen ja nuoren osallisuus
Lastensuojelun laatusuosituksessa kuntia kehotetaan laatimaan suunnitelman lasten, nuorten
ja heidän vanhempiensa osallistumisen vahvistamiseksi ja lastensuojelupalveluiden
parantamiseksi. Suunnitelman tulee pitää sisällään konkreettiset toimenpiteet, joilla edistetään
osallistumista ja kokemustiedon hyödyntämistä sekä osana arkista lastensuojelutyötä että
kokonaisvaltaisempaa lastensuojelun kehittämistä. Mustasaaren toimenpiteet lasten ja nuorten
osallisuuden vahvistamiseksi sisältyvät kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan
(katso s. 32).
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3.4.7

Nuorisovaltuusto

Yhteiskunnallisella tasolla osallisuus tarkoittaa tiedon saatavuutta sekä lasten ja nuorten
mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksiin, jotka koskettavat heidän elämäänsä ja arkeaan.
Nuorisolain (2006) mukaan kunnan pitää kuulla lapsia ja nuoria heitä koskevissa asioissa ja
edistää heidän yhteiskunnallista osallistumistaan. Mustasaaressa valittiin vuonna 2013 kunnan
ensimmäinen nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuusto koostuu 22 nuoresta, jotka ovat iältään 14–
21 vuotta. Nuorisovaltuuston tehtävänä on muun muassa toimia kunnan kaikkien nuorten
virallisena edustajana ja tuoda esiin nuorten mielipiteitä nuoria koskevista asioista, tehdä
aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja sekä edistää nuorille tarkoitettuja palveluja koskevaa
tiedottamista.
Nuorisovaltuuston
edustajat
osallistuvat
myös
lautakuntien
ja
kunnanhallituksen kokouksiin.
3.4.8

Oppilasneuvosto ja oppilaskunta

Joissakin kunnan alakouluissa on oppilasneuvosto, johon kuuluu 4.–6. luokan oppilaita.
Oppilasneuvosto pitää kokouksia ja keskustelee niissä koulun ajankohtaisista asioista.
Oppilasneuvoston ensisijaisena tehtävänä on edistää hyvää ilmapiiriä ja viihtyvyyttä koulussa.
Yläkoulussa on oppilaskunta. Oppilaskunnan tehtävä on sama kuin oppilasneuvoston eli
edistää viihtyvyyttä koulussa. Korsholms högstadiumin oppilaskunta järjestää myös erilaisia
juhlia ja tilaisuuksia sekä pitää koulun kanttiinia.
3.4.9

Vanhempainyhdistykset

Jokaisella koululla on vanhempainyhdistys, joka parantaa kodin ja koulun välistä
vuoropuhelua. Vanhempainyhdistykset järjestävät myös erilaisia tapahtumia yhteisöllisyyden
lisäämiseksi. Lisäksi vanhempainyhdistykset tukevat viihtyvyyttä lisäävää toimintaa.
3.4.10 Vaikuta!
Decibel-nuorisoportaalissa on Vaikuta!-osio. Sen kautta nuoret voivat jättää ehdotuksia tai
esittää kysymyksiä kunnalle tai kuntapäättäjille. Ehdotukset ja kysymykset lähetetään
eteenpäin kunnassa sille henkilölle, joka osaa parhaiten vastata kysymykseen tai ottaa kantaa
ideaan. Kysymykset/ideat vastauksineen julkaistaan Decibelissä, ja niitä voi kommentoida.
3.4.11 Muuta
Nuorten osallisuutta edistää myös osallistuminen yhdistys- ja seuratoimintaan sekä muuhun
harrastustoimintaan.

8

2 ELINOLOT

2.1 Väestö 2013 sekä väestöennuste vuoteen 2030 saakka
Mustasaaren asukasluku oli 19 153 henkeä vuonna 2013. Asukkaista 20 prosenttia oli 0–14vuotiaita ja 10 prosenttia 15–24-vuotiaita. Ruotsinkielisiä mustasaarelaisia oli 69 prosenttia,
suomenkielisiä 29 prosenttia ja muuta kieltä äidinkielenään puhuvia 2 prosenttia. Kunnassa
oli 0–17-vuotiaita 4 508, mikä on 24 prosenttia kunnan koko väestöstä.
Tilastokeskuksen väestöennuste osoittaa, että lasten ja nuorten osuus kunnan väestöstä ei
muutu mainittavasti vuodesta 2013 vuoteen 2030. Sen sijaan 65 vuotta täyttäneiden osuus
kasvaa 19 prosentista 24 prosenttiin ja 25–64-vuotiaiden osuus pienenee 51 prosentista 48
prosenttiin. (Liite 2)
Kuvio 2 osoittaa väestön ikäjakauman ja lukumäärän sekä väestöennusteen vuoteen 2030
saakka (Tilastokeskus, 2012)1

Väestö Mustasaaressa 2009 sekä ennuste vuoteen 2030
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Kuvio 2. Väestö 2013 sekä ennuste vuoteen 2030 saakka.
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Myös Mustasaaren osa-alueiden väestönkasvusta on laadittu ennuste. Ennusteen on laatinut Åbo
Akademin väestötieteen professori Fjalar Finnäs. Fjalar Finnäsin ja Tilastokeskuksen ennusteet poikkeavat
hieman toisistaan väestön kokonaismäärien osalta, mutta koska Finnäsin laskelmat perustuvat
Tilastokeskuksen lukuihin, esitellään tässä Tilastokeskuksen väestöennuste.
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2.2 Lasten ja nuorten hyvinvointi – nykytila
Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2014 -julkaisussa arvioidaan suomalaislasten ja -nuorten
hyvinvointia laajan tilastoaineiston pohjalta. Lasten ja nuorten hyvinvointia kuvataan
indikaattoreilla, jotka on jaettu YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti:
Indikaattorit:
1) materiaalinen elintaso
2) kasvuympäristön turvallisuus
3) terveys
4) koulu ja oppiminen
5) perhe, vapaa-aika ja osallisuus
6) valtion ja kuntien tarjoama tuki ja suojelu.
Lapsiasiavaltuutettu toteaa vuosikirjassa, että hyvinvointitiedoissa on puutteita, koska ei ole
indikaattoreita, jotka kuvaisivat pienten lasten tai vähemmistöryhmiin kuuluvien lasten
tilannetta. Tietopohjaa olisi täydennettävä myös lasten osallistumista ja vapaa-aikaa
koskevilla indikaattoreilla.
Mustasaaren lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa noudatetaan samaa jaottelua, mutta
osa lapsiasiavaltuutetun vuosikirjassa käytetyistä indikaattoreista kuvaa tilannetta vain
valtakunnallisella tasolla. Nämä indikaattorit on mahdollisuuksien mukaan korvattu
vastaavilla, Mustasaarta kuvaavilla indikaattoreilla tai jätetty kokonaan pois. Mustasaaren
hyvinvointisuunnitelmaan sisältyy myös joitakin sellaisia indikaattoreita, joita ei mainita
lapsiasiavaltuutetun vuosikirjassa. Valtion ja kuntien tarjoama tuki ja suojelu -otsikon alle
kuuluvat tilastotiedot esitellään luvussa 4 Tukevat ja korjaavat palvelut.
Kohdissa 2.2.1–2.2.6 yhteenvetona esitetyt tiedot on saatu seuraavista lähteistä: SotkaNet,
Tilastokeskus ja Kouluterveyskysely sekä sosiaalitoimen omasta seurannasta. Liitteessä 3
tiedot esitetään taulukkoina ajanjaksolta 2007–2013. Tuloksia vertaillaan myös koko maan
tilanteeseen.
3.4.12 Perhe, osallisuus ja vapaa-aika
Mustasaaressa asui 5 718 perhettä vuonna 2013. Näistä oli lapsiperheitä 2 463. Lapsiperheistä
11,6 prosenttia oli yhden vanhemman perheitä. Yhden vanhemman perheiden osuus on
vuosina 2012 ja 2013 hieman kasvanut. Vuonna 2013 Mustasaaressa tehtiin 173 sopimusta
lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Elatustukea maksettiin 4,3 prosentille 0–17-vuotiaista.
Kouluterveyskyselyssä kysyttiin 8. ja 9. luokan oppilailta, pystyvätkö he keskustelemaan
vanhempiensa kanssa omista asioistaan. 11 prosenttia vastasi, että heidän on vaikea
keskustella vanhempiensa kanssa. Oppilailta kysyttiin myös, syökö perhe yhteisen aterian
iltapäivällä tai illalla. Vuonna 2013 vastasi 27,2 prosenttia, että perhe ei syö yhteistä ateriaa.
Vuosina 2009 ja 2011 tehdyissä kyselyissä noin 41 prosenttia oppilaista ilmoitti, etteivät he
syö yhteistä ateriaa perheen kanssa. Entistä useamman oppilaan perheessä syödään siis
nykyisin yhteinen ateria.
Niiden 8. ja 9. luokan oppilaiden osuus, joilla ei ole yhtään todella läheistä ystävää, jonka
kanssa voi keskustella luottamuksellisesti omista asioista, on vähentynyt vuodesta 2007.
Silloin 11 prosenttia vastasi, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää. Vuoden 2013 kyselyssä 7
prosenttia vastasi, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää.
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Tilastot osoittavat, että koulutusjärjestelmän ulkopuolelle jäävien nuorten osuus vähenee koko
ajan. Koulutusjärjestelmän ulkopuolelle jääneitä 17–24-vuotiaita mustasaarelaisia oli 5,5
prosenttia vuonna 2012 verrattuna 8,3 prosenttiin vuonna 2007.
3.4.13 Materiaalinen elintaso
Mustasaaressa oli 7 900 asuntokuntaa vuonna 2013. Näistä 31,3 prosenttia oli
lapsiasuntokuntia. Kaikkiaan 2 473 lapsiasuntokunnasta 22,2 prosenttia oli ahtaasti asuvia.
Luvut osoittavat, että ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat ovat hitaasti vähenemässä
Mustasaaressa. Asunto on ahtaasti asuttu, jos siinä asuu enemmän kuin yksi henkilö huonetta
kohti. Keittiötä ei lasketa huonelukuun.
Lasten pienituloisuusaste kuvaa pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaiden
osuutta. Mustasaaressa lasten pienituloisuusaste oli 5,9 prosenttia vuonna 2012. Silloin
toimeentulotukea sai 2,7 prosenttia lapsiperheistä ja 4,2 prosenttia 18–24-vuotiaista. Näitä
indikaattoreita kuvaavat luvut eivät ole muuttuneet mainittavasti viime vuosina.
Mustasaaressa kokonaistyöttömyys oli 4,6 prosenttia työvoimasta vuonna 2013.
Nuorisotyöttömyys väheni vuosina 2009–2012 tasaisesti. Vuonna 2013 nuorisotyöttömyys
lähti jälleen nousuun, ja 18–24-vuotiaista mustasaarelaisista oli työttömänä 7,8 prosenttia.
Vuonna 2012 nuorisotyöttömyys oli 5,1 prosenttia.
3.4.14 Kasvuympäristön turvallisuus
Kouluterveyskyselyssä kysyttiin 8. ja 9. luokan oppilailta, olivatko he kokeneet fyysistä uhkaa
vuoden aikana. Fyysistä uhkaa vuoden aikana oli kokenut 13 prosenttia oppilaista vuonna
2013. Tämä on vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Niiden osuus, jotka kokevat läheisen
alkoholinkäytön aiheuttaneen ongelmia, on vähentynyt. Läheisen alkoholinkäyttö oli
aiheuttanut ongelmia 5 prosentille vastanneista vuonna 2013.
Kyselyssä oppilailta kysyttiin myös, kiusataanko heitä säännöllisesti. Vastaukset viittaavat
siihen, että kiusattujen osuus on pienenemässä. Vuosina 2007 ja 2009 koulukiusattuna
vähintään kerran viikossa oli 6 prosenttia, kun vastaava luku vuonna 2013 oli 4 prosenttia.
Vuodesta 2011 lähtien oppilailta on myös kysytty, puuttuvatko aikuiset koulussa heidän
mielestään kiusaamiseen. 71,6 prosenttia 8. ja 9. luokan oppilaista vastasi vuonna 2011, että
aikuiset eivät puutu kiusaamiseen. Vuonna 2013 luku oli laskenut 63,9 prosenttiin.
Kouluterveyskyselyssä tiedustellaan myös, haittaavatko väkivaltatilanteet koulussa opiskelua.
10,8 prosenttia oli sitä mieltä, että väkivaltatilanteet haittaavat opiskelua melko tai erittäin
paljon. Luku on pienentynyt aikaisemmista vuosista.
Nuorisorikollisuus on Mustasaaressa vähäisempää kuin muualla maassa. Vuonna 2012
nuorista 15–17-vuotiaista oli rikoksesta epäiltynä 3,7 prosenttia, kun vastaava luku koko
maassa oli 11,1 prosenttia. 18–20-vuotiaista oli rikoksesta epäiltynä 5,6 prosenttia (koko
maassa 15,8 prosenttia). Mustasaaren luvut ovat vaihdelleet jonkin verran vuodesta toiseen,
mutta muutokset eivät ole olleet mainittavia. 14 prosenttia 8. ja 9. luokan oppilaista vastasi
vuonna 2013 tehneensä toistuvasti rikkeitä vuoden aikana. Osuus on pienentynyt vuosista
2009 ja 2011. Rikkeiksi laskettiin töherrysten tekeminen, omaisuuden vahingoittaminen,
varastaminen ja pahoinpitely.
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3.4.15 Terveys
Vuosina 2007–2013 Mustasaaressa kuoli viisi vastasyntynyttä. Jakson aikana ei kuollut
yhtään 1–14 vuoden ikäistä lasta. (Lähde: Tilastokeskuksen sähköposti)
Lastenpsykiatrian avohoitokäynnit eivät lisääntyneet mainittavasti kaudella 2007–2012.
Jokaisella 0–12-vuotiaalla on keskimäärin 0,4 käyntiä. Nuorisopsykiatrian käynnit ovat sen
sijaan hieman lisääntyneet. 13–17-vuotiailla oli noin 0,19 käyntiä/nuori vuonna 2007, kun
vastaava luku vuonna 2012 oli 0,28 käyntiä/nuori. Tilastot osoittavat myös, että
mustasaarelaisten 18–24-vuotiaiden depressiolääkkeiden käyttö on vähentynyt viime vuosina.
Vuonna 2013 depressiolääkkeitä sai 3,3 prosenttia 18–24-vuotiaista. Vuonna 2008
depressiolääkkeitä sai 4,6 prosenttia ikäryhmästä.
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen 0–15-vuotiaiden osuus on kasvanut hieman
kaudella 2007–2013 (2,4 prosentista 3 prosenttiin). 16–24-vuotiaiden osuus ei ole kasvanut.
Vuonna 2013 oli 5,3 prosentilla 16–24-vuotiaista oikeus erityiskorvattaviin lääkkeisiin.
Kouluterveyskyselyyn sisältyy useita kysymyksiä terveystottumuksista sekä terveyden
kokemisesta. 14 prosenttia 8. ja 9. luokan oppilaista tunsi väsymystä päivittäin ja 33
prosentilla oli päänsärkyä viikoittain. Päänsärkyä viikoittain potevien osuus on kasvanut
hieman vuodesta 2011. Kyselyssä kysyttiin myös oppilaiden pituus ja paino, mistä laskettiin
painoindeksi (BMI). Tulosten perusteella 16,3 prosenttia oppilaista oli ylipainoisia vuonna
2013. Oppilailta kysyttiin myös, kuinka usein he harrastavat hengästyttävää liikuntaa vapaaajallaan. 37,7 prosenttia ilmoitti harrastavansa liikuntaa korkeintaan tunnin viikossa.
8. ja 9. luokan oppilaista tupakoi päivittäin 6 prosenttia, eli määrä on puoliintunut vuodesta
2007. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa olevien osuus on sekin pienentynyt 21
prosentista 17 prosenttiin. Laittomia huumeita oli ainakin kerran kokeillut 4 prosenttia, mikä
on hieman enemmän kuin vuonna 2009 mutta vähemmän kuin vuonna 2011.
3.4.16 Koulu
Peruskoulun päättötodistusta ilman jäävien oppilaiden osuus Mustasaaressa on pieni. Vuosina
2010–2013 ovat kaikki oppilaat saaneet päättötodistuksen. Suoraan yläkoulusta muuhun
tutkintoon johtavaan koulutukseen siirtyvien oppilaiden osuus on Mustasaaressa suurempi
kuin koko maassa. 3,7 prosenttia oppilaista (9 oppilasta) ei vuonna 2012 jatkanut tutkintoon
johtavaan koulutukseen. Vastaava luku koko maassa oli 8,5 prosenttia.
Terveyden edistämistä perusopetuksessa mitataan TEA:lla (terveydenedistämisaktiivisuus).
Kuntien terveydenedistämisaktiivisuuden tulokset ilmoitetaan TEA-järjestelmässä pistemäärin
0–100. Pistemäärä perustuu kyselyyn, joka lähetetään kouluille. Kyselyssä tiedustellaan muun
muassa oppilaiden terveyden ja hyvinvoinnin seurannasta, oppilaiden ja näiden vanhempien
osallisuuden huomioimisesta sekä koulun ja johdon osallisuudesta oppilaiden hyvinvoinnin
parantamiseen. Pistemäärä 100 tarkoittaa, että toiminta on oletetun hyvän käytännön ja laadun
mukaista. Vuonna 2013 Mustasaaren pistemäärä oli 62. Mustasaaresta kyselyyn vastasivat
Korsholms högstadium, Keskuskoulu, Kvevlax skola, Solf skola ja Tölby-Vikby skola.
Syksystä 2011 tulivat voimaan perusopetuslain erityisopetusta koskevat muutokset.
Oppilailla on siten oikeus saada tukea kolmella eri tasolla: yleinen tuki, tehostettu tuki ja
erityinen tuki. Tavoitteena on, että oppilas saa tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
niin että vain pieni osa oppilasta tarvitsee erityistä tukea. Mustasaarelaisoppilaista sai 3,5
12

prosenttia erityistä tukea ja 4,6 prosenttia tehostettua tukea vuonna 2013. Koko maassa
erityistä tukea sai 7,3 prosenttia ja tehostettua tukea 6,6 prosenttia oppilaista.
Vuonna 2013 oli 20 prosenttia 8. ja 9. luokan oppilaista sitä mieltä, että koulun työilmapiirissä
oli ongelmia. Indikaattori on muodostettu erilaisista tekijöistä kuten opettajien odotukset ja
oikeudenmukaisuus, toimeen tuleminen oppilaiden ja opettajien kanssa, työskentely ryhmissä,
ympäristön rauhattomuus ja kiireisyys. Indikaattori osoittaa, että työilmapiiri on parantunut
vuodesta 2009, jolloin 32,4 prosenttia oppilaista oli sitä mieltä, että koulun työilmapiirissä oli
ongelmia. Myös viime vuosia suurempi osa oppilaista kokee tulevansa kuulluksi koulussa.
Vielä vuonna 2011 katsoi 27 prosenttia oppilaista, että kukaan ei kuuntele heitä koulussa.
Vuonna 2013 luku oli 16 prosenttia. Indikaattori muodostuu seuraavista tekijöistä:
mielipiteiden ilmaisuun rohkaiseminen, mielipiteiden huomioiminen koulutyön
kehittämisessä ja kiinnostus oppilaiden kuulumisista.
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3 PERUSPALVELUIHIN SISÄLTYVÄ EHKÄISEVÄ
LASTENSUOJELU
Varhaista tukea annetaan osana peruspalveluja. Riskivyöhykkeessä oleville lapsille ja
perheille voidaan tarjota ehkäiseviä palvelumuotoja tunnistamalla ja arvioimalla riskitekijät
varhaisessa vaiheessa. Avun tarve voi johtua esimerkiksi perhetilanteen muutoksista,
sairaudesta tai kriisistä perheessä, vanhemmuuden tuen tarpeesta, lapsen hoidon ja
kasvatuksen tuen tarpeesta tai käytännön avusta arjen sujumiseksi. Varhaisen tuen tavoitteena
on keskustelujen, ohjauksen ja yhteistyön kautta tukea perheen omia voimavaroja, auttaa
perhettä selviämään arjesta ja turvata lapselle hyvä kasvu ja kehitys.
Kaikki ammattinsa puolesta lasten ja heidän perheidensä kanssa tekemisissä olevat ovat
avainasemassa varhaisessa puuttumisessa. Jos lapsen hyvinvoinnista herää huoli, on tärkeää,
että huoli otetaan puheeksi perheen kanssa mahdollisimman pian. Puuttumiseen johtaneiden
tilanteiden tarkka dokumentointi on hyvä työkalu keskusteltaessa huoltajien kanssa ja
konsultoitaessa erityisasiantuntijoita. Mikäli on syytä epäillä, että lasta kohdellaan kaltoin tai
laiminlyödään, on tehtävä lastensuojeluilmoitus. Varhaisen tuen ja puuttumisen
menettelytapakuvaus on liitteenä 4.
Sosiaalitoimelle laadittiin vuonna 2003 toimintasuunnitelma lasten kaltoin kohtelun
havaitsemiseksi. Toimintasuunnitelma sisältää erilliset suunnitelmat päiväkotia,
perhepäivähoitoa, kotipalvelua ja sosiaalityöntekijöitä varten. Suunnitelmissa kuvaillaan
väkivallan, hyväksikäytön ja laiminlyönnin merkkejä ja miten eri henkilökuntaryhmien tulee
toimia epäillessään, että lasta kohdellaan kaltoin.

3.1 Terveydenhuolto
1–6-vuotiaiden lasten terveydenhuollosta huolehditaan lastenneuvolassa, jonka toimintaa
ohjaavat neuvolatoiminnan valtakunnalliset suositukset. Neuvolassa lapset rokotetaan, lasten
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä seurataan ja vanhemmille annetaan neuvoja ja
tukea. Vuodesta 2012 lähtien lastenneuvolan yhteistyötä päivähoidon kanssa on lisätty siten,
että päivähoidon henkilökunta täyttää lomakkeen lapsen kehityksestä 4-vuotistarkastusta
varten. Tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman ajoissa epäsuotuisan kehityksen merkit
lapsessa, perheessä ja elinympäristössä ja puuttua varhain terveyttä vaarantaviin tekijöihin
sekä ohjata lapsi ja perhe tarvittaessa muille asiantuntijoille tutkimuksiin ja hoitoon. (Sosiaalija terveysministeriö, 2005)
Kouluikäisten lasten ehkäisevästä terveydenhuollosta huolehditaan kouluterveydenhuollon
piirissä. Kouluterveydenhuollon laatusuosituksen mukaan kouluterveydenhuollossa
kiinnitetään erityisesti huomiota mielenterveysongelmien, kuten masentuneisuuden tai
syömishäiriöiden, varhaiseen havaitsemiseen ja hoitoon ohjaukseen sekä ongelmiin, jotka
voivat johtaa koulun keskeyttämiseen. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2004)
Oppilaille tehdään terveystarkastus joka vuosi. Laaja terveystarkastus tehdään 1., 5. ja 8.
luokalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän Kouluterveyskyselyn (2013) mukaan
5 prosentilla 8. ja 9. luokan oppilaista ja 5 prosentilla lukion opiskelijoista on ollut vaikea
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päästä kouluterveydenhoitajan vastaanotolle. 26 prosenttia 8. ja 9. luokan oppilaista ja 35
prosenttia lukion opiskelijoista katsoi, että oli vaikea päästä koululääkärin vastaanotolle.
Alle kouluikäisen lapsen hampaat tarkastetaan 1–2 vuoden, 3–4 vuoden ja 5–6 vuoden iässä.
Perusopetuksen oppilaat kutsutaan tarkastukseen yksilöllisen tarpeen mukaan
(valtioneuvoston asetus 2009/380). Kunnan alakouluissa ja päiväkodeissa käy lisäksi
profylaksihoitaja kertomassa ehkäisevästä hammashoidosta.

3.2 Lapsiperheiden kotipalvelu
Lapsiperheille annetaan kotipalvelua tarpeen mukaan perheen tarvitessa apua ja tukea lapsen
hoidossa ja kasvatuksessa tai kodinhoidossa. Mustasaaressa sai vuonna 2013 kotipalvelua
kuusi lapsiperhettä. Tarve oli tätä suurempi, mutta resurssipulan vuoksi palvelua ei voitu
tarjota useammalle perheelle.

3.3 Päivähoito
Päivähoitoikäisten lasten määrä kasvaa jatkuvasti Mustasaaressa. Tästä johtuu, että myös
päivähoidon tarve kasvaa. Lukuvuonna 2013–2014 Mustasaaressa oli 23 päiväkotia, joissa oli
yhteensä 53 osastoa, sekä 40 perhepäivähoitajaa. Kunnassa on ruotsinkielisiä päiväkoteja
seuraavissa kylissä: Sepänkylä, Sulva, Tölby, Helsingby, Veikkaala, Koivulahti, Kuni,
Västerhankmo, Petsmo, Karperö, Iskmo, Singsby, Raippaluoto ja Norra Vallgrund.
Suomenkielisiä päiväkoteja on Sepänkylässä ja Tuovilassa.
Päivähoidossa oli 31.12.2013 kaikkiaan 1 153 lasta, mikä on 62 prosenttia kunnan 0–6vuotiaista.
Esiopetuksen tehtävänä on tukea lapsen kasvua ja kehitystä yhdessä huoltajan kanssa.
Esiopetuksessa lähdetään siitä, että kaikki lapset ovat yksilöitä ja että jokaisella lapsella on
oltava mahdollisuus saada edellytystensä mukaisesti tukea kasvuun ja oppimiseen.
Esiopetuksessa annettava tuki on jaettu yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.
Esiopetuksen opetussuunnitelmassa (2011) on lisätietoa esiopetuksessa tarjottavasta tuesta ja
esiopetuksen tavoitteista.
Esiopetuksen oppilashuolto noudattaa esiopetuksen opetussuunnitelmaa. Katso luku 5.3
Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen.
Mustasaaressa on kaksi erityislastentarhanopettajaa. Erityislastentarhanopettajien tehtäviin
kuuluu tukea lasta, jolla on vaikeuksia, sekä tehdä selvityksiä ja ohjata päiväkotien
henkilökuntaa. Erityislastentarhanopettajat tekevät yhteistyötä lasten vanhempien, päiväkotien
ja muiden asiantuntijoiden kuten psykologien, terapeuttien ja perheneuvolan ja sairaalan
henkilökunnan kanssa.
Alle kouluikäisten lasten parissa tehtävä kiusaamista ehkäisevä työ perustuu toimintaohjeisiin
kiusaamisen ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi (2011). Toimintaohjeita noudatetaan
kunnan kaikissa esikouluissa ja päiväkodeissa.
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3.4 Koulu
Lukuvuonna 2013–2014 Mustasaaren perusopetuksessa oli 2 129 oppilasta. Oppilaista 76,9
prosenttia oli ruotsinkielisiä ja 23,1 prosenttia suomenkielisiä. Ruotsinkielisiä alakouluja
(luokat 1–6) on seuraavissa kylissä: Raippaluoto, Norra Vallgrund, Södra Vallgrund, Karperö,
Koivulahti, Hankmo, Petsmo, Kuni, Sepänkylä, Helsingby, Veikkaala, Tölby ja Sulva.
Suomenkielisiä kouluja on Sepänkylässä (luokat 1–9) ja Tuovilassa (luokat 1–6).
Ruotsinkielinen yläkoulu (luokat 7–9) on Sepänkylässä. Korsholms gymnasiumissa oli 245
oppilasta lukuvuonna 2013–2014. Yläkoulun oppilaista 40–50 prosenttia siirtyy lukioon.
3.4.1

Oppilashuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 12. §:n mukaan kunnan lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelmaan on kirjattava tietoja oppilashuollosta. Laki koskee Mustasaaren
kunnassa esikouluja, perusopetuksen kouluja ja lukiota. Oppilashuollon yleisperiaatteet ovat
samat esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa. Seuraavassa kuvataan perusopetuksen
oppilashuoltoa.
Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä ja fyysisestä,
psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuolto tukee sekä yksilöä
että koko kouluyhteisöä.
Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen koulu- ja oppimisympäristö, suojata mielenterveyttä
ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuollon tavoitteena
on myös oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden
ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman
varhain.
Oppilashuoltotyön keskeisiä periaatteita
Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista
vastaaville viranomaisille. Sitä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa.
Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Oppilashuollolla edistetään lapsen
ja nuoren oppimista sekä tasapainoista ja tervettä kasvua ja kehitystä. Oppilashuoltoa
koordinoidaan ja kehitetään oppilashuollon monialaisena yhteistyönä oppilashuoltoryhmässä.
Oppilashuollon ohjausryhmä
Oppilashuollon monialainen ohjausryhmä käsittelee yleisesti kunnan oppilashuoltoon liittyviä
asioita. Ohjausryhmä vastaa oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta,
kehittämisestä ja arvioinnista. Ohjausryhmään kuuluvat sivistysjohtaja, vastaava
koulukuraattori ja psykologi sekä kouluterveydenhuollon ja sosiaalitoimen edustajia.
Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä
Kunnan kaikissa kouluissa on monialainen oppilashuoltoryhmä. Oppilashuoltoryhmät
kokoontuvat säännöllisesti ja kokoukset dokumentoidaan. Oppilashuoltoryhmä tekee
ennaltaehkäisevää oppilashuoltotyötä kouluyhteisössä. Oppilashuoltoryhmä vastaa koulun
oppilashuoltotyön suunnittelusta, toteuttamisesta, kehittämisestä ja arvioinnista.
Yksilöllisen oppilashuollon asiantuntijaryhmä
Yksittäisen oppilaan, opetusryhmän tai luokan tarpeita varten voidaan koota monialainen
asiantuntijaryhmä. Asiantuntijaryhmän asettaminen edellyttää oppilaan tai huoltajan
suostumusta.
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Oppilashuollon palveluja
Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhuollon tehtävänä on seurata lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista
kehitystä
ja
terveyttä
säännöllisesti
tehtävien
terveystarkastusten
avulla.
Kouluterveydenhuolto pyrkii juurruttamaan oppilaisiin terveitä elämäntapoja.
Kuraattoripalvelut
Jokaisen koulun käytettävissä on oltava oppilashuollon vastaavan kuraattorin palvelut.
Koulukuraattori antaa oppilaille koulunkäynnin tukea ja ohjausta ja tukee oppilaiden
oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Koulukuraattori toimii
osana koulun oppilashuoltoryhmää ja tukee opettajia oppilashuoltotyöhön liittyvissä
tilanteissa. Koulukuraattori osallistuu koulujen ennalta ehkäisevään oppilashuoltotyöhön ja on
usein yhteyshenkilönä ja koordinoijana, kun oppilashuoltotyöhön kytketään tavanomaisen
oppilashuoltoryhmän lisäksi muita toimijoita ja viranomaisia. Koulukuraattori antaa
tarvittaessa tukea ja ohjausta oppilaille ja huoltajille. Työssään ryhmien ja luokkien kanssa
koulukuraattori vahvistaa myönteistä ilmapiiriä.
Psykologipalvelut
Psykologi osallistuu koulujen oppilashuoltotyöhön oppilaiden kognitiivista, psyykkistä ja
sosiaalista kehitystä koskevien asioiden asiantuntijana sekä mielenterveyskysymyksissä.
Koulujen psykologipalvelut saadaan Mustasaaren perheneuvolasta ja terveyskeskuksesta.
Oppilashuollon tarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut
Yhteistä oppilashuoltoa tukee koulun oppilashuoltoryhmä, jolla on kokonaisvastuu
oppilashuollosta. Lukuvuosittain laaditaan oppilashuoltosuunnitelma. Yksilökohtaista
oppilashuoltoa tuetaan kuraattori- ja psykologipalveluilla, kouluterveydenhuollolla ja
erityisopetuksella.
Kunnassa työskentelee neljä koulukuraattoria. Koulukuraattoreilla on omat vastuukoulunsa.
Koulukuraattorit osallistuvat oppilashuoltosuunnitelman laadintaan ja tukevat yksilöllistä
oppilashuoltoa. Arviolta 8–10 prosenttia kaikista perusopetuksen oppilaista tarvitsee
yksilöllistä oppilashuoltoa, jolloin oppilaan asia käsitellään asiantuntijaryhmässä.
Jokaiselle perusopetuksen koululle on nimetty kouluterveydenhoitaja, joka vastaa sovitun
ohjelman mukaisista tehtävistä. Perusopetuksessa on 60–70 koulunkäyntiavustajaa, jotka
tukevat oppilaita näiden koulutyössä. Yhdellä koulunkäyntiavustajalla voi olla 1–5
avustettavaa sen mukaan, mitä tarpeita oppilaalla on.
Kaikki koulut ovat varanneet tunteja tukiopetukseen oppilaille, jotka tarvitsevat tilapäistä
tukea oppimiseensa. Perusopetuksessa työskentelee 30–35 erityisopettajaa (määrä riippuu
tarpeesta ja voi vaihdella lukuvuosittain). Etusijalla ovat erityisen tuen ja tehostetun tuen
oppilaat. Erityisopettajat osallistuvat oppimissuunnitelmien ja henkilökohtaisten opetuksen
järjestämistä koskevien suunnitelmien laatimiseen. Kunnan koululaisista 3–4 prosentilla on
oikeus erityiseen tukeen koulunkäyntiinsä ja 4–5 prosenttia tarvitsee tehostettua tukea.
Tarvittaessa voidaan käyttää kunnan perheneuvola- ja psykologipalveluja.
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Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma
Koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman perusrakenne on sama kunnan kaikissa kouluissa,
ja sitä täydennetään koulukohtaisesti. Tällä tavoin turvataan suunnitelmien riittävä
yhdenmukaisuus kaikissa kouluissa. Koulujen oppilashuoltotyö perustuu koulukohtaiseen
oppilashuoltosuunnitelmaan. Koulun oppilashuoltoryhmä laatii oppilashuoltosuunnitelman
lukuvuodeksi kerrallaan, ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain.
Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma sisältää seuraavat pääkohdat: oppilashuollon tarve
ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut; yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat;
yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen; oppilashuollon järjestäminen oppilaiden ja
heidän huoltajiensa kanssa; oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen.
Aiheesta voi lukea lisää Mustasaaren kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmasta, luku 4
Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen, ja Mustasaaren kunnan esiopetuksen
opetussuunnitelmassa, luku 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen, sekä Korsholms
gymnasiumin opetussuunnitelmassa, luku 3 Studerandevård.
Oppilailla on oikeus yhteen maksuttomaan ateriaan päivässä. Kunta saa itse päättää, miten
kouluruokailu käytännössä järjestetään. Ruokalista suunnitellaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan Kouluruokailusuosituksen (2008) mukaisesti.
Oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on pidempi kuin viisi
kilometriä ja jos koulutie voidaan katsoa oppilaan ikä huomioon ottaen liian vaikeaksi,
rasittavaksi tai vaaralliseksi. Mustasaaressa koulukuljetus järjestetään ensisijaisesti
linjaliikenteellä ja toissijaisesti taksikyydillä.
3.4.2

Kiusaamista ehkäisevä työ

Kiusaamista ehkäisevän työn lähtökohtana Mustasaaren kouluissa on koulukohtaiset
kiusaamisen vastaiset suunnitelmat. Kouluilla on myös kiusaamisen vastaisia Kiva-tiimejä.
Kouluissa on lisäksi käytössä kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma Kiva Koulu. Koulut
ovat saaneet koulutusta kiusaamisesta ja työkaluja siihen, miten kiusaamiseen pitää puuttua.
Oppilaita ja vanhempia tiedotetaan säännöllisesti kiusaamisesta ja miten kiusaamista voidaan
ehkäistä.

3.5 Aamu- ja iltapäivätoiminta
Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoituksena on vähentää pienimpien koululaisten yksinäistä
aikaa kotona tarjoamalla turvallinen paikka viettää aikaa ennen koulua ja koulun jälkeen.
Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan 1. ja 2. luokan oppilaille sekä niille 3.–6. luokan
oppilaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea koulunkäyntiinsä.
Mustasaaren kunta järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä omana toimintana että
yhdistysten kanssa tehtävin avustussopimuksin. Lisätietoja: Mustasaaren kunnan aamu- ja
iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma (2012).
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3.6 Musiikin, tanssin ja kuvataiteen opetus
Mustasaaren musiikkiopisto järjestää musiikin ja tanssin perusopetusta taiteen
perusopetuksesta annetun lain nojalla. Opetusta annetaan sekä ruotsin että suomen kielellä, ja
toiminta on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille.
Aikuisopisto järjestää kuvataiteen perusopetusta Kuvataidekoulussa. Opetus on jaettu kahteen
osaan: kuvataiteen perusteet ja työpajaopinnot. Perusopinnot on ajateltu 7–12-vuotiaille ja
työpajaopinnot, joita ennen on käytävä kuvataiteen perusteet, 13–19-vuotiaille.

3.7 Vapaa-aika ja kulttuuri
3.7.1

Liikunta ja urheilu

Vapaa-aikatoimi tarjoaa lapsille ja nuorille toimintaa koulujen loma-aikoina, kouluille ja
päiväkodeille erilaista liikuntatoimintaa sekä nuorille kerhotoimintaa ja erilaisia projekteja.
Koululaisille järjestetään vuosittain koululiikunta-tapahtumia, joissa kisaillaan eri
urheilulajeissa. Esikoululaisille järjestetään Lystiä liikkumista. Tavoitteena on edistää lasten
karkeamotorista kehitystä ja luoda lapsille edellytykset liikkumiseen. Tämän lisäksi
järjestetään kerhotoimintaa ja kilpailuja.
Myös kunnan aikuisväestölle tarjotaan liikuntapalveluja: erilaisia kilpailuja, turnauksia,
liikuntakampanjoita ja projekteja.
Urheiluseurojen toiminta on tärkeä osa kunnan liikunta- ja urheilutoimintaa. Urheiluseurat
tarjoavat monipuolisen lajivalikoiman. Kunta tukee seuroja taloudellisesti. Liikuntapaikkoina
toimivat koulujen liikuntasalit, nurmikentät, hiekkakentät, yleisurheilualueet, kaukalot,
hiihtoladut ja kuntoradat.
3.7.2

Nuorisotoiminta

Nuorisotoiminnan tärkeimpiä toimintamuotoja ovat nuorisotiedotus- ja neuvontatoiminta sekä
nuorisotalotoiminta. Nuorisotyöllä on Mustasaaressa oma toimenpidesuunnitelma (liite 5).
Mustasaari ylläpitää nuorisoportaalia Decibel.fi yhteistyössä Kaskisten, Korsnäsin,
Kristiinankaupungin, Maalahden, Närpiön, Vöyrin, Uudenkaarlepyyn, Pietarsaaren,
Pedersören ja Kruunupyyn kanssa. Portaali on kaksikielinen ja tarkoitettu 13–25-vuotiaille
nuorille. Portaalin tarkoituksena on tarjota eri elämänvaiheessa ja -tilanteessa oleville nuorille
informaatio- ja neuvontapalveluja sekä toimia nuorten vaikuttamiskanavana. Decibel.fisivustolla on tällä hetkellä 550 infosivua nuoria kiinnostavista ja heitä koskevista asioista
suomeksi ja ruotsiksi. Nuoret voivat lähettää kysymyksensä kysymyspalstalle Kysy pois!,
missä kysymyksiin vastaa kolme nuorisotiedottajaa apunaan noin 50 eri alan asiantuntijaa.
Fyysisenä infopisteenä Mustasaaressa toimii Decibelin toimisto Sepis.
Ziti on kunnan nuorisotalo Sepänkylässä. Nuorisotoimen järjestämä nuorisotoiminta on
suunnattu alle 18-vuotiaille. Nuorisotalot ovat nuorten kohtaamispaikkoja, missä he voivat
viettää vapaa-aikaa ja tavata samanikäisiä turvallisessa ympäristössä. Toimintaa
suunnittelevat ja toteuttavat nuoriso-ohjaajat ja nuoret yhdessä. Nuorisotalotoiminta perustuu
nuorisotoiminnassa tärkeiksi koetuille arvoille: päihteettömyys, turvallisuus, suvaitsevaisuus,
tasa-arvo ja terveet elämäntavat.
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Nuoriso-ohjaajat työskentelevät nuorten kanssa, ovat kiinnostuneita nuorten elämästä,
kuuntelevat nuoria, hyväksyvät nuoret omana itsenään, tukevat nuoria ja tuovat heille
turvallisuuden tunnetta. Nuoriso-ohjaajat toimivat hyvinä esikuvina, ja työhönsä sitoutuneina
he osallistuvat myös kunnan nuorten käytännön kasvatustyöhön. Nuoriso-ohjaajat tekevät
tarvittaessa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.
Nuorisotoimisto sijaitsee nuorisotalon yhteydessä. Nuoriso-ohjaajat koordinoivat myös
kunnan muuta nuorisotoimintaa, esimerkiksi kerhotoimintaa, nuoriso-ohjaaja koulussa
-toimintaa sekä nuorisotalossa järjestettäviä lastenkutsuja.
Syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja yrittäjyyteen kannustamiseksi nuorille tarjotaan erilaisia
työtehtäviä kunnassa. Työrinki välittää 14–18-vuotiaiden nuorten apua yksityistalouksille
erilaisiin kotitöihin ja arjen askareisiin.
3.7.3

Etsivä nuorisotyö

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. Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria,
jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea
saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos
nuori sitä itse haluaa.
Mustasaari ostaa etsivän nuorisotyön palvelut Resurscentret Föregångarna -työpajalta ja
Vaasan kaupungilta.

3.8 Työllistämistä tukevat palvelut
Resurscentret Föregångarna (RF) on Vaasassa toimiva työpaja. Resurscentret antaa
yksilöllistä ohjausta ja toteuttaa tekemällä oppimisen toimintamallia. Työpaja auttaa
kaikenikäisiä henkilöitä löytämään paikkansa työelämässä, opiskelujen parissa ja sosiaalisessa
elämässä. Työpajalle on jatkuva haku, ja harjoittelijat viettävät työpajalla eripituisia aikoja
yksilöllisten tarpeidensa mukaan.
Työpaja tarjoaa toimintaa niille nuorille ihmisille, jotka ovat vaarassa keskeyttää opintonsa tai
jotka ovat jo jääneet työ- tai opiskelijaelämän ulkopuolelle. Toimintaan sisältyy ensisijaisesti
elämänhallinta-, motivaatio- ja luovuusvalmennusta sekä terveyteen, hyvinvointiin ja
henkilökohtaiseen kehitykseen liittyvää harjoittelua.
Jupiter-säätiön työvalmennuskeskus Vaasassa myy valmennuspalveluja ja kuntouttavaa
työtoimintaa Vaasan kaupungille ja ympäröiville kunnille. Työvalmennuskeskuksen
toiminnan tarkoituksena on edistää asiakkaiden työllistymistä ja kouluttautumista
parantamalla heidän työ- ja toimintakykyään. Työvalmennukseen kuuluu ohjaus, jonka
tavoitteena on työ- tai opiskelupaikan löytäminen ja kuntoutuminen työelämään, sekä ohjaus,
joka edistää ja arvioi työkykyä.
Vaasan työvoiman palvelukeskus Triangeli on tarkoitettu niille vaasalaisille tai
mustasaarelaisille, joilla on oikeus työmarkkinatukeen tai toimeentulotukeaan ja jotka ovat
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pitkäaikaistyöttömiä. Kaikenikäisille asiakkaille tarjotaan tukea työn etsimiseen ja
elämänhallintaan sekä monipuolisia kuntouttavia ja aktivoivia toimenpiteitä.
Mustasaarella on ollut vuodesta 2010 lähtien työnsuunnittelija, joka vastaa kuntouttavasta
työtoiminnasta. Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on avata pitkäaikaistyöttömille
väylä suoraan työhön tai ensiksi työvoimahallinnon ensisijaisiin työllistymistä edistäviin
toimenpiteisiin ja sen jälkeen työhön. Kuntouttavan työtoiminnan toisena tavoitteena on
edistää asiakkaan elämänhallintaa.

3.9 Muu lapsille ja nuorille suunnattu toiminta
Muun muassa seurakunnat, 4H, partiolaiset ja Folkhälsan järjestävät kerho- ja leiritoimintaa
lapsille ja nuorille. Kesäisin Folkhälsan pitää uimakouluja eri puolilla kuntaa.
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4 TUKEVAT JA KORJAAVAT PALVELUT
Seuraavat
viranomaistahot
ja
muut
toimijat
ovat
velvollisia
tekemään
lastensuojeluilmoituksen, jos he saavat tietää lapsesta, jonka lastensuojelutarve tulee selvittää:
sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen, rikosseuraamuslaitoksen ja palo- ja pelastustoimen palveluksessa olevat henkilöt. Myös esimerkiksi aamu- ja
iltapäivätoimintaa, hätäkeskustoimintaa tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa
harjoittavan yksityisen palveluntuottajan palveluksessa olevat henkilöt ovat velvollisia
tekemään lastensuojeluilmoituksen. Lastensuojeluilmoitus on tehtävä salassapitosäännösten
estämättä. Myös yksityishenkilöt voivat ja heidän myös tulee tehdä lastensuojeluilmoitus
huomatessaan, että lasta kohdellaan kaltoin.
Ilmoitus on tehtävä, jos lapsen hoitoa, huolenpitoa tai kasvatusta laiminlyödään tai epäillään,
että lasta pahoinpidellään tai käytetään seksuaalisesti hyväksi. Lapsen oma käytös voi myös
olla syynä lastensuojeluilmoituksen tekemiseen, esimerkiksi jos lapsi on turvaton, ahdistunut
tai masentunut, lapsi on liikaa yksin tai myöhään ulkona, lapsi käyttää päihteitä tai käyttäytyy
rikollisesti.
Lastensuojeluilmoitus tehdään kunnan sosiaaliviranomaisille. Kiireellisessä ja välitöntä
puuttumista vaativassa tilanteessa otetaan yhteyttä sosiaalipäivystykseen. Laki velvoittaa
järjestämään ympärivuorokautisen sosiaalipäivystyksen. Pohjanmaan sosiaalipäivystys
huolehtii Mustasaaren päivystyksestä maanantaista perjantaihin klo 16–8 ja viikonloppuisin
perjantaista klo 16 maanantaihin klo 8. Sosiaalipäivystykseen tuli 2 276 yhteydenottoa
vuonna 2013. Suurin osa yhteydenotoista tuli Vaasasta (1 722). Loput 554 yhteydenottoa tuli
sopimuskunnista. Mustasaaresta tuli 93 yhteydenottoa.
Lastensuojelun asiakasprosessia kuvataan liitteessä 6.

4.1 Lastensuojelutarpeen selvitys
Kynnys selvityksen aloittamiseen tulee pitää matalana ja vain ilmeisen aiheettomat
ilmoitukset voidaan jättää tutkimatta. Kun lastensuojeluilmoitus on saatu, sosiaalityöntekijä
arvioi aina, onko lapsi välittömässä vaarassa. Jos lapsi on arvion mukaan välittömässä
vaarassa, tehdään kiireellinen sijoitus. Jos sosiaalityöntekijä ei arvioi tilannetta kiireelliseksi,
hänen on seitsemän päivän kuluessa tehtävä päätös siitä, onko syytä tehdä
lastensuojelutarpeen selvitys.
Jokainen lastensuojelun asiakkaaksi tuleva lapsi saa oman sosiaalityöntekijän.
Lastensuojelutarpeen selvitys on tehtävä viipymättä tai viimeistään kolmen kuukauden
kuluessa. Vaikka juridinen kuuleminen koskee vain 12 vuotta täyttäneitä lapsia, jokaisella
lapsella on kuitenkin oikeus osallistua, esittää mielipiteensä ja tulla kuulluksi. Selvitys
tehdään yhdessä lapsen ja tämän huoltajien kanssa. Jos yhteistyö ei jostain syystä ole
toteutettavissa, selvitys voidaan tehdä myös lapsen ja huoltajien tahdon vastaisesti. Tästä tulee
tehdä erillinen päätös. Jos vanhemmat vastustavat selvitystä, hallinto-oikeus voi antaa luvan
lapsen tutkimiseen. Myös päätös tahdonvastaisesta huostaanotosta on siirretty hallintooikeudelle.
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Lastensuojelutarpeen selvityksessä tarkastellaan, tarvitsevatko lapsi ja vanhemmat
lastensuojelun tarjoamaa apua tuen ja kontrollin muodossa vai selviytyvätkö he oman
verkostonsa ja muiden mahdollisten viranomaisten avulla. Tämä edellyttää nykyhetken ja
historian tarkastelua: mitkä ovat lapsen tarpeet ja vanhempien valmiudet juuri nyt ja miten
lapsen tarpeisiin on aikaisemmin vastattu. Myös tulevaisuutta ennakoidaan: mitkä ovat
tilanteessa havaittavat riskit lapsen tulevaisuuden kannalta, millaisia myönteisiä tai kielteisiä
vaikutuksia interventiolla tai sen tekemättä jättämisellä on ja minkälaista muutospotentiaalia
on havaittavissa.
Lastensuojelutarpeen selvityksen valmistuttua sosiaalityöntekijä päättää, jatkuuko vai
päättyykö lastensuojelun asiakkuus. Jos asiakkuus jatkuu, sosiaalityöntekijä tekee yhdessä
lapsen ja perheen kanssa asiakassuunnitelman (Taskinen, 2007).
Lastensuojelulakiin vuonna 2011 tulleen muutoksen mukaan kunta on velvollinen
järjestämään lapsen asiakassuunnitelmassa tarkoitetut, lapsen terveydelle ja kehittymiselle
välttämättömät palvelut lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän arvion mukaisesti.
Laissa tarkoitetaan tukitoimilla muun muassa lasten päivähoitoa ja kotipalvelua,
toimeentulotukea ja ehkäisevää toimeentulotukea, sosiaalityöntekijän antamaa tukea lapsen tai
perheen ongelmatilanteen selvittämiseen, lapsen taloudellista tai muuta tukemista
koulunkäynnissä, ammatin ja asunnon hankinnassa, työhön sijoittumisessa, harrastuksissa,
läheisten ihmissuhteiden ylläpitämisessä ja muiden henkilökohtaisten tarpeiden
tyydyttämisessä, tukihenkilöä tai -perhettä, lapsen kuntoutumista tukevia hoito- ja
terapiapalveluja, perhetyötä, koko perheen sijoitusta perhe- tai laitoshoitoon,
vertaisryhmätoimintaa sekä loma- ja virkistystoimintaa. Edellä mainittujen lisäksi lapsen
asioista vastaava sosiaalityöntekijä voi arvioida, että jokin muu tukimuoto on lapsen
terveyden tai kehityksen kannalta välttämätön. Kunta voi olla velvollinen järjestämään
perheelle esimerkiksi siivousapua. (Sosiaali- ja terveysministeriö, Kuntainfo 6/2011)
Mustasaaressa tehtiin 110 lastensuojeluilmoitusta 84 lapsesta vuonna 2013.
Lastensuojeluilmoituksen kohteena olevien lasten määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2007,
mikä selittyy osittain sillä, että vuonna 2008 voimaan tullut lastensuojelulaki velvoittaa
kaikki, jotka työssään saavat tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeesta, tekemään
lastensuojeluilmoituksen. Noin 50 prosenttia tehdyistä ilmoituksista johtaa lastensuojelutoimenpiteisiin.

4.2 Lastensuojelun avohuollon toimenpiteet
Lastensuojelun avohuollon toimenpiteiden piirissä oli vuonna 2013 yhteensä 100
mustasaarelaislasta. Avohuollon tukitoimet sopeutetaan lapsen ja perheen tarpeisiin.
Avohuollon tukitoimiin on ryhdyttävä viipymättä, jos kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät
turvaa lapsen/nuoren terveyttä tai kehitystä taikka jos lapsi/nuori käyttäytymisellään vaarantaa
terveyttään tai kehitystään. Avohuollon tukitoimet edellyttävät huoltajan ja 12 vuotta
täyttäneen lapsen suostumusta. Toimenpiteenä voi olla perheen saama taloudellinen tuki,
perheneuvola, perhetyö, terapiapalveluja, apu asunto-ongelmissa/asunnon puutteissa,
lyhytaikainen sijoitus laitoshoitoon tai sijaishuoltoon sekä koko perheen kuntoutus, esim.
päihdehuolto.
Perhetyö on ehkäisevää ja korjaavaa lastensuojelutyötä, jonka painopisteenä on
lapsiperheiden varhainen tuki. Perhetyön tavoitteena on löytää ja vahvistaa perheen omia
voimavaroja selviytyä arjesta itsenäisesti jatkossa. Perhetyötä tehdään perheen kotona tai
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lähiympäristössä. Perhetyön piiriin kuului vuonna 2013 yhteensä 53 lasta, ja perhetyöntekijät
tekivät 522 käyntiä.
Vaasan ensi- ja turvakoti järjestää perheille Vaasan seudulla ensi- ja turvakotipalveluja sekä
tapaamispaikkapalveluja. Turvakoti tarjoaa turvallisen paikan perhe- tai lähisuhteessa
väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille. Vaasan ensi- ja turvakodissa yöpyi vuonna 2013 yhteensä
5 mustasaarelaislasta ja yksi mustasaarelaisaikuinen.
Vanhemmat voivat oma-aloitteisesti tai yhteistyössä päiväkodin/koulun kanssa kääntyä
perheneuvolan puoleen, jos he tuntevat huolta perheen tai lapsen hyvinvoinnista.
Perheneuvolassa lapsille ja nuorille tehdään selvityksiä ja testejä. Perheille, pariskunnille ja
yksityishenkilöille tarjotaan terapiaa ja tukikeskusteluja. 29 prosenttia asiakkaista (87
asiakasta) oli lapsia tai nuoria vuonna 2013.
Mustasaarelaisnuoret voivat Vaasan kaupungin kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti käyttää
Nuorisoasema Klaaran palveluja. Palvelut on suunnattu ehkäisevään päihde-, mielenterveysja elämänhallintatyöhön, ja palveluihin kuuluu muun muassa neuvontaa ja ohjausta,
keskusteluja, toiminnallisia ryhmiä ja perhetapaamisia sekä erilaisten ongelmien selvittämistä.
Vaasan nuorisopoliklinikan puoleen voivat kääntyä kaikki 13–19-vuotiaat nuoret. Vaasan
nuorisopoliklinikka neuvoo, tukee ja hoitaa nuoria. Yksikön tarkoituksena on edistää nuorten
elämäntilannetta ja terveydentilaa psyykkisesti, sosiaalisesti, fyysisesti ja lääkinnällisesti.
Palveluihin kuuluvat muun muassa tuki- ja kriisikeskustelut, psykoterapeuttiset keskustelut,
perhekartoitus, perhekeskustelut ja verkostoyhteistyö tarpeiden mukaan.

4.3 Huostaanotto ja sijaishuolto
Huostaanotto ja sijaishuolto ovat palvelumuotoja, joita käytetään vasta sitten, kun kotiolot tai
lapsen oma käytös uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä.
Huostaanottoon ja sijaishuoltoon voidaan turvautua myös siinä tapauksessa, että avohuollon
tukitoimet ovat osoittautuneet riittämättömiksi tai epätarkoituksenmukaisiksi. Huostaanotto
tehdään, jos sen arvioidaan olevan lapsen edun mukaista. Huostaanotto voidaan tarvittaessa
tehdä myös vastoin vanhempien suostumusta.
Lastensuojelulain mukaan lapsen sijaishuolto on järjestettävä ensisijaisesti perhehoidossa.
Perhehoitajan on suoritettava ennakkovalmennus, ja perhehoitoa varten on nimettävä
vastuutyöntekijä. Lastensuojelulain mukaan sijaishuoltoa järjestettäessä tulee myös aina
huolehtia siitä, että sijaishuoltopaikan lisäksi järjestetään riittävät lapsen edun mukaiset
tukitoimet. Lapsen sijaishuolto voidaan järjestää laitoshuoltona vain silloin, kun hoitoa ei
voida järjestää riittävien tukitoimien avulla muualla. (Sosiaali- ja terveysministeriö, Kuntainfo
6/2011)
Vuodenvaihteessa 2013 Mustasaaresta oli kaksi henkeä sijoitettuna perhekotiin, yksi
lastensuojelulaitokseen ja kaksi henkeä sijaisperhehoitoon.

4.5 Jälkihuolto
Jälkihuollon tarkoituksena on, että lapsi tai nuori voi palata kotiin tai että nuorta tuetaan
kehittymään itsenäiseksi aikuiseksi, joka pystyy elättämään itsensä ja jolla on oma sosiaalinen
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verkosto. Jälkihuollossa noudatetaan asiakkaan tarpeita
Mustasaaressa 10 lasta tai nuorta sai jälkihuoltoa vuonna 2013.

ja

asiakassuunnitelmaa.

4.5 Osallisuus lastensuojeluasiassa
Laadukkaiden lastensuojelupalvelujen kehittämiseksi on tärkeää, että lasten, nuorten ja
vanhempien osallisuutta vahvistetaan. Osallisuus perustuu siihen, että kaikkia osapuolia
kuunnellaan ja että kaikki voivat luottaa siihen, että saavat tietoa.
Lastensuojelulain mukaan lapsen toivomukset ja mielipide on selvitettävä kaikissa
lastensuojeluasioissa. Lapsen mielipide on selvitettävä siten, ettei selvitys vahingoita lapsen
suhdetta vanhempiin ja muihin läheisiin. Selvitys on myös sopeutettava lapsen ikään ja
kehitystasoon.
Lapsen ja nuoren osallisuudelle on olennaista, että tieto annetaan hänelle ymmärrettävässä
muodossa. Lapselle tai nuorelle kuuluu mahdollisuus vaikuttaa tapaan käsitellä hänen
asioitaan. Lapsen, nuoren ja vanhempien näkökulmasta on olennaista tietää, keneen voi olla
yhteydessä omassa asiassaan, kuten kuka on hänen asioistaan vastaava. Sijaishuollon
palveluissa on tärkeää huomioida sijaisvanhempien näkemys lapsen tuen tarpeesta.
Jokaiselle lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on nimettävä ammatillisen koulutuksen
saanut, lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Lastensuojelulaki velvoittaa lapsen asioista
vastaavan sosiaalityöntekijän valvomaan lapsen edun toteutumista, avustamaan lasta tai
nuorta puhevallan käytössä ja tarvittaessa ohjaamaan lapsi tai nuori oikeusavun piiriin tai
huolehtimaan edunvalvojan hakemisesta.
Lastensuojelun laatusuosituksessa suositellaan, että asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti
niin että asiakkaiden kokemukset palvelujärjestelmän toimivuudesta voidaan hyödyntää
palvelujärjestelmän kehittämisessä. Palvelujärjestelmän kehittämisen tavoitteena tulee olla
lapsikeskeisyys ja yhteistyön keskittäminen lapsen hyvinvointia edistäviin asioihin.
Asiakaspalautteen kautta voidaan tunnistaa vaikeuksia ja huolia sekä vahvuuksia ja
voimavaroja. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2014)
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5 HENKILÖSTÖ JA YHTEISTYÖ
Lastensuojelulaki määrää tarkkaan, ketkä saavat tehdä lastensuojelutoimenpiteitä koskevia
päätöksiä. Esimerkiksi koulutettu sosiaalityöntekijä saa päättää kiireellisestä sijoituksesta ja
kiireellisen sijoituksen lopettamisesta. Sama sosiaalityöntekijä ei kuitenkaan saa tehdä
kiireellisen sijoituksen jatkamista koskevaa päätöstä. Lapsen asioista vastaava
sosiaalityöntekijä ei saa myöskään tehdä eräitä päätöksiä.
Lastensuojelulain mukaan lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on oltava
käytettävissään lapsen kasvun ja kehityksen, terveydenhuollon, oikeudellista sekä muuta
lastensuojelutyössä tarvittavaa asiantuntemusta. Lastensuojelulaissa annetaan terveydenhuollolle erityinen velvollisuus antaa asiantuntija-apua lapsi- ja perhekohtaisessa
lastensuojelussa. Terveydenhuollon on myös tarvittaessa järjestettävä lapsen tutkimus sekä
hoito- ja terapiapalveluja lapselle.
Lastensuojeluasiaan liittyvän viranomaisyhteistyön koordinointi on lapsen asioista vastaavan
sosiaalityöntekijän tehtävä. Hänen tulee huolehtia siitä, että viranomaiset tietävät yhteistyön
tarkoituksen ja tavoitteet lapsen yksilöllisissä tilanteissa.

5.1 Henkilöstö
Lastensuojelun laatusuosituksessa ei anneta tarkkoja suosituksia siitä, montako
lastensuojeluasiakasta saa olla yhtä sosiaalityöntekijää kohden. Kuntien tulee kiinnittää
huomiota siihen, että asiakkaiden kohtaamiseen ja asiakasasian dokumentoimiseen on
riittävästi aikaa. Kunkin kunnan tulee selvittää alueellisten tekijöiden ja asiakkaiden tarpeiden
perusteella, mikä henkilöstön määrä ja asiakkaan asiaan käytettävissä oleva ajallinen panos on
sopiva kullekin työpaikalle. Laatusuosituksessa korostetaan kuitenkin, että asiakastapauksessa
tarvittava aika voi vaihdella paljonkin yksittäisen tapauksen vaativuuden ja haasteellisuuden
mukaan. Työaikaa onkin arvioitava jatkuvasti niin että se jakautuu tasaisesti lastensuojelun
työntekijöiden kesken.
Mustasaaressa lastensuojeluasioista huolehtii viisi sosiaalityöntekijää, joilla on myös muita
työtehtäviä. Henkilöstön työaikaa arvioidaan säännöllisesti. Kaikilla sosiaalityöntekijöillä on
sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (2005/272)
mukainen sosiaalityöntekijän ammatillinen kelpoisuus. Kunnalla on myös kaksi pätevää
perhetyöntekijää.

5.2

Yhteistyöryhmät

5.2.1 Kunnan lastensuojeluryhmä
Kunnassa toimii lastensuojeluryhmä, jonka puoleen peruspalvelujen henkilöstön tulee kääntyä
lastensuojeluasioissa. Ryhmä antaa henkilöstölle myös tukea ja neuvoja lastensuojeluasioissa
ja tekee työtä sen hyväksi, että lastensuojeluilmoitus tehdään varhaisessa vaiheessa, mikäli
henkilöstö havaitsee tai epäilee lapsen kaltoin kohtelua. Lastensuojeluryhmään kuuluu perheja
yksilöhuollon päällikkö,
sosiaalityöntekijä, kouluterveydenhoitaja, neuvolan
terveydenhoitaja, erityislastentarhanopettaja, psykologi, perheneuvolan sosiaalityöntekijä sekä
tarvittaessa lääkäri ja poliisi.
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5.2.2

Lastensuojelun asiantuntijaryhmä

Lastensuojelulaissa määrätään, että lastensuojelun sosiaalityöntekijällä on oltava
käytettävissään lapsen kasvun ja kehityksen, terveydenhuollon, oikeudellista sekä muuta
lastensuojelutyössä tarvittavaa asiantuntemusta. Tämän asiantuntemuksen saannin
turvaamiseksi Pohjanmaan kuntia varten on asetettu yhteinen asiantuntijaryhmä.
Asiantuntijaryhmällä ei ole päätösvaltaa vaan ryhmä avustaa sosiaalityöntekijöitä
huostaanottoa, sijaishuoltoa ja muita lastensuojeluasioita koskevien asioiden valmistelussa.
Asiantuntijaryhmään kuuluu psykiatri, psykologi, kaksi juristia, lääkäri, kaksi
sosiaalityöntekijää sekä päihdehuollon asiantuntija. Asiantuntijaryhmän koollekutsujana
toimii sosiaalipäivystäjä.
5.2.3

Huumeidenvastainen yhteistyöryhmä

Huumeidenvastaiseen yhteistyöryhmään kuuluu koulukuraattoreja, kouluterveydenhoitajia,
aikuisten terveydenhoitajia, Korsholms högstadiumin rehtori, Mustasaaren ruotsinkielisen
seurakunnan nuoriso-ohjaaja, kunnan vapaa-aikatoimen nuoriso-ohjaaja, Smedsby-Böle
skolan rehtori sekä poliisin edustaja. Ryhmässä keskustellaan ajankohtaisista asioista ja
suunnitellaan konkreettisia toimenpiteitä kuten seminaareja, tiedotusmateriaalia ja
kampanjoita.
5.2.4

Koordinoiva verkosto

Kunnan on nuorisolain mukaan muodostettava nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, johon
kuuluvat opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimen sekä muiden paikallisviranomaisten
kuten työ- ja poliisihallinnon sekä puolustushallinnon edustajat. Työryhmä muodostettiin
Mustasaaressa vuoden 2011 lopussa. Työryhmä ei käsittele yksittäisiä tapauksia vaan
tavoitteena on kehittää paikallisten viranomaisten välistä yhteistyötä ja parantaa näin nuorten
mahdollisuuksia käyttää eri palveluja.
5.2.5

Nuoriso-ohjaaja koulussa

Nuoriso-ohjaaja koulussa -toiminta käynnistyi Keskuskoulussa syksyllä 2010. Nuorisoohjaajalla on vastaanotto koululla yhtenä päivänä viikossa, ja hän tekee tiivistä yhteistyötä
Keskuskoulun kuraattorin, opettajien ja oppilashuoltoryhmän kanssa. Nuoriso-ohjaajan
tehtävänä on keskustella oppilaiden kanssa näiden elämäntilanteesta, kotioloista ja koulusta.
Koulun nuoriso-ohjaaja voi joissain tapauksissa osallistua myös opetukseen.
Korsholms högstadiumin nuoriso-ohjaaja pitää säännöllisesti yhteyttä rehtoriin
yhteistyökokouksissa. Lisäksi nuoriso-ohjaaja tekee yhteistyötä erityisopettajan tai opintoohjaajan kanssa Korsholms högstadiumin ylimääräistä tukea tarvitsevien oppilaiden
auttamiseksi. Nuoriso-ohjaaja antaa muun muassa tukea läksyjenlukuun kouluajan
ulkopuolella.
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6 KEHITTÄMISTARPEET, TAVOITTEET JA
TOIMENPITEET
6.1 Luvun 2 indikaattoreista vedettävät johtopäätökset



Mustasaaressa on asiat yleisesti paremmin kuin muualla maassa.
Kouluterveyskyselyn joissakin vastauksissa Mustasaari on muun maan tasolla (8. ja 9.
luokat):
- Tuntee väsymystä päivittäin (Mustasaari: 14 prosenttia, koko maa: 15
prosenttia).
- Ylipainoiset (Mustasaari: 16,3 prosenttia, koko maa: 16,4 prosenttia).
- Ei läheisiä ystäviä (Mustasaari: 7 prosenttia, koko maa: 8 prosenttia).



Positiivisia trendejä
- Ilman läheistä ystävää olevien osuus vähenee.
- Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa vastanneiden osuus 8. ja 9. luokan
oppilaista vähenee.
- Koulutusjärjestelmän ulkopuolelle jäävien 17–24-vuotiaiden osuus vähenee.
- Niiden oppilaiden osuus, jotka eivät heti yläkoulun jälkeen jatka tutkintoon
johtavaan koulutukseen, vähenee (on kuitenkin kasvanut vuodesta 2007).
- Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat vähenevät.
- Harvempi 8. ja 9. luokan oppilas kokee väkivaltatilanteiden haittaavan
työskentelyä koulussa.
- Läheisen alkoholinkäyttö on aiheuttanut ongelmia harvemmalle 8. ja 9.luokan
oppilaalle.
- Fyysistä uhkaa kokeneiden 8. ja 9. luokan oppilaiden osuus vähenee.
- Päivittäin tupakoivien 8. ja 9. luokan oppilaiden osuus vähenee.



Negatiivisia trendejä
- Suhteellisen tulorajan alapuolella asuvien lapsitalouksien osuus on kasvanut
hieman vuodesta 2011.
- Toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuus on kasvanut vuodesta 2011.
- Yhden vanhemman perheiden osuus kasvaa.
- Kotipalvelua saaneiden lapsiperheiden osuus vähenee (Mustasaari 0,2
prosenttia, koko maa 1,6 prosenttia).
- Työttömien 18–24-vuotiaiden nuorten osuus kasvaa.
- Päänsärkyä viikoittain potevien 8. ja 9. luokan oppilaiden osuus kasvaa
(Mustasaari 33 prosenttia, koko maa 32 prosenttia).



Muuta negatiivista
- 64 prosenttia 8. ja 9. luokan oppilaista on sitä mieltä, että aikuiset eivät puutu
kiusaamiseen.
- Kouluterveyskyselyn joissakin vastauksissa Mustasaaren prosenttiluvut ovat
hieman muuta maata korkeampia (8. ja 9. luokan oppilaat):
 38 prosenttia oppilaista harrastaa liikuntaa korkeintaan tunnin viikossa
vapaa-ajallaan (koko maa: 32 prosenttia).
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11,6 prosentilla on vaikea keskustella vanhempiensa kanssa (koko maa:
8,2 prosenttia).
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa olevien osuus on 17
prosenttia (koko maa: 12 prosenttia).

6.2 Kouluterveydenhuollon ja nuorisotoimen huomioita
Sekä kouluissa että Decibelissä on huomattu sosiaalisen median kautta syntyneiden
ongelmien lisääntyminen. Ensisijaisesti kyse on koulukiusaamisesta, haukkumisesta ja muusta
kiusaamisesta. Kouluissa on myös alettu huomata riippuvuutta sosiaalisesta mediasta ja
online-peleistä. Osa kouluista onkin kieltänyt kännyköiden käytön koulupäivän aikana.
Mustasaarelaisnuoret ovat lähettäneet Decibelin Kysy pois! -kysymyspalstalle lähinnä kehoa
(40 prosenttia) koskevia kysymyksiä, esimerkiksi alapään ongelmista ja ihannepainoon
pyrkimisestä. Toiseksi eniten nuoret kysyvät rakkaudesta ja seksistä (24 prosenttia). Vuonna
2014 peräti 8 prosenttia kysymyksistä, eli enemmän kuin aikaisempina vuosina, on koskenut
vakavia mielenterveysongelmia kuten uupumusta, kouluväsymystä, itsemurha-ajatuksia ja
itsensä vahingoittamista.
Kouluterveydenhuolto haluaa myös huomauttaa, että moni lapsi nukkuu liian vähän ja moni
jättää aamupalan syömättä. Kouluterveydenhuolto informoi sen vuoksi vanhempia
säännöllisesti levon ja aamupalan tärkeydestä. Myös liikkumistottumuksissa on tapahtunut
muutosta, ja lasten spontaani kokoontuminen ja yhdessä liikkuminen on hävinnyt lähes
kokonaan. Nyt lapset voidaan jakaa kahteen ääripäähän: liikuntaa harrastetaan erittäin paljon
(osallistutaan organisoituun liikuntaan) tai ei lainkaan.
Perhesuhteet ja erilaiset perheessä syntyvät ongelmat ovat myös aina ajankohtaisia sekä yläettä alakoulussa. Kouluterveydenhoitajien mielestä vanhempien yhteinen aika lasten kanssa
vähenee, koska moni vanhempi haluaa nykyään enemmän aikaa itselleen ja omille
harrastuksilleen sen sijaan että viettäisi vapaa-aikaa lasten kanssa.
Yläkoulussa ovat syksyllä 2014 ajankohtaistuneet huumeiden- ja alkoholinkäyttöön liittyvät
asiat, ja kouluterveydenhuollon henkilökunta osallistuu päihdekoulutuksiin ja informoi koulun
muuta henkilökuntaa tilanteesta.
(Lähde: Nuorisotiedottaja Liselott Nyströmin ja kouluterveydenhoitajien Elisabeth Hagbergin
ja Veronica Eklundin haastattelut marraskuussa 2014)

6.3 Tavoitteet ja toimenpiteet
Tilastotietojen ja kouluterveydenhoitajien ja nuorisotiedottajan haastattelujen perusteella
havaittujen kehittämistarpeiden pohjalta on muodostettu kolme päätavoitetta:
1. Fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin vahvistaminen ehkäisevällä työllä.
2. Lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä varhainen tuki monialaisena yhteistyönä
syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
3. Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen.
Osatavoitteet, toimenpiteet, vastuunjako ja aikataulu esitellään taulukossa 1.
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Taulukko 1. Tavoitteet, toimenpiteet, vastuutaho ja aikataulu
TAVOITE: Fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin vahvistaminen ehkäisevällä työllä
OSATAVOITE

TOIMENPIDE

VASTUUTAHO

AIKATAULU

Kehitetään raittiustyötä sekä
päihteiden vastaista työtä

Informaatiota 5.–9.-luokan
oppilaille ja lukiolaisille.

Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta

2015–

Ulkopuolisia luennoitsijoita
yläkouluun.

Sivistyslautakunta

2015

Oppilashuollon tukitoimia
otetaan käyttöön oppilas- ja
opiskelijahuoltolain mukaisesti.

Oppilashuollon ja
turvallisuuden edistämisen
opetussuunnitelmaa seurataan
ja arvioidaan.

Sivistyslautakunta

2015–

Tehostetaan kiusaamisen
vastaista työtä.

Kiusaamisen vastaiset
suunnitelmat päivitetään
kaikissa päiväkodeissa ja
kouluissa yksikkö- ja
koulukohtaisten
oppilashuoltosuunnitelmien
laatimisen yhteydessä.

Sivistyslautakunta

2015–

Yhdessä vanhempainyhdistysten kanssa saadaan
lapset ja nuoret ymmärtämään,
mihin koulukiusaaminen ja
kiusaaminen sosiaalisessa
mediassa voi johtaa.
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TAVOITE: Lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä varhainen tuki monialaisena yhteistyönä syrjäytymisen ehkäisemiseksi
OSATAVOITE

TOIMENPIDE

VASTUUTAHO

AIKATAULU

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain
mukaan tehostetaan työtä
lasten ja nuorten oppilashuollon
tukitoimen tarpeen varhaiseksi
havaitsemiseksi.

Monialainen asiantuntijaryhmä
kutsutaan koolle käsittelemään
oppilashuollon tukitoimia
tarvitsevan lapsen tai oppilaan
asiaa.

Sivistyspalvelut / Kyseinen
yksikkö

2015–

Kehitetään perhekeskeisiä
palveluja lapsille, joiden kehitys
on viivästynyt.

Otetaan käyttöön Vaasan
sairaanhoitopiirin Lapsen
viivästynyt kehitys
–palveluketju (liite 7).
Nuorisopoliklinikan matalan
kynnyksen toiminta siirtyy
ostopalveluksi.
Nykyistä prosessia tarkistetaan
ja kehitetään. Henkilökunnalle
annetaan koulutusta hankkeen
puitteissa.

Hoivalautakunta
Sivistyslautakunta
Sosiaalilautakunta

2015

Hoivalautakunta

2015

Sosiaalilautakunta

2013–2015

Varmistetaan nuorten
varhainen tuki.
Kehitetään
lastensuojelutarpeen
arviointiprosessia
osallistumalla Lassehankkeeseen.

Yhteistyökumppaneiden roolit
selkeytetään.
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TAVOITE: Lasten ja nuorten osallisuutta vahvistetaan
OSATAVOITE

TOIMENPIDE

VASTUUTAHO

AIKATAULU

Lisätään Decibel-sivuston
informaatiosisältöä.

Kehitetään yhdessä
asiantuntijoiden kanssa
faktasivuja ajankohtaisista
aiheista.
Haetaan rahaa
opetusministeriöltä.
Sosiaalityöntekijöiden
tietoisuutta kuunnella lasta ja
lisätä lapsen osallisuutta
edistetään osallistumalla Lassehankkeeseen.
Kehitetään Lasse-hankkeen
puitteissa ja otetaan käyttöön.

Decibel

2015–

Decibel

2015

Sosiaalilautakunta

2013–2015

Sosiaalilautakunta

2013–2015

Kehitetään ohjaajatoimintoja
kohderyhmille nuoret aikuiset
ja vammaiset, jotta voidaan
tarjota työ-, harjoittelu- tai
opiskelupaikka taikka työpajatai kuntoutuspaikka.

Sosiaalilautakunta

2015–

Laaditaan infopaketti kouluille.
Lisätään lasten osallisuutta
lastensuojelussa.

Kehitetään lastensuojelun
asiakaspalautetta.
Ehkäistään nuorten
syrjäytymistä.
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Lastensuojelun laatusuositusten yhteenveto toimijan mukaan
OSALLISUUS
Johto
Johto
tukee
työntekijöiden
kykyä
lapsikeskeiseen ja ihmissuhdeperusteiseen
työhön
vastaamalla
muun
muassa
resursoinnista,
työn
painotuksista
ja
osaamisen vahvistamisesta. Johto myös
huolehtii, ettei asiakkaan ja työntekijän
välinen luottamuksellisuus asiakassuhteessa
katkea
tarpeettomasti,
esimerkiksi
organisaatiomuutoksissa.
Johto huolehtii, että lapset, nuoret ja perheet
otetaan mukaan kehittämään palveluja. Kun
kunnassa laaditaan lasten, nuorten ja heidän
vanhempiensa osallistumisen vahvistamiseksi
ja lastensuojelupalveluiden parantamiseksi
suunnitelma, tulee asiasta näkyvämpi myös
asiakkaille.

YHTEINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ
Johto
Moniammatillinen asiantuntijaryhmä tukee
lastensuojelutyötä sen eri prosesseissa ja on
aidosti lastensuojelun sosiaalityöntekijän
käytettävissä
oleva
resurssi.
Ryhmän
toimintaan kuuluu se, että

Lastensuojelun työntekijä
Läheisverkoston
jäsenet
ja
heidän
mahdollisuutensa antaa sosiaalista tukea
määritellään yksilöllisesti lapsen/nuoren ja
perheen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Johto + lastensuojelun työntekijä
Toimitaan niin, että työntekijän ja
lastensuojelun
asiakkaana
olevan
lapsen/nuoren sekä muiden asian osallisten
välille syntyy mahdollisuus jatkuvaan ja
luottamukselliseen vuorovaikutukseen.

Lastensuojelun työntekijä, perhe ja muut
lapsen asiassa tarvittavat viranomaiset
neuvottelevat yhdessä muiden viranomaisten
mahdollisuuksista
- tukea lapsen edun toteutumista ja
- auttaa
vanhempia
kasvatusvastuun
toteutumisessa.
Lastensuojelun sosiaalityöntekijä huolehtii,
että sijaisvanhemmat ovat osallisena lapsen
tilanteessa kaikissa sijaishuollon vaiheissa.
Lastensuojelun työntekijä
Lastensuojeluilmoituksen
tehnyt
ammattilainen on tarvittavassa määrin
mukana lapsen asian selvittämisessä ja tuen
tarjoamisessa. Muut viranomaiset ovat
alkuselvittelyssä mukana silloin, kun se on
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Johto + lastensuojelun työntekijä
Kun ilmoitetaan lapselle ja huoltajalle
lastensuojelun työskentelyn aloittamisesta,
kerrotaan samalla mitä lastensuojelun
työskenteleminen tarkoittaa käytännössä ja
annetaan
infopaketti
lastensuojelusta

LIITE 1
lastensuojelun
sosiaalityöntekijä
toimii tarpeen ja hyödyllistä.
esittelijänä ryhmässä,
2) asiantuntijaryhmä ei käytä lapsen asioista
vastaavalle sosiaalityöntekijälle kuuluvaa
päätösvaltaa,
3) ryhmän jäsenet kartoittavat oman
taustayhteisönsä mahdollisuudet antaa tukea
lapselle ja että
4) asiantuntijaryhmän rooli ja tehtävä on
määritelty selvästi (tarkennettu paikallisesti
esimerkiksi, mikä on ryhmän kokoonpano ja
eri ammattilaisten rooli).
Palveluista
kerätään
asiakaspalautetta Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä
systemaattisesti.
koordinoi
lastensuojeluasiaan
liittyvää
viranomaisyhteistyötä ja huolehtii, että
viranomaiset tietävät yhteistyön tarkoituksen
ja tavoitteet lasten ja perheiden yksilöllisissä
tilanteissa.

painettuna oppaana asiakkaille ja tiedot
palveluista kunnan nettisivuilla. Myös
sosiaaliasiamiehen palveluista ja asiakkaan
oikeusturvakeinoista tulee kertoa asiakkaalle.

Lastensuojelu antaa ilmoituksen tehneelle
viranomaistaholle
tiedon
lastensuojeluilmoituksen vastaanottamisesta
sekä ilmoittaa asiaa hoitavan toimiston tai
työntekijän nimen ja yhteystiedon.

Ensimmäisessä tapaamisessa – ja tarvittaessa Asiakkaalle tarjottava tuki on asiakkaan
jatkossakin – lastensuojelun työskentelyn tarpeisiin räätälöityä ja tarpeen mukaan
periaatteet käydään asiakkaiden kanssa intensiivistä.
yhdessä läpi (mukaan lukien avoimen
dokumentaation mahdollisuus).
Työskentelytapojen pitää olla monipuolisia.
Kotikäynnit
–
tarvittaessa
ennalta
ilmoittamattomat – kuuluvat lastensuojelutyöhön. Ne ovat tärkeä osa lapsen kodin
olosuhteiden selvittämistä.
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OSAAVA HENKILÖSTÖ
Johto
Lastensuojelun työntekijä
Johto huolehtii, että työyhteisössä on
käytettävissä lastensuojelun sosiaalityön
asiantuntijuuden
lisäksi
juridista,
psykologista, psykiatrista ja pedagogista
osaamista.
Työtä kehitettäessä minimoidaan asiakkaille
koituvat haittavaikutukset työntekijöiden
vaihtuvuudesta. Tämä voidaan tehdä mm.
varmistamalla, että joku sama työntekijä
kulkee asiakkaan rinnalla lastensuojeluprosessin eri vaiheissa.
Työntekijän täydennyskoulutuksessa sekä
työtä kehitettäessä rinnalla kulkevaa ohjausta
ja opettamista korostetaan yksittäisten
koulutusten sijaan.
Työnohjausta
tekeville.

järjestetään

asiakastyötä

ARVIOINTI
Johto
Asiakkaan tilanteen arviointi on kiinteä osa
lastensuojelun asiakasprosessia, jota tehdään
virkavastuulla.

Johto + lastensuojelun työntekijä
Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus
osallistua oman työnsä kehittämiseen.

Lastensuojelutyön sisältöjä ja tehtäväkuvia
selkeytetään työntekijöiden asiantuntijuuden
avulla.

Työntekijöiden
välistä
tehtävänjakoa
kehitetään edelleen, mm. lähihoitajien,
sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden
välillä.
Lastensuojelun
työntekijöille
annetaan
mahdollisuus
kehittyä
lastensuojelutyön
mentoriksi ja toimia mentorina kollegoille
omassa tai muussa työyhteisössä.

Lastensuojelun työntekijä
Lapsi/nuori ja hänen vanhempansa kohdataan
arvioinnissa selvittäen heidän valmiuttaan
ottaa vastaan tukea, jotta sitä osataan antaa
oikealla tavalla.

Johto + lastensuojelun työntekijä
Arvioinnissa
selvitetään
lapsen/nuoren
kokonaistilanne siten, että asianosaiset
ymmärtävät, miksi arviointia tehdään, mitä
arvioidaan ja miten arviointi toteutetaan.
Työntekijät ja työyhteisöt pysähtyvät aika
ajoin arvioimaan omaa toimintaansa ja
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hyödyntävät tutkittua tietoa. Arvioinnissa
dokumentointiin
kiinnitetään
erityistä
huomiota.
Työntekijöiden
osaamista
dokumentoinnissa vahvistetaan ja sovitaan
paikallisista menettelyistä.

38

LIITE 2

Yleistilastoja
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Tilastoja lasten ja nuorten hyvinvoinnista
Perhe, osallisuus ja vapaa-aika
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Materiaalinen elintaso

42

LIITE 3

Kasvuympäristön turvallisuus
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Terveys
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Koulu
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Valtion ja kuntien tarjoama tuki ja suojelu
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Prosessikuvaus peruspalvelujen henkilöstön toimintatavoista, kun lapsen
hyvinvoinnista ja tilanteesta syntyy huoli
Peruspalvelut
0–1-vuotiaille
Neuvola
Perusterveydenhuolto

Peruspalvelut
2–6-vuotiaille
Neuvola
Perusterveydenhuolto
Päivähoito
Päiväkerhot

Peruspalvelut
7–12-vuotiaille
Perusterveydenhuolto
Kouluterveydenhuolto
Koulu
Ilttis
Seurakunta

Peruspalvelut
13–15-vuotiaille
Perusterveydenhuolto
Kouluterveydenhuolto
Koulu
Nuorisotyö
Seurakunta

Peruspalvelut
16–18-vuotiaille
Perusterveydenhuolto
Toisen
asteen
koulu
Nuorisotyö
Seurakunta
Työvoimatoimisto

Työntekijän huoli lapsen hyvinvoinnista tai tilanteesta
- Subjektiivinen huoli lapsesta
- Työntekijä luottaa omaan kykyynsä selvitä tilanteesta
Huoli otetaan varhain puheeksi peruspalveluissa
- Henkilökunta määrittelee, mistä ollaan huolissaan, ja ottaa asian puheeksi huoltajan kanssa
- Yhteinen huoli puheeksi -malli (työväline)
Huoli kasvaa
- Työntekijän luottamus omaan osaamiseen heikkenee
- Huolen syyn ja vanhempien tilanteen mukaan otetaan yhteyttä erityisasiantuntijoihin<0}

Aloitetaan yhteistyö perustason henkilökunta + vanhemmat + erityisasiantuntijat
0–1-vuotiaat
Perheneuvola
Psykiatria
Lastensuojelu
Poliisi
Erityishuoltopiiri

2–6-vuotiaat
Perheneuvola
Puheterapeutti
Psykiatria
Lastensuojelu
Poliisi
Erityishuoltopiiri

7–12-vuotiaat
Koulukuraattori
Kouluterveydenhoitaja
Erityisopetus
Psykiatria
Lastensuojelu
Poliisi
Erityishuoltopiiri

13–15-vuotiaat
Koulukuraattori
Kouluterveydenhoitaja
Erityisopetus
Psykiatria
Lastensuojelu
Poliisi
Erityishuoltopiiri

16–18-vuotiaat
Koulukuraattori
Kouluterveydenhoitaja
Erityisopetus
Psykiatria
Lastensuojelu
Poliisi
Erityishuoltopiiri

Tilanne normalisoituu tukitoimien ja kontrollin Tilanne ei parane tukitoimista ja kontrollista
avulla
huolimatta
- ei tarvetta jatkotoimenpiteisiin<0}
- Lasten tai vanhempien hoito
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Toimenpidesuunnitelma: Nuorisotyö
(Caroline Lund)
Nuorisotalon yleisenä toimintaperiaatteena on edistää terveellistä toimintaa ilman päihteitä.
Nuorisotalossa on ehdoton nollatoleranssi, ja nuoriso-ohjaajilla on käytössään alkomittari. Jos
nuoriso-ohjaajat huomaavat, että alkoholisääntöjä ei noudateta, ryhdytään tavallisesti
seuraaviin toimenpiteisiin:
 Kahdenkeskinen keskustelu nuoren kanssa.
 Tapahtuneesta kerrotaan vanhemmille tai holhoojalle.
 Tilanteen mukaan nuoriso-ohjaaja voi tarvittaessa antaa nuorelle 2–4 viikon pituisen
porttikiellon nuorisotaloon. Porttikiellon tarkoituksena on opettaa nuorta vastaamaan
tekonsa seurauksista sekä varoittaa muita nuoria tekemästä samaa virhettä.
 Kunnan vapaa-aikapäällikölle ilmoitetaan tapahtuneesta.
Jos nuoriso-ohjaaja huomaa, että nuori on päihteiden vaikutuksen alainen käydessään
nuorisotalolla, toimitaan samalla tavalla kuin mainitussa toimenpideketjussa sillä erotuksella,
että tässä tapauksessa nuoriso-ohjaajat ottavat yhteyttä myös sosiaaliviranomaisiin ja poliisiin.
Nuoriso-ohjaajat ovat myös velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen, jos he katsovat tai
epäilevät, että nuori on kaltoin kohdeltu.
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Lastensuojelun asiakasprosessi

Asia tulee vireille
(oma yhteydenotto, lastensuojeluilmoitus, tieto muun
etuuden tai palvelun yhteydessä)

Selvitys lastensuojelun tarpeesta
(Kolmen kuukauden sisällä)

Todetaan lastensuojelun
tarve

Ei lastensuojelun tarvetta

Ehdotus
jatkotoimenpiteistä
Asiakassuunnitelma

Asiakkuus päättyy

Avohuollon
tukitoimet
(tehdään
erillinen
päätös)

Huostaanotto
ja
sijaishuolto

Kiireellinen
sijoitus

Jälkihuolto (myös yli puoli
vuotta kestäneen avohuollon
sijoituksen jälkeen)

Lastensuojelun tarve poistuu,
Asiakkuus päättyy

Lähde: Taskinen 2007
56

Lapsen viivästynyt kehitys -palveluketju

LIITE 7

Tavoitteet
 Epäiltäessä lapsen viivästynyttä kehitystä palveluketjun tavoitteena on selkeyttää

hoidon selvittelyä koskevia toimenpiteitä sekä työnjakoa Vaasan sairaanhoitopiirin
alueella.
 Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja
erikoissairaanhoidossa ja näiden toimijoiden välillä.
 Perhekeskeinen toiminta, jossa palveluita tuotetaan erityistukea tarvitsevalle lapselle
ja hänen perheelleen. Vanhemmat ja ammattilaiset työskentelevät yhdessä yhteisen
tavoitteen saavuttamiseksi, yhteistyössä lapsen hyväksi. Perhekeskeisessä palvelussa
perheiden kohtaamisen keskeisiä toimintoja ovat suuntautuminen perheeseen,
positiivisuus, herkkyys, joustavuus ja ystävällisyys.
Kohderyhmä
Palveluketju on tarkoitettu kaikkien lasten kanssa toimivien henkilöiden, kuten
perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon sekä perheiden käyttöön.
Diagnoosi, oire tai terveysongelma
 Herää huoli lapsen jonkin kehityksen osa-alueen viivästymisestä.
 Lapset, joilla tulee esille kehityspoikkeama neuvolakontrolleissa.
 Terveydenhuollon tai sairaanhoidon seulonnoissa ja kontrolleissa esille tuleva

kehityksen poikkeama tai päivähoidossa, koulussa, kotoa herännyt huoli lapsen
kehityksestä.
 Palveluketju ei ole tarkoitettu suoranaisesti neuropsykiatrisiin diagnooseihin (esim.
ADHD, autisminkirjo), joskin selvittelyjen jälkeen kehitysviiveen taustalta paljastuu
joskus tällainen diagnoosi.
Perusterveydenhuollossa tehtävät perusselvitykset (lapsi, joka alle kouluikäinen)
Perustason selvitykset käynnistetään heti, kun huoli lapsen kehityksestä herää. Lähihenkilöt
(esim. päivähoidon, koulun, terveyden- ja sairaanhoidon henkilökunta) ottavat havaintonsa
puheeksi lapsen huoltajien kanssa. Selvitystyö aloitetaan lastenneuvolassa terveydenhoitajan ja
lääkärin yhteistyönä.
Lastenneuvola
 Selvittää tiedot lasta haittaavista oireista kotona ja päivähoidossa/esikoulussa.
 Kerää lapsen terveystiedot.
 Ohjaa lapsen perustason jatkotutkimuksiin lähetteellä (lääkäri, terapeutit; kuten

psykologi, puheterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti):
 Motorinen kehityspoikkeama – lähete fysioterapeutin arvioon.
 Hienomotoriikan, visuomotoriikan ja hahmotuksen kehityspoikkeama –
lähete toimintaterapeutin (tai lievissä tapauksissa
erityislastentarhanopettajan) arvioon.
 Kielen kehityksen viive – lähete puheterapeutin (tai ohjaus lievissä
puheenkehityksen viivästymissä erityislastentarhan-opettajan) arvioon.
 Vaikeudet keskittymisessä, käyttäytymisessä tai epäily laaja-alaisesta
kehityksen ongelmasta – lähete psykologin arvioon.
- Jos psykologin tutkimuksessa herää epäily laaja-alaisemmasta kehityksen viiveestä tulee
harkita lähetteen tekoa erikoissairaanhoitoon (esim. jos tutkimustulokset jäävät tasaisesti alle
ikätason tai jos syntyy epäily diagnoosia vaativasta kehityksen poikkeavuudesta).
Erikoissairaanhoidossa lääkäri ottaa kantaa siihen tarvitaanko erikoissairaanhoidossa
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lisätutkimuksia diagnoosin asettamista varten (esim. kehitysvamma tai muu kehityksellinen
diagnoosi) tai ohjaa potilaan takaisin perusterveydenhuoltoon mikäli ei synny epäilyä
tarkempaa diagnoosia vaativasta kehityksellisestä poikkeavuudesta.

- Jos tulos osoittaa epätasaista kykyprofiilia psykologin tutkimuksessa ja lääkärin / lasten
neurologin arvion jälkeen ei herää epäilyä laaja-alaisemmasta kehitysongelmasta tai muusta
diagnoosia vaativasta kehityspoikkeavuudesta ei seurantaa toteuteta lastenneurologian
yksikössä.
 Tarvittaessa lapsen asia käsitellään moniammatillisessa työryhmässä jos kunnassa on

sellainen tai miten kunnassa on paikallisesti toiminta sovittu. Moniammatillisessa
työryhmässä tulee olla mukana hoitava lääkäri, terveydenhoitaja, psykologi,
sosiaalityöntekijä, puhe-, toiminta- ja fysioterapeutti.
 Ohjaa perheen tarvittaessa kunnan sosiaalityöntekijän vastaanotolle ja/tai
perheneuvolaan.
 Moniammatillinen työryhmä koordinoi lieväoireisten ja erikoissairaanhoidosta
jatkoseurantaan siirrettyjen lasten seurannan.
Aiheet erikoissairaanhoidon lähetteeseen
Kehitysviiveisen lapsen kohdalla on tärkeintä ongelman toteamisen jälkeen ohjata hänet
tarpeellisiin erityistyöntekijöiden ja psykologin tarkempiin tutkimuksiin kunnassa, ja tämän
kautta käynnistää tukitoimet paikallisesti lapsen kehityksen tukemiseksi (esim. lisätuki
päiväkotiin, terapiat, erityislastentarhaopettajan seuranta).
Paikallisten selvitysten käynnistämistä ja tukitoimien suunnittelemista pidetään sekä hyvin
tärkeänä että perusedellytyksenä ennen erikoissairaanhoitoon lähettämistä. Mikäli on vahva
epäily hyvin poikkeavasta kehityksestä, esim. infantiili autismista, tulee tukitoimien
suunnittelu ja erikoissairaanhoitoon lähettäminen tapahtua rinnakkain.
Harkittaessa lapsesta lähetteen tekoa lastenneurologille erikoissairaanhoitoon tulee lääkärin
arvioida tilanne ensin perusterveydenhuollossa. Lähetteen laatii lääkäri. Lähetteessä lääkäri
kirjaa itse hankkimansa anamnestiset tiedot ja suorittamansa statustutkimuksen löydökset.
Lähetteen liitteenä tulee olla neuvolan, terapeuttien, psykologin, päivähoidon ja koulun
yhteenvedot. Erikoissairaanhoidon tutkimusten jälkeinen jatkoseuranta määräytyy yksilöllisesti.
 Lähete tehdään lasten neurologian poliklinikalle, kun perusterveydenhuollon

selvityksessä lapsella on epäily:
o laaja-alaisesta kehityksen viivästymisestä,
o kehitysvammasta,
o muusta diagnoosia mahdollisesti vaativasta kehityksen poikkeavuudesta,
o muusta neurologisesta ongelmasta tai
o vaikeasta yksittäisen kehityksen osa-alueen viivästymisestä, kuten esim. vaikeaasteinen puheen kehityksen viivästymä.
• Esimerkki muusta diagnoosia mahdollisesti vaativasta kehityksen poikkeavuudesta: ADHD,
autismin kirjon poikkeavuus
• Esimerkki missä ei tarvita tarkempaa diagnoosia: normaalivariaatioon kuuluva
kehitysviivästymä, oppimisvaikeudet koulussa ilman epäilyä kehityksen muusta
poikkeavuudesta
Keskeiset lähetteessä vaadittavat tiedot
 Anamneesi (perhe-, raskausanamneesi ja synnytyskertomus), status sekä lääkärin arvio

tilanteesta.
 Kasvukäyrät, verikoevastaukset ja aikaisemmat selvitystulokset.
 Lausunnot, tutkimustulokset, asiantuntijoiden arviot (esimerkiksi LENE, KEHU).
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Hoidonporrastusperiaatteet
 Perustutkimukset toteutetaan perusterveydenhuollossa.
 Diagnostiset selvitykset tehdään erikoissairaanhoidossa.
 Seuranta päätetään yksilöllisesti diagnoosin ja vaikeusasteen mukaan.

Hoito erikoissairaanhoidossa
• Erikoissairaanhoito tarjoaa aina lääkärinarvion ja lääkärin arvion perusteella tarvittaessa
moniammaltillisen työryhmän selvityksen diagnoosia varten.
Palaute-epikriisissä vaadittavat tiedot
 Diagnoosi ja diagnoosinumero
 Tulee olla selkeä suositus kuntoutussuunnitelmaa, jatkohoitoa ja seurantaa varten.

Suositus, milloin mahdollisesti on tarvetta uudelle lähetteelle.
 Selkeä työnjako: mikä seuranta tapahtuu erikoissairaanhoidossa ja mikä

perusterveydenhuollossa.
 Epikriisikopio hoitavalle lääkärille ja tarvittaessa terveydenhoitajalle ja terapeuteille.

Tarvittaessa puhelinkontakti.
(Jokaisen terveyskeskuksen tulisi selventää omalääkäreiden palaute-epikriisien seurantaa.)
Hoito perusterveydenhuollossa
 Hoidon koordinoinnista ja seurannasta vastaa hoitava lääkäri erikois-sairaanhoidon

suositusten mukaan.
 Laatii tarvittaessa lausuntoja (C-todistus vammaistukea varten, kuntoutussuunnitelma,

tarvittaessa lastensuojeluilmoitus).
 Kuntoutus toteutetaan kunnassa siltä osin, kun se ei kuulu vaikeavammaisten

lääkinnälliseen kuntoutukseen, joka kuuluu KELA:n toimintaan.
Muut hoidon järjestämiseen liittyvät asiat
• Palveluketjuun liittyvät potilasohjeet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: puheterapeutti,
toimintaterapeutti, psykologiset testit ja fysioterapia
• Kehityshäiriöisten lasten seuranta voidaan toteuttaa myös Kårkulla kuntayhtymässä, Eskoon
sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä, (KIURU - Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja
peruspalvelukuntayhtymän kehityspoliklinikka – Kokkola).
Kunnan tukipalvelut:
 Vammaispalvelu:
 Vanhemmat ohjataan vammaispalvelun sosiaalityöntekijän

vastaanotolle. He tekevät anomuksen tarvittavista palveluista.
 Vapaamuotoinen lääkärintodistus tai kopio epikriisistä, B- tai C-

todistuksesta tai muu selvitys, josta käy ilmi vammaisen toimintakyvyn
rajoitteet tai hänen tarvitsema apu.
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987/380, asetus
1987/759:



Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, jolla
vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia
suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. (1987/380, 2§.)
Kunnan vammaispalvelu arvioi palveluiden tarpeen ja laatii
palvelusuunnitelman.
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Subjektiivinen oikeus: kuljetuspalvelu, palveluasuminen,
henkilökohtainen avustaja, päivätoiminta, asunnon muutostyöt,
apuvälineet ja laitteet asunnossa. Määrärahasidonnaisten palvelujen ja
tukitoimien korvaukset: kuntoutusohjaus, sopeutumiskuntoutus,
työkalut ja laitteet, ylimääräiset vaatekulut, erityisruokavalio, muut
palvelut ja tukitoimet.

 Lastensuojelu:
 Lastensuojelun tarpeen selvitys käynnistyy lastensuojeluilmoituksen

teosta. Lain 25 §:ssä on lueteltuna kaikki joiden tulee tehdä ilmoitus.
 Vanhemmat voivat myös itse ottaa yhteyttä lastensuojeluun ja pyytää

tukea ja apua.
Lastensuojelulaki 2007/417:
o

Ennaltaehkäisevä lastensuojelu, avohoito (esim. tukihenkilö /-perhe,
perhetyö), tukimuotona sijoittaminen avohoidossa, huostaanotto.

 Tukitoimet päivähoidossa / koulussa:
 Käynnistyy tavallisesti yhteistyössä vanhempien ja

päivähoitohenkilökunnan, opettajan ja oppilashuollon kanssa.
 Vapaamuotoinen psykologin, terapeutin tai lääkärin todistus.

Perusopetuslaki 1998/628, asetus 1998/85:


Tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tehostettu tuki
(oppimissuunnitelma), erityistuki (vaatii muodollisen päätöksen,
henkilö-kohtainen opetussuunnitelma), pidennetty oppivelvollisuus,
oppilashuolto, ryhmäkokojen säätely.

Laki lasten päivähoidosta 1973/36, asetus 1973/239:



Lasten ja hoitajien määrä tulee huomioida jos ryhmässä erityishoitoa
ja kasvatusta vaativa lapsi.
Päivähoito sosiaalisin perustein ja kasvatuksellisin perustein.

Kansaneläkelaitoksen tuet:
o Sairaanhoitokulut (esim. lääkkeet, matkat), erityishoitoraha, vammaistuki alle

16-vuotiaalle henkilölle, lääkinnällinen kuntoutus, kuntoutus- ja
sopeutumiskurssit
 Tarvitaan lääkärin tekemä B-, C- tai D-todistus.
 Käsittely käynnistyy lääkärintodistuksesta Kelassa, mutta etuuden
myöntäminen vaatii vanhempien tekemän anomuksen.
(erityislääkekorvauksen saamiseen tarvitaan vain lääkärintodistus)
Kolmas sektori










Mannerheimin lastensuojeluliitto
Folkhälsan
Vaasan seudun kehitysvammaisten tuki ry
Leijonaemot
Förbundet De Utvecklingssprördas Väl (FDUV)
Autismi- ja Aspergerliitto ry (Autismin kirjon Pohjalaiset)
Kehitysvammaliitto
Suomen CP-liitto ry (Vaasan seudun CP-yhdistys)
Lihastautiliitto (aluetoimisto Vaasassa)
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Palveluketjun päivitys

 Päivityksestä vastaavat palveluketjutyöryhmän puheenjohtaja ja lastenneurologian

ylilääkäri.
 Perusterveydenhuollon yksikkö koordinoi päivitystä.
 Päivitys tehdään joka toinen vuosi.

3.1.2014
Vaasan sairaanhoitopiiri
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