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1. Johdanto
Oulun kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ohjaa, johtaa ja kehittää lasten,
nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävää työtä. Suunnitelman avulla pyritään varmistamaan
lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvän toiminnan suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus,
pitkäjänteisyys sekä yhteistyö eri toimijoiden välillä. Oulun seudulle on laadittu lapsi- ja
nuorisopoliittinen ohjelma. Hyvinvointisuunnitelma konkretisoi Oulun kaupungin osalta
ohjelman toteuttamista. Muut lasten, nuorten ja perheiden palveluja ohjaavat lakisääteiset ja
suositusten mukaiset suunnitelmat ovat osa hyvinvointisuunnitelmaa (Liitteessä 1. keskeiset
suunnitelmat ja niiden tavoitteet).
Hyvinvointisuunnitelma on samalla Lastensuojelulain (417/2007 12§) mukainen suunnitelma
lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja
kehittämiseksi kunnassa. Lain mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy suunnitelman sekä seuraa ja
arvioi sen toteutumista vähintään kerran valtuustokauden aikana. Valtuuston tulee ottaa
suunnitelman toteuttaminen huomioon kunkin vuoden talous- ja toimintasuunnitelmassa.
Suunnitelma ohjaa konkreettisesti
kunnan hyvinvointija lastensuojelupolitiikkaa.
Suunnitelmien avulla valtio myös seuraa lasten ja nuorten hyvinvointityötä ja lastensuojelun
toteuttamista kunnissa. Suunnitelma on laaja-alainen ja koskee lasten ja nuorten kasvuoloja,
hyvinvoinnin edistämistä ja epäkohtien ehkäisemistä, vanhemmuuden tukea sekä lasten ja
nuorten erilaisia palveluja mukaan lukien lastensuojelupalvelut.
Lastensuojelulain 12§:n mukaan hyvinvointisuunnitelman tulee sisältää tiedot:
1. lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta
2. lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista
3. lastensuojelun tarpeesta kunnassa
4. lastensuojeluun varattavista voimavaroista
5. lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun
palvelujärjestelmästä
6. yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien
yhteisöjen ja laitosten välillä
7. suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta.
Hyvinvointisuunnitelma on laadittu hyvinvointipalveluiden ja sivistys- ja kulttuuripalveluiden
yhteistyönä.
Lisäksi
suunnitelman
laadintaan
ovat
osallistuneet
ympäristöja
yhdyskuntapalvelut, työllisyyspalvelut, lasten ja nuorten järjestötoimijat, poliisi, seurakunta,
ONE- Oulun nuorten edustajisto ja Oulun vaikuttaja nuoret. Suunnitelmatyötä koordinoi lasten
ja nuorten poikkitoiminnallisten palvelujen kehittämistyöryhmä. Hyvinvointisuunnitelma on
laadittu vuosiksi 2015–2016.
Nykytilan tarkastelulla pyritään luomaan kuva Oulun kaupungin toteuttamasta lasten, nuorten
ja perheiden hyvinvointipolitiikasta sekä lapsille, nuorille ja perheille tarjottavien palveluiden
sisällöstä ja painotuksista, palvelujen toimivuudesta, vastaavuudesta, riittävyydestä ja
resursseista suhteessa palvelutarpeeseen. Palvelujen nykytilan tarkastelun ensisijaisena
tavoitteena on tunnistaa sekä hyvin toimivat käytänteet ja prosessit että kehittämistä vaativat
asiat. Viimeisissä luvuissa esitellään tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2015–2016 sekä
kerrotaan niiden seurannan ja arvioinnin toteuttamisesta.
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2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin nykytila
Oulun kaupungissa väestörakenteelle on ominaista lasten ja nuorten runsas osuus.
Väestöllinen huoltosuhde on nyt ja ennusteiden mukaan myös tulevaisuudessa korkea.
Perheiden lukumäärä oli Oulussa vuoden 2012 lopussa 49652. Näistä lapsiperheitä oli noin 52
% (26021), joista noin 23 % (5878) oli yhden huoltajan perheitä.
Haasteena on pienituloisuuden ja pienituloisten lapsiperheiden määrän kasvu. Oulussa
suhteellisen pienituloisuusrajan alapuolelle jäävien lapsikotitalouksien osuus on kasvanut
pidemmän aikaa ja osuus on suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Pitkäaikaisesti (yli 10
kk) toimeentulotukea saaneiden yksinhuoltajakotitalouksien osuus on myös kasvanut Oulussa
kahden viimeisen vuoden aikana. Elokuussa 2014 työttömiä oli Oulussa 16,1 % työvoimasta.
Väestön koulutustaso on Oulussa noussut tasaisesti, mutta toisaalta koulutuksen ulkopuolelle
jäävien nuorten osuus on kasvanut viime vuosina. Oulussa nuorisotyöttömien osuus on ollut
muihin suuriin kaupunkeihin ja koko maan keskiarvoon verrattuna suurempi useiden vuosien
ajan. Vuonna 2013 alle 25-vuotaiaita työttömiä oli kuukaudessa keskimäärin 2 549 henkilöä
(18,2 % kaikista työttömistä). Elokuussa 2014 10,1 % 15–24 –vuotiaista oululaisista oli
työttömänä. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on noussut Oulussa tasaisesti vuodesta
2010 lähtien. Vuonna 2013 pitkäaikaistyöttömiä oli keskimäärin kuukaudessa 3 425 henkilöä
(24,5 % kaikista työttömistä). Työttömyyden vaikutukset heikentävät kuntalaisten
hyvinvointia niin välittömästi kuin välillisestikin. Työkyvyttömyyseläkettä saavien 16–24 –
vuotiaiden nuorten osuus on myös korkea verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin (1 %
ikäryhmästä vuonna 2012). Noin puolella syyt työkyvyttömyyteen löytyivät mielenterveyden ja
käyttäytymisen häiriöistä. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ovat myös suurin
terveydellinen syy kutsuntaikäisten vapauttamiseen asepalveluksesta joko väliaikaisesti tai
kokonaan. Oulun ikävakioitu sairastavuusindeksi oli vuonna 2011 kaikkien huomioitavien
sairauksien osalta 113,4 ja mielenterveysindeksi oli 129,1. Nämä luvut kertovat siitä, että
sairastavuus on Oulussa suurempaa kuin maassa keskimäärin. Indeksissä luku 100 kertoo
koko maan väestön sairastavuuden keskiarvon.
Joka toinen vuosi toteutettavan kouluterveyskyselyn mukaan valtaosa nuorista kokee
terveydentilansa hyväksi. Kouluoloihin ollaan tyytyväisiä ja kokemus oppilashuollon tuesta on
lisääntynyt. Nuorten terveystottumukset ovat parantuneet: päivittäinen tupakointi ja
humalajuominen ovat vähentyneet, liikunta ja aamupalan syönti ovat lisääntyneet,
suuhygienia on parantunut. Nuorten ylipainoisuus on myös vähentynyt. Poikkeuksena
positiiviseen kehitykseen on nuorten huumeiden kokeilu, joka on kyselyn perusteella
lisääntynyt.
Hyvinvointia heikentävät olosuhteet ja elämäntavat näkyvät myös rikostilastoissa ja
lastensuojelussa. Vuonna 2013 Oulussa rikosten määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna.
Eniten kasvoivat omaisuusrikokset. Poliisin tietoon tulleet huumausaineiden käyttörikokset
1000 asukasta kohden olivat vuonna 2012 3,2, kun vastaava luku oli vuonna 2011 2,9.
Nuorten tekemistä rikoksista ja perheväkivallasta on tietoa liitteessä 3. Kodin ulkopuolelle
sijoitettuna olleiden 0-17-vuotiaiden lasten määrä ja osuus samanikäisestä väestöstä on
noussut Oulussa vuoteen 2012 saakka. Vuonna 2013 kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli 610
lasta ja osuus samanikäisestä väestöstä oli 1,4 %. Sijoitettuna olleiden lasten osuus
ikäluokasta pieneni vuoteen 2012 verrattuna. Erityisesti mielenterveysongelmat ja päihteiden
liikakäyttö näkyvät lastensuojelutyössä.
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3. Lasten ja nuorten palveluja ohjaava kaupungin strategia ja
keskeiset tavoitteet
Oulun kaupungin strategiassa korostuu kuntalais- ja asiakaslähtöisyys. Lapset ja nuoret
nähdään tulevaisuuden tekijöinä. Lisäksi korostetaan kuntalaisen hyvinvointia, jota edistävät
vaikuttavat, hyvin järjestetyt palvelut sekä kuntalaisten terveellinen ja liikunnallinen
elämäntapa.
Palvelujen järjestämisohjelmassa linjataan kaupunkistrategiaa täsmentävät, kuntalaisen
hyvinvointia koskevat keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2015–2017. Tavoitteena on
siirtää
lapsille,
nuorille
ja
lapsiperheille
suunnattujen
palveluiden
painopistettä
ennaltaehkäiseviin
ja
kevyempiin
palveluihin
ja
tukea
heitä
arjen
kasvuja
kehitysympäristöissä. Koulutus ja oppiminen on nostettu keskeiseksi hyvinvointitekijäksi.
Nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuun toteutuminen nähdään erityisen tärkeänä.
Vaikuttavilla, laadukkailla ja oikea-aikaisilla peruspalveluilla voidaan ennaltaehkäistä
ongelmien syntyä ja vähentää erityispalvelujen käyttöä. Hyvin toimivat peruspalvelut
muodostavat kuntalaisten palvelujen ytimen. Erityispalveluilla tuetaan yksilöiden selviytymistä
silloin kun peruspalvelut eivät riitä. Tämä edellyttää eri palveluiden, resurssien sekä osaamisen
yhteistarkastelua. Tavoitteena on, että palvelut kootaan kuntalaisen näkökulmasta
saumattomiksi palveluketjuiksi lisäämällä eri toimijoiden ja osaajien yhteistyötä.
Hyvinvointia edistää myös lasten, nuorten ja lapsiperheiden osallisuuden vahvistaminen.
Kuntalaisten hyvinvointia edistetään ja ongelmia ehkäistään parhaiten tukemalla heitä
pärjäämään arjessa ja toimimaan aktiivisena yhteisönsä jäsenenä.
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluita on Oulussa tarkasteltu kolmella tasolla. Kaikille
sunnatuilla ns. vihreän tason palveluilla vastataan kuntalaisen perustarpeisiin hyvinvoinnin
edistämiseksi ja itsenäisen selviytymisen tukemiseksi. Vihreissä palveluissa korostetaan
ennaltaehkäisevää toimintakulttuuria ja palvelutarpeiden ennakointia. Keltaisen tason
palveluilla vahvistetaan elämänhallintaa ja toimintakykyä joko säännöllisesti tai lyhytaikaisesti
jonkin ongelman tai vaivan hoitamiseksi. Punainen taso sisältää vaativaa tai
ympärivuorokautista palvelua.

Kuva 1. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelutarpeet ja niihin vastaaminen jaoteltuna kolmelle vaativuustasolle
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Elämänkaaren mukaisessa palveluiden tarkastelussa lasten ja nuorten palveluketjut/ prosessit
on jaoteltu tarkemmalla tasolla seuraavasti:

Kuva 2. Lasten ja nuorten prosessit

Oulun palveluverkkoa ollaan uudistamassa. Oulussa sivistys- ja kulttuuripalvelut on järjestetty
monialaisella aluemallilla, jossa varhaiskasvatus- opetus-, nuorisopalvelut sekä kulttuuri- ja
liikuntapalvelut järjestetään neljällä eri maantieteellisellä alueella, joita ovat pohjoinen,
itäinen, keskinen ja eteläinen. Palvelut keskitetään alueellisiin monipalvelukeskuksiin ja
monitoimitaloihin, jossa palvelut ovat helposti saavutettavissa yhdestä paikasta ja jossa
moniammatilliselle
yhteistyölle
sekä
asiakasohjaukselle
tarjoutuu
luontevat
toimintaedellytykset. Myös muiden julkisten ja järjestöjen tarjoamia palveluja voidaan tuoda
osaksi monipalvelukeskusmallia.
Hyvinvointipalveluissa sosiaali- ja terveyspalvelut järjestettäneen hyvinvointialueilla, joilla on
yksi tai kaksi hyvinvointikeskusta ja mahdollisesti hyvinvointipisteitä. Alueet ovat pohjoinen,
itäinen, keskinen ja eteläinen. Hyvinvointikeskuksista Kiimingin hyvinvointikeskus, Yli-Iin ja
Ylikiimingin hyvinvointipisteineen on aloittanut toimintansa maaliskuussa 2014 ja
Kontinkankaan hyvinvointikeskus tammikuussa 2015.
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki tuo muutoksia kunnan rooliin sosiaali- ja
terveyspalveluiden järjestämisessä. Kunnan yhteinen hyvinvointipolitiikka ja hyvinvointia
edistävien toimien sekä ennaltaehkäisevän työn rooli ja kokonaisuus ovat vuodesta 2017
alkaen uusien haasteiden edessä. Kunnissa tarvitaan tuolloin yhteistä tietojohtamista ja
strategisia tavoitteita vielä nykytilannettakin enemmän, jotta kuntalaisten hyvinvoinnin
kokonaisuus pysyy hallinnassa. Uusi sosiaalihuoltolaki tuo osaltaan muutostarpeita lasten,
nuorten ja perheiden palveluihin. Uudistukset tulevat voimaan asteittain: kotipalvelua koskeva
uudistus vuoden 2015 alusta ja muu lainsäädäntö pääosin huhtikuussa 2015. Lastensuojelun
kiireellistä sijoitusta koskevat lastensuojelulain muutokset tulevat voimaan vuoden 2016 alusta
(Liite 2).
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Kuva 3. Keskeiset tavoitteet ja mittarit lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Moniammatillista – ja monialaista yhteistyötä on Oulussa kehitetty segmenteittäin vastaamaan
tietyn ikä- tai asiakasryhmän tarpeisiin. Monialaisen yhteistyön kehittäminen on näin toimien
ollut konkreettisempaa ja sitä on tehty arjen toimintaympäristöissä yhdessä henkilöstön ja osin
asiakkaidenkin kanssa. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden poikkitoiminnallisen kehittämistyön
keskeisimpiä tuloksia ovat hyvinvointineuvola, hyvinvointikoulu ja Byströmin nuorten palvelut
(Liite 4.), joissa on luotu toimintamallit ja rakenteet arjen käytännön työn tukemiseksi.
Moniammatillisen yhteistyön onnistumiseksi on tärkeää tuntea toisten ammattilaisten työ ja
osaaminen. Oikeanlainen toiminnan rakenne mahdollistaa myös ammattilaisten väliset nopeat
konsultoinnit, jolloin voidaan ratkaista joustavasti monia asioita. Toimivassa monialaisessa
yhteistyössä asiakas ja hänen läheisensä nähdään keskeisessä roolissa oman hoidon ja
palvelun suunnittelussa ja toteuttamisessa. Vaikkakin eri toimintamallit kohdentuvat tiettyihin
ikäryhmiin tai elämänkaaren vaiheeseen otetaan aina huomioon koko perheen tilanne.

4. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja kasvuolojen
kehittäminen
4.1 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen
Nykytila:
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen on kirjattu strategisiin tavoitteisiin.
Tavoitetta toteutetaan alueellisin ja monialaisin toimintamallein. Hyvinvointineuvolan,
hyvinvointikoulun ja Byströmin nuorten palvelujen kehittämistyön lisäksi on meneillään
erilaisia. kehittämisen kokonaisuuksia mm. nuorisotakuuhanke, kokonainen koulupäivä,
joustava esi- ja alkuopetus, ehyt koulupolku ja tuen polku lähikouluperiaatteen pohjalta,
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja Timeout! Aikalisä! -toiminta.

6
Oulun kaupungissa on laadittu Terveysliikunnan vaikutusten arvioinnin suunnitelma (2013),
johon on kirjattuina myös lasten ja nuorten osalta toimenpide-esityksiä. (Liite 1.)
Terveysliikuntaa edistetään parhaiten tukemalla lapsen ja nuoren mahdollisuuksia toteuttaa
liikunnallista elämäntapaa yhteistyössä eri kasvu- ja kehitysympäristöissä toimivien tahojen
kanssa. Harrastusten ja liikuntapaikkojen ohella arkisissa tilanteissa tapahtuva liikkuminen ja
liikuttaminen edistää myönteistä ja aktiivista asennetta liikuntaa kohtaan. Myönteiset
liikuntakokemukset vahvistavat lasten ja nuorten sosiaalisia suhteita ja terveyttä.
Tasa-arvoinen taide ja kulttuuri ovat keskeisiä hyvinvointitekijöitä. Erilaiset harrastus- ja
järjestötoiminnat sekä liikunta edistävät myös hyvinvointia. Lapsilla ja nuorilla on erilaiset
mahdollisuudet esim. harrastamiseen ja itsensä toteuttamiseen riippuen asuinpaikasta,
perheen varallisuudesta tai vanhempien voimavaroista kannustaa harrastuksissa.
Kehittämistarpeet:
Alueelliset, suunnitelmalliset ja tarvelähtöiset kunnan ja järjestöjen palveluja hyödyntävät
hyvinvointia edistävät toiminnat.
Lapsille ja nuorille olisi turvattava taiteen ja kulttuurin saavutettavuus ja saatavuus.
Vähävaraisten tai syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia olisi
mahdollistettava esimerkiksi harrastusliikuntamahdollisuuksien ja lähiliikuntapaikkojen sekä
koulun kerhojen kautta. Yhteistyö kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa on tässä kohdin
oleellista.

4.2 Lapsinäkökulman huomioon ottaminen yhdyskuntasuunnittelussa
Nykytila:
Maankäyttö- ja rakennuslaki, sekä maankäyttö- ja rakennusasetus velvoittavat alueiden
maankäyttöä ja kaavoitusta suunniteltaessa arvioimaan välittömät ja välilliset vaikutukset
tarpeellisissa määrin mm. ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön. Maankäytön suunnittelun
osana kuuluu aina myös lasten ja nuorten olosuhteiden ja tarpeiden huomioiminen. Arvioinnin
tekeminen on mahdollista tehdä myös yhteistyössä osallisten kanssa. Vaikutuksia arvioidaan
mm. liikenneturvallisuuden, leikkipaikkojen, pelikenttien, koulujen ja puistojen sijoittumisen
sekä lasten ympäristöjen ja koulumatkojen osalta. Uusilla asuinalueilla on haasteena järjestää
varhaiskasvatus- ja koulupalvelut vastaamaan nopeasti kasvavaan kysyntään. Vuonna 2014 on
valmistunut leikkipuistojen kehittämissuunnitelma, josta tarkemmin liitteessä 1.
Lapsivaikutusten arviointia on tehty osassa hankkeista (case Kastellin koulu).
Osallistumistilaisuudet ovat samalla arkkitehtuurikasvatusta, joihin myös lapset ja nuoret ovat
tervetulleita
(Höyhtyä,
Kaukovainio,
Hiukkavaara
piknik-työpajat,
Oulunsalon
keskusleikkipuisto).
Kehittämistarpeet:
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden osallistuminen yhdyskuntasuunnitteluun tulisi varmistaa
rakenteiden kautta.
Palveluiden ja palveluverkon suunnittelussa huomioidaan aina joukkoliikenne sekä palveluiden
saavutettavuus erityisesti autottomien perheiden näkökulmasta.
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4.3 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden peruspalveluista huolehtiminen
Nykytila:
Lapsiperheille on Oulussa hyvin saatavilla asuntoja. Lapsiperheiden ahtaasti asuminen on
selkeästi vähäisempää kuin koko maassa keskimäärin. Oulussa kuitenkin häätöjä sekä
maksuvaikeuksia vuokranmaksussa on suurista kaupungeista eniten. Lisäksi sisäinen
muuttoliike on suurta. Tämä koskee myös lapsiperheitä. Asumisen ongelmiin pyritään
vastamaan harkinnanvaraiselle toimeentulotuella sekä asumisen ohjauksella. Oulu on mukana
myös
valtakunnallisessa
Nuorten
asunnottomuuden
ennaltaehkäisyhankkeessa
ja
Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisen hankkeessa (Paavo II), jotka ovat osa
Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa.
Subjektiivinen oikeus päivähoitoon toteutuu ja avoimen varhaiskasvatuksen vaihtoehtoja on
tarjolla koko- ja osapäivähoidon rinnalla. Avoimen varhaiskasvatuksen palvelut ovat perheille
maksuttomia ja niitä tarjotaan maantieteellisesti ympäri Oulua. Lapsen kasvun ja oppimisen
tuki järjestetään osana lapsen arkea ja päivittäistä varhaiskasvatustoimintaa yhteistyössä
lapsen huoltajan kanssa. Varhaiskasvatuksen palveluohjaus neuvoo ja ohjaa perheitä kaikissa
kunnallisiin ja yksityisiin varhaiskasvatuspalveluihin liittyvissä asioissa.
Suurin osa lapsista ja nuorista voi hyvin. Perusopetuksessa ja lasten kokonaisvaltaiseen
hyvinvointiin ja tuen järjestämiseen on kiinnitetty huomiota. Hyvinvoinnin haasteisiin on voitu
vaikuttaa useilla kohdennetuilla toimenpiteillä. Ryhmäkokoja on pienennetty opetusministeriön
kohdennetulla valtionavustuksella, jota on suunnattu erityisesti niihin kouluihin ja
oppilasryhmiin, joissa tarve on ollut suurin. Samoin pedagogisia menetelmiä ja toimintamalleja
on kehitetty huomioimaan erilaisten oppimistarpeiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet
(esim. samanaikaisopetus, palkittaminen). Koulutuksellisen tasa-arvon tukemiseen tarkoitettu
avustusta on vuosittain kohdennettu kouluihin ja alueille, joissa on keskimääristä enemmän
maahanmuuttajia ja työttömyyttä sekä väestön koulutustaso on alhainen. Kouluilla on valmius
tukea oppilaan oppimista ja hyvinvointia opetussuunnitelmassa kuvatuilla toimenpiteillä.
Oppimisen haasteisiin voidaan vaikuttaa erilaisten pienryhmien ja tuen muotojen kautta.
Lasten ja nuorten hyvää arkea tuetaan kouluilla lisäksi kouluruokailun, kouluterveydenhuollon
ja kerhotoiminnan avulla.
Nuorisopalveluilla
on
kattava
nuorisotilaverkosto.
Tiloilla
tarjotaan
matalankynnyksen palveluja lapsille ja nuorille heidän vapaa-ajallaan.

maksuttomia

Neuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut toteutetaan asetuksen mukaisesti.
Palvelut ovat suunnitelmallisia ja perustuvat koko perheen huomioimiseen. Suun
terveydenhuollossa tehdään tarkastukset 1., 5. ja 8.- luokkalaisille sekä lisäksi yksilöllisten
tarpeiden mukaiset tarkastukset tarvittaessa. Näistä palveluista on kerrottu tarkemmin
Ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelmassa, josta tarkemmin liitteessä 1.
Hyvinvointineuvolan toimintamalli on laajennettu koko Oulun kaupungin alueelle ja
hyvinvointikoulun toimintamallia kouluikäisten lapsien ja lapsiperheiden tueksi ollaan
kehittämässä. Hyvinvointineuvolan ja hyvinvointikoulun toimintamallien kehittäminen luo
luontevia paikkoja järjestötoimijoiden ja perheiden omaehtoiselle matalan kynnyksen
toiminnalle. Oulun kaupungissa järjestetään erilaista ryhmätoimintaa lapsille, nuorille ja
lapsiperheille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Perhetyötä ja muita perhepalveluita on
saatavilla ja niitä kehitetään edelleen. Taideneuvolatoimintaa ollaan käynnistämässä osana
hyvinvointineuvolatoimintaa.
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Järjestöt
ja
yhdistykset
ovat
perinteisesti
tarjonneet
erilaisia
osallistumisja
harrastusmahdollisuuksia lapsille, nuorille ja lapsiperheille heidän omilla asuinalueillaan.
Oulussa on kehitetty Voimaperhe/ ESKO-hankkeessa järjestöjen ja kaupungin lapsiperheiden
hyvinvointia edistävä alueellinen toimintamalli, jonka tavoitteena on, että lapsilla ja perheillä
olisi helposti löydettävää hyvinvointia edistävää järjestölähtöistä toimintaa asuinalueellaan.
Toimintaa toteutetaan Oulussa neljällä alueella ja tavoitteena on toiminnan laajentaminen koko
kaupunkia koskevaksi. Kaupungin ja seurojen /yhdistysten yhteistyön tehostaminen
mahdollistaa monipuolisempia liikuntapalveluita Esimerkiksi Paku-projektin kokemus on
osoittanut, että urheiluseuroja syntyy myös ei-kilpailullisiin tavoitteisiin ja seurat laajentavat
toimintaansa yleishyödylliseen/terveyttä edistävään liikuntaan.
Kehittämistarpeet:
Palveluverkon suunnittelussa tulee huomioida lasten, nuorten ja lapsiperheiden näkökulma.
Esimerkiksi koulujen lakkauspäätösten yhteydessä on asukkaiden (myös lapsien) kuuleminen
tärkeää. Pitenevät koulumatkat ovat pienille koululaisille raskaita.
Palveluiden kehittämisessä ennaltaehkäisevään työhön panostaminen on erityisen tärkeää,
esimerkiksi perhepalvelun resursoinnin kohdentamisen kautta. Kotipalvelua tulisi myös olla
saatavilla koko kaupungin alueella esimerkiksi kolmannen sektorin kautta järjestettynä.
Järjestöt toimivat lähellä perheiden arkea ja niillä on kokemusta kotiin annettavasta tuesta.
Erityisesti haavoittuvassa asemassa tai elämäntilanteessa perheille tulisi suunnata kevyitä
tukitoimia (esim. kodinhoito), jotta arki sujuisi.
Opiskeluterveydenhuoltoa
sekä
koululaisten
ja
opiskelijoiden
ennaltaehkäisevää
mielenterveystyötä tulisi kehittää edelleen siten, että koululaisten ja opiskelijoiden psyykkisen
tuen ja hoidon palvelut ovat vaikuttavia ja riittävän ajoissa toteutuvia ja kehitettäisiin
esimerkiksi ryhmätoiminnan muotoja.

4.4 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraaminen
Nykytila:
Vuosittain
talousarviovalmistelun
yhteydessä
tarkasteltava
hyvinvointikertomus
on
seurantajärjestelmä, jossa kootaan väestö- ja asiakkuustietoja sekä kouluterveyskyselyn,
asiakaskyselyn ja Tea-viisarin tietoja. Tämän lisäksi tehdään joitakin erillisiä esimerkiksi kouluja oppilaitoskohtaisia hyvinvointikyselyitä. Yksittäisen lapsen ja perheen hyvinvointia seurataan
mm.
neuvolaja
kouluterveydenhuollon
tarkastusten
yhteydessä,
varhaiskasvatussuunnitelmissa ja erilaisissa asiakassuunnitelmissa. Näitä tietoja ei kuitenkaan
tarkastella ja analysoida systemaattisesti.
Kehittämistarpeet:
Tuotettua tietoa on paljon, mutta sen analysointi ja hyödyntäminen on vielä osin puutteellista.
Hyvinvointia kuvaavien ja edistävien indikaattoreiden kehittämistä tulisi jatkaa osana
hyvinvointikertomustyötä. Tuotetun tiedon analysoinnin kautta voitaisiin paremmin vaikuttaa
työn ja resurssien oikein kohdentamiseen.
Hyvinvointitieto on entistä tärkeämpää Sote-uudistusten vuoksi,
hyvinvoinnin tila ja tarvittavat toimenpiteet ovat kuntatasolla tiedossa.

jotta

kuntalaisten
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4.5 Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen
Nykytila:
Oulun kaupungin palveluita suunniteltaessa lapset, nuoret ja perheen pyritään ottamaan
mukaan palveluiden kehittämiseen ja kuulemaan heitä aidosti. Osallistavalle toimintatavalle ei
ole kuitenkaan vielä täysin toimiva rakennetta, joka varmistaisi aina osallistamisen
toteutumisen. Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus osallistua erilaisiin osallisuushankkeisiin,
kaupunkikokouksiin ja foorumeihin sekä antaa palautetta kaupungin palveluista. Esimerkiksi
hyvinvointikeskussuunnittelussa on osallistettu eri muodoin kaiken ikäisiä kuntalaisia. Myös
hyvinvointikertomukseen kootaan kokemustietoa eri kansalaisryhmiltä ja palveluiden
käyttäjiltä, muun muassa nuorilta. Osallisuus on myös syrjäytymisen vastavoima, sillä
ulkopuolisuuden kokemukset yhdistyvät voimakkaasti heikoksi koettuun hyvinvointiin. Tämä
vuoksi tulee heikompiosaisten nuorten osallisuuden muotoja kehittää siten, että myös heidän
osallisuutensa varmistetaan.
Keväällä 2014 valmistui osallisuuden selvitys lasten ja nuorten osallisuuden kehittämisestä
koko Sivistys- ja kulttuuritoimen (Siku) toimialalta. Tähän asti lasten ja nuorten osallisuuden
kehittäminen on ollut lähinnä nuoriso- ja opetuspalveluiden vastuulla, mutta nyt mukaan
tulivat myös muut Siku:n toimijat eli myös varhaiskasvatus, kulttuuri ja liikunta.
Osallisuustyötä on tehty kaikissa näissä toimijaryhmissä jo aikaisemminkin, nyt tehtiin
yhteinen selvitys, jossa koottiin eri osallisuustoimijat. Selvitykseen liittyi myös osio, jossa
määriteltiin Siku:n lasten ja nuorten osallisuuden kehittämiskohteet. Selvityksessä todettiin,
että nykyinen tapa johtaa osallisuustoimintoja ei ole omiaan tukemaan koko organisaation
osallisuutta. Tämän vuoksi perustettiin syksyllä 2014 Siku:n osallisuuden yhteinen
ohjausryhmä, jonka tavoitteena on huolehtia osallisuuden toteutumisesta kaikessa toiminnassa
eri yksiköissä.
Oulussa toimii 15 alueellista lasten ja nuorten vaikuttajaryhmää. Lisäksi Oulussa on vaaleilla
valittu Oulun Nuorten Edustajisto, ONE. One:n tehtävänä on saada nuorten ääni kuuluviin mm.
päätöksenteossa. Alueryhmät ja One osallistuvat vuosittain Oulussa järjestettävään nuorten
kaupunkikokoukseen. Oulussa toimii hyvinvointipalveluissa Oulun Vaikuttajat – ryhmä, jonka
mielipiteitä kuullaan mm. lastensuojelun kehittämisessä. Kouluilla on oppilaskuntatoimintaa ja
vanhempaintoimikuntia. Päiväkodeissa on meneillään osallisuuden voima-projekti ja Vihreä
Lippu -toimintaa.
Kehittämistarpeet:
Lasten ja nuorten osallistuminen palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen tulisi varmistaa
rakenteiden kautta koko kaupungin tasolla. Lapset ja nuoret tulee osallistaa ja aktivoida heitä
koskevien suunnitelmien ja toimenpiteiden laatimisessa. Heitä tulee mm. ottaa koulu- ja
oppilaitoskohtaiseen oppilashuollon ja koulun toiminnan suunnittelutyöhön entistä vahvemmin
mukaan.
Osallisuuden edistämiseen ja kuulemiseen on olemassa lukuisia hyviä työmenetelmiä ja myös
koulutettuja kokemusasiantuntijoita. Heidän asiantuntemuksensa käyttöä palvelujen
suunnittelussa on syytä hyödyntää yhä enemmän.
Oulun kaupungin tilojen tulisi olla myös jatkossa järjestöille ja yhdistyksille maksuttomia.
Tämä mahdollistaa kansalaisjärjestötoiminnan toteuttamisen sekä lasten, nuorten ja perheiden
osallistumisen lähellä omaa kotiaan

10

5. Kasvatusta tukevat palvelut
5.1 Vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä ja erityisen tuen tarpeen
tunnistaminen
Kaikilla kunnan viranomaisilla on velvollisuus pyrkiä tukemaan vanhempia heidän
kasvatustehtävässään. Kasvatuksen tukemisella tarkoitetaan laajasti ottaen kaikkia sellaisia eri
viranomaisten yhteistyöhön perustuvia toimia, joilla pyritään kehittämään lapsiperheiden ja
heidän välittömän arkiympäristönsä mahdollisuuksia edistää lasten suotuisaa kasvua ja
kehitystä. Lähtökohtaisena periaatteena on, että lapsia ja nuoria tuetaan ensisijaisesti heidän
luonnollisissa arki- ja kehitysympäristöissään. Jokainen lapsi, nuori tai lapsiperhe voi tarvita
tukea elämän eri tilanteissa eripituisia aikoja. Oikea-aikaisen tuen tarjoaminen vähentää
yleensä muiden toimenpiteiden tarvetta jatkossa.
Nykytila:
Oulun kaupungissa vanhempia tuetaan heidän kasvatustehtävässään kunnan peruspalvelujen
piirissä.
Vanhempien
ja
ammattilaisten
välinen
suhde
nähdään
enenevästi
kasvatuskumppanuutena.
Kehitetyillä monialaisen
yhteistyön
rakenteilla
esimerkiksi
hyvinvointineuvolan ja hyvinvointikoulun toimintamalleilla halutaan varmistaa, että perhe saa
tarvittaessa tiivistä tukea eri elämäntilanteissa varhaisessa vaiheessa ennen kuin ongelmat
vaikeutuvat. Yhdessä perheen kanssa sovitaan tavoitteet ja tehdään suunnitelma etenemisestä
ongelmien ratkaisemiseksi.
Vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä toteutuu suhteellisen monipuolisten tukimuotojen
kautta, mm. ryhmätoiminta on moninaista. Oulussa toimii kaikille suunnattuja avoimia ryhmiä
sekä ryhmiä enemmän tukea tarvitseville perheille. Ryhmätoimintaa toteutetaan omana
toimintana ja myös yhteistyössä seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Perheitä ohjataan myös
kolmannen sektorin kerhoihin ym. toimintaan mukaan.
Perheille tarjotaan myös perhetyötä, jonka tavoitteena on tukea ja auttaa lapsiperheiden
elämänhallintaa ja selviytymistä arjessa. Tarvittaessa perheet voivat käyttää maksullista
lastenhoitoapua, jota järjestävät mm. Lintulammen asukastupa ja Mannerheimin
lastensuojeluliito. Oulussa perhepalveluiden kokonaisuutta ollaan kehittämässä osana
hyvinvointikeskussuunnittelua huomioiden alueiden tarpeet.
Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja
keskinäinen kunnioitus. Kodin ja koulun yhteistyössä otetaan huomioon perheiden moninaisuus
ja yksilölliset tiedon ja tuen tarpeet. Erityisen tärkeää yhteistyö on oppilaan koulupolun
nivelvaiheissa sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukea suunniteltaessa ja toteutettaessa.
Henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi yhteistyössä hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa.
Voidakseen huolehtia kasvatustehtävästään huoltajan tulee saada tietoa lapsensa oppimisen ja
kasvun edistymisestä sekä mahdollisista poissaoloista. Lisäksi huoltajalle kerrotaan opetuksen
järjestämisen keskeisistä asioista, kuten opetussuunnitelmasta, oppimisen tavoitteista,
oppimisympäristöistä ja työtavoista, oppimisen tuesta ja oppilashuollosta, arvioinnista ja
todistuksista sekä opiskeluun liittyvistä valinnoista ja lukuvuoden erilaisista tapahtumista.
Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla. Oppilaiden yksilöllisten
tarpeiden huomioon ottaminen edellyttää sekä opettajien että oppilasta tukevan henkilöstön
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yhteistyötä opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Vastuu kodin ja koulun yhteistyön
edellytysten kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä. Kodin ja koulun yhteistyössä luodaan
pohjaa
myös
huoltajien
keskinäiselle
vuorovaikutukselle
ja
esimerkiksi
vanhempainyhdistystoiminnalle.
Vanhempaintoimikunnat ovat mukana yhteisöllisten tapahtumien järjestämisessä sekä
osallistuvat kouluntoiminnan kehittämiseen ja päätöksenteon valmisteluun. Esimerkiksi
käynnissä olevaan opetussuunnitelmatyöhön vanhemmat ja lapset ovat osallistuneet monin eri
tavoin. Luokkien vanhempaintiimit voivat toimia opettajan ja muun henkilöstön tukena esim.
luokan yhteisöllisyyden edistämiseksi tai kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi.
Oulussa toimii Vanhempien Akatemia- hanke, jonka tarkoituksena on tukea vanhemmuutta
jakamalla
tietoa
ja
käytännön
työkaluja
vanhempia
ja
perhettä
koskevissa
kasvatuskysymyksissä. Hankkeessa on luotu verkostopohjaiseen työskentelyyn ja tutkittuun
tietoon pohjautuva malli vanhemmuuden tukemisesta Oulun seudulla. Myös monet muut
järjestöt tukevat vanhemmuutta eri tavoin.
Kehittämistarpeet:
Elämänkaaren mukaisten toimintamallien vakiinnuttaminen ja pitkäjänteinen monitoimijainen
kehittäminen alueen tarpeiden mukaisesti jatkuu.
Murrosikäisten nuorten vanhempien tuen tarpeisiin vastaamisessa on puutteita, jotka tulisi
huomioida palveluiden kehittämisessä.
Perhepalveluiden kokonaisuuden kehittäminen on kesken. Sekä perhetyötä että kotipalvelua
tulisi kehittää yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa
Vanhempien roolia koulutyössä tulisi vahventaa erilaisten teema-, tapahtuma- ja
aktivointimenetelmien avulla. Vanhempien osallistuminen koulun toimintaan edistää
kasvatuskumppanuutta, keskinäistä luottamusta ja yhteistä ymmärrystä kasvatuksen
tavoitteista.

5.2 Lapsen ja nuoren koulunkäynnin tukeminen
Nykytila:
Kouluilla ja oppilaitoksissa tarjottava tuki koostuu pedagogisista ja oppilas- ja
opiskelijahuollollisista palveluista, jotka ovat kiinteä osa koulun kasvatus- ja opetustoimintaa.
Lapsen ja nuoren koulunkäynnin tukeminen tehdään yhteistyössä vanhempien ja kaikkien
lapsen kanssa toimivien ammattilaisten kanssa.
Pedagogisen tuen järjestämisen lähtökohtana ovat ennakointi, tuen oikea-aikaisuus,
suunnitelmallisuus ja asteittainen tehostaminen. Tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja
erityinen tuki. Kolmiportainen tuki esi- ja perusopetuksessa muodostaa kokonaisuuden, jonka
järjestämisessä tulee huomioida sekä yksittäisen oppilaan että koko ryhmän valmiudet ja tuen
tarpeet. Tukiopetuksesta, osa-aikaisesta erityisopetuksesta, tulkitsemis- ja avustajapalveluista
sekä erityisistä apuvälineistä on säädetty perusopetuslaissa. Näiden lakisääteisten
tukimuotojen avulla voidaan parantaa oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisvaikeuksia.
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Pedagogisen tuen suunnittelu ja tuen tarpeiden arviointi tehdään oppilaan, huoltajien ja
moniammatillisen oppilashuollollisen verkoston yhteistyönä. Lähtökohtaisesti kaikki tuki
pohjautuu laadukkaaseen perusopetukseen, jossa monipuolisten oppimisympäristöjen,
eriyttämisen, joustavien opetusjärjestelyjen ja muiden pedagogisten ratkaisujen avulla voidaan
huomioida oppilaan moninaiset oppimistarpeet. Yleisessä tuessa tehostetaan opetuksen
pedagogisia tukikeinoja oppilaan tarpeiden mukaisesti.
Kun siirrytään yleisestä tuesta
tehostettuun tukeen, kirjataan oppimissuunnitemaan pedagogisen selvityksen perusteella tuen
tarpeet, toteuttamistavat, vastuuhenkilöt ja seuranta. Jos edellä mainittu tuki on riittämätön,
niin tehdään pedagoginen arvio erityisentuen tarpeesta, missä oppilaan oppimiselle asetettuja
tavoitteita, tuen määrää ja keinoja lisätään.
Tuen järjestämisessä hyödynnetään tarvittaessa myös pienryhmiä, joissa opiskellaan joko osatai kokoaikaisesti erityisopettajan ja koulunkäynninohjaajan ohjauksessa. Koulunkäynnin
ohjaajat toimivat kouluissa myös luokkamuotoisen opetuksen tukena joko yleisavustajina tai
kohdennetusti jonkun oppilaan oppimisen tukena. Erityiskouluihin ohjautuvat ne oppilaat,
joille yleisopetuksen koulujen tarjoama tuki ei riitä ja jotka tarvitsevat tuekseen monialaisia
erityispalveluja.
Vaikeasti
kehitysvammaisille
on
järjestetty
erilaisia
terapia
ja
avustajapalveluja, joilla helpotetaan arjen sujumista, kuntotutumista ja oppimista.
Erityiskoulujen oppimisympäristö ja apuvälineet on suunniteltu oppilaiden tuen tarpeita
vastaavaksi. Kehitysvammaisille tarjotaan myös aamu- ja iltapäivätoimintaa koulutoiminnan
yhteydessä.
Oppilas- ja opiskelijahuollolla tarkoitetaan esi- ja perusopetuksessa sekä toisen asteen
koulutuksessa oppilaan ja opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen
terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä
lisäävää toimintaa koulu- ja oppilaitosyhteisössä. Oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluilla
tarkoitetaan
puolestaan
koulukuraattorin,
koulupsykologin
sekä
kouluja
opiskeluterveydenhuollon tarjoamia palveluita. Oppilas- ja opiskelijahuoltoa järjestetään
yhteisöllisenä ja yksilöllisenä tukena.
Yhteisöllinen
oppilasja
opiskelijahuolto
on
kirjattu
koulujen
ja
oppilaitosten
opiskeluhuoltosuunnitelmiin (Liite 1.), joihin on kuvattu koulun keskeiset yhteisöllisen oppilasja opiskelijahuollon periaatteet ja toimintatavat. Suunnitelmiin on kirjattu myös miten
yhteisöllistä oppilashuoltoa arvioidaan ja kehitetään, jotta jokainen lapsi ja nuori voi opiskella
omien edellytystensä mukaisesti.
Yhteisöllisen oppilas- ja opiskelijahuollon toteutumisesta vastaa monialainen yksikkö-, koulutai oppilaitoskohtainen säännöllisesti kokoontuva oppilas- tai opiskelijahuoltoryhmä. Ryhmän
jäseniä ovat pääsääntöisesti rehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, kouluterveydenhoitaja ja lääkäri, koulukuraattori ja koulupsykologi. Oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmät koordinoivat ja
kehittävät oppilas- ja opiskelijahuoltoa, tukevat yhteistyön toteutumista kotien ja huoltajien
kanssa sekä vastaavat niiden yhteisten toimintamallien luomisesta, joilla ehkäistään
oppimiseen ja opiskeluun liittyvien ongelmien syntymistä ja edistetään oppilaiden ja
opiskelijoiden varhaista tukemista.
Yksilökohtaisen oppilas- ja opiskelijahuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan ja
opiskelijan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Yksilökohtaista
oppilas- ja opiskelijahuoltoa ovat oppilaalle ja opiskelijalle annettavat koulu- ja
opiskeluterveydenhuollon palvelut, koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluja sekä yksittäistä
oppilasta ja opiskelijaa koskevan ja aina tapauskohtaisesti koottavan monialaisen
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asiantuntijaryhmän toiminta. Yksilökohtainen oppilas- ja opiskelijahuolto perustuu aina
oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan osallisuus, omat
toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa
hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti.
Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut järjestetään Oulussa Sivistys- ja kulttuuripalvelujen
oppilashuoltoyksikön toimesta. Uusi 1.8.2014 voimaan astunut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
laajensi kuraattori- ja psykologipalvelut lakisääteisiksi myös toiselle asteelle siirtäen samalla
palveluiden järjestämisvastuun oppilaitosten sijaintikunnalle koulutuksen järjestäjän sijaan.
Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut ovat organisoituneet esi- ja perusopetuksessa
neljään aluetiimiin sekä toisen asteen tiimiin. Käytännön työ toteutuu työpareittain nimetyillä
esiopetus-, koulu- ja oppilaitosvastuualueilla. Tällä hetkellä Oulun kaupungin esi- ja
perusopetuksessa työskentelee 16 koulukuraattoria ja 16 koulupsykologia ja toisella asteella
lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa yhteensä 4 koulukuraattoria ja 4 koulupsykologia.
Osassa ammatillisia oppilaitoksia on lisäksi järjestetty oppilaitosten omana toimintana
opiskelun tuen ja opiskeluhuollon palvelua kunnan tavanomaisten kuraattori- ja
psykologipalvelujen lisäksi.
Vuoden 2013 kuusikkokuntavertailussa Oululla oli vertailukunnista eniten oppilaita yhtä
kuraattoria tai psykologia kohden. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki oikeuttaa kaikille lain
piiriin kuuluville lapsille ja nuorille välittömän avun ja tuen saamisen koulussa ja
oppilaitoksessa,
mikä
lisää
tarvetta
saattaa
lakisääteiset
koulupsykologija
koulukuraattoripalvelut oppilas- ja opiskelijahuoltolain laskennallisena pohjana käytettyjen
tunnuslukujen suuntaan. Laki vahvistaa myös merkittävästi kuraattori- ja psykologipalvelujen
paikkaa kaupungin peruspalveluissa.
Oulun kaupungin oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelut tavoittavat kouluilla kaikki ikäluokat,
palveluihin ei ole kynnystä. Työn painopiste on siirtymässä yhä enemmän yhteisölliseen ja
konsultatiiviseen tukeen. Tuoreen lainsäädännön merkittävimpänä tavoitteena on auttaa
näkemään ympäristön ja yhteisön kyky suojata lasten hyvinvointia ja mielenterveyttä sekä
ehkäistä ongelmien syntymistä. Kehitteillä oleva hyvinvointikoulun toimintamalli luo vahvempia
rakenteita monialaiselle yhteistyölle eri ammattilaisten välillä.
Kehittämistarpeet:
Oulun kaupungin oppilas- ja opiskelijahuollon toiminnan kehittämisen painopistealueina ovat:
• Oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelujen yhteisöllisen ja yksilöllisen tuen toteutuminen
perustehtävän mukaisesti varhaisena tukena ja matalan kynnyksen palveluna
esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksessa
• Yhtenäisten toiminta- ja tiedonsiirtokäytäntöjen kehittäminen koko kaupungissa
nivelvaiheen
työskentelyn
toimintaan:
neuvolasta
kouluterveydenhuoltoon,
esiopetuksesta perusopetukseen, perusopetuksesta toisen asteelle
• Oppilaiden, opiskelijoiden ja yhteisön hyvinvointia koskevan tiedon kerääminen
yksikkökohtaisesti
Hyvinvointisuunnitelmaa valmistelussa useat tahot toivat esille huolta erityisesti heikommassa
asemassa olevien oppilaiden koulunkäynnin tuesta esimerkiksi maahanmuuttajalasten tai
niiden lasten ja nuorten osalta, joiden vanhempien voimavarat eivät riitä lasten tukemiseen
koulukäynnissä.
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5.3 Lapsen huomioon ottaminen aikuisten palveluissa
Lait ja asetukset velvoittavat lapsen huomioon ottamiseen aikuisten palveluissa. Kun aikuiselle
annetaan sosiaali- ja terveydenhuollon, kuten päihdehuolto- ja mielenterveyspalveluja, on
otettava huomioon myös hänen huollossaan olevan lapsen hoidon ja tuen tarve. Myös lapsen
oireillessa koko perheen kokonaistilanne on huomioitava. Säännöksellä korostetaan
aikuispalveluiden ja lastensuojelun yhteistyön tärkeyttä ja perhekeskeisen työskentelyn
merkitystä.
Nykytila:
Eri palveluissa on vaihtelevia käytäntöjä lapsen huomioon ottamisessa aikuisten palveluissa.
Lasten huomioon ottamiseen on kiinnitetty huomiota erityisesti mielenterveys- ja
päihdepalveluiden asiakkaina olevien perheiden kohdalla. Asian tärkeys on kuitenkin
tiedostettu laajasti ja sen myötä on aloitettu Toimiva lapsi & perhe – menetelmä koulutus
osana Pohjois-Suomen Lasten Kaste – hanketta. Menetelmä on tarkoitettu lapsen hyvinvoinnin
kannalta keskeisten tekijöiden kartoittamiseen ja vahvistamiseen, lapsen kehityksen
tukemiseen ja ongelmien ehkäisemiseen erityisesti silloin, kun vanhemmilla on vaikeuksia.
Koulutuksessa on mukana sekä sivistys- ja kulttuuripalveluiden toimijoita että
hyvinvointipalveluiden toimijoita.
Kehittämistarpeet:
Toimiva lapsi & perhe – menetelmä koulutus on alkanut pilottialueilta. Tulevina vuosina
tavoitteena on menetelmän laajentaminen ja käyttöönotto koko Oulun kaupungin alueella.
Koko perheen tilanteen huomioimiseksi on tärkeää kehittää toimintatapoja ja työkaluja.
Esimerkiksi kun lapsiperheet hakevat toimeentulotukea tulisi huomioida koko perheen tilanne
ja ennaltaehkäisevässä mielessä selvittää taloudellisen tuen tarve esim. lasten harrastuksiin ja
tarjota taloudellista neuvontaa. Perheitä voidaan ohjata myös järjestöjen ja muun kolmannen
sektorin toiminnan piiriin.

6. Ehkäisevä lastensuojelu
Nykytila:
Ehkäisevää
lastensuojelua
toteutetaan
kunnan
peruspalveluissa
kuten
äitiysja
lastenneuvoloissa sekä muussa terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja
nuorisotyössä sekä muussa sosiaalihuollossa. Ehkäisevää lastensuojelua on perheelle tai
lapselle annettava erityinen tuki silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana.
Järjestöt ja seurakunnat ovat myös keskeisiä toimijoita ehkäisevässä lastensuojelussa.
Ehkäisevää lastensuojelutyötä tehdään peruspalveluissa sekä yksilöiden ja perheiden kanssa
että
erilaisissa
ryhmissä.
Perhepalvelut,
perhevalmennus,
koulupsyykkarit
sekä
varhaiserityiskasvatuksen palvelut ovat tärkeä osa ehkäisevää lastensuojelua.
Lastensuojelun erityisohjaaja työskentelee Oulun poliisilaitoksella toimien päivittäisenä linkkinä
poliisin ja lastensuojelun välillä. Koulupoliisit toimivat tiiviissä yhteistyössä koulujen kanssa.
Kaupungissa toimii nuorisolaki 7a §:n mukaiset verkostot, Marak-toiminta (moniammatillinen
riskienarviointi liittyen lähisuhdeväkivaltaan) ja Lafpa-toiminta (Lapsen fyysisen pahoinpitelyn
viranomaisyhteistyön kehittämistyöryhmä). Sovittelua käytetään tehokkaasti ja poliisi tekee
aktiivisesti ja matalalla kynnyksellä lastensuojeluilmoituksia.
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Järjestöjen erityisasiantuntemus erityistä tukea tarvitsevien ja erityisen haavoittuvassa
asemassa olevien ryhmien (mm. erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret, maahanmuuttajat,
yhden vanhemman perheet) edunvalvontaan ja tukemiseen on arvokas resurssi. Järjestöt
mahdollistavat eri ryhmille pääsyn matalan kynnyksen tuen piiriin ja voivat olla usein ainoa
tukimuoto näille ryhmille.
Lasten ja nuorten päihteiden käytön ehkäisemiseksi tehdään moninaista työtä mm.
nuorisopalveluissa. Ehkäisevää päihdetyötä tekevät järjestöt tarjoavat ammattilaisten ja
ammattikasvattajien työn tueksi koulutusta ja erilaisia valmiita välineitä tehdä näkyvää ja
oikea-aikaista päihteidenkäyttöä ehkäisevää ja mahdollisten päihdekokeilujen aloittamista
myöhäistävää työtä.
Kehittämistarpeet:
Olemassa olevien resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen ja yhteistyön tekeminen on
oleellista ehkäisevän lastensuojelun toteuttamiseksi. Lapsille ja nuorille on tärkeää kohdata
kasvokkain ammattilaisia ja turvallisia aikuisia omissa kasvu- ja kehitysympäristöissä, kuten
kouluilla, matalan kynnyksen palveluna ja nopeastikin saavutettuna. Asiat joita he haluavat
käsitellä liittyvät usein arkipäivän huoliin ja kysymyksiin. Työntekijöiden työtapoja ja -muotoja
tulee edelleen kehittämää vastaamaan tähän tarpeeseen.
Kotiin annettava tuki on yksi osa ehkäisevää lastensuojelua. Ehkäisevän perhetyön resursointi
tulee resursoida riittävässä määrin. Perheet tarvitsevat myös kotipalvelua ja lastenhoitoapua,
jonka järjestämisessä kolmas sektori voisi olla mukana. Olemassa olevien järjestölähtöisten
toimintamallien
käyttöönotto
ja
edelleen
kehittäminen
ehkäisevän
lastensuojelun
toteutumiseksi
lasten
ja
perheiden
kasvuja
kehitysympäristöissä
yhteistyössä
peruspalveluiden kanssa on tärkeää.
Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tarvitaan edelleen kehittämistoimenpiteitä. Mm.
koulupudokkaiden kohdalla tarvitaan edelleen tiiviimpää verkostoyhteistyötä.
Työttömien ja tulottomien nuorten palvelukokonaisuuksia kehitetään vastaamaan nuorten
tarpeita ja selkiytetään eri toimijoiden roolia.
Lasten ja nuorten päihteiden
yhteistyötä ja toimintamalleja.

käytön

ehkäisemiseksi

tarvitaan

eri

toimijoiden

tiivistä

Sähköisten palveluiden kehittäminen tilanteisiin, jolloin asiakas ei halua asioida nimellä tai
kasvotusten.
Moniammatilliset toimintamallirakenteet vaativat edelleen kehittämistä, jotta tuki olisi oikeaaikaista ja riittävän varhaista. Työn painopiste pitäisi aidosti pystyä siirtämään ehkäisevään ja
yhteisölliseen työhön, lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseen ja ylläpitoon Oleellista
kehittämistyössä on henkilökunnan osaamisen varmistaminen ja lisääminen koulutusten
avulla.
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7. Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu
Lapsi- ja perhekohtaisella lastensuojelulla on viimesijainen vastuu lapsen hyvinvoinnin
turvaamisesta. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat lastensuojelutarpeen selvitys,
avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä sijaishuolto ja
jälkihuolto.
Lapsen
osallisuus,
läheisja
sukulaisverkoston
merkitys
sekä
asiakassuunnitelmaan perustuva tavoitteellinen ja dokumentoitu työote korostuvat
lastensuojelulaissa. Periaatteet konkretisoituvat lain velvoittavina normeina koskien muun
muassa lapsen kuulemismenettelyä, avohuollon tukitoimien järjestämistä ja määräaikoja, jotka
tulee ottaa huomioon lastensuojelun prosesseissa.
Oulussa koko kaupungin uusien asiakkaiden lastensuojelutarpeen arviot tehdään
lastensuojelutarpeen
selvitystiimissä.
Sinne
ohjautuvat
myös
ennakolliset
lastensuojeluilmoitukset. Lastensuojelun virka-aikainen päivystys ja sosiaalipalveluiden
järjestämä virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys hoitavat akuutteja toimenpiteitä vaativat
lastensuojelutilanteet Päiväperhekuntoutusta järjestetään monitoimijaisesti omana toimintana
Melleniustalossa ja Kangaspuiston päiväkodissa.
Avohuollon lastensuojelu on jakautunut kahteen yksikköön, Pohjoiseen ja Eteläiseen
lastensuojeluasemaan. Jatkossa lastensuojelu jakautuu neljään alueelliseen tiimiin.
Sijaishuollon yksikössä hoidetaan huostaan otettujen lasten laitos- ja perhehoito, lasten asiat
ja jälkihuolto Kaupungilla on kaksi omaa lastenkotia, Metsola ja Onnela, joissa on yhteensä 28
paikkaa. Metsola keskittyy jatkossa enemmän nuorten päihdeongelmaisten yksiköksi, jossa
tehdään tarkempi arvio nuoren ja perheen tarvitsemasta tuesta moniammatillisesti, etenkin
mielenterveys- ja päihdepalveluiden osuus tulee korostumaan.
Lastensuojelussa käytetään omien palveluiden lisäksi ostopalveluita mm. loma- ja
tukiperhetyötä, ensi- ja turvakotia sekä laitos- ja perhekotisijoituksia. Tällä hetkellä
yksityisissä laitoksissa on sijoitettuna noin 56 lasta. Lastensuojelupalveluiden hankinta
toteutetaan vuonna 2014 sisältäen sekä lastensuojelulain mukaisen avo- että laitospalvelun.

7.1 Lastensuojelun asiakkuuksista
Vuonna 2013 keskimäärin 6,9 % oululaisista 0 – 17-vuotiaista oli lastensuojeluilmoituksen
kohteena, kun vastaava luku kuusikkokunnissa oli 7,2 prosenttia. Vuonna 2013
kuutoskaupungeissa tehtiin keskimäärin 1,8 lastensuojeluilmoitusta lasta kohden. Osa
lastensuojeluilmoituksen kohteena olleista lapsista on jo ennestään lastensuojelun asiakkaana.
Lastensuojeluilmoituksen kohteena olleiden osuus nousee hieman koulun aloituksen myötä ja
yläasteelle siirryttäessä lastensuojeluilmoituksen kohteena olleiden lasten väestöosuus nousee
selvästi.
Lastensuojelun asiakkaiden väestöosuus on noussut vuodesta 2009 vuoteen 2013 Oulua
lukuun ottamatta kaikissa kaupungeissa. Oulussa osuus on kuntaliitoksen jälkeen selvästi
pienempi kuin sitä edeltävinä vuosina. Lastensuojelun asiakkaana on 0-17-vuotiaista Oulussa
vuonna 2013 8,3 % ja kuusikkokunnissa keskimäärin 9,5 %. Kodin ulkopuolelle sijoitettuna on
vuonna 2013 ollut Oulussa 610 lasta. Sijoitettuna olleiden lukumäärän kasvu johtui suurilta
osin kuntaliitoksesta. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17- vuotiaiden osuus kuitenkin laski
Oulussa 1,73 %:sta 1,37 %:iin samanikäisestä väestöstä. Kuusikon keskiarvo sijoitettuna
olleista oli vuonna 2013 1,69 %.
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Lastensuojelun kokonaiskustannukset 0 – 20-vuotiasta väestöä kohden vuonna 2013
vaihtelivat Oulun 510 eurosta Turun 1 162 euroon. Kustannukset asiakasta kohden olivat
kuutoskaupungeissa 10 219 euroa asiakkaana ollutta kohden. Kustannukset vaihtelivat Oulun
6 751 eurosta Turun 13 144 euroon. Oulu järjestää lastensuojelupalvelut kuutoskunnista
edullisimmin.
Vuoden 2013 aikana on yhtä avohuollon vastuusosiaalityöntekijän vakanssia kohden ollut
Oulussa 85 0-17 – vuotiasta avohuollon asiakasta. Vastaava luku vaihtelee kuusikkokunnossa
58–93 keskiarvon ollessa 75. Asiakasmäärä on noussut Oulussa vuoteen 2012 verrattuna.

Kuva 4. Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 v 2003–2012 Kuusikkokunnissa

7.2 Lastensuojelutarpeen selvitykset sekä asiakassuunnitelmaan perustuva
tavoitteellinen, lapsilähtöinen ja dokumentoitu työote
Nykytila:
Lastensuojelutarpeen selvitykset on Oulussa pystytty pääsääntöisesti tekemään kolmen
kuukauden määräajassa. Asiakassuunnitelmat päivitetään vähintään kerran vuodessa.
Kehittämistarpeet:
Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen lastensuojelutarpeen selvittämisen aikana. Myös
asiakkaiden omaa osallisuutta tulee vahvistaa. Lisäksi tietojärjestelmiä ja muita sähköisiä
työvälineitä tulisi kehittää vastaamaan paremmin liikkuvan lastensuojelutyöskentelyn tarpeita.

7.3 Avohuollon tukitoiminen riittävyys ja toimivuus suhteessa asiakkaiden
tarpeisiin
Nykytila:
Avohuollon tukitoimia ei nykyisellään kyetä tarjoamaan kaikilta osin siinä laajuudessa kuin
tarvetta olisi. Avohuollon tukitoimista toimivia ovat mm. taloudellinen tuki, tukiperhe,
päivähoito, perhetyö, avohuollon sijoitukset, tapaamispaikkatoiminta ja asumisohjaus.
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Avohuollossa pitäisi olla käytössä runsaasti erilaisia asiakkaiden tarpeisiin joustavasti vastaavia
palveluita, jotta ehkäistäisiin paremmin kodin ulkopuolisia sijoituksia. Nykyistä enemmän
tarvittaisiin esimerkiksi tukihenkilöitä, perhetyötä, siivousapua, kodinhoitajia, psyykkistä
(terapeuttista) tukea ja päihdekuntoutusta katkeamattomana polkuna tasa-arvoisesti nuorille
ja aikuisille.
Kaupungin päihdepalvelun yksiköitä ovat A-klinikka ja Redi64 sekä Kiviharjun päihdeklinikka.
Lasten- ja nuorisopsykiatrinen työryhmä (LANU) vastaa alle 18-vuotiaiden oululaisten lastenja nuorisopsykiatrisesta erikoissairaanhoidosta Oulussa. Vaikeasti päihdeongelmaisten nuorten
tarpeisiin nykyiset avopalvelut eivät aina vastaa riittävästi.
Kehittämistarpeet:
Viranomaisten ja muiden toimijoiden roolit, vastuut ja työnjako selkiytetään (vrt. uusi
sosiaalihuoltolaki).
Avohuollon tukitoimia
päihdeongelmiin.

kehitetään

ja

monipuolistetaan

mm.

vastaamaan

vaikeisiin

Asuminen ja riittävä asumisohjaus turvataan erilaisissa elämätilanteissa oleville.

7.4 Sijaishuollon ja jälkihuollon järjestäminen: kiireellisen sijoituksen ja
huostaanoton valmistelu: lapsen osallisuus ja kuuleminen, läheisverkoston
kartoitus ja sukulaissijoitus
Nykytila:
Sijoituspaikkoja on riittävästi. Haasteita on kuitenkin siinä, miten asiakkaiden tarpeet ja
sijoituspaikan tarjoama apu kohtaavat, esimerkiksi päihdenuorten kohdalla. Kodin
ulkopuolisista sijoituksista huomattava osa järjestetään Oulussa perhesijoituksina. Vuoden
2013 hoitovuorokausista 80 % oli perhehoidon vuorokausia.
Sijaishuolto
hoitaa
huostaan
otettuna
olleiden
jälkihuollon
ja
avohuolto
avohuollonasiakkuudessa olleiden jälkihuollon.
Nuoren oikeutta jälkihuoltoon toteutetaan tarjoamalla nuorelle räätälöity, hänen tarvitsemansa
tuki 21 – vuotiaaksi saakka. Alaikäisen nuoren kohdalla siirtymistä itsenäiseen asumiseen
sijaishuollosta harkitaan yksilökohtaisesti ja nuoren tarpeet huomioiden. Sijaishuollossa on
neljä ohjaajaa jälkihuollon tehtävissä. Yli 18-vuotiaille tehdään toimeentulotukipäätökset
etuusyksikössä. Lapsen/nuoren asioista vastaava sosiaalityöntekijä laatii lainmukaisen
jälkihuoltosuunnitelman.
Sijoitusten valmisteluluprosessit ovat kunnossa. Läheisverkoston ja sukulaissijoituskartoitukseen on kiinnitetty enemmän huomiota. Sukulaissijaisvanhempien määrä on
lisääntynyt. Sijaisvanhempien valmennus toimii hyvin. Lapsen näkemys pyritään selvittämään
ja lasta kuulemaan aina.
Kehittämistarpeet:
Järjestetään koulutusta liittyen läheisverkoston kartoittamiseen ja sukulaissijoituksiin.
Kehitetään työtä ja työskentelytapoja siten, että lasten kanssa työskentelyyn jää enemmän
aikaa.
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Sijoitettuna olevien lasten vanhempien tukimuotojen vahventaminen: Lapsen kannalta on
tärkeää, että myös vanhemmat saavat sijoituksen jälkeen apua ja tukea, jotta vanhempien
ongelmat eivät edelleen kuormita lapsia.
Yksin maahanmuuttaneiden alaikäisten, lastensuojelulain mukaan sijoitettujen nuorten tuen
järjestämiseen itsenäisen elämän vaiheen alussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ko.
nuorten puuttuvien tai suppeiden luonnollisten aikuisverkostojen vuoksi.

7.5 Resurssit ja kehittäminen
Nykytila:
Lastensuojelussa
työskentelee
53
sosiaalityöntekijää
ja
12
ohjaajaa.
Yhdellä
sosiaalityöntekijällä on keskimäärin 62 asiakasta. Lainmukainen henkilöstömitoitus toteutuu
laitoksissa. Työntekijät ovat pääosin päteviä, mutta vaihtuvuus on ongelma. Työntekijät
kokevat hyvinä asioina säännöllisen työnohjauksen, viikoittaiset tiimipalaverit, säännöllisesti
kokoontuvan moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän, työparityöskentelyn ja lähiesimiehen
tuen.
Oulussa lastensuojelun sisäiset kehittämistarpeet kohdentuvat erityisesti avohuollon
palveluiden kehittämiseen ja lastensuojelun kokonaisketjun hallintaan. Laitossijoitusten tarve
Oulussa on lisääntynyt erityisesti nuorten päihteidenkäytön vuoksi. Poikkitoiminnallisella
yhteistyöllä
pyritään
ennakoivasti
tukemaan
perheitä
ja
lapsia
siten,
että
lastensuojelupalveluiden piiriin tulevien suhteellinen osuus tulevina vuosina laskisi.
Työntekijöiden toive on, että heidän näkemyksensä ja kokemuksensa asiakkaiden palveluiden
tarpeista otettaisiin huomioon palveluita kehitettäessä.
Kehittämistarpeet:
Tarkistetaan resurssien oikeaa kohdentumista ja kehitetään lastensuojelun työkäytäntöjä.
Vahvistetaan moniammatillista
palveluverkon muutoksia.

työtä

vastaamaan

uutta

sosiaalihuoltolakia

ja

Oulun
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8. Tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2015–2016
1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja kasvuolojen kehittäminen
Tavoitteet:
• Lapsinäkökulma huomioidaan palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä
päätöksenteossa
• Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut ovat kaikkien lasten ja nuorten saavutettavissa
Toimenpiteet:
• Lapsivaikutusten arvioinnin menettelytapojen kehittäminen
• Osallisuuden vahventaminen kaikessa toiminnassa
• Hyvinvointia kuvaavien ja edistävien indikaattoreiden kehittäminen ja hyödyntäminen
hyvinvointikertomustyön yhteydessä
• Lähi- ja arkiliikunnan sekä alueellisten kulttuuri- ja harrastuspalveluiden kehittäminen
2. Kasvatusta tukevat palvelut
Tavoite:
• Lasten, nuorten ja lapsiperheiden varhainen tukeminen peruspalveluissa ja arjen kasvuja kehitysympäristöissä
Toimenpiteet:
• Monialaisen yhteistyön kehittäminen ja vahventaminen
• Lapset puheeksi – menetelmän käyttöönotto
3. Ehkäisevä lastensuojelu
Tavoitteet:
• Alueelliset, hyvinvointia edistävät ja monitoimijaisesti järjestetyt palvelut
• Ennaltaehkäisevää työtä kehitetään suunnitelmallisesti alueella toimivien järjestöjen
kanssa
• Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen
Toimenpiteet:
• Perhetyön ja kotipalvelun vahventaminen ja kehittäminen
• Nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuun toimenpiteiden toteuttaminen
• Vahvistetaan ja kehitetään erilaisia yhteistyömuotoja ja toimintamalleja nuorten
päihteiden käytön vähentämiseksi
4. Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu
Tavoitteet:
• Lastensuojelun painopistettä siirretään kevyempiin palveluihin
• Viimesijaisen lastensuojelun piirissä olevien lasten suhteellinen määrä vähenee
Toimenpiteet:
• Palvelutarpeen arviot tehdään ja lapsen /perheen tarvitsemat tukitoimet aloitetaan
peruspalveluissa jo ennaltaehkäisevästi
• Kehitetään ja monipuolistetaan avohuollon tukitoimia mm. vastaamaan vaikeisiin
päihdeongelmiin
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9. Seuranta ja arviointi
Suunnitelman seuranta ja arviointi on osa kunnan toiminnan ohjauksen kokonaisprosessia.
Kunnanvaltuusto seuraa ja arvioi hyvinvointisuunnitelman toteutumista vähintään kerran
valtuustokauden aikana. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ja
toimenpiteitä seurataan ja niistä raportoidaan tilinpäätöskausittain hyvinvointipalveluiden ja
sivistys- ja kulttuuripalveluiden osalta.
Valtuusto ottaa suunnitelman toteuttamisen huomioon kunkin vuoden talous- ja
toimintasuunnitelmassa. Keskeiset seurannan ja arvioinnin kohteet voidaan ryhmitellä
seuraavasti: lasten ja nuorten hyvinvoinnin muutokset, palvelujärjestelmän toimivuus ja
suunnitelman tavoitteiden toteutuminen. Suunnitelman seurantaa ja arviointia koordinoi lasten
ja nuorten poikkitoiminnallisten palvelujen kehittämistyöryhmä hyvinvointipalveluiden ja
sivistys- ja kulttuuripalveluiden yhteisen johtoryhmän ohjaamana. Työryhmässä tarkennetaan
hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet konkreettiselle tasolle vuosittain.
Poikkitoiminnalliselle työlle määritellään samalla vastuuhenkilöt, aikataulutus ja toiminnan
seuranta- ja arviointimittarit.
Lasten
ja
nuorten
hyvinvointia
kuvaavia
indikaattoreita
kehitetään
osana
hyvinvointikertomustyötä. Indikaattorit muodostuvat väestörakennetta, sosioekonomista
asemaa ja terveyttä sekä palveluiden toimivuutta kuvaavista tiedoista, jotka kerätään
väestötietojen, erilaisten asiakkuustietojen ja kyselyjen kautta. Lasten ja nuorten osalta yksi
tärkeä indikaattoritiedon lähde on kouluterveyskysely. Palveluiden käytöstä ja asiakkuuksista
kertovat hyvinvointipalveluiden toiminnalliset mittarit, jotka raportoidaan tilinpäätöksissä.
Oulun
kaupungissa
on
kehitetty
elämänkaaren
mukaisten
palvelukokonaisuuksien
kustannusten pohjalta toteutettava seurantajärjestelmä. Seurannan tavoitteena on tarkastella
resurssien jakautumista eri ikäryhmille ja palvelutasoille sekä todentaa palvelurakenteelle
asetettujen tavoitteiden etenemistä eli kustannusten siirtymistä raskaammista, vaativista
erityispalveluista ja laitospalveluista kevyempiin, ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen
palveluihin. Värien avulla resurssien kohdentumista ja kustannuksia voidaan tunnistaa ja tehdä
sen mukaisesti palvelukokonaisuuden kehittämiseen liittyviä ratkaisuja ja suunnitelmia.
Seurantaa varten lasten, nuorten ja perheiden palvelut jaoteltiin asiakkaan palvelutarpeen
vaativuuden mukaisesti eri palvelutasoille (vihreä, keltainen, punainen) hyvinvointipalveluiden
ja sivistys- ja kulttuuripalveluiden osalta. Jaottelu tehtiin kustannuspaikoittain ja toiminnoittain
käyttäen apuna mm. potilas- ja asiakastietojärjestelmistä saatavaa tietoa.
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurannan ja arvioinnin viitekehys on kuvattu liitteessä 5.
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Kuva 5. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut kuvattuna palvelutarpeen mukaan jaoteltuna palvelutasoille

Hyvinvointipalveluissa yhtenä mittarina on käytetty lasten ja nuorten palveluketjun
raskaimpien palveluiden, eli lastensuojelun ja lastenpsykiatrian, kustannuksia. Tämä mittari
kertoo osaltaan siitä, miten ennaltaehkäisevässä lastensuojelussa on onnistuttu ja kuinka suuri
osa lapsista tarvitsee lastensuojelun tai lastenpsykiatrian palveluita.

Kuva 6. Lasten- ja nuorten palveluketjun raskaimmat kustannukset / alle 18-vuotias oululainen, lastensuojelu- ja
psykiatria
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Lähteet:
1. Oulun kaupungin hyvinvointikertomus vuosille 2013–2016
Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle
vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä. Sen
lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.
Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin
perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määriteltävä niitä tukevat
toimenpiteet.
Oulun kaupunkistrategiassa 2020 on asetettu tulevaisuuden visio, arvot ja strategiset
painopistevalinnat sekä niille linjaukset ja tavoitteet. Hyvinvointikertomustiedon perustalta on
siihen asetettu hyvinvointiin liittyvät strategiset linjaukset, tavoitteet ja indikaattorit.
Strategian hyvinvointimittarit osoittavat painopisteet hyvinvoinnin johtamiselle. Strategian
toteutumista, toimintaa ja toimintaympäristöä seurataan säännöllisesti mm. talouden ja
toiminnan
vuosikellon
mukaan
sekä
mm.
laatuja
arviointityön
yhteydessä.
Hyvinvointikertomuksen painopisteenä niin strategisella kuin toiminnallisella tasolla on
hyvinvointitiedon tuottaminen, analysointi ja kehittäminen.
Työkaluna hyvinvointikertomuksen tuottamisessa on käytetty sähköistä hyvinvointikertomusta,
jota on kehitetty valtakunnallisessa TerPS2 hankkeessa ja Oulun eHyte-osahankkeessa.
Sähköinen
hyvinvointikertomus
indikaattoritietoineen
on
luettavissa
sivustolta
www.hyvinvointikertomus.fi.
Linkki kertomukseen:
http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=f0bfda22-0016-4e6f-8f073b73ad20e4f9&groupId=52058
2. THL:n sairastavuusindeksi: http://www.terveytemme.fi/sairastavuusindeksi/)
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Liite 1. Oulun kaupungin lapsia ja nuoria koskevat suunnitelmat ja ohjelmat
1. Ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma
Valtioneuvoston asetuksen (VNa 338/2011) mukaan kunnan kansanterveystyöstöstä vastaavan
viranomaisen
on
hyväksyttävä
yhtenäinen
toimintaohjelma
neuvolatyölle,
kouluja
opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle.
Oulun kaupungin ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelman tavoitteena on parantaa lasten, nuorten
ja heidän perheidensä ehkäisevien terveyspalvelujen suunnitelmallista, tasoltaan yhtenäistä ja
väestön tarpeet huomioon ottavaa toteuttamista koko kaupungin alueella valtiovallan ohjauksen
mukaisesti. Ehkäisevät terveyspalvelut kattavat koko ikäluokan ja palvelujen sisältö on riittävän
yhdenmukainen suhteessa koko maan vastaaviin palveluihin.
Asetuksessa on tarkasti määritelty terveystarkastusten sisältö, joka käytännössä tarkoittaa, että
käynnit ovat henkilökohtaisia ja niihin varataan riittävästi aikaa. Määräaikaiset terveystarkastukset
tarjotaan kaikille ennalta määriteltyyn ikä- tai vuosiluokkaan tai muuhun ryhmään kuuluville.
Määräaikaisista terveystarkastuksista poisjäävien tuen tarve selvitetään. Määräaikaisten
terveystarkastusten
lisäksi
tehdään
terveystarkastuksia
yksilöllisen
tarpeen
mukaan.
Terveystarkastuksia toteutetaan terveydenhoitajan ja/tai lääkärin määräaikaisina sekä laajoina
tarkastuksina. Suun terveystarkastuksia tekevät hammaslääkärit, suuhygienistit ja hammashoitajat.
Linkki ohjelmaan:
https://www.ouka.fi/documents/64357/263708/Ennaltaehk%C3%A4isev%C3%A4n+ty%C3%B6n+t
oimintaohjelma.pdf/e34b818d-8591-4023-9aca-3eaaf7fbc30a

2. Varhaiskasvatussuunnitelma
Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma on varhaiskasvattajien työtä ohjaava asiakirja, jonka
pohjana
ovat
valtakunnallisen
varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet.
Oulun
varhaiskasvatussuunnitelma perustuu myös Oulun kaupungin, sivistys- ja kulttuuripalveluiden sekä
varhaiskasvatuksen visioon, strategiaan ja toiminta-ajatukseen. Varhaiskasvatussuunnitelmassa
kuvataan varhaiskasvatuksen keskeisiä sisältöjä, tavoitteita ja toimintaperiaatteita. Oululaisen
varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva ja oppiva lapsi. Varhaiskasvatus sekä esiopetus sen
osana edistävät lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä ja tukevat lapsen kasvua
ihmisyyteen, eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen, vastuulliseen toimintaan,
yhteisesti hyväksyttyjen sääntöjen noudattamiseen sekä toisten ihmisten arvostamiseen.
Hyvinvointioppimisen sisällöt tarjoavat hyvän perustan hyvinvoinnin vahvistamiselle.
Varhaiskasvatussuunnitelma perustuu ajatukseen yhteistyöstä. Mitä paremmin lapsen kasvu- ja
kehitysympäristöissä tehdään yhteistyötä, sitä turvallisempi, eheämpi ja parempi on lapsen kasvun
ja oppimisen polku. Varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa painottuvat huoltajien ja
varhaiskasvattajien välinen kasvatuskumppanuus sekä keskinäinen tiedon vaihto. Jokaiselle
päivähoidossa olevalle lapselle laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien
kanssa ja suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti.
Kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman sisällöt sitovat ja velvoittavat kunnallista ja yksityistä
päiväkoti- ja perhepäivähoitoa sekä avointa varhaiskasvatustoimintaa. Varhaiskasvattajalla on
vastuu ja velvollisuus edistää lapsen hyvinvointia ja oppimista kaikissa ympäristöissä ja tilanteissa,
joissa lapsen kanssa toimitaan päivän aikana.
Linkki suunnitelmaan:
http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=8ef2179d-fea2-4ad6-9ca4f8d208471f58&groupId=112792
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3. Opetussuunnitelmat
Esiopetuksen opetussuunnitelma
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on perusopetuslain mukainen Opetushallituksen antama
kansallinen määräys, jonka mukaan paikallinen opetussuunnitelma on laadittava ja esiopetus
toteutettava. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tehtävänä on edistää laadukkaan ja
yhtenäisen esiopetuksen yhdenvertaista toteutumista koko maassa. Esiopetuksen erityisenä
tehtävänä on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä
sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten
oppimiskokemusten avulla.
Esiopetus, lasten saama muu varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat lasten kehityksen ja
oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Laadukkaan kokonaisuuden
lähtökohtana on, että kaikki toimijat tuntevat oppimisen polun eri vaiheet, niiden keskeiset
tavoitteet, ominaispiirteet ja käytännöt. Lasten kasvun tukemisen ja oppimisen sujuvuuden vuoksi
siirtymävaiheet suunnitellaan ja niitä arvioidaan yhdessä. Esiopetuksessa tehdään laajasti
yhteistyötä muiden sivistys- ja kulttuuripalveluiden, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön sekä
muiden yhteistyötahojen kanssa lasten hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen tukemiseksi. Huoltajien
kanssa tehdään yhteistyötä lasten oppimispolun kaikissa vaiheissa.
Uudet esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuvat loppuvuodesta 2014 ja niiden
pohjalta käynnistyy uusien perusteiden mukaisen paikallisen suunnitelman laadinta. Uusissa
perusteissa
määritellään
esiopetuksen
toteuttamiseen
liittyen
arvoja,
oppimiskäsitystä,
toimintatapoja ja oppimisympäristö. Yhteisöllisen ja yksilöllisen hyvinvoinnin edistäminen on yksi
esiopetussuunnitelman keskeisiä lähtökohtia. Sivistys- ja kulttuuripalveluissa on valmisteltu
hyvinvointipolkua,
joka
pohjautuu
varhaiskasvatusja
opetussuunnitelmien
sisältöihin.
Hyvinvointipolku sisältää fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä asioita mm.
itsestä huolehtiminen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät taidot, vuorovaikutus- ja tunnetaidot
sekä kestävään elämäntapaan sitoutuminen kuuluvat hyvinvointipolun sisältöihin.
Perusopetuksen opetussuunnitelma
Perusopetuksen järjestämistä ohjataan opetusta koskevan lainsäädännön, opetussuunnitelman
valtakunnallisten perusteiden sekä paikallisen opetussuunnitelman avulla. YK:n yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien sopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus ovat
keskeisiä
ihmisoikeuksia
määrittäviä
asiakirjoja,
joihin
opetussuunnitelma
perustuu.
Perusopetuksen opetussuunnitelmat laaditaan valtakunnallisella, paikallisella on koulujen tasolla.
Niissä määritellään kasvatus- ja opetustyön kannalta keskeiset asiat kuten perusopetuksen
arvoperusta ja tehtävä sekä opetuksen rakenne, työtä ohjaavat oppimiskäsitykseen,
oppimisympäristöön, toimintakulttuuriin ja työtapoihin liittyvät periaatteet, oppiaineiden ja
aihekokonaisuuksien tavoitteet ja keskeiset sisällöt, ja oppilaan ohjaukseen, tukemiseen ja
arviointiin sekä oppilashuoltoon ja kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvät toimintalinjat.
Perusopetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää
oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Lasten ja nuorten kasvatuksessa kouluilla vahvistetaan
yksilön minuutta hyvän elämän rakennusaineena ja kasvualustana hyvinvoivalle yhteisölle.
Yhtenäinen perusopetus edellyttää opettajien ja koulun muun henkilökunnan perehtymistä laajasti
kasvatuksen ja opetuksen tavoitteisiin. Tämä tapahtuu yhteistyössä eri ammattiryhmien ja
huoltajien kanssa. Kasvatustyö ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu koulun kaikille aikuisille
tehtävästä riippumatta. Opettajan tehtävään kuuluu oppilaiden oppimisen, työskentelyn ja
hyvinvoinnin seuraaminen, oppilaan vahvuuksien arvostaminen ja edistäminen, mahdollisten
vaikeuksien varhainen tunnistaminen sekä oppilaan ohjaaminen ja tukeminen.
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Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden monipuolista kasvua ja terveen itsetunnon
kehittymistä turvallisessa ja yksilön huomioivassa oppimisympäristössä ja estää oppilaiden
syrjäytyminen. Opetussuunnitelman perusteissa oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimisen fyysistä
ja psyykkistä kokonaisuutta, jossa oppiminen tapahtuu. Psyykkinen oppimisympäristö muodostuu
kognitiivisista, emotionaalisista ja sosiaalisista rakenteista. Tavoitteena on turvallinen, ergonominen,
muunneltava ja viihtyisä oppimisympäristö.
Perusopetuksen tavoitteena on myös kannustaa oppilaita yhteisten asioiden hoitoon ja vastuun
kantamiseen sekä omassa kouluyhteisössä että paikallisyhteisössä. Osallisuuden käsittelyssä
edetään oppilaan ikäkauden mukaan alkaen kodista, omasta luokasta ja koulusta, paikallisyhteisön
kautta koko yhteiskuntaan.
Oppilaan opintojen ohjauksesta huolehtivat kaikki opettajat yhteistyössä koko perusopetuksen ajan.
Ohjauksen tehtävänä on oppimisen taitojen ja valmiuksien kehittäminen sekä opintoihin liittyvien
ongelmien ennaltaehkäiseminen. Ohjauksella tuetaan erityisesti syrjäytymisvaarassa olevia
oppilaita.
Koulut tekevät myös keskinäistä yhteistyötä. Yhteistyötä tarvitaan erityisesti perusopetuksen
nivelvaiheissa ja oppilaiden siirtyessä koulusta toiseen. Usein myös eri kieli- ja kulttuuriryhmien
opetuksen, oppimisen tuen sekä oppilashuollon sujuva järjestäminen edellyttää hyvää koulujen
välistä yhteistyötä.
Uudessa, vuonna 2016 voimaan astuvan opetussuunnitelman pohjalta on tavoitteena luoda
toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Eheän
oppimispolun varmistamiseksi koulun tulee toimia yhä enemmän yhteistyössä varhaiskasvatuksen,
esiopetuksen sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Hyvä yhteistyö kerho- sekä
aamu- ja iltapäivätoiminnan kanssa edistää oppilaiden hyvinvointia. Yhteistyö nuoriso-, kirjasto-,
liikunta- ja kulttuuritoimen sekä seurakuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden lähiympäristön
toimijoiden kuten luontokoulujen, museoiden ja nuorisokeskusten kanssa lisää oppimisympäristöjen
monipuolisuutta ja tukee koulun kasvatustehtävää. Myös kouluruokailu, välituntitoiminta sekä
koulun päivänavaukset, juhlat, retket, opintokäynnit ja leirikoulut järjestetään siten, että ne tukevat
oppilaiden oppimiselle ja hyvinvoinnille asetettuja tavoitteita ja vahvistavat kokemusta hyvästä ja
turvallisesta koulupäivästä.
Uuden opetussuunnitelman luonnoksessa yksi seitsemästä laaja-alaisen osaamisen osa-alueesta on
elämässä ja arjessa selviäminen, joka edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Kyse on terveydestä,
turvallisuudesta ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä, teknologisoituneessa arjessa
toimimisesta sekä oman talouden hallinnasta ja kuluttamisesta, jotka kaikki vaikuttavat kestävään
elämäntapaan. Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen
merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle.
Opetuksen eheyttäminen on tärkeä osa perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevaa toimintakulttuuria.
Uuden opetussuunnitelman eheyttävät kokonaisuudet auttavat oppilasta hahmottamaan koulussa
opiskeltavien asioiden merkitystä oman elämän ja yhteisön sekä yhteiskunnan ja ihmiskunnan
kannalta. Eheyttäminen edellyttää opettajien ja muun henkilöstön sitoutumista kokonaisuuksien
toteuttamiseen
systemaattisesti
eri
vuosiluokilla.
Oulussa
on
eheyttämisen
yhdeksi
toteuttamistavaksi suunniteltu lasten ja nuorten hyvinvointipolkua (luokat 0-9), jonka muodostavat
vuorovaikutustaidot, tunnetaidot ja terveelliset elämäntavat. Vuorovaikutuksen taidot liittyvät mm.
ystävyyteen, kaveruuteen, yhdessäoloon, ristiriitaisissa ja haasteellisissa tilanteissa toimimiseen.
Tunnetaitojen keskiössä ovat itsetunto ja itsetuntemus. Terveellisten elämäntapojen osalta polulle
on koottu elementtejä, jotka liittyvät uneen, lepoon, ravintoon, liikuntaan, päihteettömyyteen,
turvallisuuteen ja seksuaalisuuteen.
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Lukio-opetuksen opetussuunnitelma
Lukio jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa
laaja-alainen yleissivistys. Lukion tulee antaa valmiuksia vastata yhteiskunnan ja ympäristön
haasteisiin sekä taitoa tarkastella asioita eri näkökulmista. Lukio-opetuksen tulee tukea opiskelijan
itsetuntemuksen kehittymistä ja hänen myönteistä kasvuaan aikuisuuteen sekä kannustaa
opiskelijaa elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen.
Yhteistyöllä huoltajien kanssa tuetaan opiskelun edellytyksiä sekä opiskelijan terveyttä,
turvallisuutta ja hyvinvointia. Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö tulee järjestää niin, että
opiskelija saa tukea sekä opiskeluun että hyvinvointiin koskeviin kysymyksiin ja mahdollisiin
ongelmiin. Oppilaitoksen tulee olla aloitteellinen yhteistyön käynnistämiseksi.
Linkit nykyisiin opetussuunnitelmiin:
http://www.ouka.fi/oulu/ops_portaali
http://www.ouka.fi/oulu/paivahoito-ja-esiopetus/esiopetus
Uusi esiopetuksen ja perusasteen OPS2016 (luonnos): http://www.oph.fi/ops2016
Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma
Jokaisen esiopetusyksikön, koulujen ja oppilaitosten on laadittava oma oppilas- ja
opiskelijahuoltosuunnitelma, jonka avulla seurataan oppilas- ja opiskelijahuollon yksikkökohtaisen
oppilas- ja opiskelijahuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä. Suunnitelmassa arvioidaan
oppilas- ja opiskelijahuollon sekä käytettävissä olevien palvelujen kokonaistarve, kuvataan
yhteisöllisen opiskeluhuollon konkreettiset toimintatavat, yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestelyt
sekä se, kuinka yhteistyö oppilaiden ja opiskelijoiden sekä heidän huoltajiensa kanssa toteutetaan.
Suunnitelmassa
kuvataan
myös
se,
kuinka
kukin
yksikkö
seuraa
oppilasja
opiskelijahuoltosuunnitelmansa toteutumista ja tarpeenmukaista arviointia. Suunnitelma laaditaan
yhteistyössä henkilöstön, oppilaiden ja opiskelijoiden sekä heidän huoltajiensa kanssa.
Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma voi olla myös kahden tai useamman koulun tai oppilaitoksen
yhteinen ja siihen saattaa sisältyä alueellisia tai muulla tavoin yhteisesti sovittuja paikallisia
toimintamalleja ja suunnitelmia. Oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmä vastaa päiväkodin johtajan tai
rehtorin johdolla suunnitelman laadinnasta ja sen tarpeenmukaisesta päivittämisestä. Suunnitelma
tarkistetaan vuoden kuluessa kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tarkistamisesta.
Suunnitelmaa laadittaessa sovitaan menettelytavoista, joilla henkilöstö, oppilaat ja opiskelijat,
huoltajat sekä tarvittavilta osin yhteistyötahot perehdytetään suunnitelmaan. Samalla sovitaan
suunnitelmasta tiedottamisesta edellä mainituille.
Leikkipuistojen kehittämissuunnitelma: Oulun kaupungin leikkipuistojen kehittäminen
2014–2032
Suunnitelman tarkoituksena on aikaansaada kaupunkilaisia tasapuolisesti palveleva ja laadukas
leikkipuistoverkosto. Suunnitelmassa on linjattu uusien leikkipuistojen rakentaminen ja vanhojen
leikkipuistojen kunnostaminen vuodelle 2032 saakka. Leikkipuistojen kokonaismäärän mitoitus
perustuu suuralueiden väkilukuun sekä leikkipuistojen saavutettavuuteen. Yhdyskuntalautakunnassa
esiteltyä ja hyväksyttyä leikkipuistojen kehittämissuunnitelmaa noudatetaan jatkosuunnittelussa
ohjeellisena ja sitä toteutetaan tulevina vuosina taloudellisten resurssien puitteissa.
Linkki suunnitelmaan:
http://www.ouka.fi/documents/64417/2e24f281-ac73-47dc-8cc4-bab6131825e5

5
Terveysliikunnan vaikutusten arviointi - Suunnitelma 30.11.2013
Suunnitelman tavoitteena oli laatia menetelmä terveysliikunnan vaikutusten arvioimiseksi ja tehdä
ehdotus arvioinnin toteuttamisesta. Terveysliikunta voidaan jakaa arkiliikuntaan ja kuntoliikuntaan.
Arkiliikuntaan katsotaan kuuluvan myös harrastusten ulkopuolinen fyysinen aktiivisuus, esimerkiksi
työmatkakävely ja pihatyöt. Suunnitelmassa korostetaan erityisesti hyvinvointiaktiivisuuden eli
matalatehoisen, päivittäisen arkiliikunnan, liikkeessä olemisen ja istumisen määrän merkitystä.
Päätavoitteiksi linjattiin kaksi asiaa: arkeen enemmän askeleita ja vähemmän istumista.
Linkki suunnitelmaan:
http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=641e4347-1a84-43e6-b1480b6a57a13515&gro upId=64332
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Liite 2. Lasten ja nuorten palveluihin liittyvät valtakunnalliset kehittämisohjelmat
ja suositukset
OHJELMA
Lapsi- ja nuorisopolitiikan
kehittämisohjelma, Lanuke

AIKA
2012–2015

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ
Sisältää

hallituskauden

valtakunnalliset

lapsi-

ja

nuorisopoliittiset tavoitteet sekä suuntaviivat alueelliselle
ja paikalliselle ohjelmatyölle.
Toteuttaa omalta osaltaan hallitusohjelmaan kirjattuja
tavoitteita köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen
vähentämiseksi.
nuorten

Ohjelmassa

painotetaan

osallisuuden,

lasten

yhdenvertaisuuden

ja
ja

arjenhallinnan vahvistamista.
Kunnalliset lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat
kattavat parhaimmillaan nuorisolain ja lastensuojelulain
tarpeet

paikallisesta

sovelluksesta.

Monialaisena

yhteistyönä ja laajasti valmisteltuina niissä arvioidaan ja
rakennetaan

hyvinvointia

yhteistyössä

paikallistoimijoiden kanssa, mukaan lukien paikalliset
yhdistykset.

Tällöin

ohjelmat

kattavat

myös

ennaltaehkäiseviä toimia, jotka kohdistuvat laajasti koko
ikäryhmiin tai riskiryhmiin.
Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen (THL)
Lastensuojelun kehittämisja tutkimushanke (LaskeTut)

2013−2015

Kaltoinkohtelun riskissä olevat ja kaltoinkohdellut lapset
tunnistetaan

mahdollisimman

varhain

ja

he

saavat

tehokkaammin tarpeenmukaista suojelua ja apua.
• Lapsia ja perheitä kohtaavien ammattilaisten vastuuta
ja yhteistyötä selkiytetään.
• Lastensuojelun vaikutuksia ja vaikuttavuutta sekä
seurantaa koskevaa tietopohjaa vahvistetaan.
•

Lastensuojelututkimusta

ja

sen

koordinaatiota

vahvistetaan.
Toimiva lastensuojelu,
TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

2014–2019

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=
9882185&name=DLFE-30057.pdf
Selvitysryhmän

ehdotusten

pohjalta

muotoilluista

toimenpiteistä osa on jo käynnistetty. Valmisteilla ovat
muun muassa viranomaisopas ja koulutuskokonaisuus
tietojen

vaihdosta

ja

salassapidosta

sekä

lastensuojelututkimuksen koordinaation vahvistaminen.
Yhteensä

yhdeksän

käynnistetään
sisältyvät

vuosien

muun

toimenpidekokonaisuutta
2014–2015

aikana.

Näihin

muassa ilmoitusvelvollisuus poliisille

lapseen kohdistuneesta väkivallasta, sosiaalihuollon tuen
ja

palvelujen

myös

tarjoaminen

ilman

lapsiperheille

vahvemmin

lastensuojeluasiakkuutta

maahanmuuttajataustaisten

lasten

ja

sekä
perheiden

tarpeiden selvittäminen ja huomioon ottaminen.
Neljä
aikana

toimenpidettä
toteuttavaksi.

asiakirjojen

sijoitetaan
Näihin

laatimisen

vuosien

kuuluvat

täsmentäminen

2015–2019

lastensuojelun
asetuksella,

lastensuojelun asiakasprosessien kehittäminen, lapsen
suojelu huoltoriidoissa sekä tehtävärakennesuosituksen
tarkistaminen.
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Lastensuojelun
laatusuositus STM

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=
9882186&name=DLFE-30055.pdf

julkaisu 2014:4
Laatusuositus

on

tarkoitettu

lastensuojelun

toteuttamisen, arvioinnin, kehittämisen ja johtamisen
tueksi kuntiin. Laatusuositus on tarkoitettu myös lapsille,
nuorille, vanhemmille ja heidän läheisilleen sekä muille
lastensuojelun
keskiössä.

toimijoille.
Suositukseen

laatusuosituksen
periaatetta:
lapsen

Lapsi
on

tavoitteet

asiakkaiden

etu,

on

suosituksen

kuvattu

läpäisevää

kaikki

viisi

eettistä

ihmisarvo ja perusoikeudet,

vuorovaikutus,

ammattihenkilöstön

työn

laatu sekä vastuulliset päätökset ja toimintakulttuuri.
Suosituksia on laadittu 27 ja ne jakautuvat neljään
sisällölliseen alueeseen: osallisuus lastensuojeluasiassa
ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen palveluita
kehitettäessä, lapsilähtöinen yhteinen palvelujärjestelmä
ja

eri

toimijoiden

välinen

ammattilaiset,

tehtävänjako

moniulotteinen

arviointi.

yhteistyö,
ja

työn

Kullakin

osaavat

tuki

sekä

suosituksen

osa-

alueella on kuvattu sitä, mistä lastensuojelun laatu
muodostuu, annettu esimerkkejä ja täydentäviä tietoja
sekä osion loppuun kuvattu itse suositukset. Suosituksen
viimeinen

luku

koskee

suosituksen

toteutumisen

seurantaa.
Kansallisen lapsiin

2010–2015

Ohjelma

pyrkii

jatkamaan

viimeisten

kahden

kohdistuvan kuritus-

vuosikymmenen hyvää kehitystä Suomessa niin, että

väkivallan vähentämisen

kuritusväkivallan vastaiset asenteet johdonmukaisesti

toimintaohjelma

koko ajan vahvistuvat sekä lasten että aikuisten parissa
ja

että

lasten

kokema

kuritusväkivalta

jatkuvasti

Toimintaohjelma

korostaa

pienten

perheiden

vähenee.
lasten

palveluja kuritusväkivallan ehkäisyssä.
Kansallinen mielenterveys-

2009–2015

ja päihdesuunnitelma

Yhteiset

linjaukset

mielenterveys

ja

päihdetyön

kehittämiseksi vuoteen 2015.
Mieli

–ohjelman

mielenterveys-

mukaan
ja

lasten

päihdetyö

ja

tulee

nuorten
toteuttaa

erikoispalveluiden tuella ensisijaisesti lapsen omassa
arkisessa elinympäristössä, kuten kotona, päiväkodissa
tai koulussa.
Valtioneuvoston joka

2011–2016

Erityisenä painopisteenä ovat köyhyyden, eriarvoisuuden

neljäs vuosi hyväksymä

ja

koulutuksen ja

vakauttaminen sekä kestävän talouskasvun, työllisyyden

syrjäytymisen

tutkimuksen kehittämis-

ja

suunnitelma, Kesu

korostetaan myös koulutuksellista tasa-arvoa kaikilla

kilpailukyvyn

vähentäminen,

julkisen

vahvistaminen.

talouden

Suunnitelmassa

koulutusasteilla. Tavoitteena on vähentää sukupuolten ja
alueiden

välisiä

sosioekonomisen

osaamistaustan

ja

koulutuseroja

vaikutusta

sekä

koulutukseen

osallistumisessa.
Lihavuus laskuun –

2012–2015

Tavoite

on

haastaa

päättäjät,

terveydenhuollon

Hyvinvointia ravinnosta ja

ammattilaiset, päivähoito, koulut, järjestöt sekä kauppa,

liikunnasta – ohjelma

teollisuus ja media toteuttamaan väestön lihavuutta
ehkäiseviä

ja

terveyttä

edistäviä

toimenpiteitä.
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Keskeisintä
perheen

lasten

lihavuuden

terveellisten

ehkäisyssä

elintapojen

yhteistyössä

on

koko

tukeminen,

jossa

erityisesti

kouluterveydenhuollolla,

neuvoloilla,

päivähoidolla

ja

koululla

on

merkittävä rooli.
Naisiin kohdistuvan

2010–2015

Tavoitteena

on

puuttua

asenteisiin

väkivaltaan
ja

ennakoivasti

väkivallan vähentämisen

vaikuttamalla

toimintaohjelma

ehkäistä väkivallan uusiutumista, parantaa seksuaalisen

käyttäytymismalleihin,

väkivallan uhrien asemaa ja heille tarjottavaa kriisiapua
ja

tukea,

kehittää

keinoja

tunnistaa

ja

puuttua

haavoittuvassa asemassa olevien kokemaan väkivaltaan
sekä lisätä viranomaisten ja ammattilaisten tietoa ja
osaamista naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä ja
uhrin auttamisesta.
Kansallinen lasten ja

2009–2014

Tavoitteena on, että alle 25-vuotiaiden tapaturmista,

nuorten tapaturmien

itsensä vahingoittamisesta ja väkivallasta aiheutuneet

ehkäisyn ohjelma

terveyden menetykset vähenisivät nykytasostaan.

Taiteesta ja kulttuurista

2010–2014

Tavoitteena on edistää hyvinvointia kulttuurin ja taiteen

hyvinvointia -ehdotus

keinoin sekä lisätä osallisuutta yksilön, yhteisön ja

toimintaohjelmaksi

yhteiskunnan tasolla. Ohjelma sisältää 18 toimenpideehdotusta, joiden avulla taide ja kulttuuri voivat edistää
hyvinvointia.

Terveys 2015 –

2001–2015

kansanterveysohjelma

Tavoitteena lasten ja nuorten osalta on hyvinvoinnin
lisääntyminen,

terveydentilan

parantuminen

ja

psykososiaalisten oireiden ja sairauksien sekä päihteiden
käytön

väheneminen.

tyytyväisyyden

Lisäksi

tavoitteena

terveyspalveluihin

ja

on

koetun

terveydentilan säilyminen ennallaan.
Valtioneuvoston joka

2012–2015

Kaste on sosiaali- ja terveydenhuollon pääohjelma, jolla

neljäs vuosi vahvistama

on selkeät tavoitteet ja se toteuttaa hallitusohjelmaa ja

kansallinen sosiaali- ja

sosiaali-

ja

terveydenhuollon

ohjelma

on

kehittämisohjelma, Kaste

käynnistetylle

terveysministeriön
osin

strategiaa.

jatkumoa

Nykyinen

kaudella

2008-2011

Kaste

2012-2015-

kehittämistyölle.

ohjelman tavoitteena on hyvinvointi- ja terveyserojen
kaventuminen, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden
ja

palveluiden

järjestäminen

asiakaslähtöisesti

sekä

painopisteen siirtäminen ongelmien hoidosta fyysisen,
henkisen

ja

sosiaalisen

edistämiseen

ja

hyvinvoinnin

ongelmien

aktiiviseen

ehkäisemiseen

koko

väestössä.
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta palveluiden
uudistamisen

toimenpiteitä

ovat

lasten,

nuorten

ja

lapsiperheiden palvelukokonaisuuksien kehittäminen ja
toimintamallien

käyttöönottaminen,

jotka

tukevat

perheitä, vanhemmuutta sekä lasten ja nuorten kanssa
työskenteleviä aikuisia.
Toinen toimenpide on vahvistaa ehkäiseviä ja varhaisen
tuen palveluja sekä kehittää lastensuojelutyötä.
Lasten Kaste-ohjelman tavoitteena on monipuolistamalla
ja tiivistämällä perus- ja erityispalveluiden yhteistyötä
turvata lasten ja nuorten oikeus saada apua ja tukea
omassa
palveluihin

elinympäristössään.
on

luotu

intensiivisiä

Kaste-hankkeissa
nopean

toiminnan
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konsultaatio- ja yhteistyörakenteita. Pyrkimyksenä on
ollut,

että

laitoshoitoon

ja

perheen

ulkopuoliseen

sijoitukseen jouduttaisiin turvautumaan mahdollisimman
harvoin.

Kaste-ohjelmassa

on

vahvistettu

peruspalveluiden ennalta ehkäisevää roolia ja varhaisen
tuen osaamista. Perhekeskukset, hyvinvointineuvolat ja
moniammatilliset

palveluverkostot

ovat

esimerkkejä

varhaisen tuen palvelumalleista.
Tyttöjen ja naisten

2012–2016

Toimintaohjelman
ja

tarkoituksena

luoda

estämisen toiminta-

naisten ympärileikkauksen estämiseksi. Valtakunnallisen

ohjelma, FGM

toimintaohjelman

Oulun seudun lapsi- ja

2011–2025

nuorisopoliittinen ohjelma
vuoteen 2025

Pitkäaikaisasunnottomuuden
vähentämisohjelma

2012–2015

rakenteita

pysyviä

valtakunnallisia

ympärileikkaukset

alueellisia

on

ympärileikkauksen

päätavoitteina
Suomessa,

on

tyttöjen

estää

sekä

ja

tyttöjen

lisätä

jo

ympärileikattujen naisten hyvinvointia ja elämänlaatua.
Ohjelma
on
hyväksytty
21.6.2011
Oulun
seutuvaltuustossa ja 15.9.2011 Oulun seutuhallituksessa
sekä palveluiden järjestämisen toimikunnassa 1.12.2011
(DNo 3121/2010).
Ohjelma-asiakirja pitää sisällään tarkastelun seuraavista
kokonaisuuksista:
1) yhteenveto Oulun seudun lasten ja nuorten
hyvinvointi-kehityksestä ja tärkeimmistä
hyvinvointihaasteista
2) kuvaus viime vuosina Oulun seudun kunnissa
toteutuneesta lapsi- ja nuorisopolitiikasta ja siinä
havaitusta muutostarpeista
3) lapsi- ja nuorisopolitiikan strategisten vaihtoehtojen
kuvaus
4) ehdotuksia vuodesta 2013 alkaen toteutettaviksi
toimenpideohjelmiksi
5) ehdotuksia Oulun seudun kunnille toimenpiteiksi, joilla
tehostetaan lapsi- ja nuorisopolitiikkaa jo vuoden 2012
aikana.
Hallituksen
asuntopoliittisissa
linjauksissa
on
perustavana lähtökohtana se, että mahdollisuus kotiin eli
”omaan nimeen ovessa” kuuluu jokaisen ihmisoikeuksiin.
Pitkäaikaisasunnottomuus halutaan poistaa Suomesta
kokonaan, ja ihmisille halutaan taata riittävästi tukea
asumiseen.
Pitkäaikaisasunnottomalla tarkoitetaan henkilöä, joka on
ollut sosiaalisten tai terveydellisten syiden vuoksi yli
vuoden ajan asunnoton tai joka on ollut kolmen viime
vuoden ajan toistuvasti asunnotta. Asunnottomuuteen
liittyy usein päihdeongelman kaltaisia sosiaalisia syitä,
mutta monesti ongelmat ovat taloudellisia kysymyksiä.
Erityisesti
kasvukeskuksissa
on
puutetta
kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista.
Hallituksen
pitkäaikaisasunnottomuuden
vähentämisohjelma (PAAVO II) pyrkii vuosien 2012–
2015 aikana siihen, että:



pitkäaikaisasunnottomuus
mennessä



riski pitkäaikaisasunnottomuudesta vähenee, kun
sosiaalisen
vuokra-asuntokannan
käyttöä
tehostetaan



asunnottomuutta ennaltaehkäistään.

poistuu

vuoteen

2015

10
Uusi sosiaalihuoltolaki
Uusi sosiaalihuoltolaki vahvistaa peruspalveluja, vähentää korjaavien toimenpiteiden tarvetta
sekä parantaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Kuntien on varauduttava palvelujen painopisteen
muutokseen sekä kerrottava kuntalaisille selkeästi, mistä palveluja ja apua voi hakea.
Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista ja tasavallan presidentti vahvisti lain 30.
joulukuuta 2014.
Sosiaalihuoltoa ja lastensuojelua koskevat uudistukset tulevat voimaan asteittain: kotipalvelua
koskeva uudistus vuoden 2015 alusta ja muu lainsäädäntö pääosin huhtikuussa 2015.
Lastensuojelun kiireellistä sijoitusta koskevat lastensuojelulain muutokset tulevat voimaan
vuoden 2016 alusta.
1. Lapsiperheille on järjestettävä välttämätön kotipalvelu 1.1.2015 alkaen
Lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin
turvaamiseksi. Kotipalvelua annetaan toimintakykyä alentavan syyn, kuten sairauden,
synnytyksen, vamman tai uupumuksen vuoksi, tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen
perusteella. Erityisellä perhetilanteella tarkoitetaan esimerkiksi perheenjäsenen kuolemaa,
vanhempien eroa tai tilannetta, jossa toinen vanhemmista on vankilassa. Erityinen perhetilanne
voi olla myös perheessä, jossa on kaksoset tai omainen hoidettavana.
Kotipalvelua, kuten myös perhetyötä, tukihenkilöitä ja -perheitä sekä vertaisryhmätoimintaa, on
jatkossa saatavilla ilman lastensuojelun asiakkuutta. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen
kynnystä ja turvata oikea-aikainen tuki perheille.
2. Laki auttaa etenkin erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä
Sosiaalihuoltolaissa määritellään ne tuen tarpeet, joiden perusteella sosiaalipalveluja ja
sosiaalihuoltoa järjestetään. Asiakkailla on oikeus niihin palveluihin, joilla turvataan välttämätön
huolenpito ja toimeentulo sekä lapsen terveys ja kehitys. Tavoitteena on mahdollisimman
tehokas lyhytaikainen tuki sekä asiakkaan tarpeita vastaava pitkäaikainen tuki sitä tarvitseville.
Kaikilla sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus saada tarvittaessa arvio palvelutarpeesta sekä
nimetty omatyöntekijä.
Elämänkaarimallin mukaisesti palveluja on pyrittävä järjestämään muiden peruspalvelujen
yhteydessä ja terveydenhuoltolain mukaista hoitotakuuta on sovellettava myös muissa kuin
terveydenhuollon yksiköissä.
Lakiin sisältyy myös nuorisopalvelutakuu. Nuori saa moniammatillista tukea yhden
palvelupisteen kautta niin kauan, kun hänellä on tarvetta sosiaalipalveluihin. Takuuseen kuuluu
omatyöntekijä, palvelutarpeen arviointi ja kohdennettu sosiaalinen kuntoutus.
Lailla pyritään varmistamaan palvelujen laatu. Kunnan sosiaalihuollon toimintayksiköiden pitää
laatia omavalvontasuunnitelma, joka on julkisesti nähtävillä.
3. Laki muuttaa henkilöstörakennetta ja vähentää korjaavia toimenpiteitä
Asiakasmäärät lastensuojelussa vähenevät, kun ehkäiseviä palveluja, kuten perhetyötä ja
kotipalvelua, on jatkossa mahdollista saada ilman lastensuojelun asiakkuutta. Tämä antaa
kunnille mahdollisuuden toimia siten, että lastensuojelussa on riittävästi osaavia työntekijöitä
suhteessa asiakasmääriin. Ehkäisevien palvelujen lisääminen ja lastensuojelutyön oikea
resursointi vähentävät raskaiden korjaavien lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta.
Lastensuojelun asiakkuus alkaa vasta, jos lastensuojelun tarve todetaan tai perheelle annetaan
lastensuojelun palveluja tai tukitoimia. Palveluja ja tukitoimia, joita voi saada ainoastaan
lastensuojelun kautta, ovat lastensuojelulain mukainen taloudellinen tuki, tehostettu perhetyö,
perhekuntoutus sekä lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle. Lisäksi lapselle ja hänen
perheelleen on järjestettävä viipymättä lapsen terveyden ja kehityksen kannalta
välttämättömät terveydenhuollon palvelut, jos lastensuojelun tarve johtuu riittämättömistä
terveydenhuollon palveluista.
Kiireellisen sijoituksen ehtoja tiukennetaan. Lapsi voidaan sijoittaa kiireellisesti vain, jos
huostaanoton edellytykset täyttyvät ja lapsi on välittömässä vaarassa. Ensisijaisesti käytetään
avohuollon tukitoimia, kuten kotiin annettavaa tehostettua perhetyötä sekä avohuollon
sijoituksia.
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Liite 3. Oulun Poliisin tilastoja

Kuva 1. Nuorten tekemät omaisuusrikokset 2011–2013

Kuva 2. Nuorten tekemät henkeen ja terveyteen kohdentuneet rikokset 2011–2013
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Kuva 3. Nuorten huumausainerikokset 2011–2013

Kuva 4. Oulun kaupungin alueen kotihälytystehtävien määrä perheväkivaltasyyllä ja
perheväkivaltarikostutkinnat 2011–2013
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Liite 4. Toimintamallien kuvauksia
Hyvinvointineuvolan toimintamalli
Hyvinvointineuvolassa eri ammattilaiset toimivat yhdessä lasta odottavien ja pikkulapsiperheiden
hyvinvoinnin tukena perheiden omissa toimintaympäristöissä. Tavoitteena hyvinvointineuvolan
toimintamallissa on pyrkiä varhaisen tuen kautta auttamaan perhettä ongelmien ratkaisemisessa ja
sitä kautta ehkäisemään ongelmien kasaantumista ja tarvetta raskaisiin keinoihin, kuten kodin
ulkopuolelle sijoittamiseen sekä ehkäisemään syrjäytymistä. Hyvinvointineuvolan toimintamalli
edistää vaikuttavaa moniammatillista yhteistyötä.
Neuvolakäynneillä tai muissa lapsiperheiden palveluissa tapahtuvissa kohtaamisissa keskusteluiden
ja eri seulontatutkimuksissa esille nousseiden asioiden perusteella tunnistetaan perheen tuen
tarpeet, jotka voivat liittyä esimerkiksi lapsen kasvuun ja kehitykseen, vanhempien jaksamisen
ongelmiin tai taloudellisiin vaikeuksiin. Yhdessä perheen kanssa sovitaan tavoitteet ja tehdään
suunnitelma etenemisestä ongelmien ratkaisemiseksi. Useimmiten terveydenhoitaja kokoaa
tarvittavan moniammatillisen tiimin, johon voivat kuulua esimerkiksi sosiaali-, päihde- ja
perhetyöntekijä. Näin perhe saa tarvitsemansa tuen mahdollisimman nopeasti ilman lähetteitä
yhdestä paikasta. Perhettä ei lähetetä ammattilaiselta toiselle, vaan yksi ammattilaisista toimii
vastuutyöntekijänä ja koordinoi kokonaisvaltaisesti perheen hoitoa ja palvelua.
Hyvinvointineuvolan työmuotoja ovat työparityöskentely, kotikäynnit, verkostopalaverit, ryhmät ja
yksilökäynnit. Moniammatilliselle työlle on luotu aikataulut ja muut käytännön yhteistyötä tukevat
rakenteet. Myös kirjaamiskäytännöistä on sovittu. Neuvola toimii luontevana perheen
tapaamispaikkana, jos kotikäynti ei ole tarpeellinen.
Toimintamallin kehittäminen aloitettiin vuonna 2011 Tuira-Koskelan neuvolan alueella.
Sen
laajentaminen on toteutettu pilottineuvolan terveydenhoitajan ohjauksella ja tuella koko kaupungin
alueelle vuoden 2013 aikana. Toimintamallia varioidaan alueittain, huomioiden alueelliset
erityispiirteet ja palvelutarpeet.
Hyvinvointikoulun toimintamalli
Hyvinvointikoulun toimintamallin pilotointi aloitettiin Kiiminkijoen ja Kaakkurin kouluissa syksyllä
2013. Toimintamallin kehittämisessä on hyödynnetty hyvinvointineuvolasta saatuja kokemuksia ja
sovellettu niitä kouluikäisten lasten, nuorten ja heidän perheittensä hyvinvoinnin tarpeisiin.
Kiiminkijoen
koulussa
hyvinvointikoulun
toimintamallin
kehittämistyö
on
liitetty
hyvinvointikeskusvalmisteluun. Hyvinvointikoulussa hyödynnetään alueen eri toimijoiden osaamista
ja kehitetään palveluihin ohjautumista siten että asioihin voidaan puuttua varhain ja tehokkaasti.
Lisäksi hyvinvointikoulun kehittämisen tueksi on kartoitettu perheiden toiveita ja odotuksia koulun
hyvinvointityölle.
Hyvinvointikoulu on toimintatapa, jossa eri ammattilaisten yhteistyön kautta turvataan lapsen ja
nuoren hyvinvointi. Keskeistä kehittämistyössä on kirkastaa kouluyhteisön tehtävä ja rooli
hyvinvoinnin mahdollistajana. Koulussa hyvinvointioppimisen ja yhteisöllisten toimintamallien avulla
vahvistetaan jokaisen oppilaan mahdollisuuksia omasta ja toisten hyvinvoinnista huolehtimiseen.
Näin koulu on paikka, jossa varhain huomataan ja pystytään vaikuttamaan asioihin, jotka edistävät
oppilaan hyvinvointia.
Hyvinvointikoulu on yhteistyön malli, jossa koulun eri ammattilaiset ja oman asuinalueen
hyvinvoinnin osaajat yhdessä tunnistavat hyvinvoinnin tarpeet ja sopivat keinoista, joilla vaikutetaan
lapsen ja nuoren arkeen. Yhteistyön keskeinen idea on varhaisessa tunnistamisessa ja tuen oikeaaikaisessa
ja
suunnitelmallisessa
kohdistamisessa.
Opettajien
lisäksi
oppilashuollon,
terveydenhuollon, sosiaalityön ja perhepalvelujen osaajat, muodostavat verkoston, joka lähtee
kulloisenkin tilanteen edellyttämällä tavalla suunnitelmaan toimenpiteitä hyvinvoinnin lisäämiseksi ja

tuen varmistamiseksi.
toteuttamisessa.

Perhe

on

aina

tärkeässä

roolissa

toimenpiteiden

suunnittelussa
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Hyvinvointikoulussa yhteisölliset ja ennakoivan hyvinvoinnin menetelmät muodostavat hyvinvoinnin
perustan. Hyvinvointia tukeva oppiminen, kasvatus ja kouluyhteisö muodostavat hyvinvoinnin
perustan. Vapaa-ajan ja harrastustoiminnan avulla tuetaan lapsen ja nuoren hyvinvoinnin
edellytyksiä. Perustyön tehtävä on varmistaa kaikille lapsille ja nuorille hyvä arki. Hyvään arkeen
linkittyy oleellisesti kaikki muut monialaiset palvelut, joita koordinoidaan osana hyvinvointikoulua.
Hyvinvoivassa koulussa hyvinvointi tunnistetaan, sitä osataan edistää ja sen riskeihin osataan
puuttua sekä vaikuttaa. Koulun opiskelijahuoltoryhmä koordinoi ja kehittää hyvinvoinnin
edistämisen toimintamalleja, niin yhteisöllisesti kuin verkostoissa.
Byströmin nuorten palvelut
Byströmin nuorten palvelut on vuonna 2011 alkanut sivistys- ja kulttuuripalvelujen koordinoima,
monialainen ja moniammatillinen matalan kynnyksen palvelu alle 30-vuotiaille oululaisille nuorille.
Nuori ja hänen asiansa on toiminnan lähtökohta. Palvelut ovat tiedotusta, ohjausta ja neuvontaa,
työllistymisen, kouluttautumisen ja arjenhallinnan tukemista sekä työllistämistä. Palvelualueiksi ovat
muodostuneet työ, opiskelu, hyvinvointi ja terveys, talous, asuminen, ihmissuhteet, vapaa-aika,
sekä riippuvuudet ja päihteet. Talossa on henkilöstöä kaupungin nuorisopalveluista,
hyvinvointipalveluista, konsernipalveluista sekä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta. Lisäksi tehdään
tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Kuva 3. Byströmin nuorten palvelut, organisaatio

Byströmin nuorten palveluissa nuori saa tarvitsemansa palvelun nopeasti samasta paikasta. Nuorelle
tai ohjaavalle toimijalle on yksi osoite ja puhelinnumero, johon voi ottaa yhteyttä. Palvelu on
ennaltaehkäisevää varhaista puuttumista. Tarvittaessa nuori ohjataan saattaen vaihtamalla
eteenpäin korjaaviin palveluihin. Asiakkaan tilanteesta tehdään kokonaisvaltainen kartoitus ja sen
pohjalta sovitaan ja tuetaan suunnitelman toteutumista, esim. työllistymistä.
Byströmin nuorten palveluiden toimintamallissa asiakas on yhteinen. Nuorelle palvelu on nopeaa ja
useita asioita voidaan käsitellä yhdellä käynnillä eri toimijoiden kanssa. Asiakkaalle palvelu näkyy
Byströmin nuorten palveluna eikä eri organisaatioiden erillisinä palveluina. Kun eri toimijat ovat
samoissa tiloissa, tiedon siirto on nopeaa ja sujuvaa. Byströmin mallin mukaiset verkostot
kokoontuvat myös uudemmissa kaupunginosissa etsivän nuorisotyöntekijän koolle kutsumina.
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Byströmin työntekijät ovat eri palvelualueiden ja organisaatioiden työntekijöitä. Näin säilyy tiivis
yhteys heidän taustaorganisaatioihinsa.
Byströmin palvelujen työmuodot ovat yksilö- ja ryhmäohjaus, teemapäivät, infot ja tapahtumat,
moninaiset verkkopalvelut, mm. Chat. Lisäksi asiakkaita kohdataan ”Pysäkeillä” (työntekijät
kohtaavat nuoria siellä, missä nuoret liikkuvat). Edellä mainituissa tehdään yhteistyötä eri
toimijoiden kanssa mm. kolmannen sektorin sekä kaupungin muut toimijat. Time Out! Aikalisä! –
toiminta on osa Byströmin nuorten palvelujen toimintaa.
Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi
Osana Byströmin nuorten palvelua Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut antavat nuorille
ammattitaitoista apua, tukea ja tietoa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä. Palvelua
annetaan kasvokkain, puhelimella sekä sähköisesti. Napin työntekijät myös kartoittavat Byströmille
ilman ajanvarausta saapuvien nuoren tilannetta.
Etsivä nuorisotyö
Etsivä nuorisotyö on osa Byströmin nuorten palveluja. Etsivän nuorisotyön tavoitteena on tunnistaa
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kaikki perusopetuksen aikana tai sen jälkeen koulutuksen tai
työelämän ulkopuolelle jäävät nuoret ja ohjata heidät elämäntilannettaan vastaavien palveluiden
piiriin. Erityisen huomion kohteena ovat 15–17-vuotiaat peruskoulun jälkeen ilman jatkoopiskelupaikkaa olevat nuoret sekä toisella asteella opintonsa keskeyttävät nuoret.
Etsivään nuorisotyöhön on nuorisolain mukaan ilmoitettava ne nuoret, jotka eivät ole sijoittuneet
perusopetuksen jälkeisiin opintoihin tai jos alle 25-vuotias nuori keskeyttää opinnot toisen asteen
koulutuksessa. Myös puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava tiedot alle 25vuotiaasta nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden
puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen. Etsivään nuorisotyöhön osallistuminen on
nuorelle vapaaehtoista. Yhteistyö oppilaitosten ja puolustusvoimien kanssa toimii.
Nuorten työpajat
Nuorten työpajat tarjoavat harjoittelu- ja työpaikkoja oululaisille 17–24-vuotiaille työttömille, jotka
ovat vailla ammatillista koulutusta tai joilla on ammatillinen koulutus mutta ei työkokemusta.
Tavoitteena on edistää nuorten työllisyyttä ja helpottaa opiskeluun hakeutumista. Pajajakso sisältää
työvalmennusta, yksilövalmennusta, työelämävalmennusta, työhön valmennusta, elämänhallinnan
tukemista sekä ohjausta arjentaidoissa. Toiminnassa yhteistyökumppaneita ovat kaupungin muut
palveluyksiköt, oppilaitokset, Pohjois-Pohjanmaan Te-toimisto, yritykset sekä kolmannen sektorin
toimijat.
Työpajoilla ja osalla toisen asteen oppilaitoksista on sopimukset, joissa on sovittu mm.
levähdysjaksoista työpajoilla jos nuori on keskeyttämässä opintonsa, työpajajakson huomioimisesta
osaksi ammatillisia opintoja sekä muusta yhteistyöstä.
Yritysyhteistyö
Yritysyhteistyössä tarjotaan tuettua työllistymistä alle 29-vuotiaille ammattikoulutetuille nuorille,
joiden työttömyys on alkanut syystä tai toisesta pitkittyä. Jakson ajan nuori työskentelee
yrityksessä. Työhön valmennuksen palvelut ovat sekä nuoren että työnantajan käytössä.
Yritysyhteistyössä tarjotaan ohjausta myös oppisopimuspaikkaa etsiville nuorille, sekä
kouluttamattomille ja ammatinvaihtoa suunnitteleville nuorille. Vuonna 2015 toiminnan kehittämistä
jatketaan yhteistyössä TE-toimiston ja Oulun kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa sekä
yritysyhteistyöverkostoa laajennetaan.
Työpörssi, kaupungin työkokeilupaikat
Työpörssiin on koottu Oulun kaupungin avoimet työkokeilupaikat. Työpörssi on tarkoitettu
oululaisille 17–24-vuotiaille työttömille nuorille. Tavoitteena on, että vuonna 2015 palvelualueet ja
liikelaitokset lisäävät edelleen työkokeilupaikkojen määrää. Usein työkokeilujakson jälkeen nuorella
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on mahdollisuus myös määräaikaiseen palkalliseen palkkatukityöjaksoon. Työpörssiohjaajat
toteuttavat
myös
ryhmäja
työelämävalmennuksia
työkokeilussa
oleville
nuorille.
Työpörssitoimintaa laajennetaan ja kehitetään yritysyhteistyötä, työpörssi toimii jatkossa yhä
enemmän myös yritysten työkokeilupaikkojen tarjoamisen kanavana.
Palkkatuettu työ ja oppisopimus
Kaupunki palkkaa nuoria palkkatukityöhön ja oppisopimustyösuhteisiin. Kaupungin työllistämisen
painottuu nuorten ja rakennetyöttömien työllistämiseen. Nuorten palkkatukityöllistämisen polku
alkaa aina työkokeilulla tai muulla aktiivitoimenpiteellä, kuten kuntouttavan työtoiminnan palvelulla.
Nuorten aktivointitoiminta yhteistyössä yhdistysten kanssa
Kaupunki tukee yhdistyksiä, jotka tarjoavat nuorille palkkatuettua työtä, oppisopimuspaikkoja, ja
työkokeilumahdollisuuksia sekä kuntouttavaa työtoimintaa.
Toimeentulotukea saavien työllistäminen
Työllisyyspalveluiden Arpeetti -työllistämistoiminnan kautta työllistetään kaupungin virastoihin ja
laitoksiin toimeentulotukea saavia pitkäaikaistyöttömiä ja opiskelijoita, jotka eivät saa
opintoetuuksia ja heillä ei ole mahdollisuutta saada sosiaalista luottoa.
Kesätyökampanjat
Kesätyösetelikampanja toteutetaan kaupungin ja TE-toimiston yhteistyössä. Oulun kaupungin
rahoittaman kesätyösetelin avulla 15–17-vuotiaat oululaiset koululaiset ja opiskelijat voivat etsiä
kaksi viikkoa kestävää kesätyöpaikkaa oululaisesta yrityksestä, yhdistyksestä, järjestöstä tai
säätiöstä. Työnantajat voivat ilmoittaa avoimista kesätyösetelipaikoista TE-toimiston kautta.
Oulun kaupunki tarjoaa oululaisille opiskelijoille vuonna 2015 noin 1000 kesätyöharjoittelupaikkaa.
Paikkoja voivat hakea 17 vuotta täyttäneet opiskelijat, jotka eivät ole olleet aikaisemmin Oulun
kaupungin kesätyökampanjan kautta töissä. Kesätyö kestää kuukauden.
Kuntouttava työtoiminta
Kunnan järjestämän kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa henkilön elämänhallintaa
sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle. Kuntouttava työtoiminta on henkilökohtaiseen
suunnitelmaan perustuvaa työskentelyä avustavissa tehtävissä. Työtoimintapaikat sijaitsevat Oulun
kaupungin ja valtion virastoissa, järjestöissä, säätiöissä tai muissa julkisissa yhteisöissä.
Työvoiman palvelukeskus
Työvoiman palvelukeskus auttaa nuoria, joilla on pitempikestoista monialaisen yhteistyön tarvetta
työllistymisen tukemisessa tai joiden työttömyys on pitkittynyt. Työvoiman palvelukeskukseen on
keskitetty mm. työ- ja toimintakyvyn arviointi ja ammatillisen kuntoutuksen palveluita.
Nuorten palveluseteli
Lastensuojelun tukitoimissa olevien nuorten työmahdollisuuksia tuetaan nuorten palvelusetelillä,
joka voidaan käyttää mm. kesätyösetelinä muille paikkakunnille sijoitetuille nuorille tai kun nuori
tarvitsee jatkoaikaa kesätyösetelin työllistämiselle. Nuoren palveluseteli mahdollistaa myös muuhun
kuin kesäaikaan sijoittuvan lyhyen työjakson.
ESR -projektit ja työllisyyspoliittiset hankkeet
Nuorten työllisyyttä edistetään myös kaupungin hallinnoimien kehittämishankkeiden toiminnalla
sekä ulkopuolisten toimijoiden työvoimapoliittisten ja ESR- hankkeita kuntarahoitusavustuksella.
Työllisyysmäärärahaperusteisesti tuetaan erityisesti nuoriso- ja rakennetyöttömyyteen kohdistuvia
hankkeita.
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Vastavalmistuneiden nuorten työllistymisen edistäminen ja yrittäjyyden tukeminen
Lisäksi työllisyyden edistämisen kehittämistyötä on edistää korkeakouluista ja muista oppilaitoksista
valmistuneiden työllistymistä yrityksiin, opiskelun aikaisia työelämäyhteyksiä ja nuorten yrittäjyyttä.
Etenkin tuetaan nuorten ja vastavalmistuneiden työllistymistä yrityksiin auttamalla yrityksiä
luomaan
kontakteja
alueen
oppilaitoksiin
ja
lisäämällä
nuorten
ja
yritysten
kohtaamismahdollisuuksia sekä tukemalla yrityksiä olemassa olevien koulutus- ja tukipalvelujen
käytössä. Myös BusinessOulu on mukana korkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja muiden
yhteistyökumppaneiden kanssa kehittämässä yritys-oppilaitosyhteistyötä ja sen koordinointia.
Nuorisotakuuhankkeen työkokonaisuudet:
TYÖPAKETTI 1: Linkit
1. Luodaan ”yhden aikuisen tuen malli”
- uudistetaan työn ja tekemisen kulttuuria uudenlaisen työnkuvan määrittelyn kautta
- rakennetaan nuoren tuen palveluohjausmalli, jonka keskeisenä ajatuksena on ”yhden aikuisen tuki
ja kanssakulkija”
- edistetään selkeämpää poikkihallinnollista moniammatillista toimintamahdollisuutta eri
viranomaisten välillä ja tiedonsaantikynnyksen madaltamista
- tehdään sopimuspohja, jossa määritellään roolit, tiedoksisaantioikeudet ja muut asiat
tuetaan
työllistämiskampanjoiden
toteuttamista
ja
toimitaan
tiiviissä
yhteistyöstä
työllistämispalveluiden kanssa
2. Vahvistetaan opinto-ohjauksen yhteistyötä ja verkostoitumista
- vahvistetaan perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen opinto-ohjaajien yhteistyötä
- laajennetaan ammatillisen koulutuksen opinto-ohjausta perusasteelle
- kohdennetaan NOPO-opinto-ohjausta erityisesti sellaisille oppilaille, joilla arvioidaan kahdeksannen
luokan alussa opettajien ja oppilashuollon toimijoiden mukaan olevan vahva tuen tarve toiselle
asteelle siirryttäessä
TYÖPAKETTI 2: Yrittäjät ja osallistujat
1. Vahvistetaan perus- ja lukio-opetuksen yritysyhteistyötä ja yrittäjyyskasvatusta
- vahvistetaan yrittäjyyskasvatusta osana perusopetuksen ja lukio-opetuksen opetussuunnitelman
toteuttamista
- luodaan yrittäjien ja sivistys- ja kulttuuripalveluiden tiiviissä yhteistyössä toimiva verkosto
2. Kehitetään toimintamalleja, joilla lisätään sivistys- ja kulttuuripalveluiden, yritysten ja kolmannen
sektorin yhteistyötä
- sovitaan sivistys- ja kulttuuripalveluiden sekä yrityksen rooleista nuorten työllistämisessä ja
tukemisessa
- kehitetään TET-mallia, jossa syntyy jatkumo 8.luokan TET-jaksosta kesätöihin ja jatko-opintoihin
3. Vahvistetaan nuorten osallisuutta ja tietoisuutta nuorisotakuusta
- koulutetaan Oulun nuorisotakuutoimijoita verkossa tehtävään työhön
- mahdollistetaan nuorten aito osallistuminen ja vuorovaikutus
TYÖPAKETTI 3: Nivelvaiheet kuntoon, tutkinnot valmiiksi
1. Tehostetaan tutkintojen läpäisyä ja vähennetään keskeyttämistä
- kehitetään yhteistyökumppaneiden kanssa toimenpiteitä, joilla ennaltaehkäistään opintojen
keskeyttämistä ja tehostetaan tutkintojen läpäisyä
2. Organisoidaan maahanmuuttajanuorten tuki johdonmukaiseksi ja vaikuttavaksi
- mallinnetaan maahanmuuttajanuorten palveluohjaus
- kehitetään tuen muotoja tehokkaammaksi ja vaikuttavammaksi
3. Kehitetään uusia oppisopimuskoulutuksen malleja
- kehitetään yhdessä koulutuskuntayhtymän kanssa uudenlaisia oppisopimuskoulutuksen
malleja, painopiste nuorissa peruskoulun päättäneissä ikäluokissa
- tavoitteena oppisopimuskoulutuksen laajentaminen yhtenä koulutusväylänä työelämään
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Liite 5. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurannan ja arvioinnin viitekehys
Kuviossa 1 on esitetty lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurannan ja arvioinnin viitekehys (mukaillen
European Comission 1997). Lähtökohtana ovat tarpeet (needs), jotka nousevat lasten ja nuorten
hyvinvoinnin muutoksista, kasvuympäristöistä sekä palvelujärjestelmän tuottamasta tiedosta.
Näiden tarpeiden pohjalta laaditaan tavoitteet (objectives) kehittämistoimenpiteille, joilla pyritään
parantamaan lasten ja nuorten hyvinvointia. Kun tavoitteet vastaavat hyvin tarpeisiin, puhutaan
merkityksellisestä toiminnasta (relevance). Kehittämistoimenpiteitä varten panostetaan resursseja
(inputs). Kaupungin oman palvelutuotannon lisäksi resursseja tarjoavat myös meneillään oleva
teemaan liittyvä hanketoiminta, ostopalvelut ja järjestöyhteistyö. Näillä resursseilla suunnitellaan
tarvittavat toimenpiteet (activities) asianmukaisilla, näyttöön ja hyvään käytäntöön perustuvilla
menetelmillä tavoitteiden saavuttamiseksi. Aktiivisilla toimenpiteillä saadaan nopeasti tuotoksia
(outputs), joita ovat esimerkiksi erilaisten palveluiden määrät ja asiakas- ja osallistujamäärät. Kun
tuotoksia saadaan hyvin suhteessa panoksiin, puhutaan toiminnan tehokkuudesta (efficiency). Jos
panos-tuotos-suhdetta lasketaan myös euromääräisenä, voidaan puhua kustannustehokkuudesta.
Tuotoksia
voidaan
mitata
lyhyellä
aikavälillä,
esimerkiksi
kuukausittain
ja
arvioida
kustannus/tehokkuutta esimerkiksi vuosittain.

Kuva 5. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurannan ja arvioinnin malli mukaillen European Comission (1997).

Pidemmällä aikavälillä tehokas toiminta tuottaa tuloksia (results). Tuloksellista toimintaa osoittavat
esimerkiksi talous-, työllisyys- ja osallisuusmittarit sekä asiakaskokemustieto. Tuloksia voidaan
arvioida esimerkiksi 1-4 vuoden välein. Vaikutuksia (outcomes) mitataan pitkän aikavälin
(esimerkiksi 4 vuoden välein) indikaattoreilla (esimerkiksi lastensuojelun, työllisyyden,
mielenterveys- ja päihde- sekä sairastavuusindikaattorit). Vaikuttavuudesta (effectiveness) voidaan
puhua vasta kun tuloksien ja vaikutusten mittarit osoittavat, että toiminnan tavoitteet ovat
toteutuneet. Pitkällä aikavälillä voidaan puhua myös hyödystä ja pysyvyydestä (utility and
sustainability), kun on osoitettavissa, että lasten ja nuorten tarpeisiin on pystytty vastaamaan.
Seuranta ja arviointi jatkuvat edelleen analysoimalla lasten ja nuorten toimintaympäristöä, josta
nousevat uudet tarpeet toiminnan kehittämiselle.

