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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. Muut lasten, nuorten ja perheiden palveluja
ohjaavat lakisääteiset ja suositusten mukaiset suunnitelmat ovat osa hyvinvointisuunnitelmaa
(liitteet).
Hyvinvointisuunnitelmassa luodaan 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. Kuviossa 1. on kuvattu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman roolia kaupungin palveluja ja toimintaa ohjaavien asiakirjojen kokonaisuudessa.

Kuvio 1. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman suhde muihin kaupungin suunnitelmiin
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 hyvinvointi- ja 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:
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1.
2.
3.
4.
5.

lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta
lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista
lastensuojelun tarpeesta kunnassa
lastensuojeluun varattavista voimavaroista
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.
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 9 § edellyttää lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraamista ja
edistämistä. Kunnallisten viranomaisten on yhteistyössä seurattava ja edistettävä lasten ja
nuorten hyvinvointia sekä poistettava kasvuolojen epäkohtia ja ehkäistävä niiden syntymistä.
Sosiaalihuollosta vastaavan viranomaisen on välitettävä tietoa lasten ja nuorten kasvuoloista
ja sosiaalisista ongelmista sekä annettava asiantuntija-apua muille viranomaisille samoin kuin
kunnan asukkaille ja kunnassa toimiville yhteisöille.
SHL 10§ mukaan Lapsille, nuorille ja lapsiperheille tarkoitettuja palveluja annettaessa ja niitä
kehitettäessä on huolehdittava siitä, että näiden palvelujen avulla tuetaan vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lasten kasvatuksessa ja saadaan selville lasten, nuorten ja lapsiperheiden erityisen tuen tarve. Tarvittaessa on järjestettävä erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria tukevaa toimintaa. Palveluja annettaessa ja
niitä kehitettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota lasten ja nuorten tarpeisiin ja toivomuksiin.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-21 on laadittu päivittämällä aikaisempi hyvinvointisuunnitelma (2015-16) ajantasaisella tiedolla. Hyvinvointisuunnitelman runko muodostuu
lasten ja nuorten palvelujen keskeisistä periaatteista, linjauksista sekä asiakirjoista, joissa
määritellään lasten ja nuorten palvelujen tavoitteet ja sisällöt. Lapsiperheiden, lasten ja nuorten palvelutarpeet ja kehittämiskohteet on kirjattu valtuuston hyväksymään laajaan hyvinvointikertomukseen. Vuosittaiset tavoitteet ja toimenpiteet määritellään talousarvio- ja käyttösuunnitelman yhteydessä ja suunnitelman toteutumista arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
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2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin nykytila ja palvelutarpeet
Oulun kaupungin valtuuston hyväksymässä laajassa hyvinvointikertomuksessa valtuustokaudelle 2017-21 on kuvattu lasten, nuorten ja lapsiperheiden nykytilaa ja palvelutarpeita keskeisten indikaattoreiden avulla. Asiakirjassa todetaan, että valtaosa lapsista ja lapsiperheistä
voi hyvin, mutta huono-osaisuus kasautuu osalle perheistä. Hyvinvointitiedon pohjalta on
noussut esiin tarve tukea aikuisten ja lasten välistä kohtaamista ja vuorovaikutusta.
Oulun kaupungissa väestörakenteelle on ominaista lasten ja nuorten runsas osuus. Varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kehityksessä on kuitenkin tapahtunut muutos ja pitkään jatkuneen kasvun jälkeen lasten määrä on kääntynyt laskuun. Vuonna 2016 varhaiskasvatusikäisten lasten määrä väheni 543 lapsella (-2,9 %). Taustalla on pienentynyt syntyneiden määrä ja
erityisesti 0–4-vuotiaisiin kohdistuva muuttotappio. Perusopetusikäisten lasten määrän kasvu
on ollut viime vuosina voimakasta. Vuonna 2016 perusopetuksen alaluokkalaisten määrä kasvoi 285 (1,9 %) ja yläluokilla olevien lasten määrä kasvoi 256 lapsella (3,9 %). Koska syntyneisyys on vähentynyt viime vuosina, sillä on vaikutusta tuleviin perusopetusikäisten määrään.
Lähivuosina kasvu kohdistuu yläluokka- ja lukioikäisiin. Lapsiperheitä, joissa on alle 18vuotiaita lapsia, oli 22 158 (43 % perheistä). Yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiperheistä on
kasvanut vuosi vuodelta ja osuus on nyt 21 prosenttia.

Kuvio 2. Alle 18-vuotiaiden määrän kehitys ja perheet tyypeittäin
Lapsiperheille haasteita tuo pienituloisuuden ja pienituloisten lapsiperheiden määrän kasvu.
Oulussa pienituloisten kotitalouksien osuus on suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Pienituloisuus aste on pysynyt samalla tasolla usean vuoden ajan. Vuonna 2015 pienituloisten
osuus laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Pienituloisuus kuvaa keski- ja pienituloisten
välisiä suhteellisia tuloeroja, joten sen kehitys riippuu paitsi pienituloisten kotitalouksien omasta tulokehityksestä, myös mediaanitulon kehityksestä. Mikäli mediaanitulo alenee, pienituloisuusaste voi myös laskea eikä kyse tällöin välttämättä ole siitä, että tulokehitys olisi myönteistä.
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Kuvio 3. Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien osuus väestöstä
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 ollut mukana myös valtakunnallisessa Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeessa, Pitkäaikaisasunnottomuuden
vähentämisen hankkeessa (Paavo II) ja Asumisneuvonta -hankkeessa, joilla on pyritty vaikuttamaan asumiseen liittyviin haasteisiin myös lapsiperheiden osalta.
Perusopetuksen päättäneistä 57 % jatkoi lukiokoulutukseen ja 37 % ammatilliseen koulutukseen. Niistä nuorista, jotka eivät heti päässeet tutkintotavoitteiseen koulutukseen (6 %), valtaosa sijoittui 10-luokalle tai valmistavaan ammatilliseen koulutukseen. Lukiokoulutuksen keskeyttäneiden osuus lukuvuonna 2014/2015 oli 1,2 % ja osuus laski edelliseen lukuvuoteen
verrattuna. Ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden osuus Oulussa (5,5 %) oli pienin muihin
suuriin kaupunkeihin verrattuna. Ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden osuus kasvoi hieman edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Ammattikorkeakoulutuksen keskeytti 6 % ja yliopistokoulutuksen keskeytti 5,3 %.
Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten osuus on Oulussa pienin muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna ja osuus on laskenut viime vuosina. Vuonna 2015 koulutuksen ulkopuolella
oli 6,5 % 17–24-vuotiaista (948 poikaa ja 677 tyttöä). Tähän ryhmään kuuluvat sellaiset nuoret, jotka kyseisenä vuonna eivät ole opiskelijoita tai joilla ei ole perusasteen jälkeistä koulutusta.

Kuvio 4. Peruskoulun päättäneiden sijoittuminen
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Työssä olevien nuorten osuus on pienempi ja opiskelijoiden sekä työttömien osuus on Oulussa
korkeampi kuin muissa suurissa kaupungeissa. Korkea nuorisotyöttömyys on Oulussa pitkään
jatkunut rakenteellinen ongelma.

Kuvio 5. Alle 24-vuotiaiden toiminta ja nuorisotyöttömyys
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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.

3.1. Lasten ja nuorten palvelujenjärjestämisen yleiset periaatteet
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 kasvu- ja 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.
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Kuvio 6. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelutarpeet ja niihin vastaaminen jaoteltuna
kolmelle vaativuustasolle
Elämänkaaren mukaisessa palveluiden tarkastelussa lasten ja nuorten palveluketjut/ prosessit
on jaoteltu tarkemmalla tasolla seuraavasti:

Kuvio 7. Lasten ja nuorten prosessit
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
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(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.

3.2. Lapsen oikeudet
Oulun kaupungissa on otettu vuoden 2016 alusta käyttöön UNICEFin lapsiystävällinen kunta toimintamalli, jossa Oulu sitoutuu kehittämistyöhön lasten parhaaksi. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. ( Kaupunginhallituksen päätös 14.12.2015 § 483 ). Mallin keskiössä on YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista, joka koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Sen neljä
pääperiaatetta ovat syrjimättömyys, lapsen edun ensisijainen harkinta, oikeus elämään ja kehittymiseen ja lapsen näkemyksen kunnioittaminen. Mitä tahansa lapsiin liittyvää toimintatapaa tai päätöstä voi ja pitää tarkastella yleisperiaatteiden kautta. Lapsiystävällinen hallinto
tarkoittaa paitsi lapsen oikeuksien sopimusta kunnioittavaa lapsipolitiikkaa, myös lapsiystävällistä toimintakulttuuria: lapsille ja nuorille ymmärrettävää tiedottamista, lasten ja nuorten tarpeet huomioivaa vuorovaikutusta, sekä lasten ja nuorten asioiden näkyväksi tekemistä ja esillä
pitämistä. Tämä edellyttää systemaattista lapsenoikeuksista tiedottamista ja kouluttamista,
poikkihallinnollista yhteistyötä sekä päättäjien sitoutumista asiaan.
Unicefin Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on käytössä kaikilla kaupungin toimialoilla ja
päätöksenteossa. Lapsiystävällisen kunnan kehittämistyötä ohjaa UNICEF-ohjausryhmä ja
suunnittelutyöryhmässä on jäseniä kaikilta palvelualueilta. Tärkeintä on kuitenkin henkilöstön
tekemä käytännön työ. Sen työtä lasten oikeuksien huomioimisessa tuetaan koulutuksilla ja
selkeyttämällä menettelyitä sekä tarjoamalla malleja esim. suunnitelmien ja päätöksenteon
valmisteluun. Henkilöstöä kannustetaan kaupungin sisäiseen yhteistyöhön sekä yhteistyöhön
lasten ja nuorten asioissa toimivien kolmannen sektorin asiantuntijajärjestöjen kanssa. Tärkeää on myös lapsiin ja nuoriin liittyvän kokemuksellisen tiedon hyödyntäminen ja lasten ja
nuorten osallistaminen eri tavoin. Myös kuntalaistiedotuksesta huolehditaan.

3.3. Alueellinen palvelujen järjestäminen
Oulun palveluverkkoa on uudistettu. Oulussa sivistys- ja kulttuuripalvelut on järjestetty monialaisella aluemallilla, jossa varhaiskasvatus-, perusopetus- ja nuorisopalvelut toimivat aluepäällikköjen johtamina neljällä eri maantieteellisenä alueella (pohjoinen, itäinen, keskinen ja eteläinen) palvelukokonaisuuksina, joita tuetaan alueellisilla kulttuuri- ja liikuntapalveluilla. Toiminta keskitetään alueellisiin monipalvelukeskuksiin ja monitoimitaloihin, joissa palvelut ovat
helposti saavutettavissa yhdestä paikasta ja joissa moniammatilliselle yhteistyölle sekä asiakasohjaukselle tarjoutuu luontevat toimintaedellytykset. Myös muiden julkisten ja järjestöjen
tarjoamaa toimintaa voidaan tuoda osaksi monipalvelukeskusmallia.
Alueilla sijaitsevat hyvinvointikeskukset yhdessä sivistys- ja kulttuuripalvelujen alueellisten
toimijoiden kanssa muodostavat neljä maantieteellistä hyvinvointialuetta, jotka ovat väestömäärältään, kooltaan, etäisyyksiltään ja väestöprofiililtaan erilaisia. Hyvinvointialueilla toteutetaan kotona ja arkiympäristössä tapahtuva tuki ja palvelut sekä hyvinvointikeskuksien ja erityyppisten palvelupisteiden palvelut. Palvelut järjestetään monitoimijaisesti kunnan eri sekto-
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reiden, yksityisten palvelujen tuottajien ja kolmannen sektorin toimesta alueiden erityispiirteiden mukaisiin palvelutarpeisiin vastaten. Hyvinvointialueilla kiinnitetään erityistä huomiota
siihen, että yhteistyötä ja yhteisiä toimintamalleja valmistellaan rinnakkain sivistys- ja kulttuuripalvelujen aluemallin rakentamisen kanssa. Alueille valmistellaan yhteistä asiakasohjausta.
Kaikkien kuuden hyvinvointikeskuksen, Haukipudas, Tuira, Kiiminki, Myllyoja, Kontinkangas ja
Kaakkuri, kehittämistä jatketaan tehtyjen arviointien ja suunnittelun pohjalta. Hyvinvointikeskusten keskeisenä tehtävänä on monialaisen yhteistyön avulla varmistaa paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden koordinaatio ja palvelujen vaikuttavuus.
Matalan kynnyksen neuvontaa ja ohjausta valmistellaan koko kaupungin yhteisen palvelupistesuunnitelman ja siinä esille nousseiden kehittämisehdotusten mukaisesti. Palveluja valmistellaan koko kaupungin tasolla siten, että ne tukevat kuntalaisten itsensä ja järjestöjen sekä
muun kolmannen sektorin vahvempaa mukaantuloa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä.
Neuvonnan ja ohjauksen sekä kuntalaisen omaehtoisen hyvinvoinnin tueksi on kehitetty Lapsiperheiden sähköisten palvelutarjotin (liite 4.), johon on koottu lapsiperheille suunnattua tietoa
ja toimintaa arjen tueksi.

3.4. Sote- uudistuksen ennakoidut vaikutukset lasten ja nuorten palvelujen
järjestämiseen
Sote-uudistuksen tavoitteena ovat yhdenvertaisemmat palvelut, hyvinvointi- ja terveyserojen
vähentäminen sekä kustannusten kasvun hillitseminen. Hallitus on sopinut (7.11.2015 ja
5.4.2016) sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen periaatteista. Maahan perustettaisiin
pääasiassa nykyisen maakuntajaon pohjalta 18 itsehallintoaluetta, maakuntaa, joiden päätöksenteko kuuluu vaaleilla valituille valtuustoille. Järjestämisvastuu siirtyisi uusille maakunnille
1.1.2020. Hallituksen linjauksen mukaisesti luodaan valinnanvapauslainsäädäntö, joka mahdollistaa, että käyttäjä valitsee itse palveluiden julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottajan. Eduskunnan käsittelyssä oleviin lakiesityksiin tehdään perustuslakivaliokunnan (PeV)
29.6.2017 lausunnon edellyttämät muutokset. Valinnanvapauslain osalta hallitus antaa uuden
hallituksen esityksen alkuvuodesta 2018. Eduskunnan jo käsittelyssä oleviin sote-järjestämisja maakuntalakeihin tehdään PeV:n edellyttämät muutokset eduskunnan valiokunnissa ministeriöiden vastinemenettelyllä. Muilta osin sote- ja maakuntauudistuksen lakiesitykset eivät ole
auki. Perustusvaliokunnan toiveen mukaisesti maakunta-, sote- ja valinnanvapauslait käsitellään eduskunnassa yhtäaikaisesti.
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 uusien haasteiden edessä.
Kunnissa tarvitaan yhteistä tietojohtamista ja strategisia tavoitteita vielä nykytilannettakin
enemmän, jotta kuntalaisten hyvinvoinnin kokonaisuus pysyy hallinnassa. Sosiaalihuoltolaki ja
korjattu lastensuojelulaki ovat tuoneet osaltaan muutostarpeita lasten, nuorten ja perheiden
palveluihin. (Liite 2).
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4. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja kasvuolojen kehittäminen
LAAJAN HYVINVOINTIKERTOMUKSEN 2017-2021 HAASTEITA






Suomalaiset pojat (15-vuotiaat) ovat selvästi tyytyväisempiä elämäänsä kuin tytöt. Pojista erittäin tyytyväisiä
elämäänsä on yli puolet (52 %), tytöistä runsas kolmannes (36 %). Tyytymättömiä elämäänsä on pojista vain
neljä prosenttia, tytöistä yhdeksän prosenttia. (PISA 2015)
Suomalaisten nuorten luottamus toisiin ihmisiin on laskenut jyrkästi Nuorisobarometrin mukaan viimeisen
kahden vuoden aikana. Jyrkimmin luottamus on pudonnut alle 20-vuotiaiden ikäryhmässä. Erityisesti poikien
luottamuksen pudotus on ollut jyrkkää.
Suomalaisten nuorten fyysisen aktiivisuus on edelleen vähentynyt. Kansallisten liikuntasuositusten mukaan 9vuotiaista pojista liikkui 44 % ja tytöistä 39 %. Vastaavasti 15- vuotiaista liikuntasuositusten mukaan liikkui
enää 21 % pojista ja vain 13 % tytöistä.

4.1 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen
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, kulttuurin hyvinvointivaikutuksia lisäävä ehyt koulupolku ja tuen polku lähikouluperiaatteen pohjalta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja Timeout! Aikalisä! –toiminta
sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihanke lastenkulttuurin saavutettavuuden edistämiseksi, missä yksi keskeinen tavoite on vähentää lasten yksinäisiä iltapäiviä ja löytää uusia harrastusmahdollisuuksia. Lisäksi perusopetuksen kouluissa toteutetaan liikkuva koulu ohjelman
ja koulupäivän toiminnallistamisen (kohdennettua toimintaa vähän liikkuville) toimenpiteet.
Oulussa järjestetään perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa ensisijaisesti ensimmäisen
vuosiluokan oppilaille. Toisen vuosiluokan oppilaat saavat iltapäivätoimintapaikan, mikäli ryhmissä on tilaa.
iltapäivätoiminnan edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukee
kodin ja koulun kasvatustyötä. Iltapäivätoiminnan järjestämistä organisoi nuorisopalvelut ja
sitä järjestetään sekä kaupungin omana että avustettuna toimintana. Lisäksi aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 1. – 9. vuosiluokan erityisoppilaille kouluaikana ja kokopäivätoimintaa
koulujen loma-aikoina.
Oulun kaupungissa on laadittu Terveysliikunnan vaikutusten arvioinnin suunnitelma (2013),
johon on kirjattuina myös lasten ja nuorten osalta toimenpide-esityksiä. (Liite 2.) . Arkiliikunnan edistämisellä ja liikuntaan mahdollistavan yhdyskuntasuunnittelun avulla voidaan edistää
aktiivisen elämäntavan toteutumista lähellä omaa elinympäristöä. Terveysliikuntaa ja hyvinvointiaktiivisuutta 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 edistävät myönteistä ja aktiivista asennetta liikuntaa kohtaan. Terveyden edistämisen näkökulmasta erityisesti istumisen vähentämiselle on yhteiskunnassamme suuri tarve,
myös lasten ja nuorten osalta. Myönteiset liikuntakokemukset vahvistavat lasten ja nuorten
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itsetuntoa, sosiaalisia suhteita, yhteisöllisyyttä ja terveyttä. Liikunnan ja aktiivisen elämäntavan lisäämisellä voidaan myös kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja.
Tasa-arvoinen taide ja kulttuuri ovat keskeisiä hyvinvointitekijöitä. Erilaiset harrastus- ja järjestötoiminnat sekä liikunta edistävät myös hyvinvointia. Lapsilla ja nuorilla on erilaiset mahdollisuudet harrastamiseen ja itsensä toteuttamiseen riippuen asuinpaikasta, perheen varallisuudesta tai vanhempien voimavaroista kannustaa harrastuksissa.
Lapsille ja nuorille olisi turvattava taiteen ja kulttuurin saavutettavuus ja saatavuus. Vähävaraisten tai syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia mahdollistetaan esimerkiksi harrastusliikuntamahdollisuuksien ja lähiliikuntapaikkojen sekä koulun kerhojen kautta. Yhteistyö kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa on tässä kohdin oleellista.
Taide- ja kulttuuripainotteista kerhotoimintaa koulujen tiloissa tulee järjestää lapsia kuullen
jokaiseen kouluun ja sen järjestämistä on tuettava hyvällä koordinaatiolla. Lapsiperheisiin
kohdistuvaan tiedottamiseen tulee panostaa, jotta tieto palveluista tavoittaa perheet.

4.2 Lapsinäkökulman huomioon ottaminen yhdyskuntasuunnittelussa
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 suunnitteluun 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.
Yhdyskuntasuunnittelun ja arkkitehtuurin avulla korostetaan alueiden vahvuuksia, rakennetaan
paikallista identiteettiä, vahvistetaan heikentyviä alueita, tuetaan elinympäristön turvallisuutta
ja terveellisyyttä sekä lisätään asukkaiden hyvinvointia. Elinympäristön suunnittelun ja rakentamisen avulla torjutaan alueiden eriytymistä ja edistetään sosiaalista tasa-arvoa myös lasten
näkökulmasta.
Oulun kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 14.12.2015 § 483 ottaa käyttöön UNICEFin
luoman Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin kaikilla Oulun kaupungin palvelualoilla ja hallinnossa. Toimintamallin organisointivastuu kuuluu sivistys- ja kulttuuripalveluille. Tavoitteena
on, että Oulu saa Lapsiystävällinen kunta –statuksen vuonna 2018. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –toimintamallissa, jossa erityisesti huomioidaan lasten- ja nuorten oikeudet sekä osallistuminen heitä koskevaan päätöksentekoon.
UNICEF – toimintamalliin kuuluu myös lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen osaksi kaupungin toimintamalleja. Vuonna 2017 hyväksytyssä Oulun arkkitehtuuriohjelmassa on huomioitu lasten ja nuorten osallistamisen, arkkitehtuurikasvatuksen ja ympäristölukutaidon kehittäminen.
Lapsiystävällisen kulttuurin tulee leikata läpi kaikkea kunnan toimintaa. Lapsivaikutusten arviointia tehdään niissä hankkeissa, joissa arvioidaan olevan lapsivaikutuksia. Lapsivaikutusten
arviointia on tehty osassa hankkeista (case Kastellin koulu). Osallistamistilaisuudet ovat sa-
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malla arkkitehtuurikasvatusta, joihin myös lapset ja nuoret ovat tervetulleita (Höyhtyä, Kaukovainio, Hiukkavaara piknik-työpajat, Oulunsalon keskusleikkipuisto).
Oulun kaupungissa ei ole olemassa systemaattista eri tasoilla toimivia lapsivaikutuksia arvioivia menetelmiä. Tarvitaan menetelmiä ja työkaluja lasten edun huomioimiseksi kunnassa.
Toimenpiteenä luodaan työkalupakki kaikille palvelualueille lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamiseksi ja lasten kuulemiseksi päätöksenteon ja toiminnan tueksi.

4.3 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden peruspalveluista huolehtiminen
Jokaisella lapsella on oikeus osallistua varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa. Avoimen varhaiskasvatuksen vaihtoehtoja on tarjolla koko- ja osapäiväisen varhaiskasvatuksen rinnalla.
Avoimen varhaiskasvatuksen palvelut ovat perheille maksuttomia ja niitä tarjotaan maantieteellisesti ympäri Oulua. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana lapsen arkea
ja päivittäistä varhaiskasvatustoimintaa yhteistyössä lapsen huoltajan kanssa. Pysyvinä rakenteellisina keinoina tuen järjestämiseen ovat ryhmäkoon pienentäminen, avustajien palkkaaminen, mentorit sekä taide- ja liikuntakasvattajat päiväkodeissa. Pedagogista tukea ja ohjausta
antavat myös varhaiserityisopettajat muun varhaiskasvatuksen henkilöstön tukena. Varhaiskasvatuksen palveluohjaus neuvoo ja ohjaa perheitä kaikissa kunnallisiin ja yksityisiin varhaiskasvatuspalveluihin liittyvissä asioissa.
Perusopetuksessa lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja tuen järjestämiseen on kiinnitetty
huomiota. Hyvinvoinnin haasteisiin on voitu vaikuttaa useilla kohdennetuilla toimenpiteillä.
Ryhmäkokoja on pienennetty ja resurssi-/samanaikaisopettajuutta lisätty 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, oppituntien palkittaminen). Koulutuksellisen tasa-arvon tukemiseen tarkoitettua 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,
opiskeluhuollon ja kerhotoiminnan avulla. Yleisopetuksen 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaille järjestetään iltapäivätoimintaa. Lisäksi aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään erityiskoulujen ja
alueellisten eritysryhmien 1. – 9. vuosiluokkien oppilaille.
Nuorisopalveluilla on kattava nuorisotilaverkosto. Tiloilla tarjotaan maksuttomia matalan kynnyksen palveluja lapsille ja nuorille heidän vapaa-ajallaan. Nuorisopalvelut tekevät jakautuvaa
nuorisotyötä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa mm. Valkeassa. Nuorisotyötä ohjaa nuorisotyön perussuunnitelma, jossa määritellään nuorisotyöntehtävä, arvot ja työmuodot (Liite 2).
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.

13
Hyvinvointineuvolan ja -koulun toimintamalleja on laajennettu ja juurrutettu tavoitteellisesti.
Varhaiskasvatuksen toimintamallia lapsien ja lapsiperheiden tueksi kehitetään edelleen ja otetaan vähitellen käyttöön koko kaupungissa. Näiden toimintamallien kehittäminen luo luontevia
paikkoja monialaiselle yhteistyölle sekä, 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 on toteutettu osana hyvinvointineuvolatoimintaa.
Järjestöt ja yhdistykset ovat perinteisesti tarjonneet erilaisia osallistumis- ja harrastusmahdollisuuksia lapsille, nuorille ja lapsiperheille heidän omilla asuinalueillaan. Alueellisen toiminnan
tavoitteena on kehittää palveluja yksilöiden ja perheiden tarpeiden sekä alueen erityispiirteiden
mukaisesti. Tässä toiminnassa tarvitaan uudenlaista asennetta ja monia samansuuntaisia toimia yhteisen tavoitteen ja ymmärryksen pohjalta. Asiakas kohtaa yhden palvelukokonaisuuden
ilman hallinnollisia rajoja, jolloin asiakasohjaus on sujuvaa ja tarpeisiin vastaavaa.
Osallisuus ja yhteisöllisyys ovat alueellisen toiminnan keskeisiä elementtejä. Kaupungin, seurojen/yhdistysten ja kuntalaisten yhteistyön tehostaminen mahdollistaa esimerkiksi harrastustoimintaa ja muita matalan kynnyksen toimintoja lähellä. Esimerkiksi urheiluseurat laajentavat
toimintaansa yleishyödylliseen/terveyttä edistävään liikuntaan sekä kulttuuritoimintoja ja tapahtumia tuotetaan lähellä ihmisten arkiympäristöjä.
Jatkossa palveluverkon suunnittelussa tulee huomioida lasten, nuorten ja lapsiperheiden näkökulma. Palvelujen kehittämisen ja toteuttamisen yhteydessä on asukkaiden (myös lapsien)
kuuleminen tärkeää. Lapset on otettu aktiivisesti mukaan esim. Kaukovainion alueen suunniteluun.
Palveluiden kehittämisessä ennaltaehkäisevään työhön panostaminen on erityisen tärkeää,
esimerkiksi perhepalvelun resursoinnin kohdentamisen kautta. Kotipalvelua tulisi 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 oleville perheille tulisi suunnata kevyitä tukitoimia,
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.
Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä luodaan mahdollisuuksia omaehtoiselle toiminnalle
sekä tuetaan toimintoja, jotka lisäävät mielekästä elämää esimerkiksi eheän kokonaispäivän,
harrastusmahdollisuuksien ja lasten tarvitseman aikuisen huomion ja tuen kautta.

4.4 Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen
Sivistys- ja kulttuuripalveluissa toimii osallisuuden ohjausryhmä, jossa on edustus kaikilta toimialoilta sekä Oulun Nuorten Edustajistosta. Ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida sivistysja kulttuuripalveluissa osallisuuden toteutumista kattavasti kaikilla alueilla. Lisäksi osallisuuden
ohjausryhmä toimeenpanee Unicefin Lapsiystävällinen kunta ohjausryhmän antamia tehtäviä.
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Kuntalain 26§ mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä. Oulussa tehtävää hoitaa Oulun Nuorten Edustajisto ONE, jolla on edustus lukuisissa kunnan eri
toimielimissä. Lisäksi ONE on mukana kehittämässä lasten ja nuorten osallisuutta sekä hyvinvointia.
Kuntalain mukaisen ONE:n lisäksi Oulussa toimii 14 alueellista lasten ja nuorten vaikuttajaryhmää. Alueryhmien ja ONE:n tehtävänä on saada lasten ja nuorten ääni kuuluviin mm. päätöksenteossa sekä vaikuttaa oman alueensa asioihin. Alueelliset vaikuttajaryhmät ja ONE
osallistuvat vuosittain Oulussa järjestettäviin lasten ja nuorten kaupunkikokoukseen sekä
nuorten vaikuttajapäiville.
Hyvinvointipalveluissa toimii Oulun Vaikuttajat – ryhmä, jonka mielipiteitä kuullaan mm. lastensuojelun kehittämisessä. Jokaisella koululla on oppilaskuntatoimintaa ja vanhempaintoimikuntia. Päiväkodeissa ja kouluissa (12) on Vihreä Lippu -toimintaa.
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 opiskeluhuollon ja koulun toiminnan suunnittelutyöhön entistä vahvemmin
mukaan. Unicefin Lapsiystävällinen kunta- toimintamallin kehittämiseen tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota mm. huolehtimalla päättäjien ja henkilöstön kouluttamisesta. 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 nuorisojärjestöille ja nuorten omaehtoiselle
toiminnalle maksuttomia. Tämä mahdollistaa kansalaisjärjestötoiminnan toteuttamisen sekä
lasten, nuorten ja perheiden osallistumisen lähellä omaa kotiaan.
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LAAJAN HYVINVOINTIKERTOMUKSEN TAVOITTEITA JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA 2017-21
Lapset ja lapsiperheet
 Oulussa lasten- ja nuorten osallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomioita kaikkien ikäryhmien kohdalla. Oulun nuorten edustajiston ja alueellisten vaikuttajaryhmien asemaa ja toimintamahdollisuuksia on vahvistettu
mm. siten, että nuorille on nyt mahdollisuus osallistua laajasti erilaisten työryhmien toimintaan ja suunnitteluun. Lasten ja nuorten vaikuttajapäivien sisältöä ja toimintamallia on uudistettu yhdessä lasten ja nuorten
kanssa.
 Oulu on sitoutunut kaksi vuotta kestävään kehittämistyöhön tavoitteena Unicefin Lapsiystävällinen kunta tunnustus 2018. Tunnustuksen saaminen edellyttää lasten oikeuksien huomioimisen kaikessa lapsia ja nuoria
koskevassa päätöksenteossa, suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa. Tavoitteen saavuttamiseksi Oulussa
on mm. järjestetty koulutuksia lasten oikeuksista eri ryhmille, tehty ohjeistus lapsivaikutusten arvioinnista ja
mm. päiväkodit ja nuorisotilat ovat määritelleet kehittämiskohteet lasten oikeuksien näkökulmasta.
 Kokemuksellista hyvinvointitietoa kerätään Oulun kaupungin perusopetuksen kouluissa ja lukioissa oppilailta
sekä yksiköiden henkilöstöltä ja oppilaiden huoltajilta. Keskeinen hyvinvointitiedosta nouseva havainto on
tarve tukea aikuisten ja lasten välistä kohtaamista ja vuorovaikutusta. Yksiköiden toimintakulttuuria tulee kehittää yhteisöllisen hyvinvoinnin keinoin.
 Kaikki kaupungin kunnalliset päiväkodit ovat osallistuneet Liikkuva varhaiskasvatus – hankkeeseen. Kehittämistyötä jatketaan Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman mukaisesti.
 Kaikki kaupungin perusopetuksen koulut ovat kirjautuneet Liikkuviksi kouluiksi. Valtakunnallisen kärkihankkeen mukaisesti tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten päivittäistä arkiliikuntaa vähintään tunti päivässä liikkuen. Kaupunkitasolla koottiin yhteen erilaisia tapoja toteuttaa liikkuvaa päivää.
 Oulussa kaikki alle 18-vuotaiden ryhmien harjoitus- ja kilpailuvuorot ovat maksuttomia kaupungin hallinnoimissa liikuntapaikoissa
 Lapsiperheiden ennaltaehkäiseviä ja matalankynnyksen sähköisiä palveluita kehitetään ja toteutetaan Lapsuus.ouka.fi – palvelutarjottimella. Palvelutarjottimen avulla parannetaan palvelujen saatavuutta. Palvelutarjotin edistää palveluohjauksen kautta kuntalaisten osallisuuden sekä omaehtoisten toimintatapojen kehittymistä. Lapsuus.ouka.fi – palvelutarjottimen kautta edistetään eri palveluiden järjestäjien välistä yhteistyötä, mukaan lukien 3. sektorin ja yksityiset palvelutuottajat. Vuoden 2017 aikana ryhdytään kehittämään nuoruusikäisten palvelutarjotinta; nuoruus.ouka.fi.







Nuoret
Nuorisopalveluissa on reagoitu nopeasti erilaisiin nuorisokulttuurisiin ilmiöihin. Mm. nuorisotyö on jalkautunut kauppakeskus Valkeaan, jonne nuoret suurina massoina kokoontuvat. Tätä ennaltaehkäisevää työmuotoa
kehitetään edelleen mm. kouluttamalla henkilöstöä ja tiivistämällä yhteistyötä eri lasten ja nuorten kanssa
toimivien tahojen kanssa.
Kyynisyyden ja epäluottamuksen nopea lisääntyminen nuorten keskuudessa onkin yksi tutkimuksen keskeisiä
havaintoja. Perheen lastensuojeluasiakkuus ennen lapsen kouluikää lisää luottamuspulaa. Huono-osaisuus
kasautuu ja periytyy eikä yhteiskunnan tasoittavat instituutiot kuten päivähoito ja koulu kykene niitä kompensoimaan. Maahanmuuttajanuorissa on erityisen paljon sosiaalisen luottamuksen menettäneitä. Nuorilla
on perinteisiä unelmia: työtä, terveyttä ja ystäviä, arvokkainta nuorille ovat läheiset ystävät.
Nuorten liikunta-aktiivisuutta pyritään lisäämään maksuttomalla ja ohjatulla Action-toiminnalla, joka on
suunnattu 13-19-vuotiaille. Toiminnalla pyritään myös terveyserojen kaventamiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen.
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5. Kasvatusta tukevat palvelut
LAAJAN HYVINVOINTIKERTOMUKSEN 2017-2021 HAASTEITA
Lapset ja lapsiperheet






Valtaosa lapsista ja lapsiperheistä voi hyvin, mutta huono-osaisuus kasautuu eikä yhteiskunnan tasoittavat
instituutiot kuten varhaiskasvatus ja perusopetus kykene eroja kompensoimaan. PISA tulosten (2015) mukaan
perheen sosioekonominen tausta vaikuttaa lapsen oppimistuloksiin aiempaa enemmän ja on jo OECDmaiden keskitasoa.
Tehostettua ja erityistä tukea saavien oppilaiden osuus perusopetuksessa kasvoi aiempaan vuoteen verrattuna maltillisesti.
Perusopetuksen ja lukioiden oppilaiden poissaolot jatkoivat kasvuaan kasvaen vuositasolla 5,2 % (2016). Alkuvuonna 2017 perusopetuksen poissaolot ovat kääntyneet hienoiseen laskuun.
Perusopetuksen oppilaista 10 % oli yksilökohtaisen opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluiden piirissä vuonna 2016. Palveluihin hakeuduttiin pääasiallisesti oppimisvaikeuksien sekä psyykkisten ja sosiaalisten
ongelmien vuoksi.

Nuoret














Perusopetuksen päättäneistä 57 % jatkoi lukiokoulutukseen ja 37 % ammatilliseen koulutukseen. Niistä nuorista, jotka eivät heti päässeet tutkintotavoitteiseen koulutukseen (6 %), valtaosa sijoittui 10-luokalle tai valmistavaan ammatilliseen koulutukseen.
Lukiokoulutuksen keskeyttäneiden osuus lukuvuonna 2014/2015 oli 1,2 % ja osuus laski edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden osuus Oulussa (5,5 %) oli pienin muihin suuriin
kaupunkeihin verrattuna. Ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden osuus kasvoi hieman edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Ammattikorkeakoulutuksen keskeytti 6 % ja yliopistokoulutuksen keskeytti 5,3 %.
Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten osuus on Oulussa pienin muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna
ja osuus on laskenut viime vuosina. Vuonna 2015 koulutuksen ulkopuolella oli 6,5 % 17–24-vuotiaista (948
poikaa ja 677 tyttöä). Tähän ryhmään kuuluvat sellaiset nuoret, jotka kyseisenä vuonna eivät ole opiskelijoita
tai joilla ei ole perusasteen jälkeistä koulutusta.
Työssä olevien nuorten osuus on pienempi ja opiskelijoiden sekä työttömien osuus on Oulussa korkeampi
kuin muissa suurissa kaupungeissa. Korkea nuorisotyöttömyys on Oulussa pitkään jatkunut rakenteellinen
ongelma.
Oulussa kaikista lukio-opiskelijoista 8 % oli yksilökohtaisen kuraattori- ja psykologipalveluiden piirissä vuonna 2016 ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista 11 %. Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluihin
ohjautumisen pääasialliset syyt olivat opiskelijoiden psyykkiset ongelmat.
Suomalaisten poikien ja tyttöjen nuuskakokeilut ovat lisääntyneet samaan aikaan, kun nuorten päivittäinen
tupakointi on vähentynyt. Vuonna 2015 jo 42 prosenttia pojista oli joskus käyttänyt nuuskaa, kun vuonna
2007 nuuskaa oli käyttänyt noin neljännes pojista. Lisäksi on huomattava, että savukkeiden ja nuuskan rinnakkaiskäyttö on tavallista erityisesti poikien ryhmässä. Tytöillä nuuskan kokeilu oli lisääntynyt 11 prosentista
13 prosenttiin vuosien 2007 ja 2015 välillä.
Toisaalta suomalaisten nuorten suhtautuminen päihteisiin on aiempaa kriittisempää. Liikunnan ja ruokavalion
merkitys hyvinvoinnille nähdään aiempaa merkityksellisempänä ja huolenpito luontoympäristöstä on kasvanut.
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5.1 Vanhempien ja huoltajien tukeminen kasvatustehtävässä ja 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.
Oulun kaupungissa vanhempia tuetaan heidän kasvatustehtävässään kunnan peruspalvelujen
piirissä. Kaikissa lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa on Siku-Hyve johtoryhmän linjauksen mukaisesti otettu käyttöön Lapset puheeksi – keskustelu, jota tarjotaan tietyissä ikäkausissa kaikille vanhemmille. Lapset puheeksi - keskustelussa käydään yhdessä läpi lapsen ja
nuoren arjen asioita kotiin, varhaiskasvatukseen ja kouluun sekä harrastuksiin ja vapaa-aikaan
liittyen. Tavoitteena on tunnistaa lapsen ja nuoren hyvinvoinnin kannalta keskeiset tekijät ja
pohtia sitä, kuinka niitä voidaan tarvittaessa tukea. Tarkoituksena on lisätä yhteistä ymmärrystä lapselle ja nuorelle tärkeistä asioista, jotka vaikuttavat hänen hyvinvointiinsa ja arjen
sujumiseen. Pyrkimyksenä on vahvistaa vanhemmuutta, lapsen ja vanhemman myönteistä
suhdetta sekä lapsen turvallista ja toimivaa arkea eri kasvu- ja kehitysympäristöissä.
Vanhempien ja ammattilaisten välinen suhde nähdään enenevästi kasvatuskumppanuutena.
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 konkreettinen suunnitelma etenemisestä ongelmien ratkaisemiseksi.
Vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä toteutuu monipuolisten tukimuotojen mm. ryhmätoiminnan kautta. Oulussa toimii kaikille suunnattuja avoimia ryhmiä sekä ryhmiä enemmän
tukea tarvitseville perheille. Ryhmätoimintaa toteutetaan omana toimintana sekä yhteistyössä
seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Perheitä ohjataan myös kolmannen sektorin kerhoihin ym.
toimintaan mukaan. Alueellisissa palvelukeskittymissä kehitetään hyvinvointia tuottavia toimintamalleja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.
Perheille tarjotaan myös perhetyötä ja kotipalvelua. Tavoitteena on tukea ja auttaa lapsiperheiden elämänhallintaa ja selviytymistä arjessa. Oulussa perhepalveluiden kokonaisuutta on
kehitetty osana hyvinvointikeskussuunnittelua huomioiden alueiden tarpeet. Alueellisessa toiminnassa on tavoitteena, että asiakas kohtaa vain yhden palvelukokonaisuuden ilman hallinnollisia rajoja. Lastenhoitoapua perheet voivat hakea 3. sektorilta ja seurakunnilta. Sekä perhetyötä että kotipalvelua tulee kehittää yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.
Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja
keskinäinen kunnioitus. Kodin ja koulun yhteistyössä huomioidaan perheiden moninaisuus ja
yksilölliset tiedon ja tuen tarpeet. Erityisen tärkeää yhteistyö on oppilaan koulupolun nivelvaiheissa sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukea suunniteltaessa ja toteutettaessa. Arjen yhteistyössä tapaamisten lisäksi hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa.
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Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan yhteisö- ja yksilötasolla. Oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen edellyttää sekä opettajien, huoltajien että muun oppilasta tukevan
henkilöstön yhteistyötä opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Huoltajalle kerrotaan
opetuksen järjestämisen keskeisistä asioista, kuten opetussuunnitelmasta, oppimisen tavoitteista, oppimisympäristöistä ja työtavoista, oppimisen ja opiskelun tuesta ja opiskeluhuollosta,
arvioinnista ja todistuksista sekä opiskeluun liittyvistä valinnoista ja lukuvuoden erilaisista tapahtumista. Vastuu kodin ja koulun yhteistyön edellytysten kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä.
Kodin ja koulun yhteistyössä luodaan pohjaa huoltajien keskinäiselle vuorovaikutukselle ja
esimerkiksi vanhempainyhdistystoiminnalle. Vanhempien osallistuminen koulun toimintaan
edistää kasvatuskumppanuutta, keskinäistä luottamusta ja jaettua ymmärrystä kasvatuksen
tavoitteista. Vanhempaintoimikunnat ovat mukana yhteisöllisten tapahtumien järjestämisessä
sekä osallistuvat koulun toiminnan kehittämiseen ja päätöksenteon valmisteluun. Luokkien
vanhempaintiimit voivat toimia opettajan ja muun henkilöstön tukena esim. luokan yhteisöllisyyden edistämiseksi tai kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi.
Oulussa toimii järjestöpohjainen Vanhempien Akatemia, jonka tarkoituksena on tukea vanhemmuutta jakamalla tietoa ja käytännön työkaluja vanhempia ja perhettä koskevissa kasvatuskysymyksissä. Myös Vanhempain Akatemiassa on kehitetty verkostoyhteistyöhön sekä vanhempien ja perheiden osallisuuteen pohjautuva toimintamalli vanhemmuuden tukemiseksi.
Myös monet muut järjestöt tukevat vanhemmuutta eri tavoin.

5.2 Lapsen ja nuoren kasvun ja oppimisen tukeminen
Kouluilla ja oppilaitoksissa tarjottava tuki koostuu pedagogisista sekä opiskeluhuollon palveluista, jotka ovat kiinteä osa koulun kasvatus- ja opetustoimintaa. Lapsen ja nuoren kasvun ja
oppimisen tukeminen tehdään yhteistyössä vanhempien, lasten ja nuorten sekä tarvittavan
monialaisen verkoston kanssa.
Pedagogisen tuen järjestämisen lähtökohtana esi- ja perusopetuksessa ovat ennakointi, tuen
oikea-aikaisuus, suunnitelmallisuus ja asteittainen tehostaminen. Tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Kolmiportainen tuki 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.
Pedagogisen tuen suunnittelu ja tuen tarpeiden arviointi tehdään oppilaan, huoltajien ja moniammatillisen opiskeluhuoltoverkoston 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 arvion perusteella tuen tarpeet, toteuttamistavat,
vastuuhenkilöt ja seuranta. Jos edellä mainittu tuki on riittämätön, niin tehdään pedagoginen
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selvitys erityisen tuen tarpeesta, missä oppilaan oppimiselle asetettuja tavoitteita määritellään
ja tukea vahvistetaan.
Tuen järjestämisessä hyödynnetään tarvittaessa alueellisia pienryhmiä, joissa opiskellaan joko
osa- tai kokoaikaisesti erityisopettajan ja koulunkäynninohjaajan ohjauksessa. Koulunkäynninohjaajat toimivat kouluissa myös oppimisen tukena. Erityiskouluihin ohjautuvat ne oppilaat,
joille yleisopetuksen koulujen tarjoama tuki ei riitä ja jotka tarvitsevat tuekseen monialaisia
erityispalveluja. Lisäksi järjestetään erilaisia terapia- ja avustajapalveluja, joilla helpotetaan
arjen sujumista, kuntoutumista ja oppimista. Erityiskoulujen oppimisympäristö ja apuvälineet
on suunniteltu oppilaiden tuen tarpeita vastaavaksi. Kehitysvammaisille tarjotaan myös aamuja iltapäivätoimintaa koulutoiminnan yhteydessä.
Toisella asteella ammatillisessa koulutuksessa erityisopetus on ennakoivaa suunnitelmallista
pedagogista tukea ja erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä. Erityinen tuki suunnitellaan yhdessä opiskelijan kanssa ja tavoitteena on, että opiskelija voi saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistaitovaatimukset oman opintoaikansa puitteissa. Opiskelijoille järjestetään mahdollisuus saada lisätukea oppimiseen henkilökohtaisen opiskelu- ja työllistymissuunnitelman tai -ohjelman mukaisesti. Tukimuotoja ovat
esimerkiksi yksilö- sekä pienryhmäohjaus ja -opetus. Elämänhallinnan tukemiseksi ja opintojen
edistämiseksi opiskelijoille järjestetään yksilöllisiä oppimis-, tuki- ja opiskeluhuoltopalveluja.
Opiskelijoille tarjotaan myös opintojen ulkopuolisia aktiviteetteja ja yhteistapahtumia (L63/98;
L631/1998; 1287/2013).
Oppilas- ja opiskelijahuollolla (so. opiskeluhuollolla) tarkoitetaan esi- ja perusopetuksessa sekä
toisen asteen koulutuksessa oppilaan ja opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen
terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä
lisäävää toimintaa koulu- ja oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti
ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona, joka
kuuluu kaikille koulu- ja oppilaitosyhteisön jäsenille sekä opiskeluhuollon toimijoille. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja kaikkia niitä toimia, joilla koulu- ja
oppilaitosyhteisössä edistetään oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä,
sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllinen opiskeluhuolto merkitsee terveyteen ja
hyvinvointiin liittyvien näkökohtien huomioon ottamista opetuksen sisällöissä ja menetelmissä,
opetuksen järjestelyissä ja muussa koulun toiminnassa sekä kotien ja koulun välisessä yhteistyössä.
Yhteisöllisten hyvinvointia edistävien ja ongelmia ehkäisevien toimenpiteiden ohella opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon ja opiskeluhuollon palveluihin. Tämä sisältää
yksittäiselle opiskelijalle annettavia koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä tapauskohtaisesti järjestettävän, opiskelijan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen perustuvan monialaisen asiantuntijaryhmän toimintaa. Yksilökohtaisen oppilas- ja opiskelijahuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan ja opiskelijan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Oppilaan osallisuus,
omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti.
Yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon kuin myös oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuuden sekä kotien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteet ja toimenpiteet kirjataan esiopetusyksiköiden, koulujen ja oppilaitosten opiskeluhuoltosuunnitelmiin (Liite 2). Suunnitelmiin kuva-
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taan vuosittain, miten yhteisöllistä ja yksilökohtaista opiskeluhuoltoa sekä monialaista ja kaikkien osallisuutta edistävää yhteistyötä suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään,
jotta jokainen lapsi ja nuori voi opiskella omien tarpeidensa ja edellytystensä mukaisesti. Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteutumisesta vastaa monialainen yksikkökohtainen säännöllisesti
kokoontuva opiskeluhuoltoryhmä. Ryhmän jäseniä ovat pääsääntöisesti rehtori, erityisopettaja,
opinto-ohjaaja, kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri, kuraattori ja psykologi. Opiskeluhuoltoryhmät koordinoivat ja kehittävät opiskeluhuoltoa, 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 ja koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia.
Oulun kaupungin oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelut tavoittavat pitkäjänteisenä tuen jatkumona kaikki ikäluokat esiopetuksesta 2.asteen koulutuksen päättövaiheeseen saakka. Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut järjestetään Oulussa sivistys- ja kulttuuripalvelujen
alaisuudessa ja ne tarjotaan opiskeluhuoltolain soveltamisalan mukaisesti kaikkiin Oulun kaupungin alueella sijaitseviin esiopetusyksiköihin ja perusopetuksen kouluihin sekä toisen asteelle
lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin koulutuksen järjestäjästä riippumatta. Palvelut ovat organisoituneet esi- ja perusopetuksessa neljään aluetiimiin sekä toisen asteen lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskeluhuollon tiimeihin. Käytännön työ toteutuu työpareittain nimetyillä esiopetus-, koulu- ja oppilaitosvastuualueilla.
Vuonna 2014 voimaan astunut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki määritti koulujen ja oppilaitosten
opiskeluhuollon painopisteen lasten ja nuorten oppimista, terveyttä ja hyvinvointia edistävään
yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön. Lainsäädännön merkittävimpänä tavoitteena on ollut auttaa näkemään ympäristön ja yhteisön kyky vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia, suojata
mielenterveyttä sekä ehkäistä ongelmien syntymistä. Lapsilta, nuorilta ja heidän vanhemmiltaan kerätyn kokemuksellisen hyvinvointitiedon välitön hyödyntäminen opiskeluhuoltosuunnitelmissa ja käytännön toteutustavoissa on olennainen osa opiskeluhuollon vaikuttavuuden arviointia ja seurantaa.
Yhteisöllinen ja kaikkien osallisuutta edistävä hyvinvointityö tulee olla myös opiskeluhuollon
kuraattori- ja psykologipalvelujen pääasiallinen tehtävä. Työn painopisteen siirtyminen yksilökohtaisesta työstä lasten ja nuorten kasvu- ja kehitysympäristöissä vaikuttavaan yhteisölliseen
työhön edellyttää yhteistä ymmärrystä opiskeluhuollon muuttuneesta toiminnan luonteesta ja
roolista. Hyvinvointikoulun toimintamalli luo aikaisempaa vahvempia rakenteita monialaiselle
yhteistyölle eri ammattilaisten välillä luoden samalla edellytykset yhteisölliselle työlle ja varhaisen tuen toteutumiselle opiskeluhuollollisen tuen jatkumona.

5.3 Lapsen huomioon ottaminen aikuisten palveluissa
Lait ja asetukset velvoittavat lapsen huomioon ottamiseen aikuisten palveluissa. Kun vanhemmat saavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, on otettava huomioon myös heidän
huollossaan olevan lapsen ja nuoren hoidon ja tuen tarve. Myös lapsen ja nuoren oireillessa
koko perheen kokonaistilanne on huomioitava. Säännöksillä korostetaan aikuispalveluiden ja
lastensuojelun yhteistyön tärkeyttä ja perhekeskeisen työskentelyn merkitystä.
Lapset ja nuoret huomioidaan erityisesti mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaina olevien perheiden kohdalla. Palveluissa on käytössä Lapset puheeksi-menetelmä. Menetelmä on
tarkoitettu lapsen hyvinvoinnin kannalta keskeisten tekijöiden kartoittamiseen ja vahvistami-
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seen, lapsen kehityksen tukemiseen ja ongelmien ehkäisemiseen erityisesti silloin, kun vanhemmilla on vaikeuksia. Lapset puheeksi -menetelmän laajentuessa koko Oulun kaupungin
alueelle kaikkiin lasten, nuorten ja perheiden palveluihin on mahdollista huomioida aikaisempaa paremmin lapsen ja nuoren asema perheen elämäntilanteen muuttuessa. Samoin Oulun
kaupungissa 2015 hyväksytyn viranomaisten välisen yhteistyön ohjeistuksen Toimintaohje
viranomaisten väliseen yhteistyöhön (Väyke) systemaattinen noudattaminen kaikissa palveluissa vahvistaa lapsen ja nuoren roolia osana palvelujen järjestämisen kokonaisuutta. Toimintaohjeistuksessa kuvataan, miten nykyisen lainsäädännön puitteissa voidaan vaihtaa tietoa
viranomaisten välillä sekä kaupungin organisaation sisällä että kaupungin ja muiden viranomaisten välillä.
LAAJAN HYVINVOINTIKERTOMUKSEN TAVOITTEITA JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA 2017-21
Lapset ja lapsiperheet
 Varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelma tehdään Oulussa lähes jokaiselle lapselle yhdessä vanhempien
kanssa.
 Perusopetuksen arviointi- ja kehityskeskusteluihin on työstetty osana opetussuunnitelmatyötä keskustelurungot, joilla pyritään parantamaan keskustelujen laatua sekä madaltamaan opettajien ja vanhempien kynnystä osallistua strukturoituun kehityskeskusteluun. Keskustelujen toteutumista seurataan kolmen kuukauden
välein lautakuntaraportoinnissa.
 Osana lapsiperheiden muutosohjemaa ja siku/hyve alueellista toimintaa tiivistetään monialaisen yhteistyön
käytäntöjä sekä lapsi- ja perhelähtöistä palveluihin ohjautumista. Muutosohjelmassa tehdään alueelliset perhekeskuksia ja palvelukeskittymiä ohjaavat toimintamallit sekä vahvistetaan syrjäytymisuhan alaisten nuorten
ja heidän perheidensä varhaista tunnistamista ja tukea.
 Uudistuneen lainsäädännön muutosvelvoitteista huolimatta kuraattori- ja psykologipalveluihin ohjautuminen
ja työn painopiste on säilynyt edelleen yksilökohtaisessa asiakastyössä yhteisöllisen ja hyvinvointia edistävän
opiskeluhuoltotyön sijaan. Koulu- ja oppilaitosyhteisöjen yhteisöllistä hyvinvointityötä ja toimintamalleja tulee lisätä lähivuosina. Konsultatiivisten työtapojen ja ryhmämuotoisten toimintojen laajentaminen nykyisestä
vahvistavat edelleen yhteisöllisten työmuotojen integroitumista koulujen ja oppilaitosten hyvinvointityöhön.
 Yksilökohtaisessa opiskeluhuollon asiakastyössä korostuu lasten ja nuorten koulunkäynnin ja opiskelun sujuva eteneminen, jossa yhteistyö monialaisten verkostojen kanssa on ensisijaista. Opiskeluhuollon uudet asiakkuudet alkavat Lapset puheeksi -keskustelulla, kuten kaupungissa on asiasta linjattu.
 Poissaoloihin on alettu kiinnittää huomiota, ja poissaoloihin puuttumisen mallia on viestitty vahvemmin kouluille. Perusopetuksen oppilaiden poissaolojen perussyitä on myös alettu selvittää tarkentamalla Primusoppilashallintaohjelmaan poissaolosyitä loppuvuodesta 2016. Poissaolosyihin päästään pureutumaan vuoden
2017 lopulla. Perusopetuksen poissaolot kääntyivät hienoiseen laskuun jo alkuvuonna 2017.
 Tukiopetuksen määrä on laskenut. Alueilla toimivat pienryhmät pystyvät tarjoamaan oppilaille tukea omassa
ryhmässä, joten tukiopetuksen tarve on vähentynyt.
 Erityisen tuen tarvetta vähennetään suunnitelmallisella yleisen ja tehostetun tuen keinoilla.
 Oulun kaupungin lasten ja nuortenpalveluissa on käytössä Lapset puheeksi -keskustelut. Sikun ja Hyven yhteisessä johtoryhmässä on linjattu missä tilanteissa lapset puheeksi keskusteluja käydään. Lapset puheeksi keskustelu on kirjattu perusopetuksen opetussuunnitelmaan vuonna 2016, ja se tulee käyttöön varsinaisesti
syksyllä 2017. Lapset puheeksi -keskustelu voi korvata kehityskeskustelun nivelvaiheissa eli 1. ja 7. vuosiluokalla. Perusopetuksessa käytiin kuitenkin jo vuonna 2016 yhteensä 863 Lapset puheeksi -keskustelua ja varhaiskasvatuksessa 258 keskustelua.
 Oulun kaupungissa on lasten- ja nuorisopsykiatrinen työryhmä, joka jalkautuu lasten normaaleihin kehitys- ja
kasvuympäristöihin sekä hyvinvointikeskuksiin. Työryhmän avohoitopainotteinen ja jalkautuva työote on vähentänyt psykiatrisen sairaalahoidon tarvetta.
 Asetuksen (Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta, VNa 338/2011) mukaisesti resursseja lisättiin suun terveydenhuoltoon ja erityisesti ennaltaehkäisevään toimintaan muutama vuosi sitten. Mittarin perusteella voidaan arvioida, että
hammasterveyden edistäminen on onnistunut ja tarvittava työpanos on kohdentunut oikein.
 Esi- ja perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien mukaan Oulussa kehitetään ilmiöpohjaista, elämyksellistä
ja digitaalista oppimisympäristöä sekä yksilöllistä, oppijalähtöistä opetusta. Nämä motivoivat lapsia ja oppilaita oppimiseen, aktiiviseen toimijuuteen ja vastuun ottamiseen omasta oppimisesta ja hyvinvoinnista.
Perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen kokonaisuuksista on Oulussa painotettu Itsestä
huolehtiminen ja arjen taidot -kokonaisuutta ja oululaista hyvinvointikoulumallia. Koulut rakentavat lukuvuosittain monialaisia, ilmiöpohjaisia oppimiskokonaisuuksia, joissa korostuu hyvinvointikoulun periaate.
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LAAJAN HYVINVOINTIKERTOMUKSEN TAVOITTEITA JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA 2017-21
Nuoret
 Perusopetuksen päättöluokkalaisten opinto-ohjaajien kanssa käytäviä ohjauskeskusteluita on alettu seurata
lautakuntatasolla vuonna 2013. Ohjauskeskusteluiden tehtävänä on vahvistaa nuorten urasuunnittelua ja ehkäistä syrjäytymistä. Ohjauskeskusteluiden määrä on kasvanut. Vuonna 2014 32,2 % päättöluokkalaisista sai
henkilökohtaista ohjausta. Vuonna 2016 osuus oli 115,6 % (osa kävi keskusteluja useampaan kertaan).
 Etsivän nuorisotyön ja oppilaitosten välinen yhteistyö on tiivistynyt vuosittain. Vain osalle etsivän nuorisotyön
kohderyhmän nuorista riittää kevyempi ohjaus, suurin osa tarvitsee pitempikestoista ohjausta ja monialaista
tukea.
 Puolustusvoimien kanssa tehtävää Time Out! Aikalisä –toimintaa koordinoidaan etsivästä nuorisotyöstä, jossa kohdataan vuosittain kutsuntaikäisten nuorten miesten koko ikäluokka.
 Sivistys- ja kulttuuripalveluissa on lisätty kuraattori- ja psykologihenkilöstöä toiselle asteelle lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskeluhuoltotyöhön, mikä on tehostanut palveluiden saatavuutta ja jouduttanut
opiskelijoiden pääsyä tarvitsemansa tuen piiriin.
 Byströmin nuorten palveluiden asiakasmäärät ovat kasvaneet vuosittain. Byströmille ohjautuu yhä enemmän
monialaista palvelua tarvitsevia nuoria. Mielenterveysongelmaisten nuorten määrä Byströmillä on kasvanut ja
tarpeeseen ei pystytä vastaamaan. Nuorten yksilöohjauksen lisäksi tarjottavia ryhmätoimintoja ja verkkopalveluja on lisätty. Yhteistyöverkosto on laajentunut vuosittain kattamaan asiakkaiden tarpeita.
 Työpajatoiminnassa kuntouttavassa työtoiminnassa olevien nuorten määrä on kasvanut, kuten myös moniongelmaisten, runsaasti tukea tarvitsevien nuorten määrä. Yhä vähemmän on niitä nuoria, joita voidaan ohjata työpajajakson jälkeen suoraan työelämään ja koulutukseen. Pajatoiminnassa nuorille tarjotaan myös kerhotoimintaa, joka ei edellytä pajajakson asiakkuutta. Palkkatuella ei ole enää voitu palkata kuin joitakin nuoria.
 Työpajatoiminnassa järjestetään Tolokkua elämää –toimintaa yhdessä kolmannen sektorin kanssa. Toiminta
sisältää arjen hallintaan mm. talouteen, terveellisiin elämäntapoihin, liikuntaan ja seksuaalisuuteen sekä ehkäisevään päihdetyöhön liittyviä koulutuksia.
 Nuorten nuuskan käyttöön on aktiivisesti puututtava koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja myös mm. suun
terveydenhuollossa.
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6. Ennaltaehkäisevä lastensuojelu
LAAJAN HYVINVOINTIKERTOMUKSEN HAASTEITA LASTENSUOJELULLE 2017-21
Lapset ja lapsiperheet





Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä olevien 0–17-vuotiaiden suhteellinen osuus (% vastaavanikäisestä väestöstä) on laskenut 8,4 %:sta 5 %:iin vuosien 2013–2015 aikana. Oulun osuus on toiseksi matalin Espoon jälkeen kuusikkovertailussa, koko maan keskiarvon ollessa 6 %.’
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten suhteellinen osuus alle 18 vuotiaista väheni vuonna 2016, mutta lastensuojelun sijoitusvuorokausien määrä kasvoi.
Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneiden 0–17-vuotiaiden määrä on pienempi kuin koko maassa
keskimäärin. Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit 0–12-vuotiaiden osalta ovat matalammat kuin koko maassa tai muissa suurissa kaupungeissa. Avohoitokäynnit ovat kuitenkin lisääntyneet vuodesta 2014.

Nuoret
 Nuorille on tarjolla varsin kattavasti koulutusta ja työllistymistä tukevia palveluita Oulun kaupungin, Tehallinnon ja kolmannen sektorin tuottamina.
 Nuorille on tarjolla runsaasti erilaisia palveluita, mutta ne ovat pirstaleisia ja eri toimijoiden toteuttamia, jolloin palveluiden yhteensovittaminen on haasteellista.
 Yhteistyötä viranomaisten välillä on tiivistetty, mutta silti haasteena on löytää ne nuoret, jotka eivät ole minkään palvelun piirissä, miten nuori ohjautuu palveluihin ja miten nuorten palvelutarve arvioidaan monialaisena yhteistyönä.
 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen tutkimuksen (2015) mukaan valtaosalla oululaisista nuorista
on melko paljon kouluttautumiseen liittyviä ongelmia, kuten koulutusten keskeytykset, opiskelu- ja motivaatio-ongelmat, vaikea elämäntilanne, terveysongelmat, lähiverkoston tuen heikkous sekä taloudellisten resurssien puute. Tämä edellyttää nuorten palveluiden kokonaisuuden hahmottamista ja segmentoituneiden palveluiden yhdistämistä.

6. 1. Yleistä
Ehkäisevää lastensuojelua toteutetaan kunnan peruspalveluissa kuten äitiys- ja lastenneuvoloissa sekä muussa terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja nuorisotyössä.
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.
Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) astui voimaan 1.4.2015. Sen myötä sosiaalipalvelujen painopiste siirtyi korjaavista erityispalveluista ennaltaehkäisevien yleisten palvelujen suuntaan.
Lastensuojelun osalta tämä tarkoittaa sitä, että osa perheistä, jotka aiemmin olivat lastensuojelun asiakkaita, saa palvelut nyt yleisen sosiaalihuollon kautta. Sosiaalihuoltolaki nostaa sosiaalihuollon asiakasprosessissa keskeiseen asemaan palvelutarpeen arvion tekemisen. Palvelutarpeen arviointi koskee koko sosiaalihuoltoa ja se on tehtävä, kun sosiaalihuollon työntekijä
saa tietää mahdollisesta sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä.
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Sosiaalihuoltolain perusteella lapsella ja hänen perheellään on vahva oikeus ehkäisevien palvelujen saamiseen ilman lastensuojelun asiakkuutta. Oulussa koko kaupungin uusien asiakkaiden
palvelutarpeen arviot tehdään pääosin hyvinvointikeskusten sosiaali- ja perhepalveluissa. Sinne ohjautuvat myös ennakolliset lastensuojeluilmoitukset. Alueellista yhteistyötä tehdään hyvinvointikeskuksen alueen lastensuojelun kanssa ja tarvittaessa työparityöskentelynä. Sosiaalipalveluiden virka-aikainen ja virka-ajan ulkopuolinen päivystys hoitavat akuutteja toimenpiteitä vaativat lastensuojelutilanteet.
Lastensuojelun erityisohjaaja työskentelee Oulun poliisilaitoksella toimien päivittäisenä linkkinä
poliisin ja lastensuojelun välillä. Koulupoliisit toimivat tiiviissä yhteistyössä koulujen kanssa.
Kaupungissa toimii nuorisolain 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.
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.
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 ja oppilaitoksissa, 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 lastenhoitoapua, jonka järjestämisessä kolmas sektori voisi olla mukana. Olemassa olevien järjestölähtöisten toimintamallien
käyttöönotto ja edelleen kehittäminen ehkäisevän lastensuojelun toteutumiseksi lasten ja perheiden kasvu- ja kehitysympäristöissä yhteistyössä peruspalveluiden kanssa on tärkeää.
Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tarvitaan edelleen kehittämistoimenpiteitä:
 Koulupudokkaiden kohdalla tarvitaan edelleen tiiviimpää verkostoyhteistyötä.
 Työttömien ja tulottomien nuorten palvelukokonaisuuksia kehitetään vastaamaan nuorten tarpeita ja selkiytetään eri toimijoiden roolia.
 Lasten ja nuorten päihteiden käytön ehkäisemiseksi tarvitaan eri toimijoiden tiivistä yhteistyötä ja toimintamalleja.
 Nuorten työllisyyden osalta haasteellisina ryhminä nähdään edelleen mielenhäiriöihin
sairastuneet, päihdeongelmaiset, vammaiset, maahanmuuttajat sekä koulutusta vaille
jääneet nuoret. Myös alaikäisenä kodin ulkopuolelle sijoitetuilla nuorilla on muuta väestöä vaikeampaa kiinnittyä koulutukseen ja työelämään. Riskiryhmänä nähdään myös
nuoret äidit. Nuorten palveluiden osalta olisi tärkeää soveltaa rajapintalähestymistapaa,
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jossa keskeistä on sektoreiden välinen yhteistyö, verkostomainen työskentelyote ja
moninäkökulmainen tarkastelu.
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.

6.2 Sosiaalihuoltolaki
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) velvoittaa kunnallisia viranomaisia keräämään tietoa lasten ja
nuorten kasvuoloista ja sosiaalisista ongelmista sekä välittämään tietoa niille viranomaisille ja
päätöksentekijöille, jotka voivat kulloinkin toimillaan vaikuttaa lasten kasvuoloihin. Säännöksessä tarkoitetut velvoitteet koskevat kaikkia kunnan viranomaisia. Erityisesti on haluttu korostaa kunnan viranomaisten yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraamisessa ja kasvuolojen kehittämisessä. Lasten kasvuoloihin vaikuttaminen on katsottu ennen kaikkea eri viranomaisten ja yhteisöjen yhteistyöalueeksi. Tarkoitus on, että lasten ja nuorten hyvinvoinnin
seuraamisella ja tuotetulla tiedolla vaikutetaan kunnalliseen toiminta- ja taloussuunnitteluun.
Palvelujen kehittäminen edellyttää hyvin toteutettua lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraamista, lapsivaikutusten arviointia ja lapsen edun huomioimista kaikessa päätöksenteossa. Lasten
ja nuorten hyvinvoinnin seuraamiseksi on luotu erilaisia indikaattoreita, joita on kerätty muun
muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään SOTKA-tietokantaan. Kunnallisten
viranomaisten on yhteistyössä seurattava ja edistettävä lasten ja nuorten hyvinvointia sekä
poistettava kasvuolojen epäkohtia ja ehkäistävä niiden syntymistä.
Sosiaalihuollosta vastaavan viranomaisen on välitettävä tietoa lasten ja nuorten kasvuoloista
ja sosiaalisista ongelmista sekä annettava asiantuntija-apua muille viranomaisille samoin kuin
kunnan asukkaille ja kunnassa toimiville yhteisöille.
Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti kaikissa sosiaalihuollon toimissa, jotka koskevat
lasta, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Lapsen etu tulee ottaa huomioon paitsi
lastensuojelussa ja yleisissä perhepalveluissa myös muissa tilanteissa, joissa sosiaalihuollon
toteuttaminen tosiasiallisesti vaikuttaa lapsen tilanteeseen. Lapsen elämään oleellisesti vaikuttavia ratkaisuja voidaan tehdä esimerkiksi päihde- ja mielenterveystyössä. Sosiaalihuoltolaissa
korostetaan palvelujen ehkäisevää ja lapsen kehitystä edistävää tavoitetta. Lapsen edun toteuttaminen lain edellyttämällä tavalla edellyttää työntekijöiltä osaamista lapsen kohtaamisessa ja tarpeen mukaan eri ammattiryhmien osaamisen hyödyntämistä. Erityistä huomiota on
kiinnitettävä siihen, että lapsen mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan on mahdollista.
Kunnan asukkaiden saatavissa on oltava sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lasten, nuorten sekä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden neuvontaan
ja ohjaukseen. Neuvontaa ja ohjausta voidaan toteuttaa myös kotikäynneillä. Kotikäyntien
tarkoituksena on vastata aktiivisesti huoleen, joka on herännyt esimerkiksi jossakin muussa
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palvelussa. Neuvontaa varten järjestetyt kotikäynnit eivät edellytä sosiaalihuollon asiakkuutta
ja siihen liittyviä kirjaamisia asiakasasiakirjoihin, ja ne perustuvat aina asukkaan suostumukseen. Niitä voidaan järjestää esimerkiksi sellaisille asukkaille, joiden elinoloissa tai elämäntilanteessa on mahdollisia sosiaalisia riskitekijöitä. Kotikäynnillä voidaan kertoa kunnassa tarjolla
olevasta tuesta ja selvittää henkilön ja hänen perheensä elinoloja tai elämäntilannetta. Kotikäynnillä voidaan kuulla henkilön ja hänen perheensä näkemyksiä tuen tarpeesta ja ohjata
heitä tarvittaessa palvelujen tarpeen arviointiin.
Lapsille, nuorille ja lapsiperheille tarkoitettuja palveluja annettaessa ja niitä kehitettäessä on
huolehdittava siitä, että näiden palvelujen avulla tuetaan vanhempia, huoltajia ja muita lapsen
hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lasten kasvatuksessa ja saadaan selville lasten,
nuorten ja lapsiperheiden erityisen tuen tarve. Tarvittaessa on järjestettävä erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria tukevaa toimintaa. Palveluja annettaessa ja niitä kehitettäessä
on kiinnitettävä erityistä huomiota lasten ja nuorten tarpeisiin ja toivomuksiin.
Kasvatuksen tukemisella sosiaalihuoltolaissa 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. On ensiarvoisen tärkeää, että yleiset kaikille tarkoitetut palvelut tukevat lasten kasvatusta. Tarkoituksena on, että kaikki ne toimipaikat, joissa muutoinkin tavataan lapsia ja lapsiperheitä, voivat toimia myös vanhempien, huoltajien ja muiden lapsen kasvatuksesta vastaavien henkilöiden tukena lapsen kasvatuksessa. Palvelujen kehittämisen tavoitteena on, että
niiden avulla kyetään ajoissa havaitsemaan lapsen tuen tarve. Säännöksellä pyritään ohjaamaan muun muassa äitiys- ja lastenneuvolassa, päivähoidossa ja koulussa toimivien henkilöiden valmiutta ohjata apua tarvitsevia tarvittaessa erityispalvelujen piiriin. Edelleen pyritään
edistämään lasten ja nuorten kannalta mielekkään kasvua ja kehitystä tukevan toiminnan järjestämistä.
Sosiaalihuollon lainsäädäntö on ollut perinteisesti järjestelmäkeskeistä. Lainsäädännön uudistamisen lähtökohtana on ollut yksilö ja perhe omine tarpeineen. Asiakaslähtöisyyden vahvistamiseksi sosiaalihuoltolaissa määritellään ne tuen tarpeet, joiden perusteella sosiaalipalveluja
ja muuta sosiaalihuoltoa järjestetään: tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen; asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen; taloudellisen tuen tarpeeseen; sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi; lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tuen tarpeeseen; äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen
tarpeeseen; lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi; päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta sekä muusta sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä
aiheutuvaan tuen tarpeeseen; muuhun fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen tai kognitiiviseen
toimintakykyyn liittyvään tuen tarpeeseen; tuen tarpeessa olevien henkilöiden omaisten ja
läheisten tukemiseksi.
Lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus vuodelta 1989 korostaa lapsen edun ensisijaista huomioon ottamista kaikessa viranomaisten ja tuomioistuinten toiminnassa (3 artikla) sekä
asianmukaisen huomion kiinnittämistä jatkuvuuteen lapsen kasvatuksessa (20 artikla). Sopimus kieltää lapsen erottamisen vanhemmistaan ilman erityistä perustetta ja sallii tämän vain
edellytyksin, että se on lapsen edun mukaista (9 artikla).
Oulun kaupungissa asuu alaikäisiä pakolaistaustaisia yksin maahan tulleita maahanmuuttajia.
Turvapaikanhakijoita oletetaan edelleenkin saapuvan jonkun verran Suomeen. Maahanmuuttajapalveluiden toiminnassa huomioidaan kotouttamisohjelmaan sisällytetyt pidemmän aikavä-
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lin kehittämistavoitteet sekä suunnitelmallinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Asumisen ohjauspalvelut ja alaikäisten ryhmäkotipalvelut on kilpailutettu SHL:n ja kotouttamislain mukaisesti. Ryhmäkotipalveluiden osuus vähentyy asiakkaiden tullessa täysi-ikäisiksi. Välivuokraustoiminnalla pyritään saamaan erityisryhmille ml. maahanmuuttajat tarkoituksenmukaisia asuntoja eri alueilta Oulun kaupungissa. Nämä kaikki asiakasryhmät kuuluvat myös ns. paljon palveluja tarvitsevien asiakasryhmään, joiden palveluiden koordinointi edellyttää jatkuvaa, säännöllistä ja sovittua yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
Perheiden palveluiden lisäksi sosiaalityössä painopiste kohdentuu edelleen nuorten tulottomien
ja pitkäaikaistyöttömien, etenkin yli 1000 päivää työttöminä olleiden henkiöiden palveluiden
järjestämiseen yhteistyössä työllisyyspalveluiden sekä muiden toimijoiden kanssa. Perustoimeentulotuen päätöksenteko ja maksatus ovat siirtyneet vuoden 2017 alusta alkaen Kelan
toiminnaksi. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen osalta päätöksenteko toteutuu hyvinvointikeskuksissa ja lastensuojelussa. Muutos edellyttää edelleen tiivistä yhteistyötä ja selkeää asiakasprosessin hallintaa huomioiden ohjaus ja neuvontapalvelut yhteistyössä Kelan
kanssa.
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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, läheis- ja 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.
Lastensuojelulain 2 §:n mukaan lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin.
Lastensuojelun on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta
vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä tarvittavia palveluja
ja tukitoimia. Lastensuojelun avohuollon tukitoimista on säädetty tarkemmin lastensuojelulain
36 §:ssä.
Sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut ovat ensisijaisia suhteessa lastensuojelun palveluihin. Jos lapsi tai hänen perheensä tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluja, tarvitaan lastensuojelun asiakkuus. Tällöin perheelle voidaan antaa lastensuojelun avohuollon tukitoimina
myös kaikkia sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja.
Perustuslain 19 §:n 3 momentin esitöiden mukaan lapsen hyvinvointi on ymmärrettävä laajasti
sekä aineellisena että henkisenä hyvinvointina, minkä vuoksi säännöstä on tarkasteltava yhteydessä muihin taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin perusoikeuksiin. Säännös sisältää
myös yleisemmin ajatuksen turvallisista kasvuoloista ja korostaa lapsen yksilöllisten tarpeiden
huomioon ottamista. Hyvinvoinnin edistäminen kattaa myös suojan väkivaltaa, alistamista ja
hyväksikäyttöä vastaan, mihin on kiinnitetty erityistä huomiota myös lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa.
Erilaiset perheet voivat tarvita tukea. Perhekäsityksestä vallitsee erilaisia näkemyksiä eikä
perheelle ole lainsäädännössä tunnustettu yhtä täsmällistä määritelmää. Laissa perhe-käsite
on tarkoitettu ymmärrettäväksi varsin laajana huomioiden perheiden moninaistumisen. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa erilaisiin tarpeisiin tuleekin kiinnittää huomiota. Esimerkiksi yksinhuoltaja- ja uusperheiden osuus kaikista lapsiperheistä on kasvanut. Myös maahanmuuttajataustaisten ja monikulttuuristen perheiden määrä on kasvanut voimakkaasti viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Tämä edellyttää uusia toimintakäytäntöjä lapsiperheiden palvelujen ja
kodin välisessä yhteistyössä. Erityisiä tarpeita on myös monikkoperheissä, monilapsisissa perheissä ja perheissä, joissa on vammainen tai pitkäaikaissairas lapsi tai vanhempi. Niissä tuen
tarve on suurempi ja vanhemmuuteen kohdistuu usein enemmän fyysisiä, psyykkisiä, taloudellisia ja sosiaalisia paineita. Myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden
lapsiperheiden tarpeisiin ja toiveisiin tulee sosiaalihuoltoa toteutettaessa kiinnittää huomiota.
Tuen tarvetta määriteltäessä tulee ottaa huomioon paitsi lapsen vanhemmat ja huoltajat myös
muut lapsen huolenpidosta vastaavat henkilöt sekä lapsen sisarukset.

29
Lapsen terveyden ja kehityksen turvaamisesta on säädetty aiemmin vain lastensuojelulaissa.
Säännöksen ottaminen sosiaalihuoltolakiin merkitsee käytännössä sitä, että lapsella ja hänen
perheellään on oikeus saada lapsen terveyden ja kehityksen turvaamiseksi välttämättömät
sosiaalipalvelut ilman että perheeltä edellytettäisiin lastensuojelun asiakkuutta. Vastaavasti
kuin lastensuojelussa palveluja on järjestettävä yleisinä perhepalveluina tarvittavassa laajuudessa niinä vuorokauden aikoina, joina niitä tarvitaan. Arvio lapsen terveyden ja kehityksen
kannalta välttämättömistä palveluista kirjataan asiakassuunnitelmaan. Lastensuojelussa lapsen
asioista vastaava sosiaalityöntekijä vastaa arvion tekemisestä ja sen kirjaamisesta suunnitelmaan. Yleisissä perhepalveluissa arvion tekemisestä ja kirjaamisesta vastaa omatyöntekijä.
Ehkäisevien palvelujen tarkoituksena on tukea lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia
henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lakiuudistuksen myötä ehkäisevien perhepalvelujen osuus kasvaa. Kotipalvelun vahvistamisen lisäksi perhetyötä (18 §), tukihenkilöitä
ja -perheitä sekä vertaisryhmätoimintaa (28 §) on annettava yleisinä perhepalveluina myös
ilman lastensuojelun asiakkuutta. Palveluja annettaessa on huolehdittava siitä, että palveluja
on riittävästi erityistä tukea tarvitseville lapsille ja heidän perheilleen.
Oulussa palveluiden integraatiota toteutetaan käytännössä hyvinvointikeskuksissa. Lapsiperheiden palvelut ovat yhtenä kokonaisuutena hyvinvointikeskuksissa, joissa tehdään sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arviot läheisverkosto huomioiden, asiakaskohtaisesti yhteiset hoito- ja palvelusuunnitelmat terveyspalveluiden, sivistys- ja kulttuuritoimen, työllisyyspalveluiden sekä muiden sidosryhmien kanssa, toteutetaan palvelut ja nimetään asiakasprosessista vastaava työntekijä. Hyvinvointikeskuksissa työskentelevät myös lastensuojelun ja palveluohjauksen työntekijät.
Lastensuojeluun siirtyvät vain lastensuojelua tarvitsevat asiakkaat. Kuitenkin vain lastensuojelun asiakkuudessa on mahdollista saada tiettyjä lastensuojelulain 36 §:ssä mainittuja tukitoimia kuten tehostettua perhetyötä ja perhekuntoutusta. Myös lapsen tai koko perheen avohuollon sijoitukset sekä kiireellinen sijoitus ja huostaanotto koskevat edelleen ainoastaan lastensuojelun asiakkaita. Lastensuojelussa lapsi saa myös oman vastuusosiaalityöntekijän.
Oulussa lastensuojelupalvelut ovat jakautuneet alueellisesti: keskinen, eteläinen, pohjoinen ja
itäinen lastensuojelu sekä sijaishuolto ja perhehoito. Aluejako mahdollistaa yhdessä työn tekemisen hyvinvointikeskusten sekä sivistys- ja kulttuuripalveluiden työntekijöiden kanssa. Yksi
työntekijä toimii lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä koko lastensuojelun asiakkuuden ajan palvelutarpeen arvioinnista lähtien. Toimintamallin muutoksella on pyritty asiakaslähtöisempään työotteeseen, sillä lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ei vaihdu lastensuojelun prosessien nivelvaiheissa, kuten palvelutarpeen arvioinnin jälkeen tai silloin, kun lapsi
otetaan huostaan ja siirtyy sijaishuoltoon vaan lapsen ja perheen tunteva sosiaalityöntekijä
jatkaa työskentelyä. Lastensuojelun palvelualueen toiminta on muuttunut myös uuden sosiaalihuoltolain voimaan astumisen myötä. Lastensuojelun asiakkuudet ovat vähentyneet, mutta
nykyisin lastensuojelun asiakkaat ovat todellisesti lastensuojelun palveluita tarvitsevia asiakkaita. Työn luonne on muuttunut haasteellisemmaksi.
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.

30
Kaupungilla on yksi oma lastenkoti: Metsola. Metsola keskittyy jatkossa enemmän nuorten
päihdeongelmaisten yksiköksi, jossa tehdään tarkempi arvio nuoren ja perheen tarvitsemasta
tuesta moniammatillisesti, etenkin mielenterveys- ja päihdepalveluiden osuus tulee korostumaan.
Lastensuojelun palvelut tuotetaan pääsääntöisesti ostopalveluna (perhetyö ja laitospalvelut).
Toimeksiantosopimussuhteiset perhehoitajat vastaavat sijaishuollon palveluiden tuottamisesta.

7.1 Lastensuojelun asiakkuuksista
Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä kasvoi vuonna 2016 Oulussa 27,9 %. Viidessä vuodessa
lastensuojeluilmoitusten määrä on kuutoskaupungeissa lisääntynyt yli viidenneksellä. Lastensuojeluilmoituksista neljä viidestä oli viranomaisen tekemiä. Pääkaupunkiseudulla viranomaisen tekimiä lastensuojeluilmoituksia oli 82,2–84,9 prosenttia, muissa kaupungeissa 67,3–76,0
prosenttia. Viranomaisista eniten ilmoituksia tekivät terveyspalvelut ja poliisi. Vuonna 2016
keskimäärin 6,1 % (v. 2013 6,9 %) oululaisista 0 – 17-vuotiaista oli lastensuojeluilmoituksen
kohteena, kun vastaava luku kuusikkokunnissa oli 7,6 % (v. 2013 7,2 %). Vuonna 2016 kuutoskaupungeissa tehtiin keskimäärin 1,8 lastensuojeluilmoitusta lasta kohden (v. 2013 1,8 ).
Osa lastensuojeluilmoituksen kohteena olleista lapsista on jo ennestään lastensuojelun asiakkaana. Lastensuojeluilmoituksen kohteena olleiden osuus nousee hieman koulun aloituksen
myötä ja yläluokille siirryttäessä lastensuojeluilmoituksen kohteena olleiden lasten väestöosuus nousee selvästi. Eniten ilmoituksia oli kaikissa kaupungeissa tehty kehitystä vaarantavien olosuhteiden perusteella.
Palvelutarpeen arvioinnista säädetään sosiaalihuoltolaissa (1301/2014, 36 §). Arvio on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. Arvio on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta ja sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta. Lastensuojelun asiakkuus syntyy vasta, jos todetaan
tarve lastensuojelun palveluille. Palvelutarpeen arvioita tehtiin suhteellisesti eniten 13-17vuotiaille kaikissa kuusikkokunnissa. Oulussa lastensuojelun tarve todettiin 14,5 %:ssa palvelutarpeen arvioita. Lastensuojelun asiakkaana oli 0-17-vuotiaista Oulussa vuonna 2016 5,1 %
(v. 2013 8,3 %) ja kuusikkokunnissa keskimäärin 5,9 % (v. 2013 9,5 %).
Sijoitettuihin lapsiin lasketaan mukaan lapset, joiden huostaanotto tai avohuollon sijoitus on
sosiaaliviranomaisen tai hallinto-oikeuden päätökseen perustuva. Lapsia sijoitetaan kodin ulkopuolelle Oulun kaupungin omaan lastenkotiin Metsolaan ja ostopalvelulaitoksiin, luvanvaraiseen perhehoitoon (ns. ammatillisiin perhekoteihin) sekä toimeksiantosopimukseen perustuvaan perhehoitoon eli sijaisperheisiin.
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Kuvio 8. Kodin ulkopuolelle vuoden aikana sijoitettuna olleiden 0 - 17-vuotiaiden osuus saman
ikäisestä väestöstä vuosina 2012-2016

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus vastaavan ikäisestä väestöstä on hieman
laskenut. Oulussa 0-17-vuotiaiden osuus väestöstä on vähentynyt. Kodin ulkopuolelle
sijoitettujen lasten määrä väheni Oulussa 2,1 % vuonna 2016.
Lastensuojelun kokonaiskustannukset nousivat edellisvuodesta Oulussa 3,8 %. Suurin osa lastensuojelun kustannuksista syntyy lasten sijoituksista. Suurimmat kustannukset syntyvät kaikissa kaupungeissa laitoshoidosta – mitä suurempi on laitoshoidon
osuus, sitä suuremmat ovat sijoitusten kustannukset.
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Kuvio 9. Lastensuojelun kokonaiskustannukset 0–20-vuotiasta asukasta kohden vuosina
2012–2016 (korotettuna vuoden 2016 arvoon julkisten menojen hintaindeksillä)
Kustannukset 0–20-vuotiasta asiakasta kohden vuonna 2016 vaihtelivat Oulun 11 305 eurosta
Turun 20 500 euroon. Lastensuojelun asiakkuuden määritelmä muuttui 1.4.2015, mistä johtuen avohuollon ja samalla koko lastensuojelun asiakasmäärä väheni. Kokonaiskustannukset
asiakasta kohden ovat nousseet selvästi kaikissa kunnissa lakimuutosta edeltäneeseen tilanteeseen verrattuna. Vuoden 2015 osalta suhteutus on tehty uuden asiakkuusmääritelmän mukaiseen asiakasmäärään, mutta kustannuksissa on mukana myös muita kuin uuden määritelmän mukaisia kustannuksia. Lastensuojelun kokonaiskustannukset 0 – 17-vuotiasta väestöä
kohden vuonna 2016 vaihtelivat Oulun 486 eurosta Turun 1 308 euroon, kuutoskuntien keskiarvo oli 807 euroa. Oulu järjestää lastensuojelupalvelut kuutoskunnista edullisimmin. Sijoitettuna ollutta lasta kohden kustannukset olivat keskimäärin 51 603 euroa. Kustannukset vaihtelevat Oulun 36 128 eurosta Turun 60 016 euroon.

7.2 Lastensuojelutarpeen selvitykset sekä asiakassuunnitelmaan perustuva
tavoitteellinen, lapsilähtöinen ja dokumentoitu työote
Lastensuojelun alkaneet asiakkuudet ovat kuutoskaupungeissa vähentyneet selvästi johtuen
1.4.2015 voimaan astuneesta uudesta asiakkuuden määritelmästä. Vaikka asiakasmäärät ovat
kunnissa lakimuutoksen myötä laskeneet huomattavasti, ei itse työmäärä ole vastaavalla tavalla vähentynyt. Lastensuojelussa tehdään paljon palvelutarpeen arvioita, jotka eivät näy lastensuojelun asiakasmäärässä.
Lastensuojelutarpeen selvitykset hyvinvointikeskuksissa on Oulussa pystytty pääsääntöisesti
tekemään kolmen kuukauden määräajassa. Asiakassuunnitelmat päivitetään vähintään kerran
vuodessa.
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7.3 Avohuollon tukitoimien riittävyys ja toimivuus suhteessa asiakkaiden
tarpeisiin
Lastensuojelun avohuollolla tarkoitetaan tukitoimia, joihin on ryhdyttävä viipymättä, kun lastensuojelun tarve on todettu. Avohuollon tukitoimet ovat ensisijaisia huostaanottoon ja sijaishuoltoon nähden. Lapsen ja perheen tilanteeseen sopivia tukimuotoja tulee järjestää lapsen
tarpeita vastaavasti ja yksilökohtainen tilanne huomioiden. Lastensuojelun asiakkaana olevalle
lapselle ja perheelle voidaan edelleen järjestää tukitoimia, joista oli aiemmin säädetty lastensuojelulaissa, mutta 1.4.2015 alkaen sosiaalihuoltolaissa (tukihenkilö ja -perhe, perhetyö, vertaisryhmätoiminta sekä loma- ja virkistystoiminta). Lisäksi on palveluja, joita on mahdollista
saada vain lastensuojelun asiakkuudessa:
1) tuki lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen;
2) lapsen taloudellinen ja muu tukeminen koulunkäynnissä, ammatin ja asunnon hankinnassa,
työhön sijoittumisessa, harrastuksissa, läheisten ihmissuhteiden ylläpitämisessä sekä muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä;
3) lapsen kuntoutumista tukevat hoito- ja terapiapalvelut;
4) tehostettu perhetyö;
5) perhekuntoutus; sekä
6) muut lasta ja perhettä tukevat palvelut ja tukitoimet.
Avohuollossa tulee olla käytössä runsaasti erilaisia asiakkaiden tarpeisiin joustavasti vastaavia
palveluita, jotta ehkäistäisiin paremmin kodin ulkopuolisia sijoituksia. Oulussa lastensuojelun
perhetyö on kilpailutettu ja perhetyön osuus on kasvanut tasaisesti asiakasmäärien ja kustannusten osalta.
Kehittämistarpeet:




Viranomaisten ja muiden toimijoiden roolit, vastuut ja työnjako selkiytetään (vrt. uusi sosiaalihuoltolaki).
Nykyistä enemmän tarvitaan mielenterveys- ja päihdepalveluita etenkin alaikäisille huumeiden ja erilaisten päihteiden käyttäjille.
Asuminen ja riittävä asumisohjaus turvataan erilaisissa elämätilanteissa oleville, etenkin
laitoksista jälkihuoltoon siirtyvät nuoret tarvitsevat asumisen ohjausta ja tukea sekä kuntoutusta.

7.4 Sijaishuollon järjestäminen: kiireellisen sijoituksen ja huostaanoton valmistelu: lapsen osallisuus ja kuuleminen, läheisverkoston kartoitus ja sukulaissijoitus
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 2016 hoitovuorokausista 74,6 % oli toimeksiantoon perustuvan perhehoidon vuorokausia.
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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. Lapsen/nuoren asioista vastaava sosiaalityöntekijä laatii lainmukaisen jälkihuoltosuunnitelman.
Sijoitusten valmisteluprosessit ovat kunnossa. Läheisverkoston ja sukulaissijoitus- kartoitukseen 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.
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
Lastensuojeluun on lisätty työntekijöitä ja vahvennettu lähiesimiestyötä vuoden 2017 aikana.
Työntekijämitoitus vastaa laatusuosituksia, jos kaikissa olemassa olevissa viroissa on työntekijä. Sosiaalityöntekijöiden saatavuus on huonontunut ja lisäksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettu laki on tiukentanut sosiaalitytöntekijöiden sijaisena toimivien kelpoisuusehtoja.
Työntekijät ovat pääosin päteviä, mutta vaihtuvuus on ongelma. Työntekijät kokevat hyvinä
asioina säännöllisen työnohjauksen, viikoittaiset tiimipalaverit, säännöllisesti kokoontuvan moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän, työparityöskentelyn ja lähiesimiehen tuen. Lainmukainen henkilöstömitoitus toteutuu lastensuojelulaitoksissa.
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.
Kehittämistarpeet:




Tarkistetaan resurssien oikeaa kohdentumista ja kehitetään lastensuojelun työkäytäntöjä.
Työntekijöiden kokemuksia asiakkaiden palveluiden tarpeista otetaan huomioon palveluita
kehitettäessä.
Vahvistetaan moniammatillista työtä vastaamaan uutta sosiaalihuoltolakia ja Oulun palveluverkon muutoksia.
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LAAJAN HYVINVOINTIKERTOMUKSEN TAVOITTEITA JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA 2017-21
Lapset ja lapsiperheet:
 Vaikka lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi vuonna 2016, niin lastensuojelun kokonaisasiakasmäärä vähentyi. Uuden sosiaalihuoltolain (SHL) velvoitteet lapsiperheiden palveluun vähensivät lastensuojelun asiakkuuksia. Lapsiperheille annettavan tuen painopistettä on kyetty siirtämään muuttuneen lainsäädännön tavoitteiden suuntaan. Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön (SHL) asiakasmäärä kasvoi vuonna 2016.
 Hyvinvointipalveluissa tehtiin vuonna 2016 perhetyön ja lastensuojelun ostopalveluna hankitun laitoshoidon
selvitykset. Perheissä oli yleisesti työttömyyttä, toimeentulo-ongelmia, mielenterveysongelmia ja päihteidenkäyttöä. Vanhemman tai lapsen mielenterveys tai huonot henkilösuhteet perheenjäsenten välillä olivat annetun perhetyön pääasiallisena syynä. Tärkeimmiksi perhetyön tavoitteiksi nousivat vanhemmuuden tukemiseen ja perheenjäsenten vuorovaikutuksen sekä lasten koulunkäynnin tukemiseen liittyvät tavoitteet. Tärkeimmiksi laitoshoidon tavoitteiksi nousivat koulunkäynnin tukeminen ja iän mukaisen tai turvallisen kasvun
ja kehityksen tukeminen sekä päihteettömyyden, vakaiden ja turvallisten kasvuolojen tukeminen.
Nuoret
 Hyvinvointipalveluiden ja sivistys- ja kulttuuripalveluiden yhteistyönä on kehitetty toimintaa syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Erityisen huomion kohteena ovat peruskoulun jälkeen ilman jatko-opiskelupaikkaa jäävät sekä toisen asteen opinnot keskeyttävät nuoret tai nuoret, jotka ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella tai vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle.
 Hyvinvointipalvelut tilasi vuonna 2016 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta tutkimuksen, jolla
haluttiin saada kokonaiskuva nuorten asiakkaiden (18–29 v.) hyvinvoinnista sekä kouluttautumisen, työllistymisen, taloudellisen tilanteen ja elämänhallinnan pulmista. Kaikkien nuorten kohdalla tie itsenäiseen aikuisuuteen ei kulje ilman tavanomaista suurempia vaikeuksia. Kouluttautumiseen ja työllistymiseen liittyvät ongelmat kertautuvat taloudellisen toimeentulon huolina, elämänhallinnan puutteina ja näköalattomuutena tulevaisuuden suhteen. Heikoimmassa asemassa olevilla nuorilla on käytössään ainoastaan virallisen palvelujärjestelmän tuki. Palvelujärjestelmän tapa segmentoida yksittäisiin palveluihin ei aina toimi, koska valtaosa nuorista asiakkaista tarvitsee kokonaisvaltaista tukea ja palvelua.
Nuoren päihdepalveluihin on lisätty henkilökuntaa ja nuoret pääsevät tänä päivänä päihdehoitoon ilman jonotusta. Vaikeisiin nuorten ja nuorten aikuisten päihdeongelmiin vastaamiseksi on kehitetty moniammatillista
yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden kesken.
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8. Seuranta ja arviointi
Suunnitelman seuranta ja arviointi ovat osa kunnan toiminnan ohjauksen kokonaisprosessia.
Kunnanvaltuusto seuraa ja arvioi hyvinvointisuunnitelman toteutumista vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä. 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.
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. Tämän lisäksi kerätään ja hyödynnetään sekä kokemuksellista hyvinvointitietoa että asiakastyytyväisyyskyselyjen tuloksia. Palveluiden käytöstä ja asiakkuuksista
kertovat hyvinvointipalveluiden toiminnalliset mittarit, jotka raportoidaan neljännesvuosittain
tilinpäätöksissä.
Oulussa on kehitetty kokemuksellista hyvinvointitietoa arvioiva toimintamalli, minkä tavoitteena on selvittää koulun toimintakulttuurissa oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia edistävät
ja estävät asiat. Hyvinvointia arvioidaan oppilaiden, heidän huoltajiensa ja koko opetushenkilöstön näkökulmasta. Arvioinnin tulokset kirjataan opiskeluhuoltosuunnitelman tavoitteiksi.
Koulun tasolla käynnistyy vuorovaikutteinen ja yhteisöllinen prosessi, jonka tuloksena aikaansaadaan koulun toimintakulttuuria kehittäviä sekä toiminnallisia että pedagogisia ratkaisuja.
Kokemuksellinen hyvinvointitieto ja osallisuuden vahvistaminen luovat edellytyksiä hyvinvoinnin edistämiseksi koulussa. Kokemuksellista hyvinvointitietoa kerätään peruskouluissa ja lukioissa. Varhaiskasvatukseen tehdään oma sovellettu malli kokemuksellisen hyvinvointitiedon
keräämiseksi kohderyhmä huomioiden.
Edellä olevan lisäksi tehdään joitakin erillisiä esimerkiksi koulu- ja oppilaitoskohtaisia hyvinvointikyselyitä. Yksittäisen lapsen ja perheen hyvinvointia seurataan mm. neuvola- ja kouluterveydenhuollon tarkastusten yhteydessä, varhaiskasvatussuunnitelmissa ja erilaisissa asiakassuunnitelmissa. Näitä tietoja ei kuitenkaan tarkastella ja analysoida systemaattisesti.
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 ympärivuorokautisista palveluista kevyempiin, ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin. Värien avulla resurssien kohdentumista ja kustannuksia voidaan tunnistaa ja tehdä sen
mukaisesti palvelukokonaisuuden kehittämiseen liittyviä ratkaisuja ja suunnitelmia.
Tuotettua tietoa on paljon, mutta sen analysoinnissa ja hyödyntämisessä on parannettavaa.
Hyvinvointia kuvaavien indikaattoreiden kehittämistä tulisi jatkaa osana hyvinvointikertomustyötä. Tuotetun tiedon analysoinnin kautta voitaisiin paremmin vaikuttaa työn ja resurssien
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oikein kohdentamiseen. Hyvinvointitiedosta ja sen keräämisestä tulee rakentaa selkeä, systemaattinen kokonaisuus, joka palvelee alueellista toimintaa. Hyvinvointitieto on entistä tärkeämpää Sote-uudistusten vuoksi, jotta kuntalaisten hyvinvoinnin tila ja tarvittavat toimenpiteet
ovat kuntatasolla tiedossa.
Oulussa UNICEF lapsiystävällinen kunta –malli on suunniteltu hyödynnettäväksi niin, että se
huomioidaan paitsi erilaisissa suunnitelmissa, myös konkreettisessa toiminnassa, jonka muutoksia on helpompi seurata. Sen vuoksi yleiset kehittämistavoitteet ovat tarkentuneet paitsi
alueilla myös eri toimintayksiköissä, joissa niitä arvioidaan. Oulussa malliin kuuluu oleellisena
osana myös kaupungin eri palvelualueiden yhteistyön sujumisen arviointi. Arvioinnin tekee
Suomen UNICEF n. vuoden välein, ja arviointiasiakirja sekä arviointikeskustelut sisältävät
myös ideoita lasten ja nuorten asioiden oikeusperustaiseen jatkokehittämiseen ja mahdollisiin
uusiin kehittämiskohteisiin.
Osana Sote- ja maakuntauudistusta Sitra ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat yhteistyössä
kuntien kanssa kehittäneet Sote-tietopakettimallin, jonka tavoitteena on tuottaa läpinäkyvää
ja vertailukelpoista tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen ja johtamisen tueksi
uudistuvassa toimintaympäristössä. Oulussa kyseistä mallia laajennettiin palvelemaan koko
lasten- ja nuorten palvelukokonaisuutta peruspalveluista erityistasolle, lukien mukaan perustasolle sivistys- ja kulttuuripalveluiden toiminta ja erityistasolla erikoissairaanhoidon toiminta.
Elämänkaarimallin mukainen liikennevalovärimäärittely auttaa hahmottamaan toiminnan ja
eurojen kohdentumista eri tason palveluihin pidemmällä aikavälillä. Samoin se voi toimia resurssien allokoinnin pohjana ja välineenä yhteisten strategisten linjausten suunnittelulle sekä
niiden toteutumisen seurannassa. Vihreä väri kuvaa ennaltaehkäisevää työtä ja varhaisen tuen
palveluita. Keltainen väri kuvaa tilapäistä tai usein toistuvaa palvelua. Punainen on asiakkaan
näkökulmasta raskasta, pääsääntöisesti ympärivuorokautista palvelua. Suurin osa vihreästä,
ennaltaehkäisevästä ja varhaisen tuen palvelusta toteutuu sivistys- ja kulttuuripalveluiden
toimesta. Toimialan luonteen mukaisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnalla vastataan
puolestaan keltaiseen, tilapäiseen palvelutarpeeseen sekä punaiseen eli vaativaan, ympärivuorokautiseen palvelutarpeeseen. Määrittelyjen mukaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
toiminta jakautuu pääsääntöisesti siten, että polikliininen toiminta kuvataan keltaisella ja osastohoito punaisella värillä.
Lisäksi tarvitaan saman määrittelyn mukaisesti yhteisesti sovittuja tarkemman tason mittareita
osoittamaan lyhyemmän aikavälin muutoksia (esim. lastensuojelun sijoitusten määrä, koulupoissaolot, erityisen tuen päätökset, psykiatrisen hoidon kontaktien tai hoitopäivien määrät).
Toisaalta olisi hyvä löytää myös positiivisia, muutosta kuvaavia mittareita (esim. oppilaiden ja
vanhempien kanssa käydyt kehitys- ja arviointikeskustelut, erilaiset opintomenestystä kuvaavat mittarit, ennaltaehkäisevän työn toteutumista lastenneuvolassa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja opiskeluhuollossa).
Palveluiden järjestäjän näkökulmasta on olennaista saada tulevaisuudessakin ajantasaista tietoa esimerkiksi koko lapsiperheiden palvelukokonaisuuteen kohdennettavien resurssien vaikuttavuudesta huomioiden peruskuntien ja maakunnan panostukset. On pystyttävä sovituin mittarein seuraamaan tehtyjen panostusten ja mm. palvelurakenteeseen tehtävien muutosten
vaikutusta niin väestötasolla kuin asiakasrajapinnassa. Palvelujen järjestämisessä painopiste
on väestötasoisessa seurannassa. Palvelujen järjestämisessä tarvitaankin kuntien ja maakuntien yhteisen johtamisen käyttöön tietoa eri kuntalaisryhmien hyvinvoinnin tilasta ja palvelutarpeista muun toimintaympäristötiedon lisäksi.
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Laajenevan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen toiminta-alueen myötä ja hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisen vastuun jakautuessa eri organisaatioiden toiminnaksi, on entistä tärkeämpää pystyä käyttämään toimintaan, palvelukäyttöön ja kustannuksiin liittyvää tietoa pohjana suunnittelulle ja tavoitteiden toteutumisen seurantaan. Eri toiminnoista saatujen tietojen
käyttö ja yhdistäminen suunnittelu- ja kehittämistyössä tulisi olla mahdollista minimissään
sosiaali- ja terveyspalveluiden sisällä. Tietojen yhteiskäytöstä olisi hyötyä myös yhteisasiakkuuksissa peruskunnan toiminnan ja toimijoiden kanssa etenkin erityistä tukea tarvitsevien
lasten ja nuorten palvelujen (keltainen ja punainen) suunnittelussa ja kehittämisessä.
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9. Osallisuus lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimisessa
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on rakentunut vaiheittain. Laadintaan on osallistunut laajasti eri viranomaistahoja ja toimijoita, joiden tehtävänä ja vastuulla on vastata Oulun
kaupungin palveluista ja niille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Suunnitelman laatimisessa on sen valmistelun eri vaiheissa hyödynnetty eri lähteistä kerättyä asiakas- ja hyvinvointitietoa. Tämän lisäksi on koottu kohderyhmäkohtaisesti palautetta lasten ja nuorten palvelujen toimivuudesta

9.1. Lapset
Osana Oulun kaupungin strategian laadintaa ja lapsiystävällisen kunnan toimintamallia oululaisten päiväkotilasten kanssa pohdittiin mm. seuraavia asioita:

 Millaisessa kaupungissa on hyvä elää?
 Mitkä asiat ovat tärkeitä lapsille Oulun kaupungissa?
 Millainen on lasten kaupunki?
Saatujen vastausten perusteella lapset pitävät paikoista ja tiloista, jossa voi leikkiä, liikkua ja
harrastaa (esim. erilaiset puistot, liikuntapaikat, -kentät ja kirjastot). Rakennetun ympäristön
lisäksi lapsille ovat tärkeitä luontopaikat ja -elementit (esim. metsä, vesi, lumi, puut, kukat).
Lapset tuovat korostetusti esille ajatuksen yhdessä tekemisestä ja yhdessä olemisesta (perhe,
kaverit, yhdessä leikkiminen ja liikkuminen, yhdessä syöminen). Myös turvallisuus on lapsille
tärkeää (esim. ei kiusata, ei ole rosvoja, ei oo sotia).
Esimerkki Riekonmarjan päiväkodin 5-6v. näkemyksistä:

 Lapsille tärkeitä asioita ovat leikkiminen, lapset tykkäävät laskea mäkeä, leikkiä hiekkalaatikolla
ja keinua. Lapset tykkäävät myös uida.
 Lasten mielestä on hyvä elää kaupungissa, jossa on töitä, saa ruokaa ja vettä , on turvallinen ja
on paljon taloja ihmisille.
 Lasten kaupunki on sellainen, jossa lapsilla on hauskaa ja on kavereita.
 Lasten kaupunki on sellainen, jossa on paljon leikkipuistoja. Lapset tykkää pyöräillä , pitää olla
kunnon pyörätiet.
 Mistä tietää, että on lapsia? On leluja ja leikkipuistoja

9.2. Kokemuksellinen hyvinvointitieto
Kokemuksellista hyvinvointitietoa on kerätty Oulun kaupungin perusopetuksen kouluissa ja
lukioissa vuodesta 2014 lähtien. Esiopetuksessa kokemuksellista tietoa lähdettiin keräämään
syksyllä 2017. Hyvinvointitiedon prosessiin liittyy olennaisesti hyvinvoinnin työpajat, jotka pidetään edustuksellisena koulun oppilaille. Henkilökunnan pajaan osallistuu koko henkilökunta.
Oppilailla ja opiskelijoilla on valtava tarve aikuisten kohtaamiseen. Aikuisten arki näyttäytyy
kiireisenä. Lapset ja nuoret aistivat aikuisen kiireen eivätkä koe voivansa lähestyä aikuisia silloin, kun on tarvetta. Arviointien vapaissa palautteissa esiin nousevat myös kavereiden puute,
yksinäisyys ja opettajien tärkeä rooli. Lapsi ja nuori tuovat oman perheensä ilot ja surut mukanaan kouluun, mikä näkyy heidän vastauksissaan. Positiivista palautetta halutaan enemmän.
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Omien vahvuuksien selkeyttämiselle on selkeä tarve, sillä monilla on vaikeuksia tunnistaa ne
asiat, joissa he ovat hyviä. Mielipiteen ilmaisuus ja osallisuuteen tulee edelleen rohkaista.

9.3. Nuoret
Nuorten palaute kerättiin 5.10 2017 käydyssä keskustelussa Oulun Nuorten Edustajiston (ONE)
kanssa. Tämän lisäksi Oulun lastensuojelun vaikuttajanuorilta kerättiin palaute sähköisessä
muodossa. Näkökulmat lasten ja nuorten hyvinvointiin olivat seuraavat:

Mitä hyvää Oulun kaupunki on tuonut sinun arkeesi?
Mitä Oulun kaupunki voisi tehdä paremmin tai toisin, jotta sinun arkesi sujuisi paremmin?

Oulu nuorten edustajiston (ONE) kommenteissa nousivat keskeisesti esille opiskeluun, harrastamiseen ja vapaa-ajan toimintaan liittyvät teemat. Oppilaitoksissa osataan hyvin puuttua
opiskelijoiden vakavampiin ongelmiin, mutta seuranta ja jälkiarviointi ovat nuorten mielestä
puutteellisia. Nuoret toivat esille huolensa oppilaitoksissa toimivien aikuisten kiireestä, minkä
johdosta aikuisten ja nuorten kohtaamisia on liian vähän. Nuorilla on huoli siitä miten puututaan niihin ongelmiin, joita ei havaita ja joita on vaikea tunnistaa (esim. äkillisesti huonontunut koulumenestys, nuorten arjen pulmat jne). Nuorten mielestä mahdollisiin ongelmiin tulisi
puuttua jo lievässä vaiheessa ennen kuin niistä tukee vakavia. Opinto-ohjaukseen oltiin tyytyväisiä samoin kuin koulujen ja oppilaitosten tasa-arvoiseen tapaan tuoda esiin ammatinvalinnan eri vaihtoehdot.
Nuoret tunnistivat oppilaitoksissa yhteisöllisen opiskeluhuollon matalan kynnyksen toimintamuotoja (abi parkki, rentoutustuokiot, hyvinvointipysäkki jne.). Tästä huolimatta osalla nuorista on kynnys tulla keskustelemaan oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Tämä johtui
osin pelosta tulla leimatuksi toisten opiskelijoiden taholta, jotkut pelkäsivät ongelmiin ylireagointia tai vaikeudesta puhua omista ongelmistaan, aikoja kuraattorille tai psykologille on
vaikea saada (ajan saaminen venyy) tai osalla nuorista oli epätietoisuutta opiskelijahuollon
henkilöstön tehtävistä ja rooleista. Opiskelijoiden mielestä oppilashuollon tulisi jalkautua tunneille, opiskeluhuollon toiminnasta tulisi tiedottaa paremmin, opiskelijoille tulisi antaa ennakkoon tietoa siitä milloin on syytä olla huolissaan sekä tulisi ottaa käyttöön uusia viestintäkanavia (sähköinen ajanvaraus, WhatsUp jne.) Nuoret tunsivat hyvin tarjolla olevat sähköiset
chat- palvelut (Byström. järjestöt), mutta he kokivat sen lisäksi tarvetta aikuisten kasvokkain
kohtaamiseen ja toivoivat aikuisten olevan kiinnostuneita heidän kuulumisistaan
Oulussa on tarjolla paljon erilaista matalan kynnyksen harrastetoimintaa (esim. action), johon
on helppo osallistua. Oulu tarjoaa hyvät puitteet harrastustoiminnalle. Toisaalta kaivattiin
enemmän yli 15 v- nuorille suunnattua harrastustoimintaa ja olemassa toimintaa pitäisi markkinoida paremmin yli 15 v. nuorille (osalla nuorista on mielikuva, että toiminta suuntautunut
perusopetusikäisille). Oulussa ei ole riittävästi yhteen kokoavia tapahtumia ja paikkoja joissa
on toimintaa. Jalkautuvaa nuorisotyötä kiiteltiin uutena ja nuorten tarpeisiin vastaavana toimintana.

Lastensuojelun vaikuttajanuorten palautteessa Oulun kaupungin hyvinä puolina esiin nousivat
”puhdas asuinympäristö ja kaupunki (ainakin suurimmaksi osaksi), ilmaiset harrastus aktiviteetit (esim frisbee golfi)”. Palveluja keskittymistä keskustan alueelle ei pidetty hyvänä asiana.
Muita esiin nousseita haasteita ovat sosiaalityöntekijöiden vaihtuminen lastensuojelussa, kou-
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lussa lapsen huomioiminen muutenkin kuin käyttäytymisen kautta (sen taakse näkeminen),
lapsen ja nuoren kuuleminen, tieto lapselle ja nuorelle miten vanhempien avusta ja kuntoutuksesta huolehditaan.
Osallisuutta haluttiin parantaa tiedottamista kehittämällä. Nuorten kanssa ei saisi käyttää kapulakieltä. ”Kun järjestetään tiedotustilaisuuksia, niin muutkin ihmiset kuin asiasta jo VALMIIKSI kiinnostuneet olisi saatava kiinnostumaan asiasta. Tiedotustilaisuuden tarkoitus on
muutenkin herättää kiinnostus ja kasvattaa tietoisuus asiasta, niin että on turhaa tehdä sitä
tilaisuutta sillä tavalla, että ei kukaan muu kuin asiasta jo valmiiksi kiinnostunut pysyisi hereillä...”

9.3. Lapsiperheet
Lapsiperheiden näkökulma koottiin lapsiperheiden kehittäjäasiakkailta kyselyllä lapsiperhejärjestöille ja kokemuksellisen hyvinvointitiedon kyselystä.
Lapsiperheet arvostavat lähipalveluita. Erityisesti varhaiskasvatus, koulu, vapaa-aika ja terveyspalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta pidettiin tärkeänä ja niiden jatkuvuus lähipalveluina herätti huolta. Maksutonta harrastustoimintaa pidettiin myös tärkeänä, jotta kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet virikkeelliseen vapaa-ajan toimintaan. ”Tilanteeseen pitäisi reagoida lisäämällä helposti saavutettavaa, maksutonta tai edullista harrastustoimintaa lapsille ja perheille tai etsiä keinoja tukea mm. vähävaraisten perheiden lasten harrastustoimintaa taloudellisesti toimeentulotuen tai järjestöjen ja muiden yhteisöjen kautta.”
Nuorille kaivattiin mielekästä toimintaa ja paikkoja, missä aikaansa viettää, ”ettei tarvitse oleilla lasten leikkipaikoilla ja ostoskeskuksissa”.
Sekä järjestöjen toimijat että perheet toivovat tarjolla olevista palveluista tiedottamisen ja
palveluihin ohjaamisen tehostamista. ”Palveluita pitää tarjota aktiivisesti perheille, eikä odottaa, että perheet itse löytäisivät palvelut itse.” Samoin toivotaan hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan ohjaamisen ”polun” selkeyttämistä systemaattisen toimintamallin avulla,
jotta varmistetaan perheiden ohjautuminen ennalta ehkäisevän työn mahdollisuuksien pariin.
Kaupungilla on monia hyviä lapsiperheille toteutettavia avoimia ja suljettuja ryhmiä, jotka ovat
osallistujille maksuttomia. Esim. Melleniuksessa kokoontuu siskot-ryhmää teinivanhemmille,
Kimpparyhmät - äideille ja lapsille ( suljettu ), Vaavi- ryhmä päihdeperheiden kuntoutus. Kaupungin sosiaalipäivystyksen todettiin toimivan ja yhteistyö sosiaalihuoltopalveluiden kanssa
lapsiperheiden kohdalla toimii. Huolta herätti lastensuojelun resurssien riittävyys sekä mielenterveyspalveluiden saatavuus Oulussa. Lapsiperheiden kehittäjäasiakasryhmän kautta nousi
esiin mm. kotipalvelun päätösten saamisen hitaus, asiakasmaksut, mitä palveluita mahdollisuus saada ja miten on epäselvää, yksinhuoltajaperheillä esim. tarve pienen kouluikäisen kohdalla myös aamutoimintaan/hoitoon ei ainoastaan iltapäivätoimintaan, vammaisten lasten tilapäishoito ei aina vastaa tarpeita, nähtiin myös tarpeita koulujen kerhotoiminnan kehittämiseen.
Matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa tulisi olla tarjolla jokaisella alueella. Tämän
avulla mahdollistettaisiin alueen asukkaiden kohtaaminen, sosiaalinen verkostoituminen sekä
yhteiseen tekemiseen osallistuminen ja näin ennalta ehkäistäisiin yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Osaksi kohtaamispaikkojen toimintaa tulisi jalkauttaa mm. talousasioiden neuvontaa, mie-
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len hyvinvointia tuottavia palveluita ja toimintaa sekä matalan kynnyksen keskusteluapua,
ohjausta ja neuvontaa. Vanhemmat toivovat arjen tueksi kotiin jalkautuvaa apua ja tukea,
kuten tilapäistä lastenhoitoapua, kotipalvelua, kodinhoitajia sekä ennalta ehkäisevää perhetyötä.
”Lapsiperheitä olisi kuultava, sillä heidän parhaakseen kuitenkin pyritään toimimaan ja lapsiperheet itse parhaiten tietävät, mikä arjessa sujuu tai ei suju, ja mihin mahdollisesti
apua/tukea tarvitsisi. Voisi järjestää esim. yleisötilaisuuksia tai tehdä yhteistyötä neuvoloiden/koulujen kanssa esim. nimettömän kyselyn järjestämiseksi.”
Kokemuksellisen hyvinvointikyselyssä lasten ja nuorten vanhemmat ja huoltajat nostavat esille
tärkeinä ja kaivattuina asioina luokkien hyvän ja välittävän ilmapiirin sekä kannustavan, positiivisen palautteen saamisen. Vuorovaikutusta kodin ja koulun välille toivotaan enemmän. (Kokemuksellinen hyvinvointitieto, huoltajien vastaukset).
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10. Yhteenveto
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma kokoaa yhteen Oulun kaupungin lasten ja nuorten
näkökulmasta keskeiset palvelut ja suunnitelmat. Tämän lisäksi palveluja toteutetaan kumppanuudessa eri toimijoiden ja yhteistyötahojen kanssa. Järjestöjen, urheiluseurojen, yksityisten toimijoiden ja yritysten rooli palveluissa on kasvanut. Maakuntauudistus tulee lisäämään
toimijoiden määrää entisestään, minkä vuoksi tulevaisuuden kunnassa tulee olla vahva näkemys ja tahtotila hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hyvinvointisuunnitelmia tarvitaan
jatkossakin kokoamaan yhteen keskeiset periaatteet ja toiminnot, joilla turvaamme lapsen ja
nuoren kasvua ja kehitystä.
Oulun kaupungin strategisena tavoitteena on siirtää lapsille, nuorille ja lapsiperheille suunnattujen palveluiden painopistettä ennaltaehkäiseviin ja kevyempiin palveluihin. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään ja ongelmia ehkäistään parhaiten tukemalla heitä pärjäämään arjessa ja
toimimaan aktiivisena yhteisönsä jäsenenä. 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.
Alueilla sijaitsevat hyvinvointikeskukset yhdessä palvelukeskittymien kanssa muodostavat neljä maantieteellistä hyvinvointialuetta, jotka ovat väestömäärältään, kooltaan, etäisyyksiltään
ja väestöprofiililtaan erilaisia. Matalan kynnyksen neuvontaa ja ohjausta valmistellaan koko
kaupungin yhteisen palvelupistesuunnitelman ja siinä esille nousseiden kehittämisehdotusten
mukaisesti. Lasten ja nuorten palveluissa on korostetusti noussut esille hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteistyön tarpeet. Varhaiskasvatus-, opetussuunnitelma- ja opiskeluhuoltouudistukset korostavat yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin merkitystä lapsen ja nuoren kasvulle. Hyvinvointioppimisen keinoin edistetään lapsen ja nuoren kykyä huolehtia ja ottaa vastuuta itsestä sekä ympäristöstään. Lasten ja nuorten osallisuuteen ja mahdollisuuksiin vaikuttaa itseään
koskeviin asioihin on haluttu vahvistaa, mitä kaupungin tasolla tuetaan Lapsiystävällinen kunta
toimenpitein.
Perhekeskeisyys ja perheiden tarpeista lähtevä palveluajattelu on vahvistunut. Monissa asiakirjoissa korostetaan perheiden kanssa tehtävän yhteistyön merkitytä lapsen ja nuoren hyvinvoinnille. Perhettä, lasta ja nuorta halutaan kuulla ja asiakkaan kokemusta arvostetaan palvelujen kehittämisessä ja toteuttamisessa. Sektorimaisesta palveluajattelusta pyritään eri toimijoiden ja yhteisen suunnittelun kautta kohti asiakaslähtöisempää toimintaa. Asiakasohjauksen
ja sähköisten palvelujen keinoin pyritään monipuolistaman palveluja ja madaltamaan palvelujen saamisen kynnystä. Järjestötoimijat on otettu vahvemmin mukaan ja osaksi kuntalaisen
arjen tukea. Järjestöt ovat vahvoja toimijoita erilaisten ryhmämuotoisten perhe- tai harrastekerhojen sekä vertaisryhmätoiminnan järjestäjinä.
Edellä kuvattu muutoskehitys vahvistaa ja syventää Oulun kaupungin pyrkimystä asiakaslähtöiseen ja ennaltaehkäisevien palvelujen toteuttamiseen. Yhden luukun periaatteen mukaisesti
toimitaan siten, että perhe, lapsi ja nuori saavat palvelut läheltä, varhain ja tarvelähtöisesti.
Olemme matkalla kohti lapsiperheiden muutosohjelman visiota, jonka mukaisesti palvelut toteutetaan perheiden tarpeita kuunnellen ja perhettä osallistaen lähellä lapsen luontaisia kasvuja kehitysympäristöjä ja joihin myös erityspalvelut pyritään tuomaan.
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Hyvinvointisuunnitelman laajuudesta ja moninaisuudesta huolimatta kokonaisuudesta on löydettävissä yhteisiä suuntaviivoja ja tekijöitä, jota kiinnittävät sen sekä palvelujen järjestämisen periaatteisiin että antavat näkymän siitä mihin suuntaan palvelut ovat kehittymässä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman keskeisiä yhdistäviä periaatteita ovat:
•
•
•
•
•
•
•

Lapsen oikeudet: lapsilähtöisyys ja lapsen oikeus tulla kuuluksi ja osallistua häntä
koskevissa asioissa.
Yhteisöllisyys ja pärjäävyys: sujuva arki ja hyvinvoiva yhteisö suojaavat lasta ja
nuorta.
Osallisuus: perhe. lapsi ja nuori ovat aktiivisesti mukana palvelujen toteuttamisessa.
Kasvu ja kehitysympäristöt: palvelut suuntautuvat kohti perhettä, varhaiskasvatuksen, koulun ja vapaa-ajan ympäristöjä.
Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen: Lapsen ja nuoren perustarpeiden
huomioiminen mahdollistaa yhdenvertaiset kasvuolosuhteet kaikille.
Tarvelähtöisyys, perhe- lapsilähtöisyys: palvelut järjestetään perheen tarpeita vastaavasti.
Väriajattelu: painopiste ennaltaehkäisyssä ja erityspalvelut tukevat peruspalveluja.

Edellä kuvattuja periaatteita toteutetaan lasten ja nuorten palveluja ohjaavissa toimintamalleissa kuten ohjeistus viranomaisten väliseen yhteistyöhön (VÄYKE) ja Lapset Puheeksi menetelmä ja Unicef- lapsiystävällinen kunta toimintamallissa. Nämä puolestaan ovat oleellinen osa
eri palvelujen yhteistoimintamalleja kuten hyvinvointineuvola, -koulu ja Byströmin nuorten
palvelut. Näin ollen yksin ja yhdessä turvataan lapsen ja nuoren hyvinvointi eri elämäntilanteissa ja -vaiheissa.
Tulevaisuudessa korostuu digitaalisuuden ja asiakasohjaksen tuomat muutokset, mikä lisää
sähköisten palvelujen määrää sekä palvelujen henkilökohtaista ja yksilöityä kohdentumista.
Uudet palvelukanavat madaltavat entisestään palveluihin pääsemisen kynnystä ja mahdollistavat ajasta ja palikasta riippumattomien räätälöityjen palvelujen kehittämisen. Fyysisten palvelujen tarve ei poistu, mutta niihin ohjautumisessa ja niiden toteuttamisessa voidaan hyödyntää
entistä monipuolisemmin eri palvelujen toteuttamistapoja. Lasten ja nuorten arjessa sähköiset
toimintaympäristöt ovat jo arkipäivää, mutta viranhaltijoiden työnkuvaan tämä vaatii uudenlaisten toimintatapojen ja käytänteiden kehittämistä. Tämän ohella on huolehdittava kuntalaisten tasa-arvoisesta mahdollisuudesta hyödyntää kehittyviä palveluja.
Keskeiset hyvinvointikertomuksesta nousevat toimenpide-ehdotukset lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja kasvuolojen kehittäminen
Nuorten osallistumista erilaisiin työryhmin, toimintaan ja suunnitteluun lisätään. Toteutetaan
UNICEF- Lapsiystävällinen kunta mallin mukaiset toimenpiteet ja laaditaan lapsivaikutusten
arvioinnin toimintamalli. Kokemuksellista hyvinvointitietoa kerätään varhaiskasvatuksessa,
perusopetuksen kouluissa ja lukioissa oppilailta sekä yksiköiden henkilöstöltä ja oppilaiden
huoltajilta. Saatua tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Varhaiskasvatuksessa ja
perusopetuksessa toteutetaan liikuntaa ja liikunta-aktiivisuutta edistävää toimintaa: ilo kasvaa
liikkuen, liikkuva koulu ja kohdennettua kerhotoimintaa vähän liikkuville. Monipuolisella lasten
taide- ja kulttuuritarjonnalla vahvistetaan kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuutta harrastustoimintaan. Oulussa kaikki alle 18-vuotaiden ryhmien harjoitus- ja kilpailuvuorot ovat maksuttomia kaupungin hallinnoimissa liikuntapaikoissa Lapsiperheiden ennaltaehkäiseviä ja matalankynnyksen sähköisiä palveluita vahvistetaan (laspuus.ouka.fi sekä nuoruus.ouka.fi). Nuoriso-
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työ jalkautuu paikkoihin, joissa nuoret kokoontuvat (esim. Valkea).
Nuorten liikuntaaktiivisuutta pyritään lisäämään maksuttomalla ja ohjatulla Action-toiminnalla

Kasvatusta tukevat palvelut
Varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelma tehdään Oulussa lähes jokaiselle lapselle yhdessä
vanhempien kanssa. Perusopetuksen arviointi- ja kehityskeskustelujen laatua kehitetään sekä
madalletaan opettajien ja vanhempien kynnystä osallistua strukturoituun kehityskeskusteluun.
Osana lapsiperheiden muutosohjemaa toteutetaan perhekeskeistä ja monialaista toimintatapaa
hyvinvointialueilla sekä vahvistetaan syrjäytymisuhan alaisten nuorten ja heidän perheidensä
varhaista tunnistamista ja tukea. Lisätään konsultatiivisia työtapoja ja ryhmämuotoista toimintaa ja niiden integroitumista koulujen ja oppilaitosten hyvinvointityöhön. Yksilökohtaisessa
opiskeluhuollon asiakastyössä korostuu lasten ja nuorten koulunkäynnin ja opiskelun sujuva
eteneminen, jossa yhteistyö monialaisten verkostojen kanssa on ensisijaista. Poissaoloihin
kiinnitetään huomiota ja selvitetään poissaolojen perussyyt vaikuttavien toimenpiteiden tunnistamiseksi ja toteuttamiseksi.
Erityisen tuen tarvetta vähennetään suunnitelmallisella yleisen ja tehostetun tuen keinoilla.
Oulun kaupungin lasten ja nuortenpalveluissa on käytössä Lapset puheeksi -keskustelut. Asetuksen VNa 338/2011 mukaisesti neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta
sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta, resursseja kohdistetaan ennaltaehkäisevään toimintaan. Esi- ja perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien mukaan Oulussa kehitetään ilmiöpohjaista, elämyksellistä ja digitaalista oppimisympäristöä sekä yksilöllistä,
oppijalähtöistä opetusta. Nämä motivoivat lapsia ja oppilaita oppimiseen, aktiiviseen toimijuuteen ja vastuun ottamiseen omasta oppimisesta ja hyvinvoinnista. Perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen kokonaisuuksista on Oulussa painotettu itsestä huolehtiminen ja arjen taidot -kokonaisuutta ja oululaista hyvinvointikoulumallia.
Perusopetuksen päättöluokkalaisten opinto-ohjaajien kanssa käytävissä ohjauskeskusteluissa
vahvistetaan nuorten urasuunnittelua ja ehkäistä syrjäytymistä. Etsivän nuorisotyön ja oppilaitosten välistä yhteistyötä tiivistetään. Puolustusvoimien kanssa tehtävä Time Out! Aikalisä–
kutsuntaikäisten nuorten miesten toiminta tavoittaa koko ikäluokan. Sivistys- ja kulttuuripalveluissa on lisätty kuraattori- ja psykologihenkilöstöä toiselle asteelle lukioiden ja ammatillisten
oppilaitosten opiskeluhuoltotyöhön, mikä on tehostanut palveluiden saatavuutta ja jouduttanut
opiskelijoiden pääsyä tarvitsemansa tuen piiriin.
Byströmin nuorten palveluiden asiakasmäärät ovat kasvaneet, minkä vuoksi nuorten yksilöohjauksen lisäksi tarjottavia ryhmätoimintoja ja verkkopalveluja on lisätty. Byströmin yhteistyöverkosto on laajentunut vuosittain kattamaan asiakkaiden tarpeita. Pajatoiminnassa nuorille
tarjotaan myös kerhotoimintaa, joka ei edellytä pajajakson asiakkuutta. Työpajatoiminnassa
järjestetään Tolokkua elämää –toimintaa yhdessä kolmannen sektorin kanssa. Toiminta sisältää arjen hallintaan mm. talouteen, terveellisiin elämäntapoihin, liikuntaan ja seksuaalisuuteen
sekä ehkäisevään päihdetyöhön liittyviä koulutuksia. Nuorten nuuskan käyttöön on aktiivisesti
puututtava koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja myös mm. suun terveydenhuollossa.
Lastensuojelu
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden poikkitoiminnallisia toimenpiteitä on toteutettu hyvinvointipalveluiden ja sivistys- ja kulttuuripalveluiden yhteistyönä edelleen vuoden 2017 aikana. Hyvinvointineuvolan ja hyvinvointikoulun toimintamallia on konkretisoitu alueellisesti.
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Lapsiperheiden kotipalvelun (SHL) asiakasmäärä on lisääntynyt ja palvelua sai 399 perhettä
(TP2016: 282, TP2015: 76). Tammi-helmikuussa 2018 kotipalveluasiakkaina oli 101 perhettä.
Asiakkaista suurin osa (360) on ohjautunut palvelusetelin piiriin. Asiakas maksaa itse palvelusetelin ja palveluntuottajan tuntihinnan välisen erotuksen palveluntuottajalle. Palvelua myönnetään perheille, joissa on alle 18-vuotias lapsi, vanhempi on väsynyt ja kuormittunut, monikkoperheille vauvavaiheessa, raskaudesta ja vauvanhoitoon liittyvistä vaikeuksista selviytymiseen, perheen arkirutiinien hallintaan ja vahvistamiseen, vanhemman yllättävän sairastumisen
tai perheen muun vaikean elämäntilanteen vuoksi tai vanhemman välttämättömään ja tilapäiseen asiointiin. Myös SHL:n mukaisen perhetyön asiakasmäärä on lisääntynyt ja palvelua sai
555 perhettä (TP2016: 460, TP2015: 128).
Lastensuojelun kokonaisasiakasmäärä on vähentynyt (TP 2017) edelliseen vuoteen verrattuna
n. -3,3 %. Tavoitteeseen kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrän laskuun ei olla kuitenkaan päästy, vaan kodin ulkopuolelle sijoitettujen % -osuus alle 18-vuotiaasta väestöstä on
hieman lisääntynyt. (2017 1,42 %,2016 1,33 %). Tätä selittää osin ikäryhmän pienentyminen.
Lastensuojelun sijoitusvuorokausien määrä on vähentynyt 0,7 %.
Lastensuojeluilmoitusten määrä on lisääntynyt (TP 2017: 3422 ilmoitusta ja TP 2016: 2733
ilmoitusta, TP 2017:3422 asiakasta; TT 2016:2733 asiakasta), tämän vuoksi myös palvelutarpeen arviointien määrä on lisääntynyt. Palvelutarpeen arviointi on tehtävä ilmoituksen saapumisajan kohdan jälkeen viimeistään kolmen kuukauden aikana. Ilmoitusten syitä ovat mm.
vanhemman tai lapsen päihteiden käyttö, lapsen kehitystä vaarantavat olosuhteet, perhe- ja
lähisuhdeväkivalta. Aluekeskittymissä käsitellään sivistys- ja kulttuuritoimen sekä hyvinvointipalveluiden kesken alueen tilannetta ja tehdään toimenpiteitä ennalta ehkäisevästi.
Lastensuojeluilmoitusten käsittelyaika lakisääteisessä ajassa on toteutunut. Palvelutarpeen
arvioinnin osalta palvelutakuu on toteutunut marraskuusta 2017 lähtien. Oulun kaupungin lastensuojeluun on lisätty virkoja ja työpanoksia on vuonna 2017 ja vuoden 2018 alussa: sosiaalityöntekijät (4), palveluesimies (2), erityisasiantuntija (1), ohjaajat alkuohjaukseen ja jälkihuoltoon (2), toimistotyöntekijät (2). Palvelutarpeen yksikköön esitetään perustettavaksi 8
uutta virkaa: 4 sosiaalityöntekijän virkaa, 2 sosionomin virkaa ja 2 sairaanhoitajan virkaa (Hyve LTK 27.3.2018). Tämä toimenpide parantaa sosiaalityöntekijöiden työn hallintaa ja lakisääteisissä palvelutakuissa pysymistä. Lastensuojelun palvelutarpeen arviointiyksikössä työskentelee moniammatillinen tiimi, jolloin työskentely on joustavaa eikä esim. erillisiä päihdearvioita
tarvitsisi odottaa. Asiakastyön laatu paranee, kun arviointiyksikkö voi keskittyä myös laadullisesti parantamaan palvelutarpeen arviointien työprosessia ja sisältöjä. Työskentelyssä voidaan
nykyistä enemmän löytää sellaisia ratkaisuja ja tukitoimia, jotka eivät edellyttäisi lastensuojelun asiakkuutta. Palvelutarpeen arviointityön siirtäminen erilliseksi suunnitelmallisesta lastensuojelutyöstä mahdollistaa laadukkaamman avo- sijais- ja jälkihuollon työskentelyn, jolloin
lasten ja perheiden tilanteisiin voidaan lastensuojelussa tarjota paremmin avohuollon tukitoimia jo varhaisemmassa vaiheessa sekä arvioida tukitoimien vaikuttavuutta.
Palvelun laadun varmistamiseksi on tehty kohdennettuja asiakaskyselyjä. Kysely lapsiperheiden kotipalvelusta ja perhetyöstä on tehty ja on edelleen avoimena sähköisenä Oukan sivuilla.
Palvelun arviointi on parhaillaan menossa. Laitoksissa oleville lapsille on tehty kysely palveluista ja kysely on parasta aikaa menneillään. Sähköinen kysely lastensuojelun asiakkaille on
valmistelussa, lähtee kaikille asiakkaille kertaotantana. Lisäksi jatkuva asiakaspalaute sähköisesti on valmistelussa Oukan sivuille. Kokemusasiantuntijat ovat olleet kehittämistyössä mukana mm. Veturointi-hankkeen kautta.
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Kuntaliiton kehittämä lastensuojelun vaikuttavuusmittari otetaan käyttöön Oulun kaupungissa.
Mittaria käytetään paitsi vaikuttavuustutkimukseen, myös työntekijöiden apuvälineenä perheen lastensuojelutarpeen arvioinnissa. Tavoitteena on, että mittaria voitaisiin pidemmällä
tähtäimellä hyödyntää palveluohjauksessa. Kun perheen toimintakyky, kuormitus ja voimavarat saadaan systemaattisesti kartoitettua, asiakkaat voidaan ohjata juuri heitä parhaiten tukeviin palveluihin. Vaikuttavuustietoja voidaan hyödyntää myös kunnan ja yksittäisten toimipisteiden toiminnan ohjauksessa ja arvioinnissa.
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Liitteet
Liite 1. Yleiset lasten ja nuorten hyvinvointia ohjaavat asiakirjat
1. Oulun kaupungin hyvinvointikertomus vuosille 2017–2021
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. laatu- ja 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://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn_tweb.htm?+id=704802
2. UNICEF lapsiystävällinen kunta
UNICEF lapsiystävällinen kunta –mallin rakennuspalikat ja tarkistuslistat ohjaavat kuntaa kehittämään rakenteita, palveluita sekä toiminta- ja ajattelutapoja. Lapsiystävällisen kunnan periaatteisiin kuuluu, että kunnan päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä
omasta arjestaan ja arvioidaan päätösten lapsivaikutuksia. Erilaisten menetelmien avulla saadaan prosessoitua tietoa, koska malli perustuu osallistamiseen ja konkreettisten kysymysten
käsittelyyn keskustelemalla. Tietoa kerätään paitsi vastuualueittain myös esimerkiksi alueellisen suunnittelun tueksi.
Lapsiystävällisen kunnan kehittämisprosessiin kuuluu hyödyntää lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvää seurantatietoa paikallisesti ja myös kansallisesti ja kansainvälisesti. YK:n Lapsen
oikeuksien komitean tehtävänä on lapsen oikeuksien sopimuksen 43 artiklan mukaisesti valvoa
ja seurata lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanoa. Useat Suomen ministeriöt koostavat raportin tilanteesta, ja ne myös välittävät tiedoksi komitean loppupäätelmät ja suositukset
Suomelle. Menettely mahdollistaa pohdinnan suosituksista suhteessa kehittämistyöhön ja toimenpiteisiin myös Oulussa.
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3. Oulun kaupungin toimintaohje viranomaisten väliseen yhteistyöhön
Kaupunginjohtaja Matti Pennanen asetti 25.3.2014 työryhmän, jonka tehtävänä oli luoda
toimintamalli siitä, miten voidaan nykyisen lainsäädännön puitteissa vaihtaa tietoa viranomaisten välillä sekä kaupungin organisaation sisällä että kaupungin ja muiden viranomaisten välillä.
Toimintamallin tavoitteena on myös ennaltaehkäistä tilanteita, joissa riittämätön viranomaisten välinen tiedonkulku estää asiakkaan edun toteutumisen. Toimintaohjeen tarkoituksena on tehostaa viranomaisten välistä yhteistyötä ja yhtenäistää työntekijöiden käytäntöjä edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimintamalli koskee kaikkia Oulun
kaupungin työntekijöitä.
Viranomaisten ja asiakkaiden välisen yhteistyön ja luottamuksen kannalta on aina ensisijaisesti pyrittävä hankkimaan asianosaisen tai hänen laillisen edustajansa suostumus salassa
pidettävän tiedon luovuttamiseen ja yhteistyöverkoston koolle kutsumiseen. Keskeistä toimintaohjeessa on että verkoston koolle kutsuminen on kaikkia kaupungin työntekijöitä velvoittava. Samoin työntekijät ovat velvoitettu osallistumaan verkoston kokoontumisiin. Toimintaohje tarjoaa jokaiselle kaupungin työntekijälle työkalun tarjota palveluita laajemmassa yhteistyöverkostossa yhdessä kuntalaisen kanssa. Toimintaohjeeseen on koottu salassa
pidettävien tietojen luovuttamiseen ja saamiseen oikeuttavat lainsäännökset

Linkki toimintaohjeeseen:
http://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn_tweb.htm?+id=4124
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Liite 2. Oulun kaupungin lapsia ja nuoria koskevat suunnitelmat ja ohjelmat
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1. Ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma
Valtioneuvoston asetuksen (VNa 338/2011) mukaan kunnan kansanterveystyöstöstä vastaavan viranomaisen on hyväksyttävä yhtenäinen toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja 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/c/document_library/get_file?uuid=bd56a539-b02d-4a02-b789-82be50074d9c&groupId=64384
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 kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus on
lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.
Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle osaamiselle. Osaamisen kehittyminen
alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu läpi elämän. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet kulkevat jatkumona varhaiskasvatussuunnitelman perusteista esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin. Yksi laaja-alaisen osaamisen alue on itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata heitä
tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valintoja. 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 yhteistyö sekä keskinäinen tiedon vaihto. Jokaiselle varhaiskasvatuksessa
olevalle lapselle laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa ja
suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti.
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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:
https://www.ouka.fi/oulu/ops_portaali/varhaiskasvatussuunnitelma

3. Opetussuunnitelmat
Esiopetuksen opetussuunnitelma
Oulun kaupungin esiopetussuunnitelma pohjautuu Opetushallituksen Esiopetuksen perusteasiakirjalle. Opetussuunnitelma on määräys, jonka mukaan esiopetus on 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.
Oulun esiopetussuunnitelmassa määritellään esiopetuksen toteuttamiseen liittyen arvoja, oppimiskäsitys, työtapoja ja oppimisympäristöjä. Laaja-alaisen osaamisen kehittämisen tehtävä otetaan huomioon kaikessa esiopetuksen toiminnassa: toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä kehitettäessä
sekä kasvatus- ja opetustyössä.
Yhteisöllisen ja yksilöllisen hyvinvoinnin edistäminen on yksi esiopetussuunnitelman keskeisiä lähtökohtia. Sivistys- ja kulttuuripalveluissa on valmisteltu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa toteuttavana jatkumona oululainen hyvinvointipolku, joka nivoutuu varhaiskasvatus- ja 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 ja 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 eheyttämisen tavoitteet (laaja-alainen osaaminen ja
monialaiset oppimiskokonaisuudet) ja keskeiset sisällöt, sekä oppilaan ohjaukseen, tukemiseen ja
arviointiin sekä opiskelijahuoltoon ja kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvät toimintalinjat. Perustei-
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den mukaan oppilaille ja huoltajille on annettava mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien valmisteluun.
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.
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.
Oppilaanohjauksella edistetään oppilaiden koulutyön onnistumista, opintojen sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua
ja kehitystä siten, että oppilaat pystyvät kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppilaanohjauksen tehtävänä on kehittää
oppilaiden valmiuksia selviytyä muuttuvissa elämäntilanteissa, opintojen nivelvaiheissa sekä työuran
siirtymissä.
Koulut tekevät 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.
Perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteena on 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 joustavien siirtymien turvaamiseksi. Hyvä yhteistyö kerho- 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 yksi seitsemästä laaja-alaisen osaamisen osa-alueesta on Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, 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.
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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 laaja-alaisen osaamisen taidot auttavat oppilasta hahmottamaan koulussa opiskeltavien asioiden merkitystä oman elämän ja yhteisön sekä yhteiskunnan ja ihmiskunnan
kannalta. Eheyttäminen edellyttää opettajien ja muun henkilöstön sitoutumista monialaisten oppimiskokonaisuuksien 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. Hyvinvointipolku sisältää muun
muassa konkreettisia ideoita ja materiaalia opettajille terveellisten elämäntapojen käsittelyyn ja
pohdintaan oppilaiden kanssa. Aiheet liittyvät uneen, lepoon, ravintoon, liikuntaan, päihteettömyyteen, turvallisuuteen ja seksuaalisuuteen.
Lukiokoulutuksen opetussuunnitelma
Lukio jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on laajaalaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Lukiokoulutuksella on myös opetus- ja kasvatustehtävä. Oulun lukioiden kasvatus- ja opetustavoitteiden toteutumista vahvistetaan monialaisella yhteistyöllä
ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Oulun lukiot tekevät monipuolisesti yhteistyötä lähialueiden yläkoulujen, toisten lukioiden sekä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen
kanssa.
Lukion uudessa opetussuunnitelmassa korostuvat opettajan rooli ohjaajana, aktiivinen oppimiskäsitys, monipuoliset oppimisympäristöt ja -menetelmät, monipuolinen arviointi, osallistava kulttuuri ja
opetusteknologian hyödyntäminen. Lukiossa oppiminen on yksin ja yhdessä tekemistä. Oppiminen
tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten opiskelijoiden, opettajien, asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa
erilaisissa oppimisympäristöissä. Lukion toimintakulttuurin kehittäminen korostuu perusteissa. Toimintakulttuurin kehittämisen teemoja ovat muun muassa Osallisuus ja yhteisöllisyys sekä Hyvinvointi ja kestävä tulevaisuus. Teemaopinnot taas yhdistävät eri tieteenaloja, mahdollistavat monitieteellisen ajattelun, tutkivan työskentelyn teknologiaa hyödyntäen ja osaamisen arjessa.
Lukioaikana opiskelija kartuttaa olennaista ihmistä, kulttuureja, luontoa ja yhteiskuntaa koskevaa
tietoa ja osaamista. Lukio-opetus harjaannuttaa opiskelijaa ymmärtämään elämässä ja maailmassa
vallitsevia monitahoisia keskinäisriippuvuuksia sekä jäsentämään laaja-alaisia ilmiöitä. Lukiokoulutuksen aikana opiskelija rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Lukiokoulutus ohjaa opiskelijaa tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan ja elinikäiseen oppimiseen.
Myös lukiokoulutuksessa ohjaus kuuluu kaikille. Opinto-ohjaajalla on kuitenkin päävastuu ohjauksen
suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä. Ohjauksen avulla edistetään opiskelijoiden yhdenvertaista oppimista ja tasa-arvoa sekä ehkäistään syrjäytymistä. Opinto-ohjausta saa niin kurssiopetuksena, pienryhmäopetuksena kuin henkilökohtaisena ohjauksena. Jokaisella opiskelijalla on nimetty ryhmänohjaaja, joka toimii opiskelijan lähiohjaajana. Lukiossa opiskelija laatii henkilökohtaisen
opiskelusuunnitelman, yo-tutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Oulun kaupungin lukioissa opiskelija voi suorittaa opintoja myös verkko-opetuksena eLukiossa. Verkko-opetus
mahdollistaa joustavan koulunkäynnin opiskelijalle, joka ei pysty osallistumaan lähiopetukseen.
Kodin ja lukion yhteistyö on tärkeää. Huoltajille järjestetään vanhempainiltoja ja erilaisia tapahtumia
ja kannustetaan osallistumaan koulun toiminnan kehittämiseen. Opetuksen järjestäjä arvioi säännöllisesti lukion ja kodin yhteistyötä asiakaskyselyillä. Lukiot kehittävät ja arvioivat yhteistyötä osana
vuosittaista työsuunnitelmaa. Kukin lukio kuvaa kodin ja oppilaitoksen yhteistyön tarkemmin koulu-

5
kohtaisessa opetussuunnitelmassaan. Opiskelijan työskentelyä ja opintojen edistymistä seurataan
yhdessä opiskelijan kanssa ja niistä annetaan tietoa hänen huoltajilleen. Lisäksi opiskelijoille ja huoltajille annetaan tietoa ohjauksesta, opiskeluhuollosta sekä oppimisen ja opiskelun tuesta. Yhteistyö
huoltajien ja kotien kanssa kuuluu lukion toimintakulttuuriin, ja se jatkuu opiskelijan koko lukioopiskelun ajan.
Linkit nykyisiin opetussuunnitelmiin:
Oulun paikalliset opetussuunnitelmat ja linkit OPH:n sivuille löytyvät Oulun kaupungin OPSportaalista: www.ouka.fi/opetussuunnitelma
Esi- ja perusopetuksen valtakunnalliset perusteet OPS2016: http://www.oph.fi/ops2016
Lukiokoulutuksen perusteet: www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/lukiokoulutus

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 oppilas- ja 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 opiskeluhuoltoryhmä vastaa päiväkodin johtajan tai rehtorin
johdolla suunnitelman laadinnasta ja sen tarpeenmukaisesta vuosittaisesta päivittämisestä. Suunnitelmaa laadittaessa sovitaan menettelytavoista, joilla henkilöstö, oppilaat ja opiskelijat, huoltajat
sekä tarvittavilta osin yhteistyötahot perehdytetään suunnitelmaan. Samalla sovitaan suunnitelmasta tiedottamisesta edellä mainituille. Suunnitelma tarkistetaan koko kaupungin tasolla vuoden kuluessa kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tarkistamisesta.

4. Muut suunnitelmat
Nuorisotyön perussuunnitelma –NUPS
Oulussa on ollut käytössä vuonna 2017 valmistunut nuorisotyön perussuunnitelma. Suunnitelmassa
määritellään nuorisopalvelujen tehtävä, arvot ja erilaiset työmuodot. Oulussa nuorisotyön työmuotoja ovat: yhteisöllinen nuorisotyö, yhteiskunnallinen nuorisotyö ja yksilöllinen nuorisotyö. Yhteisöllinen nuorisotyö on ryhmien kanssa tehtävää suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatus- ja ohjaustyötä. Työtä tehdään pääsääntöisesti lasten ja nuorten vapaa-aikana. Yksilöllinen nuorisotyö on
kohdennettua ja suunnitelmallista kasvatus- ohjaus ja neuvontatyötä. Toiminnalla vastataan myös
nuorten tiedontarpeeseen. Yhteiskunnallinen nuorisotyö on hallinnollisella tasolla tehtävää työtä,
jonka tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten asemaa ja vaikuttamismahdollisuutta.
https://www.ouka.fi/oulu/nuoret/nuorisotyo-oulussa
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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:
https://www.ouka.fi/documents/.../5a450a77-0c39-421f-be1f-3fb190a93847

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:
https://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=641e4347-1a84-43e6-b1480b6a57a13515&groupId=64332

Lasten ja nuorten ehkäisevän päihdetyön suunnitelma
Oulussa Pakka-toimintamalli otettiin käyttöön vuonna 2016. Toimintamallin mukaiset kysyntä- ja
tarjontatyöryhmät käynnistyivät samana vuonna. Kysyntätyöryhmä sai tehtäväksi laatia ehkäisevän
päihdetyön toimintaohjelman lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluihin. Valmistelun ohjausryhmänä on toiminut siku-hyve yhteinen johtoryhmä.

Pakka-toimintamallin mukaisella työllä vaikutetaan paikallisiin yhteisöihin alkoholi-, tupakka- ja
rahapelihaittojen ehkäisemiseksi. Toimintamallissa perinteisten kysynnän vähentämisen keinojen –
valistuksen ja koulutuksen - rinnalle on nostettu saatavuuden sääntelyyn tähtäävät toimet.
Pakka-toiminnan tavoitteena on:
• ehkäistä suunnitelmallisesti ja yhteistyössä alueen alkoholiin, tupakointiin ja rahapelaamiseen liittyviä haittoja
• ehkäistä ja vähentää nuorten ja aikuisten alkoholin käyttöä, tupakointia ja ongelmia aiheuttavaa
rahapelaamista
• nostaa alkoholin käytön, tupakoinnin ja rahapelaamisen aloitusikää
• vähentää humalajuomista ja siitä aiheutuvia haittoja.
Vastuullisuus ja tiivis yhteistyö ovat Pakka-toiminnan lähtökohtia. Toimintamallia toteuttavassa kunnassa tai alueella päättäjät, viranomaiset, elinkeino, yhteisöt sekä paikalliset asukkaat voivat yhdessä vaikuttaa siihen, että
• alkoholin, tupakan ja rahapelien myynti on vastuullista
• näitä ikärajavalvottavia tuotteita ei myydä tai välitetä alaikäisille
• alkoholia ei anniskella päihtyneelle tai ala-ikäiselle.
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Pakka-toimintamalli: https://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ehkaisevapaihdetyo/ehkaisevan-paihdetyon-menetelmat/verkko-pakka-ehkaisevaan-paihdetyohon
Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluihin
Toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata ja yhteen sovittaa lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden
kanssa työskentelevien tahojen ehkäisevää päihdetyötä. Tarkoitus on koota yhteen käytössä olevat
toimintamallit sekä kuvata ajankohtaisia päihteidenkäyttöön liittyviä ilmiöitä. Jokaiselle toimialueelle
on lisäksi määritelty joitakin kehittämisen kohteita. Ehkäisevän päihdetyön toimia tarkastellaan ikäkausittain.
Kunkin palvelualueen kuvauksen yhteyteen on liitetty Ehyt ry:n sekä muiden materiaalin tuottajien
tälle käyttäjäryhmälle suunnattuja työvälineitä, menetelmiä ja materiaaleja.
Tämän toimintaohjelman keskeisenä ideana on, että yhteisöllistä hyvää vahvistamalla voimme parhaiten tukea lasten ja nuorten päihteettömyyttä sekä lykätä päihteiden käytön aloittamista. Ehkäisevä päihdetyö ei ole vain yhden toimialueen työtä, vaan kuuluu kaikille. Sitä tehdään erilaisilla kokoonpanoilla, ja se edellyttää toimialarajojen ylitystä. Perinteisten yhteistyön muotojen lisäksi tarvitaan uudenlaista verkostoitumista ja uutta kumppanuutta.
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Liite 3. 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. Perhe on aina tärkeässä roolissa toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.
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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 opiskeluhuoltoryhmä koordinoi ja kehittää hyvinvoinnin edistämisen toimintamalleja niin
yhteisöllisesti kuin verkostoissa.
Lapsuus.ouka.fi – sähköinen palvelutarjotin
Lapsiperheiden palvelutarjotin, Lapsuus.ouka.fi – on kehitetty Oulun kaupungissa osana 6Aika,
Avoin osallisuus ja asiakkuus hanketta. Lapsuus.ouka.fi kehittämisessä tavoitteena on ollut luoda
sähköinen portaali, jossa perheiden kannalta oleelliset, ennaltaehkäisevät ja matalan kynnyksen
palvelut sekä informaatio on koottu samaan sivustoon. Palvelutarjottimen kautta perheet voivat helposti löytää omaan tilanteeseensa liittyvää tietoa, ohjausta ja neuvontaa. Palvelutarjottimen tavoitteena on mm.








Digitaalisen palvelumuodon kehittäminen vastaanotto-tyyppisten palvelujen rinnalle
Kuntalaisten osallisuuden ja omaehtoisten toimintatapojen edistäminen sähköisen palveluohjauksen keinoin > vastuuta ottavan ja aktiivisen ongelmanratkaisun tukeminen
Monipuolisesti ennaltaehkäisevä palvelumuoto & resursseja säästävä palvelumuoto
Kannustaminen yhteisöllisyyteen, syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäiseminen, vertaistoiminnan piiriin saattaminen, vanhemmuuden tukeminen
Neuvonnan ja ohjauksen väline
Yhteistyömuodon kehittäminen eri toimijoiden välille
Kolmannen sektorin ja yksityisten yritysten palveluiden näkyville tuominen on osa valinnanmahdollisuuksien lisäämistä.

Lapsuus.ouka.fi – sivustolta löytyy infonpankki, josta vanhemmat voivat helposti löytää eri aihealueisiin liittyviä tietoiskuja ja oleellisia, huomioitavia asioita. Lisäksi infopankista löytyy lisämateriaalia ja linkkejä, mikäli aiheesta haluaa saada vielä lisätietoa. Infopankin aihealueita ovat vanhemmuus, perhe ja parisuhde, raskaus, lapsen syntymä, lapsen kasvu ja kehitys sekä huolen herätessä.
Palvelutarjottimesta löytyy myös aikajana 0-6-vuotiaiden vanhemmille josta vanhemmat voivat
nopeasti muistilistamaisesti tarkistaa oleelliset asiat, kuten neuvolakäynnit, rokotukset tai vaikkapa
varhaiskasvatukseen hakemisen ajankohdan.
Lapsuus.ouka.fi - palvelutarjottimesta löytyvät kootusti Oulun kaupungin omat palvelut sekä niiden
lisäksi 3. sektorin, seurakunnan ja yksityisten yritysten palveluita. Palvelutarjottimen tarkoituksena on tuoda kuntalaiselle esille eri vaihtoehtoja olemassa olevista palveluista. Palvelutarjottimen tavoitteena on edistää monituottajuusmallin kehittymistä.
Kerho-, ryhmä- ja tapahtumakalenteri sekä karttapalvelu ovat palvelutarjottimen osio, josta
kuntalaiset ja kaupungin työntekijät voivat löytää niin kaupungin kuin kolmannen sektorin ja seurakunnan järjestämiä harrastetoimintoja eri-ikäisille lapsille. Palvelun kautta ryhmiä ja kerhoja voi
hakea kalenterinäkymässä, mutta toiminnot voidaan hakea myös kartan kautta, jolloin vanhemmat
voivat etsiä harrastus- ja muita palveluita omalta asuin alueeltaan. Palvelutarjottimessa on myös
chat-palvelu, jonka kautta tavoittaa esimerkiksi neuvolan tai varhaiskasvatuksen palveluohjaajia,
joilta voi kysyä mieltä askarruttavia asioita. Chat-palvelua on tarkoitus kehittää siten, että palvelua
tarjotaan myös ilta-aikaisin, jolloin järjestetään erilaisia teema-chattejä. Vastaamassa chattiin voi
olla niin kaupungin kuin järjestöjen ja seurakunnan ammattilaiset.
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Lapsuus.ouka.fi- palvelutarjottimessa kehitetään Oulun kaupungin liiketoimintaympäristöä rakentamalla yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden ja alueen yritysten kanssa monitasoinen lasten,
nuorten ja lapsiperheiden alueellinen matalan kynnyksen palvelutarjotin, joissa otetaan huomioon
perheiden tarpeet ja alueiden erityispiirteet. Alustalle kootaan alueella tarjolla olevat julkiset ja järjestöjen tuottamat avoimet, matalan kynnyksen lapsiperheiden palvelut samoin kuin valmiina olevat
ja kehitettävät sähköiset palvelut. Lisäksi rakennetaan toimintaympäristö ja toimintamalli, jossa
alueellisia palveluja kehitetään, päivitetään ja hyödynnetään. Asiakasohjauksen kehittäminen vaikuttaa toimintaympäristön ja toimintamallin rakentamiseen. Avaamalla kaupungin prosesseja ja hakemalla tutkimus-, kehityskumppanuuksia voidaan mahdollistaa uuden liiketoiminnan ja innovaatioiden synty. Lapsiperheiden palvelutarjotin palvelee erilaisten kuntalaisten yksilöllisiä tarpeita sekä
erilaisten ryhmien tai ryhmittymien erityistarpeita mukaan lukien yritykset ja korkeakoulut sekä kehittäjäyhteisöt.

Byströmin nuorten palvelut
Byströmin nuorten palvelut on vuonna 2011 perustettu sivistys- ja kulttuuripalvelujen koordinoima,
monialainen ja moniammatillinen matalan kynnyksen palvelu alle 30-vuotiaille oululaisille nuorille.
Nuori ja hänen näkemyksensä palvelun tarpeesta ovat toiminnan lähtökohta. Palvelut ovat tiedotusta, ohjausta ja neuvontaa nuorten elämään liittyvissä asioissa sekä työllistymisen, kouluttautumisen
ja arjenhallinnan tukemista. Palvelualueiksi ovat muodostuneet työ, opiskelu, hyvinvointi ja terveys,
raha-asiat, asuminen, ihmissuhteet, vapaa-aika, kansainvälistyminen sekä riippuvuudet ja päihteet.
Talossa on henkilöstöä kaupungin nuorisopalveluista, hyvinvointipalveluista, työllisyyspalveluista
sekä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta. Lisäksi tehdään tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin
toimijoiden, puolustusvoimien, poliisin, vuokranantajien, Kelan, Verohallinnon, yritysten ja oppilaitosten kanssa.

Kuvio 10. Byströmin nuorten palvelut, organisaatio
Byströmin nuorten palveluissa nuori saa tarvitsemansa palvelun helposti 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
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korjaavimpiin 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. 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 ”Byströmin 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 ajantasaista,
ymmärrettävää ja ammattitaitoista tietoa, ohjausta ja tukea erilaisissa nuorten elämään liittyvissä
asioissa. Palvelua saa kasvokkain, puhelimella sekä sähköisesti. Tietopalveluohjaajat 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.
Nuorten työpajat
Nuorten työpajat tarjoavat työhönvalmennus- ja työkokeilupaikkoja oululaisille 17–24-vuotiaille
työttömille, jotka ovat vailla ammatillista koulutusta tai joilla on ammatillinen koulutus, mutta ei
työkokemusta. Tavoitteena on edistää nuorten työllistymistä ja helpottaa opiskeluun hakeutumista
ja olla tukena arjenasioissa. Pajajakso sisältää työvalmennusta, yksilövalmennusta, työelämävalmennusta, työhönvalmennusta, elämänhallinnan tukemista sekä ohjausta arjentaidoissa. Toiminnassa yhteistyökumppaneita ovat kaupungin muut palveluyksiköt, oppilaitokset, Pohjois-Pohjanmaan
Te-toimisto, yritykset sekä kolmannen sektorin toimijat.
Yritysyhteistyö
Yritysyhteistyön osana tarjotaan työhönvalmennusta oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille, joiden
työttömyys on pitkittynyt ja jotka tarvitsevat tukea työllistymiseensä. Lisäksi ohjausta tarjotaan
myös oppisopimuspaikkaa etsiville nuorille. Työhönvalmennus on ryhmä- ja yksilöohjausta, jossa
kehitetään nuoren työnhakuvalmiuksia. Valmennuksen aikana nuorta tuetaan tunnistamaan omat
vahvuutensa, osaamisensa ja kehittämistarpeensa. Työhönvalmennuksen palvelut ovat myös työnantajien ja yritysten käytössä nuorten työllistämiseen liittyvissä kysymyksissä. Nuorten ja työantaji-
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en kohtaamista edistetään etsimällä nuorille sopivia työkokeilu- ja työpaikkoja yrityksistä sekä kutsutaan työantajia kertomaan toimialastaan ja työmahdollisuuksistaan erilaisiin teemapäiviin, rekrytointitapahtumiin tai vierailuiden kautta. Myös yritysten on mahdollista ilmoittaa rekrytointitarpeistaan ja työkokeilupaikoistaan BusinessOulun työllisyyspalveluihin, jolloin työhönvalmennuksen asiakkaista etsitään sopivia ehdokkaita tehtävään.
Työpörssi, kaupungin työkokeilupaikat
Työpörssiin on koottu Oulun kaupungin avoimet työkokeilupaikat. Työpörssi on tarkoitettu kaikille
oululaisille työttömille työnhakijoille. Työkokeilujakson jälkeen nuorella voi olla mahdollisuus myös
määräaikaiseen palkalliseen palkkatukityöjaksoon. Työpörssiohjaajat toteuttavat myös ryhmä- ja
työelämävalmennuksia työkokeilussa oleville nuorille. Työpörssitoiminnassa kehitetään yritysyhteistyötä ja työpörssi toimii 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.
Nuorten aktivointitoiminta yhteistyössä yhdistysten kanssa
Kaupunki tukee yhdistyksiä, jotka tarjoavat nuorille palkkatuettua työtä, oppisopimuspaikkoja, ja
työkokeilumahdollisuuksia sekä kuntouttavaa työtoimintaa. Työllistämistä ja työllisyyshanketoimintaa tuetaan mm. taloudellisilla avustuksilla ja ohjaustyön yhteistyössä järjestetään valmennuskoulutuksia ja Tutor-toimintaa.
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.
Kesätyö ja kesäyrittäjyys
Oulun kaupungin rahoittaman kesätyösetelin avulla 15–17-vuotiaat oululaiset nuoret voivat etsiä
kaksi viikkoa kestävää kesätyöpaikkaa Oulun kaupunkiseudulla (Oulu, Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä) toimivista yrityksistä, yhdistyksistä, järjestöistä, säätiöistä ja seuroista kesäkaudelle. Työnantajat voivat ilmoittaa avoimista kesätyösetelipaikoista TE-toimiston tai
Oulun kaupungin sivujen kautta.
Oululaisille yli 18-vuotiaille opiskelijoille Oulun kaupunki tarjoaa kesätyöharjoittelupaikkoja. Kesätyöharjoittelupaikkoja on tarjolla kaupungin eri palvelualueilla ja liikelaitoksissa. Paikkoja voi hakea,
jos ei ole ollut aikaisemmin Oulun kaupungin kesätyöharjoittelupaikassa töissä. Kesätyö kestää kuukauden.
Vuosina 2016 ja 2017 oululaisten nuorten on ollut mahdollista osallistua myös Koodikärpät toimintaan kesällä. Koodikärpät -kampanjan kautta rohkaistaan nuoria tekniikan alalle ja opintoihin
tarjoamalla heille ensikosketus tekniikan alan töihin. 15–17 -vuotiaat oululaiset voivat osallistua
Koodikärpät -toimintaan kesätyösetelin kautta ja 18–25 -vuotiaita nuoria Oulun kaupunki kannustaa
osallistumaan toimintaan kesätyösetelin arvoisella kannustinrahalla.
Lisäksi Oulun kaupunki tukee oululaisten 17–24 -vuotiaiden nuorten kesäyrittäjyyttä kesäyrittäjyystuella. Tuki vastaa arvoltaan kesätyöseteliä. Tuen saa kun osallistuu kesäyrittäjätoimintaa ja nuori ei
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samana kesänä käytä kesätyöseteliä tai ota vastaan Oulun kaupungin kesätyöharjoittelupaikkaa.
Kesäyrittäjä -toiminta toteutetaan yhteistyössä Oulu Entrepreneurship Societyn, Njetworkingin ja
BusinessOulun työllisyyspalveluiden kanssa.
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.
Vuonna 2016 on käynnistetty kuntouttavan työtoiminnan opinnollistamisen kehittäminen. Kuntouttavan työtoiminnan aikana työnhakijan ammatillisen osaamisen taso, olemassa olevat taidot ja vahvuudet sekä kehittämistarpeet realisoituvat. Opinnollistamisen tavoitteena on tehdä kuntouttavan
työtoiminnan aikana karttuva osaaminen näkyväksi ja hyödynnettäväksi työnhaussa tai opinnoissa.
Opinnollistaminen on käynnistynyt tunnistamalla oppimisympäristöiksi soveltuvat työtoimintapaikat
ja vuoden 2017 aikana käynnistyvät ensimmäiset pilotoinnit kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien henkilöiden kanssa.
Palveluohjaus ja toimintaterapeutin tuki
Palveluohjaus toteutetaan yhteistyössä nuoren kanssa ja tavoitteena löytää nuoren koulutukseen ja
työllistymiseen liittyvät oikeat palvelut oikeaan aikaan. Palveluohjaajat auttavat nuorta löytämään
hänelle sillä hetkellä soveltuvimman palvelun kuten kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, työhönvalmennus tai kouluttautuminen. Palveluohjausta viedään eteenpäin yhteistyössä monialaisen verkoston sekä TE-toimiston kanssa. Toimintaterapeutti tekee työ- ja toimintakyvynarviointia nuorten työllistymis- ja ohjautumispolun tukemiseksi osana mm. kuntouttavaa työtoimintaa, nuorten työpajoilla
tai työkokeilu ja palkkatukijaksojen aikana työpaikoilla.
Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu / TYP
Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu eli TYP auttaa nuoria, joilla on pitempikestoista
monialaisen yhteistyön tarvetta tai joiden työttömyys on pitkittynyt. TYP-palveluihin 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.
Vastavalmistuneiden nuorten työllistymisen edistäminen ja yrittäjyyden tukeminen
Lisäksi työllisyyspalveluissa edistetään korkeakouluista ja muista oppilaitoksista valmistuneiden työllistymistä yrityksiin rakentamalla oppilaitosten kanssa yhteistyössä opiskelun aikaisia työelämäyhteyksiä ja erilaisia koulutusmalleja, jotka ovat entistä tiiviimmin tekemisissä työelämän kanssa. Lisäksi
BusinessOulu ja Oulun kaupunki kehittävät ja edistävät koulujen ja oppilaitosten kanssa yhdessä
yrittäjyyskasvatusta ja tukevat nuorten yrittäjyyttä kesäyrittäjyystuen kautta.

