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1 Johdanto

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on 
kunnan tehtävä. Se on tietoista voimavarojen 
kohdentamista kuntalaisten hyvinvointiin ja 
terveyteen. Käytännössä kyse on tehtävistä, 
joiden tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoin-
nin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, 
sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy ja osal-
lisuuden vahvistaminen.

Näitä tehtäviä toteutetaan kunnan kaikilla 
toimialoilla. Edistämällä hyvinvointia paran-
netaan kuntalaisten elämänlaatua, lisätään 
työllisyyttä ja tuottavuutta ja hillitään sosi-
aalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua.  
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on 
yksi niistä suunnitelmista, joilla johdetaan, 
ohjataan ja seurataan hyvinvointia edistävää 
työtä. Suunnitelman avulla pyritään varmis-
tamaan lasten ja nuorten hyvinvointiin liit-
tyvän toiminnan suunnitelmallisuus, tavoit-
teellisuus, pitkäjänteisyys sekä yhteistyö eri 
toimijoiden välillä. Muut lasten, nuorten ja 
perheiden palveluja ohjaavat lakisääteiset ja 
suositusten mukaiset suunnitelmat ovat osa 
hyvinvointisuunnitelmaa.

Hyvinvointisuunnitelmassa luodaan kuva 
Oulaisten kaupungin toteuttamasta lasten, 
nuorten ja perheiden hyvinvointipolitiikasta 
sekä lapsille, nuorille ja perheille tarjottavien 
palveluiden sisällöstä ja painotuksista, palve-
lujen toimivuudesta, vastaavuudesta, riittä-
vyydestä ja resursseista suhteessa palvelu-
tarpeeseen.

Suunnitelma on laaja-alainen ja koskee kaik-
kia hallintokuntia lasten ja nuorten kasvuolo-
jen, hyvinvoinnin edistämisen ja epäkohtien 
ehkäisemiseksi. Suunnitelma antaa linjaukset 
vanhemmuuden tukemiseen sekä lasten ja 
nuorten palveluiden järjestämiseen mukaan 
lukien lastensuojelupalvelut.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä 
kunnassa on laaja lakisääteinen pohja. Kun-
talaki (2015/410) määrittelee kuntalaisten 
hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisen 
keskeiseksi kunnan perustehtäväksi. Ter-
veydenhuoltolain (1326/2010) luvussa 2 mää-

ritellään laajasti kunnan tehtäviä kuntalaisten 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. 

Lastensuojelulain 12§:n mukaan hyvinvointi-
suunnitelman tulee sisältää tiedot:

1. lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvin-
voinnin tilasta

2. lasten ja nuorten hyvinvointia edistävis-
tä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja 
palveluista

3. lastensuojelun tarpeesta kunnassa

4. lastensuojeluun varattavista voimava-
roista

5. lastensuojelulain mukaisten tehtävien 
hoitamiseksi käytettävissä olevasta las-
tensuojelun palvelujärjestelmästä

6. yhteistyön järjestämisestä eri viran-
omaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja 
tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä

7. suunnitelman toteuttamisesta ja seuran-
nasta.

Myös Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 9 § edel-
lyttää lasten ja nuorten hyvinvoinnin seu-
raamista ja edistämistä. Kunnallisten vi-
ranomaisten on yhteistyössä seurattava ja 
edistettävä lasten ja nuorten hyvinvointia 
sekä poistettava kasvuolojen epäkohtia ja eh-
käistävä niiden syntymistä. Palveluja annet-
taessa ja niitä kehitettäessä on kiinnitettävä 
erityistä huomiota lasten ja nuorten tarpei-
siin ja toivomuksiin.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 12 §:n mukaan 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan 
on kirjattava:

1. opiskeluhuollon tavoitteet ja paikallisen 
toteuttamistavan keskeiset periaatteet;

2. arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta, 
käytettävissä olevista opiskeluhuoltopal-
veluista ja avustajapalveluista sekä tuki- 
ja erityisopetuksesta;
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3. toimet, joilla vahvistetaan yhteisöllistä 
opiskeluhuoltoa ja opiskelijoiden varhais-
ta tukea;

4. tiedot suunnitelman toteuttamisesta, 
seurannasta sekä opiskeluhuollon laa-
dunarvioinnista.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kun-
nassa edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden 
välillä. Käytännössä yhteistyötä tulee tehdä 
kuntaorganisaation sisällä eri toimialojen vä-
lillä. Työn laaja-alaisuuden vuoksi yhteistyötä 
tarvitaan myös kunnan ja alueen muiden toi-
mijoiden kanssa. Näitä ovat esimerkiksi jär-
jestöt, seurakunnat, yritykset sekä alueelliset 
toimijat kuten oppilaitokset, sairaanhoitopii-
rit, osaamiskeskukset ja maakuntaliitot. 

Hyvinvointisuunnitelman runko muodostuu 
lasten ja nuorten palvelujen keskeisistä peri-
aatteista, linjauksista sekä asiakirjoista, jois-
sa määritellään lasten ja nuorten palvelujen 
tavoitteet ja sisällöt. Lapsiperheiden, lasten 
ja nuorten palvelutarpeet ja kehittämiskoh-
teet tulee olla yhteneväiset valtuuston hy-
väksymään laajaan hyvinvointikertomuksen 
kanssa ja noudattaa kuntastrategian asetta-
mia linjauksia. 

Lain mukaan kaupunginvaltuusto hyväksyy 
suunnitelman sekä seuraa ja arvioi sen toteu-
tumista vähintään kerran valtuustokauden 
aikana. Valtuuston tulee ottaa suunnitelman 
toteuttaminen huomioon kunkin vuoden ta-
lous- ja toimintasuunnitelmassa. Suunnitel-
ma ohjaa konkreettisesti kunnan hyvinvoin-
ti- ja lastensuojelupolitiikkaa. Suunnitelmien 
avulla valtio myös seuraa lasten ja nuorten 
hyvinvointityötä ja lastensuojelun toteutta-
mista kunnissa.

Kaupungin valtuusto, hyväksyessään tämän 
suunnitelman linjaa, miten alueen lasten, lap-
siperheiden ja nuorten hyvinvointia tuetaan 
ja vahvistetaan. Suunnitelma on kaikkia kun-
nallisia toimijoita ohjaava ja sitova asiakirja, 
jonka toteutumiseen kaikki toimijat ovat vel-
vollisia osallistumaan.

Kunnan toiminta- ja päätöksenteko-organi-
saatiossa määritellään pysyvät rakenteet, 
yhteistyöelimet ja foorumit, joissa lasten, 
nuorten ja perheiden asioita tarkastellaan 
kokonaisuutena.

Jatkossa lasten- ja nuorten hyvinvointisuun-
nitelman päivittää HYTE- työryhmä, joka vie 
asian kaupunginhallituksen kautta kaupun-
ginvaltuuston hyväksyttäväksi.

2 Suunnitelman tarkoitus ja  

valmistelu

Tämän lasten ja nuorten hyvinvointisuunni-
telman tavoitteena on ohjata, johtaa ja kehit-
tää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi-
työtä Oulaisten kaupungissa.

Suunnitelma on valmisteltu HYTE työryh-
mässä, jonka jäseniä ovat:

Ari Sarpola, sivistys- ja kulttuurijohtaja  
Päivi Rautio, perusturvajohtaja  
Markku Ketonen, tekninen johtaja  
Irene Enlund, hoitotyönjohtaja   
Sanna Mäyrä, liikunta-nuorisotoimen johtaja 
Julia Minkkinen, nuorisovaltuuston edustaja 
Veikko Kallio, työryhmän jäsen   
Anneli Rajaniemi, valtuutettu   
Marjut Lehtonen, valtuutettu

Työryhmän työskentely alkoi syksyllä 2019 ja 
se kokoontui 4 kertaa jolloin työstettiin las-
ten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.
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3 Lasten ja nuorten kasvuolot ja 

hyvinvointi

3.1 Väestö

Oulaisissa väestö vähenee Tilastokeskuksen 
väestöennusteen 2019 mukaan. Vuonna 2025 
asukkaita olisi 6 882, vuonna 2030 asukkai-
ta 6 529 ja vuonna 2040 asukkaiden määrä 
olisi 5 941. Syntyvyys näyttäisi pysyvän noin 
50 lapsen vuosivauhdissa. Oulaisten väkilu-
ku 31.12.2018 on 7 480. Vuonna 2018 Oulaisiin 
syntyi 56 vauvaa, kyseisen väestöennusteen 
mukaan vuonna 2018 1-vuotiaita eli 2018-syn-
tyneitä on 63 eli muuttovoittoa on 7 lasta. Ou-
laisiin syntyi vuonna 2019 56 lasta.

Tilastokeskuksen väestöennusteen 2019 mu-
kaan lasten (14 tai alle) lukumäärän vuonna 
2019 1 321 ennustetaan muuttuvan 2025 1 066 
(laskua vuodesta 2019 -19%), 2030 906 (-31%) 
ja 2040 821 (-38%). Nuorten (15-24v) lukumää-
rä vuonna 2019 821 ja sen ennustetaan olevan 
vuonna 2025 830 (+1%), 2030 777 (-5%) ja 2040 
552 (-33%). Ikä-ihmisten (75+ v) määrä 2019 
on 866 ja sen ennustetaan olevan 2025 1 081 
(+25%), 2030 1 218 (+41%) ja 2040 1 341 (+55%)

3.2 Työllisyys ja toimeentulo

Nuorisotyöttömyys on vähentynyt Oulaisissa 
vuoden 2018 keskimäärin nuoria oli 50 työt-
tömänä (vuonna 2017 50, 2016 69). Oulaisten 
keskimääräinen työttömyys vuonna 2018 oli 
9,8% (2017 10,9%, 2016 12,4%), Pohjois-Pohjan-
maalla keskimääräinen työttömyys oli 10.8% 
(2017 13,2%, 2016 14,7%). Jelppiverkon avulla ja 
sosiaalityön/työpajatoiminnalla on ollut vai-
kutusta nuorten aktivointiin työ- ja opiskelu-
markkinoilla.

3.3 Kouluterveyskyselyn tulokset

3.3.1 Kouluterveyshuollon kysely   
peruskouluikäiset

2017 2018

Perustoimeentulotukea vuoden aikana 
saaneet kotitaloudet 

253 279

Toimeentulotukea lyhytaikaisesti saaneet 
kotitaloudet vuoden aikana 

166 186

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 
henkilöt vuoden aikana,  
% asukkaista 

0,7 0,7

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 
kotitaloudet vuoden aikana 

35 38

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 
lapsiperheet,  
% lapsiperheistä 

1,3 1,2

Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet 
vuoden aikana yhteensä 

278 318

Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet,  
% lapsiperheistä 

6,3 7,2

2017 2019

Kokee terveydentilansa keskin-
kertaiseksi tai huonoksi, %  
4. ja 5. luokan oppilaista (2017-) 

miehet 6,8 6,4

naiset 9,2 6,0

yhteensä 7,8 6,2

Kokee terveydentilansa keskin-
kertaiseksi tai huonoksi, %  
8. ja 9. luokan oppilaista 

miehet 20,2 20,8

naiset 25,3 28,1

yhteensä 22,8 24,3

2017 2019

Perheen koettu taloudellinen 
tilanne kohtalainen tai sitä huo-
nompi, %  
8. ja 9. luokan oppilaista (2017-) 

miehet 33,0 32,4

naiset 47,2 41,5

yhteensä 40,1 36,8

Tyytyväinen elämäänsä tällä 
hetkellä, %  
4. ja 5. luokan oppilaista (2017-) 

miehet 93,5 89,5

naiset 91,3 94,2

yhteensä 92,5 91,9

Tyytyväinen elämäänsä tällä 
hetkellä, %  
8. ja 9. luokan oppilaista (2017-) 

miehet 78,4 81,2

naiset 73,0 63,6

yhteensä 75,7 72,6
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3.3.2 Kouluterveyshuollon kysely  
2017 8-9 luokat, lukio ja ammatti-
oppilaitokset 

2017 2019

Kohtalainen tai vaikea ahdis-
tuneisuus, % ammatillisen 
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista

yhteensä 15,2 7,5

Kohtalainen tai vaikea ahdistu-
neisuus, % lukion 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista

yhteensä 9,0 17,6

Kokee terveydentilansa keskin-
kertaiseksi tai huonoksi, %  
ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 
2. vuoden opiskelijoista 

miehet 17,6

naiset 21,7

yhteensä 20,2 19,0

Kokee terveydentilansa keskin-
kertaiseksi tai huonoksi, % luki-
on 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 

miehet 23,5

naiset 37,7

yhteensä 20,8 32,2

Kokeillut laittomia huumeita 
ainakin kerran, %  
ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 
2. vuoden opiskelijoista

miehet 15,6

naiset 8,5

yhteensä 11,0 8,6

Kokeillut laittomia huumeita 
ainakin kerran, % lukion 1. ja 2. 
vuoden opiskelijoista 

miehet

naiset

yhteensä 5,1 4,6

Koulu-uupumus, % ammatillisen 
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista

miehet

naiset

yhteensä 7,7 8,8

Koulu-uupumus, % lukion 1. ja 2. 
vuoden opiskelijoista

miehet 17,6

naiset 22,6

yhteensä 17,9 20,7

Omalla paikkakunnalla helppo 
hankkia huumeita, % ammatilli-
sen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista (2017-)

miehet 36,4

naiset 39,0

yhteensä 38,0 44,4

Perheen koettu taloudellinen 
tilanne kohtalainen tai sitä 
huonompi, % ammatillisen oppi-
laitoksen 1. ja 2. vuoden opiske-
lijoista (2017-)

miehet 39,4

naiset 48,3

yhteensä 45,1 39,0

Tuntee itsensä yksinäiseksi, %  
ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 
2. vuoden opiskelijoista (2017-)

miehet

naiset

yhteensä 17,0 12,2

Tuntee itsensä yksinäiseksi, %  
lukion 1. ja 2. vuoden opiskeli-
joista (2017-) 

miehet 17,6

naiset 24,5

yhteensä 21,8 21,8

Tyytyväinen elämäänsä tällä 
hetkellä, % ammatillisen oppilai-
toksen 1. ja 2. vuoden opiskeli-
joista (2017-)

miehet 69,7

naiset 67,2

yhteensä 68,1 83,1

Tyytyväinen elämäänsä tällä 
hetkellä, % lukion 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista (2017-) 

miehet 73,5

naiset 56,6

yhteensä 67,9 63,2

3.4 Infra ja yhdyskuntasuunnittelu

Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä maankäyt-
tö- ja rakennusasetus velvoittavat alueiden 
maankäyttöä ja kaavoitusta suunniteltaessa 
arvioimaan välittömät ja välilliset vaikutukset 
tarpeellisissa määrin mm. ihmisten elinoloi-
hin ja elinympäristön turvallisuuteen ja viih-
tyisyyteen. Maankäytön suunnitteluun kuuluu 
aina myös lasten ja nuorten olosuhteiden ja 
tarpeiden huomioiminen. Arvioinnin tekemi-
nen on mahdollista tehdä myös yhteistyös-
sä osallisten kanssa. Vaikutuksia arvioidaan 
mm. liikenneturvallisuuden, leikkipaikkojen, 
pelikenttien, muiden liikuntapaikkojen, koulu-
jen ja puistojen sijoittumisen sekä lasten ym-
päristöjen ja koulumatkojen osalta. 

Yhdyskuntasuunnittelussa ja muussa raken-
nussuunnittelussa sekä rakentamisessa ko-
rostetaan alueiden vahvuuksia, rakennetaan 
paikallista identiteettiä, tuetaan elinympäris-
tön turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä lisä-
tään asukkaiden hyvinvointia. Elinympäristön 
suunnittelun ja rakentamisen avulla torjutaan 
alueiden eriytymistä ja edistetään sosiaalista 
tasa-arvoa myös lasten näkökulmasta. 

Rakentamisen jälkeen infran ja kiinteistöjen 
olosuhteita ja kuntoa seurataan aktiivisesti 
mm. puistojen ja muiden liikuntapaikkojen 
välineet tarkistetaan vuosittainen. 

4 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden 

peruspalvelut

4.1 Neuvolapalvelut 

Terveysneuvontaan kuuluvat äitiys- ja lasten-
neuvolapalvelut sekä koulu- ja opiskeluter-
veydenhuolto ovat pääasiallisesti ennalta eh-
käisevää toimintaa, jonka sisältö ja tavoitteet 
on tarkasti määritelty Valtioneuvoston ase-
tuksessa neuvolatoiminnasta, koulu- ja opis-
keluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuor-
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ten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 
(2011). Neuvolatoimintaa säätelevän asetuk-
sen mukaan lastenneuvolassa järjestetään 
alle kouluikäisille vähintään 15 määräaikais-
tarkastusta, joista viisi tekee lääkäri yhdessä 
terveydenhoitajan kanssa. Terveydenhoitaja 
tekee kotikäynnin ennen ja jälkeen synnytyk-
sen. Erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi ja 
toteuttamiseksi järjestetään tarvittaessa li-
säkäyntejä ja kotikäyntejä. Käyntejä voidaan 
tehdä myös yhdessä perhetyön kanssa. 

Äitiysneuvolan tehtävänä on edistää raskaa-
na olevan naisen, sikiön ja vastasyntyneen 
lapsen ja koko lasta odottavan perheen ter-
veyttä ja hyvinvointia. Tavoitteena on ras-
kaudenaikaisten häiriöiden ehkäisy, häiriöi-
den varhainen toteaminen ja sujuva hoitoon 
ohjaaminen. 

Äitiys- ja lastenveuvolatoiminnassa huomioi-
daan perheen kokonaisvaltainen hyvinvointi 
ja mahdolliset haasteet. Neuvolassa on käy-
tössä Lapset puheeksi –toimintamalli, jota 
suositetaan käytettäväksi tilanteissa, joissa 
lapsella tai perheellä ilmenee haasteita tai 
kun perhe muuttaa uutena paikkakunnalle. 
Tällä menetelmällä voidaan laaja-alaisemmin 
tarkastella lapsen ja perheen sen hetkistä 
elämäntilannetta. 

Alle kouluikäisten lasten terveystarkastuksis-
ta kolme on laajaa terveystarkastusta, jossa 
arvioidaan lapsen kehityksen, terveydentilan 
ja hyvinvoinnin lisäksi koko perheen hyvin-
vointia ja vanhempien tuen tarpeita. Tarkas-
tukseen kutsutaan aina molemmat vanhem-
mat. Lastenneuvolatoiminnassa on aloitettu 
Ekavauvakerho–toiminta, joka on tarkoitettu 
ensimmäisen lapsen saaneille perheille lap-
sen ensimmäisenä ikävuotena. Kerho ko-
koontuu kerran kuukaudessa, yhteensä 10 
kertaa vuodessa. Kerho toteutetaan moniam-
matillisesti yhdessä srk:n, Mll:n, perheasiain-
neuvottelukeskuksen ja Oulaisten kaupungin 
neuvolan ja perhetyön toimesta. Toiminta 
korvaa aikaisemmin olleen perhevalmennuk-
sen ja veturileiri-toiminnan.

4.2 Varhaiskasvatus 

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen 
suunnitelmallista ja tavoitteellista kasva-
tuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa 
kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti 
pedagogiikka. Varhaiskasvatus on osa suo-
malaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä 
vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla, 
koska varhaisten vuosien merkitys lapsen 
koko oppimisen ja elämänpolun kannalta on 
suuri. Varhaiskasvatus kattaa ikävuodet 0–6 
eli lapsen elämän ensi vuodet vauvaiästä pe-
ruskoulun aloittamiseen asti.

Varhaiskasvatuksella on monia tehtäviä. Var-
haiskasvatus esimerkiksi tukee lapsen kas-
vua, kehitystä ja oppimista, edistää lasten 
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, ehkäisee 
syrjäytymistä, tukee huoltajia kasvatustyös-
sä ja mahdollistaa heidän osallistumisensa 
työelämään tai opiskeluun.

 Varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus  
muodostuu kolmesta tasosta: valtakun-
nallisesta  varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteista, paikallisista varhaiskasvatus-
suunnitelmista  ja  lasten varhaiskasvatus-
suunnitelmista. Varhaiskasvatussuunni-
telman perusteet tukevat ja ohjaavat 
varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteutta-
mista ja kehittämistä. Lisäksi varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteet edistävät laaduk-
kaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen 
toteutumista koko maassa. Varhaiskasvatuk-
sen järjestäjät laativat paikalliset varhaiskas-
vatussuunnitelmat valtakunnallisten varhais-
kasvatuksen perusteiden pohjalta. Paikalliset 
varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan siten, 
että ne määrittelevät, ohjaavat ja tukevat 
varhaiskasvatuksen järjestämistä paikalli-
sesti. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitel-
mat ovat velvoittavia ja niitä tulee arvioida 
ja kehittää. Jokaiselle päiväkodissa ja perhe-
päivähoidossa olevalle lapselle tehdään oma 
varhaiskasvatussuunnitelma eli lapsen vasu, 
jota tarkennetaan säännöllisesti lapsen tar-
peiden mukaan. Se tehdään yhdessä huolta-
jien ja lapsen kanssa. 
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Varhaiskasvatusta voidaan järjestää päivä-
kodissa, perhepäivähoidossa tai avoimena 
varhaiskasvatustoimintana kuten esimerkik-
si kerho- ja leikkitoimintana. Jokaisella alle 
kouluikäisellä lapsella on oikeus saada var-
haiskasvatusta. Huoltajat päättävät lapsensa 
osallistumisesta varhaiskasvatukseen.

Kehityksen ja oppimisen tuki kuuluu kaikil-
le sitä tarvitseville lapsille ja se on osa laa-
dukasta varhaiskasvatusta. Varhaiskasva-
tuksessa tunnistetaan lapsen tuen tarve ja 
järjestetään tarkoituksenmukaista tukea 
tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa 
yhteistyössä. Lapsen kannalta tuen jatkumon 
muodostuminen on tärkeää.

Opetushallitus laatii ja päättää valtakunnalli-
set varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 
joiden pohjalta laaditaan paikalliset varhais-
kasvatussuunnitelmat. Jokaiselle lapselle 
laaditaan oma henkilökohtainen varhaiskas-
vatussuunnitelma eli lapsen vasu.

Oulaisissa toimii kaksi kunnallista päiväkotia 
ja yksi ostopalvelupäiväkoti. Lisäksi Oulai-
sissa työskentelee kunnallisia perhepäivä-
hoitajia. Lapsille on järjestetty pääsääntöi-
sesti varhaiskasvatuspaikka vanhempien 
toivomasta varhaiskasvatuspaikasta. Oulai-
sissa lapsen varhaiskasvatusoikeutta ei ole 
rajattu vaan jokaisella varhaiskasvatusikäi-
sellä lapsella on subjektiivinen varhaiskasva-
tusoikeus. Varhaiskasvatuksen palveluseteli 
otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana.

Oulaisten varhaiskasvatuksessa käytetään 
Lapset puheeksi –menetelmää, joka tehdään 
1½, kolme- ja viisivuotiaiden lasten huoltajien 
kanssa. Keskustelu on vapaehtoinen ja van-
hemmat voivat kieltäytyä siitä. Menetelmää 
käytetään myös muun ikäisten lasten huolta-
jien sitä pyytäessä. Menetelmän keskustelut 
perustuvat lapsen kehitysympäristöjen väli-
seen yhteistyöhön, joissa on tarkoitus lapsen 
näkeminen ja kuuleminen hänen kehitysym-
päristöissään. Jos Lapset puheeksi -keskus-
telussa nousee esille haavoittuvuutta, niin 
perhe ohjataan palveluohjauksen piiriin. Neu-
vonpitokeskustelussa tehdään kartoitus lap-
sen arjesta kotona ja päivähoidossa ja tavoit-

teena on löytää ne asiat, jotka tukevat lapsen 
tavallista arkea. Keskustelun päätteeksi teh-
dään toimintasuunnitelma vahvistamaan lap-
sen toimivaa arkea.  

Esiopetusikäiset lapset osallistuvat kunnan 
järjestämään maksuttomaan esiopetukseen. 
Esiopetukseen osallistuminen on perusope-
tuslain mukaan velvoittavaa. Varhaiskasva-
tuksessa esiopetusta järjestetään Metsolan 
ja Laukkalinnan päiväkodeissa. 

4.3 Esi- ja perusopetus

Perusopetuslain 26a §:län mukaan lapsen on 
osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkua 
vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun 
esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimin-
taan. Esiopetus toteutetaan esiopetussuun-
nitelman perusteiden ja sen mukaan laaditun 
seudullisen esiopetussuunnitelmanpohjalta. 
Perusopetuksessa on opetussuunnitelmauu-
distus menossa. Lukiokoulutuksessa sähköis-
ten ylioppilaskokeiden käyttö laajenee. 

Esi – ja perusopetuksen oppilashuoltosuunni-
telmien taustalla on oppilas- ja opiskelijahuol-
tolaki (1287/2013), jonka myötä Opetushallitus 
on tehnyt muutoksia esi–ja perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteisiin oppilas-
huoltoa koskevan luvun osalta. Esi– ja perus-
opetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
määrättiin myös koulu-/yksikkökohtaisen op-
pilashuoltosuunnitelman tekemisestä, jotka 
on kunnissa tehty peruskoulujen yhteisenä.

vuosi varhaiskasva-
tusikäiset lapset

varhaiskasva-
tuksessa olevat 
lapset 31.12.

2012 692 347
2013 685 316
2014 678 326
2015 622 286
2016 543 297
2017 578 285
2018 569 302
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Esi– ja perusopetuksen oppilashuoltosuun-
nitelmissa kuvataan oppilashuollon koko-
naistarve ja oppilashuoltopalvelut. Suun-
nitelmassa kuvataan myös yhteisöllisen 
oppilashuollon ja yksilökohtaisen oppilas-
huollon käytänteet. 

4.4 Oppilashuolto

Oulaisten kaupungin esi- ja perusopetuksen 
oppilaat sekä toisen asteen opiskelijat ovat 
oikeutettuja oppilashuollon tukeen, sekä yh-
teisölliseen oppilashuoltoon että yksilökoh-
taisen oppilashuollon palveluihin.

Oppilashuollon paikalliset asiat on kuvattu 
oppilashuollon ohjauskirjassa. Tämän lisäk-
si kouluilla tulee olla koulukohtaiset oppilas-
huollon suunnitelmat.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen asiat kuva-
taan Oulaisten kaupungin paikallisissa ope-
tussuunnitelmissa.

4.4.1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 
oppilashuoltoa määrittämässä

Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja kou-
lun toimintaympäristön muuttuessa oppilas-
huollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun 
perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy lähei-
sesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. 
Oppilashuoltotyössä otetaan huomioon lap-
sen edun ensisijaisuus.

Oppilaalla on oikeus saada maksutta sel-
lainen oppilashuolto, jota opetukseen osal-
listuminen edellyttää. Oppilashuollolla tar-
koitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän 
psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä so-
siaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja yllä-
pitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää 
toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa 
toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevä-
nä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisölli-
senä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilail-
la on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen 

oppilashuoltoon. Monialainen yhteistyö on 
oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuolto-
työtä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioit-
tava suhtautuminen oppilaaseen ja huolta-
jaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. 

4.4.2 Monialainen oppilashuollon 
 yhteistyö

Oppilashuolto järjestetään monialaisessa 
yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja 
terveys toimen kanssa siten, että siitä muo-
dostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. 
Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä 
oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen 
huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. Tar-
vittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden 
toimijoiden kanssa. Kouluyhteisön tai oppilai-
den hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaihei-
siin etsitään ratkaisuja yhdessä oppilaiden ja 
huoltajien kanssa.

Koulussa oppilashuolto on kaikkien kouluyh-
teisössä työskentelevien ja oppilashuoltopal-
veluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. 
Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoin-
nista on koulun henkilökunnalla. Oppilashuol-
lon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripal-
velut sekä kouluterveydenhuollon palvelut. 
Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin 
yksilöön, yhteisöön kuin yhteistyöhön. Pal-
veluja tarjotaan oppilaille ja huoltajille siten, 
että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut jär-
jestetään lain edellyttämässä määräajassa. 

Oppilashuollon tavoitteet, tehtävät ja toteut-
tamisen periaatteet muodostavat esiopetuk-
sesta toisen asteen koulutukseen ulottuvan 
jatkumon. Eri koulutusasteiden vuorovaiku-
tus on tärkeää pohdittaessa oppilashuollon 
toimintaa kokonaisuutena. Yhtenäiset käy-
tännöt tukevat eri kehitysvaiheissa oppilaan 
terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Oppilas-
huollon monialaisen yhteistyön rakenteita, 
muotoja ja toimintatapoja kehitetään kou-
luyhteisössä ja eri yhteistyötahojen kans-
sa. Kehittämistyö edellyttää oppilashuollon 
suunnitelmallista arviointia.
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Oppilashuolto on kaikkien tehtävä kouluyh-
teisössä ja kaikki sitoutuvat sen tavoitteisiin. 
Sitoutuminen ja käytäntöjen noudattaminen 
edellyttävät asiaan perehtymistä.

4.4.3 Oppilashuoltopalvelujen saata-
vuus ja niistä tiedottaminen

Oppilashuollon palvelujen tulee olla helposti 
oppilaiden ja huoltajien saatavilla, ja ne tulee 
järjestää lain edellyttämässä määräajassa. 
Oppilaille ja heidän huoltajilleen annetaan 
tieto käytettävissä olevasta oppilashuollos-
ta, ja heitä ohjataan hakemaan tarvitsemiaan 
palveluja. Erityisesti esikoulussa ja alkuope-
tusluokilla, koulunkäynnin alkaessa, lapsia ja 
vanhempia tiedotetaan oppilashuollosta ja 
käytännöistä, koska asiat ovat silloin monille 
perheille uusia. 

4.4.4 Oulaisten oppilashuollon paikalli-
sen toteuttamisen tavoitteet 

• edistää oppilaiden oppimista, terveyttä ja 
hyvinvointia 

• siirtää painopistettä yksilökohtaisesta 
työstä yhteisölliseen työhön 

• turvata varhainen tuki sitä tarvitseville. 
Riittävän tuen kautta ehkäistään ongel-
mien syvenemistä ja lastensuojelun tar-
vetta 

• vahvistaa oppilashuoltoa toiminnallisena 
kokonaisuutena ja monialaisena yhteis-
työnä 

• suunnitelmallisuuden, toteuttamisen ja 
arvioinnin kautta 

• tuoda oppilashuoltoa näkyväksi oppilaille 
ja huoltajille ja turvata oppilashuollon pal-
velujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu  

Oppilashuolto toimii osana Oulaisten lasten 
ja nuorten hyvinvointia tukevien palvelujen 
kokonaisuutta. Oppilashuollon ohjausryhmä 
toimii linkkinä sosiaali-, terveys- ja nuoriso-

toimen sekä koulujen välillä. Se mahdollistaa 
ja luo rakenteita tiiviimmälle yhteistyölle las-
ten ja perheiden palveluissa, sekä mahdol-
listaa paremmin yhteyden oppilashuollos-
ta taloussuunnitelmista ja päätöksenteosta 
vastaaviin tahoihin.

4.4.5 Käytettävissä olevat opiskelija-
huoltopalvelut

Oulaisten perusopetuksen koulujen oppilas-
huollossa työskentelee kaksi terveydenhoi-
tajaa, kuraattori ja vastaava kuraattori. Kou-
lupsykologin toimessa ei ole tällä hetkellä 
(syksy 2019) omaa työntekijää. Koulupsykolo-
giapalvelut järjestetään perheneuvolan kaut-
ta. Koululääkäri- sekä hammashoidon pal-
veluita ovat saatavilla. Perheneuvolan sekä 
mielenterveysyksikön psykiatrisen sairaan-
hoitajan/terapeutin palveluita on oppilaiden 
käytettävissä.

Toisen asteen opiskelijoiden käytettävissä 
ovat terveydenhoitajien ja kuraattorien pal-
velut. Psykiatrisen hoitotyön palveluita jär-
jestetään mielenterveysyksikön ja terveys-
keskuksen kautta. 

4.4.6 Oppimisen tuki

Perusopetuslain mukaan opetukseen osal-
listuvalla on työpäivinä oikeus saada ope-
tussuunnitelman mukaista opetusta, op-
pilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja 
koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilme-
tessä. Tämä tarkoittaa, että esiopetuksessa 
lapsella on oikeus saada varhaista ja ennalta-
ehkäisevää kasvun ja oppimisen sekä perus-
opetuksessa oppimisen ja koulunkäynnin tu-
kea. Tuen on oltava laadultaan ja määrältään 
lapsen kehitystason sekä yksilöllisten tarpei-
den mukaista. Tuki on määritelty asteittain 
muuttuvaksi, mitä kuvataan yleisen, tehos-
tetun ja erityisen tuen kolmiportaisella mal-
lilla.  Opetuksen järjestäjän tulee huomioida 
laadukkaan opetuksen järjestäminen kaikissa 
koulu- ja opetusyksiköissään. Opetuksen jär-
jestäjän ja koulujen johdon tulee resurssien 
käytön suunnittelussa huomioida riittävän 
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oppimisen tuen ja tukipalveluiden mahdollis-
taminen. 

Lukion opiskelijalla on oikeus saada opetus-
suunnitelman mukaista opetusta sekä opin-
to-ohjausta. Ammattiopinnoissa opiskelijalla 
on oikeus saada eri oppimisympäristöissä 
sellaista opetusta ja ohjausta, joka mahdol-
listaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden 
mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaa-
mistavoitteiden saavuttamisen sekä tukee 
opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoi-
siksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan 
jäseniksi. Opiskelijalla on oikeus saada hen-
kilökohtaista ja muuta tarpeellista opinto- 
ohjausta. 

4.4.7 Avustajapalvelut

Yläkoululla on kolme koulunkäyntiavustajaa. 
Alakoululla pääosa avustajista on henkilökoh-
taisia koulunkäyntiavustajia, lisäksi kouluilla 
on vähäisesti yleisavustajia käytössä.

4.5 Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu pe-
ruskoululaisille ja heidän perheilleen. Se 
on maksutonta perusterveydenhuollon en-
nalta ehkäisevää palvelua, jota on saata-
villa pääsääntöisesti koulupäivien aikana 
koululta tai sen välittömästä läheisyydes-
tä.  Kouluterveydenhuollossa on käytössä 
laajoissa terveystarkastuksissa THL:n laa-
timat terveyskyselylomakkeet oppilaalle, 
vanhemmalle sekä opettajille, kouluterve-
ydenhuollossa annetaan rokotusohjelman 
mukaisia rokotuksia ja nuorille tehdään 
 ennakkokutsuntatarkastukset. 

Oulaisissa on kuusi alakoulua, joista 5 on si-
vukylillä. Terveydenhoitaja käy sivukylän 
kouluilla 1-2 kertaa/kk. Terveydenhoitajaan 
voi olla kuitenkin yhteydessä myös muina ai-
koina arkipäivisin. Pääpaikka sijaitsee Juho 
Oksan koululla, jossa on sekä alakoulun ja 
yläkoulun terveydenhoitajan tilat. Alakoulun 

ja yläkoulun terveydenhoitajat osallistuvat 
murrosikä- ja seksuaalikasvatusopetukseen 
koulujen kanssa yhdessä sopimillaan tavoilla. 
Terveydenhoitajat ovat tärkeä osa oppilas-
huollon toimintaa.

4.6 Koululaisten aamu-ja iltapäivä-

toiminta

Koulutoimi järjestää koululaisten aamu- ja 
 iltapäivätoimintaa Jauhinkankaan ja Juho Ok-
san kouluilla aamu- ja iltapäiväkerhon  nimellä.

5 Vapaa-aika 

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan 
tehtäviin. Nuorisotyön toteuttamisesta vas-
taavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut 
nuorisotyötä tekevät järjestöt. Nuorisotyön 
palveluja voidaan tuottaa myös alueellisesti 
kuntien yhteistyönä. Kunnan nuorisopalve-
luiden tavoitteena on edistää nuorten osal-
lisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä 
kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnas-
sa. Nuorisopalvelut tukevat nuorten kasvua, 
itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä nii-
hin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista. 
Nuorisopalvelut tukevat nuorten harrasta-
mista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa 
sekä edistävät nuorten yhdenvertaisuutta 
ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumis-
ta parantamalla nuorten kasvu- ja elinoloja. 
Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan yh-
teisvastuullisesti, kestävä kehitys, terveet 
elämäntavat sekä ympäristön huomioon ot-
taen. Toiminta perustuu moniammatilliseen 
yhteistyöhön paikallisten viranomaisten sekä 
yhteistyöhän nuorten, nuorisoyhdistysten 
ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen 
kanssa. 
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5.1 Liikunta- ja nuorisopalvelut

Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat kun-
nat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä 
tekevät järjestöt. Nuorisotyön palveluja voi-
daan tuottaa myös alueellisesti kuntien yh-
teistyönä.

Kunnan nuorisopalveluiden tavoitteena on 
edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamis-
mahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä 
toimia yhteiskunnassa. Nuorisopalvelut tu-
kevat nuorten kasvua, itsenäistymistä, yh-
teisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja 
taitojen oppimista. Nuorisopalvelut tukevat 
nuorten harrastamista ja toimintaa kansa-
laisyhteiskunnassa sekä edistävät nuorten 
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuk-
sien toteutumista parantamalla nuorten kas-
vu- ja elinoloja.

Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan yh-
teisvastuullisesti, kestävä kehitys, terveet 
elämäntavat sekä ympäristön huomioon ot-
taen. Toiminta perustuu moniammatilliseen 
yhteistyöhön paikallisten viranomaisten sekä 
yhteistyöhän nuorten, nuorisoyhdistysten 
ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen 
kanssa.

Liikunta- ja nuorisopalveluista vastaa Ou-
laisissa liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja. 
Nuorten kanssa työskentelee kaksi nuori-
so-ohjaaja, Jelpiverkon koordinaattori (50%), 
yksilövalmentaja sekä etsivä nuorisotyönte-
kijä. Lisäksi alueellisena työntekijänä toimii 
työhönvalmentaja.

Nuorille on Nuoppis–nuortentilat, jossa on 
valvottua vapaa-ajan toimintaa lähes jo-
kaisena päivänä. Tilassa kohdataan nuoria 
avointenovien toiminnan, nuorten kahvila-
toiminnan, pienryhmätoiminnan sekä yksi-
löohjauksen kautta. Lisäksi nuorisopalvelut 
tuottavat leiri- ja retkitoimintaa, ennalta-
ehkäisevää päihdetyötä, koulunuorisotyö-
tä, nuorisovaltuustotoiminnan tukemista, 
kansainvälistä nuorisotyötä, kerhotoimintaa 
sekä Jelppiverkko-nuorten seinätöntä työpa-
jatoimintaa.

Liikuntapalveluissa työskentelee 4 liikunnan-
ohjaajaa, joista 3 työskentelee uimahallilla 
ja 1 liikuntapalveluiden tiloissa. Lisäksi ui-
mahallilla toimii vastaava uinninohjaaja. Lii-
kuntapalveluiden tehtävänä on terveyttä ja 
hyvinvointia edistävien liikuntapalveluiden 
järjestäminen, kunnallisen hyvinvointikerto-
muksen tekeminen, kansalaistoiminnan tu-
keminen, soveltavan liikunnan kehittäminen, 
kuntalaisten osallistaminen ja kuuleminen.

Liikunnanohjaajat tuottavat ennaltaehkäise-
viä liikuntaneuvontapalveluja.

Uimahalli Lähde tarjoaa lapsille ja nuorille 
mahdollisuuden hyvinvoinnin lisäämiseen. 
Muita toimintaympäristöjä ovat sisäliikunta-
salit, ulkokentät, monitoimihalli, kuntoradat, 
urheilukenttä, pesäpallokenttä, liikennepuis-
to, skeittipuisto ja frisbeegolfadat. 

Liikuntapalvelut tekevät moniammatillista 
yhteistyötä eri hallintokuntien ja järjestöjen 
kanssa.

Oulaisissa toimii lukuisia järjestöjä ja yhdis-
tyksiä, jotka järjestävät lapsille ja nuorille toi-
mintaa vapaaehtoisvoimin. Oulaisissa urhei-
lutoiminnassa on kaksi yleisseuraa, Oulaisten 
Huima ja Oulaisten Taru ry. Seurojen lajivali-
koima on monipuolinen. 

5.2 Kirjasto ja kulttuuripalvelut 

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut kuuluvat kun-
nan peruspalveluihin. Molempien sektorei-
den tavoitteena on edistää kaikkien ikäryh-
mien kokonaisvaltaista hyvinvointia ja taata 
kuntalaisille yhdenvertainen mahdollisuus 
laadukkaisiin ja monipuolisiin kirjasto- ja 
kulttuuripalveluihin. Lapsiin ja nuoriin koh-
distuvaa työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä 
varhaiskasvatuksen, koulujen ja nuorisopal-
velujen kanssa (mm. kulttuurikasvatussuun-
nitelma). Oulaisten kirjastolla ja kouluilla on 
yhteistyösuunnitelma osana opetussuunni-
telmaa (2016), jolloin kirjasto antaa kaupun-
gin koulujen opetussuunnitelmien mukaista 
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kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta sekä 
edistää lukuharrastusta esikoulusta lukioon. 
Tiekkö-kirjastoilla on yhteinen sivusto (kirja-
kantaa.fi) lasten ja nuorten lukuharrastuksen 
tukemiseksi.

Oulaisten kaupunginkirjasto takaa lapsiper-
heille laadukkaiden kulttuurisisältöjen saa-
tavuuden ja panostaa lasten ja nuorten kir-
jastotyöhön. Kirjastolla on lasten ja nuorten 
kirjastotyöstä vastaava kirjastonhoitaja ja 
lisäksi kolmen muun työntekijän toimenku-
viin kuuluu tiedonhaun opetusta ja kirjavink-
kausta sekä tapahtumien järjestämistä lap-
sille ja nuorille. Monipuolinen kirjasto-opetus 
on sidottu Oulaisten ala- ja yläkoulujen sekä 
lukion opetussuunnitelmiin. Kirjallisuuden 
harrastus kehittää lapsissa ja nuorissa su-
vaitsevaisuutta, myötäelämisen taitoa ja il-
maisukykyä. Oulaisten kirjaston Pelihuone on 
suosittu lasten ja nuorten yhdessä pelaami-
sen paikka. Kirjasto estää lasten teknistä ja 
henkistä syrjäytymistä. Kirjasto on lapsille ja 
nuorille turvallinen itsenäistymisen paikka.

Kulttuuripalvelut järjestävät vuosittain lasten 
ja nuorten kulttuuriviikon maalis-huhtikuun 
vaihteessa, jolloin järjestetään monipuolista 
ohjelmaa. Tämän viikon lisäksi kulttuuripal-
velut järjestävät yksin tai yhteistyössä mui-
den tahojen (eri hallintokunnat, seurakunta, 
järjestöt jne.) mm. lapsille ja nuorille suun-
nattuja teatteriretkiä ja –esityksiä, konsert-
teja ja muuta kulttuuritoimintaa. Lapsille ja 
nuorille suunnatusta kulttuuriperintötyöstä 
vastaa Wanha Woima yhdessä kulttuuripal-
velujen kanssa. 

Jokihelmen opisto tarjoaa lapsille ja nuorille 
suunnattua toimintaa erilaisten harrastus-
piirien ja taiteen perusopetuksen (musiikki, 
kuvataide ja tanssi) välityksellä. Oulaistelai-
silla lapsilla ja nuorilla on myös mahdollisuus 
hakeutua Jokilaaksojen musiikkiopiston op-
pilaaksi. 

5.3 Jelppiverkko, nuorten aktivointi-

palvelu  

Hallinnollisesti Jelppiverkon toiminta sijoit-
tuu kunnallisten nuorisotoimien alaisuuteen. 
Oulaisten kaupunki toimii Jelppiverkon hal-
linnoijana sekä toiminnan koordinoijana. Ou-
laisten kaupungin työntekijöitä ovat etsivä 
nuorisotyöntekijä ja yksilövalmentaja sekä 
alueellinen koordinaattori. Jelppiverkon toi-
minta on alueellisesti tunnettua ja vakiintu-
nutta toimintaa. 

Jelppiverkon työskentely on aina nuoriläh-
töistä. Nuori on oman elämänsä aktiivinen 
toimija ja tekee päätökset elämäänsä liittyen. 
Jelppiverkko tarjoaa nuorelle etsivän nuo-
risotyötä, yksilövalmennusta sekä työhönval-
mennusta. Erilaiset ryhmätoiminnat tukevat 
elämänhallintaa ja ovat kiinteä osa toimintaa. 
Jelppiverkon palvelut ovat maksuttomia ja 
nuorelle vapaaehtoisia. 

Etsivä nuorisotyöntekijä ja yksilövalmentaja 
toimivat tiiviinä työparina. Etsivän nuoriso-
työn tavoite on muodostaa kontakti nuoreen, 
joka on palveluiden ulkopuolella. Etsivä ohjaa 
nuoren tarkoituksenmukaiseen palveluun. 
Luottamuksen saavuttaminen on keskeistä 
nuoren ja etsivän välillä. Yksilövalmentajan 
tavoite on rakentaa jatkopolkuja nuorelle, 
joka vielä miettii kouluttautumista tai uutta 
harrastusta. Yksilövalmentajan työhön sisäl-
tyy matalan kynnyksen ryhmätoiminnot ku-
ten starttivalmennus, joka tähtää elämänhal-
linnalliseen ja sosiaaliseen vahvistumiseen 
sekä kahvilatoiminnan, joka tarjoaa nuorille 
vertaistukea kahvikupin ja seurustelun ää-
rellä. Nuoren tukeminen sekä yritysyhteis-
työ kuuluvat  työntekijöiden työhön. Nuoret 
tutustuvat työelämään oikeissa työpaikoissa 
kuten yrityksissä sekä kuntien toimipisteissä 
seinättömän työpajan ideologian mukaan.
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5.4 Seurakunta ja yhdistykset

Seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö järjestää 
Oulaisissa alle kouluikäisille päiväkerhoja, 
perhekerhotoimintaa, perhekirkkoja, pyhä-
kouluja, kesällä leikkikenttätoimintaa ja erilai-
sia juhlia. Kouluikäisille järjestetään erilaisia 
kerhoja, teematapahtumia, leirejä ja retkiä. 
Nuorille järjestetään kokoavaa toimintaa 
seurakunnan nuortentiloissa kahdesti viikos-
sa. Nuorille on tarjolla omia retkiä, leirejä ja 
isoskoulutusta. 

Oulaisissa toimii lukuisia järjestöjä, jotka 
järjestävät lapsille ja nuorille toimintaa va-
paaehtoisvoimin niin liikunta- kuin kulttuuri-
harrastustenkin parissa. Toimintaa on myös 
hyvin lapsiperheille mm. Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton toimesta. Linkki Oulaisissa 
toimivien järjestöjen yhteystietoihin löytyy 
Oulaisten kaupungin kotisivuilta.

6 Muut lasten, nuorten ja lapsi-

perheiden tukipalvelut

6.1 Perheneuvola 

Perheneuvolan tehtävänä on tukea ja edis-
tää lasten ja nuorten myönteistä kehitystä 
järjestämällä ohjausta, neuvontaa ja muuta 
asiantuntija-apua ihmissuhteisiin, perhe-elä-
mään ja lasten kasvatukseen liittyvissä kysy-
myksissä sekä tarpeenmukaista tutkimusta 
ja hoitoa. Tavoitteena on tarjota lapsen, nuo-
ren ja perheen tarvitsema tuki joustavasti ja 
oikea-aikaisesti. Perheneuvolan monialaises-
sa tiimissä työskentelee sosiaalityöntekijä, 
psykiatrisia sairaanhoitajia sekä lisäksi käy-
tettävissä on psykologin ja lasten ja nuorten 
psykiatrian palvelut.  Työskentely sisältää 
yksilö-, pari- ja perhetapaamisia. Lasten ja 
nuorten auttamiseen kuuluu aina työskentely 
myös vanhempien kanssa.  Perheneuvola toi-
mii osana Oulaisten kaupungin perhekeskus-

toimintaa, jossa käytössä on lapset puheeksi 
toimintamalli sekä neuvonpitokäytäntö ver-
kostotyössä.

6.2 Puheterapia

Puheterapiaan ohjaudutaan yleensä lähet-
teellä (neuvola, lääkäri, perheneuvola ym.). 
Vanhemmat voivat myös ottaa itse yhteyttä 
puheterapeuttiin soittamalla, mikäli kokevat 
tarvetta konsultaatioon. Puheterapia-asiak-
kaat ovat pääosin neuvolaikäisiä lapsia. Re-
surssien sallimissa rajoissa kuntoutetaan 
myös aikuisia (vuodeosasto, polikliiniset 
asiakkaat esim. äänihäiriöiset, afaatikot). Pu-
heterapeutti tutkii ja ohjaa tarvittaessa jat-
kotutkimuksiin asiakkaita. Lähiympäristön 
aikuisten ohjaus (koti ja päivähoito/koulu) 
kommunikaatioasioissa on myös tärkeä osa 
työnkuvaa, sillä aina ei tarvita puheterapi-
ajaksoja. Puheterapeutti kuntouttaa 10–15 
kerran jaksoin kerrallaan, jonka jälkeen tauko 
ja tarvittaessa uuden jakson suunnittelu. Tut-
kimusten jälkeen voidaan päätyä myös kont-
rollikäynteihin esim. puolen vuoden/vuoden 
päähän, joilla arvioidaan asiakkaan edisty-
mistä/puheterapiajakson tarvetta.

Asiakaskunta on suurimmaksi osaksi 3–7 v. 
eriasteisia puheen- tai kielen kehityksellisistä 
viivästymistä omaavia lapsia.  Myös nuorem-
pia lapsia ohjautuu puheterapeutille ohjauk-
seen. Esikoululaisten osuus on merkittävä 
mm. äänneohjauskäynneillä (1–5x vuodessa). 
Koululaisten osuutta on rajattu resurssien 
vuoksi ja mm. lukikuntoutus on ohjattu koulun 
tukitoimin tapahtuvaksi. Puheterapeutti ja 
erityisopettaja voivat suunnitella lapsen op-
pimisen tukea yhteistyössä. Puheterapeuttia 
voidaan kutsua myös koululle konsultaatio-
palavereihin. Päivähoito on tärkeä yhteistyö-
kumppani, päivähoitopaikassa arvioidaan 
joskus lapsen kommunikaatiotoimintakykyä 
paikan päällä, mikäli se katsotaan tarpeelli-
seksi. Puheterapiat järjestyvät ainoastaan 
terveyskeskuksessa. Puheterapeutti tekee 
säännöllisesti yhteistyötä päivähoidon var-
haiserityisopettajan kanssa.
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Terveyskeskuksen puheterapeutilla asiaka-
saikoja on keskimäärin 13 - 14 viikossa. Tera-
piajaksolaisia n.7 säännöllisesti kävijää, loput 
tutkimus ja ohjauskäynneillä. Osa puhetera-
piasta ostetaan ostopalveluna.

6.3 Toimintaterapia

Toimintaterapiaa suositellaan ja myönnetään 
pääasiassa esikouluikäisille–12 -vuotiaille lap-
sille. Kuluvana vuonna kuntoutustyöryhmä on 
tehnyt 40 päätöstä yhteensä 257 toimintate-
rapiakerrasta. Näistä 22 päätöstä on 2 kahden 
kerran arviointikäyntejä, loput 18 päätöstä on 
5–20 kerran terapiasarjoja.

Lähete toimintaterapiaan tulee pääsääntöi-
sesti perheneuvolasta, neuvolasta tai eri-
koissairaanhoidosta. Syitä lähetteeseen ovat 
esim. ongelmat motorisissa valmiuksissa, vi-
suaalisessa hahmottamisessa, visumotorii-
kassa, keskittymisessä, tarkkaavaisuudessa, 
toiminnanohjauksessa, kommunikaatiossa 
tai vuorovaikutustaidoissa.

Toimintaterapia toteutetaan ostopalveluna, 
koska terveyskeskuksessa ei ole omaa toi-
mintaterapeuttia. Päätös toimintaterapiasta 
tehdään kuntoutustyöryhmässä aluksi 1–2 
ohjauskäynnistä ja siitä saadun palautteen 
perusteella kuntoutustyöryhmä tekee tarvit-
taessa päätöksen jatkosta esim. terapiasarja 
5–15 krt max. 2 sarjaa. 

6.4 Lapsiperheiden kotipalvelu 

Lapsiperheiden kotipalvelu on harkinnanva-
raista perheille tarjottavaa tilapäistä ja ly-
hytkestoista apua arjessa selviytymiseen. 
Palvelulla tuetaan ja autetaan perhettä tavan-
omaisen arkielämän toiminnan sujumisessa. 
Perusteena palvelun järjestämiselle on van-
hemman uupumus, sairaus, raskaus tai muu 
perhe-elämän yllättävä kriisitilanne. Kotipal-
velun avulla pyritään vahvistamaan perheen 

arkirutiinien sujumista sekä antamaan oh-
jausta lasten hoito- ja kasvatusasioissa. Ko-
tipalvelu on sosiaalihuoltolain 19§:n mukaista 
kotiin annettavaa palvelua. Lapsiperheiden 
kotipalvelu on maksullista palvelua.

6.5 Psykiatriset palvelut 

Lasten psykiatrinen hoito

Lasten (alle 13-vuotiaiden) mielenterveys-
ongelmat ilmenevät mm. käyttäytymishäiri-
öinä, keskittymisvaikeuksina, ylivilkkautena, 
ahdistuneisuutena, masentuneisuutena, pel-
kotiloina ja vaikeimmillaan psykoottisina oi-
reina.

Lastenpsykiatrinen hoito räätälöidään aina 
lapsen ja perheen hoidon tarpeiden perus-
teella ottamalla huomioon myös lähiympä-
ristö. Hoito on usein pitkäaikaista ja hoito-
prosessin eri vaiheissa käytetään erilaisia 
hoitomuotoja. Hoidon keskeisenä tavoit-
teena on lisätä ympäristön aikuisten kykyä 
ymmärtää lapsen oireilun taustaa ja auttaa 
häntä löytämään parempia keinoja ilmaista 
tunteitaan ja toimia haastavissa tilanteissa. 
 
Päivystyksellisiä lastenpsykiatrisia ongelmia 
ovat vakava itseen tai toisiin kohdistuva tu-
hoava käyttäytyminen tai äkillisesti alkavat 
harhat. 

Oulaisissa alle 13-vuotiaiden hoito on järjes-
tetty perheneuvolassa. Perheneuvolan psy-
kiatrinen sairaanhoitaja on tavattavissa kai-
killa alakouluilla säännöllisesti. 

Mielenterveysyksikön vastaanottopalveluis-
sa, joissa asiakkaat ovat aikuisia, asiakkaiden 
alaikäisten lasten hyvinvointi huomioidaan 
Lapset puheeksi keskustelun kautta. Ongel-
miin puututaan yhteistyössä vanhempien ja 
eri yhteistyötahojen kanssa.
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Nuorten psykiatrinen avohoito

Nuorten keskeisiä mielenterveyden häiriöi-
tä ovat ahdistuneisuushäiriöt, erilaiset ma-
sennustilat, syömishäiriöt ja sosiaaliseen 
toimintakykyyn liittyvät ongelmat. Hoito 
koostuu usein eri hoitomuotojen yhdistel-
mästä, esimerkiksi psykoterapiasta, per-
hetyöstä, ryhmätoiminnasta ja lääkehoi-
dosta. Myös yhteistyö koulun, oppilaitoksen 
tai sosiaalitoimen kanssa on mahdollinen.  
Päivystyksellisiä nuorisopsykiatrisia ongel-
mia ovat vakava itseen tai toisiin kohdistuva 
tuhoava käyttäytyminen tai äkillisesti alkavat 
harhat.

Yleisesti nuorisospsykiatrinen avohoito sisäl-
tää tutkimus- ja arvioyksiköt, hoitopoliklinikat, 
sekä päiväosastot/intensiiviosastot joissa 
nuori ei ole ympärivuorokautisesti.  Av ohoi-
to perustuu aina nuoren vapaaehtoisuuteen 
ja omaan motivaatioon. Perinteisimmillään 
avohoito on sitä että nuori käy tapaamassa 
”omaa työntekijäänsä” nuorisopoliklinikalla.

Oulaisissa 13–17-vuotiaiden nuorten hoito 
on järjestetty perheneuvolassa, jossa työs-
kentelee psykiatrinen sairaanhoitaja, psy-
kologi, sosiaalityöntekijä. Nuorten hoitoon 
osallistuvat myös Jelppiverkko sekä lasten-
suojelu. Depressiohoitaja voi tehdä kartoi-
tusta lääkärin vastaanotolla akuuttitilantees-
sa. Aikuisten asiakkaiden alaikäisten lasten 
tilannetta kartoitetaan Lapset puheeksi -mal-
lin avulla.

6.6 Päihdehoito

Päihteet ovat aineita, joita nautitaan mie-
lihyvän tai huumaavan vaikutuksen vuoksi. 
Päihteitä voidaan myös käyttää pahan olon 
tai ahdistuksen turruttamiseen.  Alkoholi ja 
tupakka ovat nuorten eniten käyttämiä päih-
teitä, ja niistä aiheutuu lähes kaikki nuorten 
päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat. Riip-
puvuus voi kohdistua melkein mihin tahansa 
aineeseen, asiaan tai toimintaan, jonka avul-
la haetaan nopeaa tyydytystä tai mielihyvää. 

Riippuvuus rajoittaa ja kapeuttaa elämää, 
ihminen jää koukkuun ja tarvitsee aina vain 
enemmän sitä, mistä on riippuvainen.

Usein ensimmäinen päihdekokeilu liittyy tu-
pakkaan, tupakkakokeilut aloitetaan tyypil-
lisesti 13–15-vuotiaana. Tupakkatuotteisiin 
kuuluvat savukkeet, nuuska, sikari ja piippu-
tupakka. 

Päihdeongelmilla on suora yhteys nuorten 
mielenterveyteen. Mitä aikaisemmin nuori 
aloittaa päihteiden käytön ja mitä runsaam-
paa se on, sitä todennäköisemmin nuori oi-
reilee myös muulla tavoin psyykkisesti ja 
kärsii jostain muusta samanaikaisesta mie-
lenterveyden häiriöstä.

Päihdekokeilut ovat nuorilla tavallisia. Alko-
holi on suomalaisnuorten yleisimmin käyt-
tämä päihde (tupakan rinnalla). Päihdehäiriö 
alkaa yleensä kehittyä 14–15-vuotiaana. Päih-
dehäiriöstä on kysymys, kun päihteet alkavat 
hallita elämää.

Arvioiden mukaan noin viisi  prosenttia 
nuorista kärsii diagnoositasoisesta päih-
dehäiriöstä, tavallisimmin alkoholin käyt-
töön liittyen. Eriasteisia päihdeongel-
mia on huomattavasti tätä useammalla. 

Terveyskeskuksen mielenterveyspalvelui-
den vastaanottopalveluissa aikuisten asiak-
kaiden alaikäisten lasten hyvinvointia kartoi-
tetaan Lapset puheeksi keskustelun avulla.

7 Lapsiperheiden sosiaalityö ja 

 lastensuojelu 

Vastuu lapsen hyvinvoinnista on ensisijaises-
ti lapsen vanhemmilla ja huoltajilla. Heidän 
velvollisuutenaan on vastata lapsen kasva-
tuksesta ja huolenpidosta. Heillä on oikeus 
myös yksin määrätä siitä, miten lapsen kas-
vatus ja huolenpito järjestetään. Lastensuo-
jelulaissa 2§:ssä korostetaan, että yhteiskun-
nan on pyrittävä tukemaan vanhempia tässä 
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tehtävässä ja tarjottava perheelle tarpeellis-
ta apua riittävän varhain. Lapsi ja perhe on 
myös tarvittaessa ohjattava lastensuojelun 
piiriin. 

Sosiaalihuoltolain 10§:n mukaan kaikilla kun-
nan viranomaisilla on velvollisuus pyrkiä 
tukemaan vanhempia heidän kasvatusteh-
tävässään. Kasvatuksen tukemisella tarkoi-
tetaan laajasti ottaen kaikkia sellaisia eri vi-
ranomaisten yhteistyöhön perustuvia toimia, 
joilla pyritään kehittämään lapsiperheiden ja 
heidän välittömän arkiympäristönsä mahdol-
lisuuksia edistää lasten suotuisaa kasvua ja 
kehitystä. 

Oulaisissa on käytössä lapsi- ja perhepalve-
luiden palveluohjaus. Palveluohjauksen avul-
la rakennetaan lapselle, nuorelle ja perheelle 
oikea-aikainen ja riittävä tuki. Tarkoitus on 
koota arkea tukeva verkosto lapsen ja per-
heen omasta lähipiiristä sekä tarvittavista 
tukipalveluista. Oulaisissa toimii monialainen 
palveluohjaustiimi, johon on nimetty edustus 
neuvolasta, varhaiskasvatuksesta, koulusta, 
perheneuvolasta sekä lasten ja perheiden 
palvelun sosiaalityöstä. 

7.1 Ennaltaehkäisevä lastensuojelu 

Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata 
lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäris-
töön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehi-
tykseen sekä erityiseen suojeluun. Lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin edistämiseen liittyvillä 
toimilla kaikissa peruspalveluissa ehkäistään 
varsinaisen lastensuojelun tarvetta. Ehkäise-
vällä lastensuojelulla tarjotaan apua ja tukea 
riittävän varhain, jolloin ongelmien syntymis-
tä tai kasautumista voidaan vähentää.  Las-
ten suojelu lain mukaisesti tarkoittaa lapsen 
ja hänen perheensä tukemista ja auttamista 
kunnan peruspalvelujen piirissä. 

Oulaisissa ehkäiseviä lapsiperheiden sosiaa-
lipalveluja ovat lapsiperheiden kotipalvelu ja 
varhaisen tuen perhetyö, johon tilastollises-
ti lasketaan mukaan myös sosiaalihuoltolain 
mukainen perhetyö. Kotipalvelua, perhetyötä 

ja tukisuhdetoimintaa sosiaalihuoltolain mu-
kaisena palveluna annetaan palveluohjaajan 
tai sosiaalityöntekijän tekemän palvelutar-
peen arvioinnin perusteella.  Varhaisen tuen 
oikea-aikaisuutta pyritään varmistamaan 
myös vauvaperhetyön avulla. Perhetyönteki-
jä osallistuu äitiys- ja lastenneuvolan tervey-
denhoitajan työparina kotikäynnille ja voi tar-
jota muutaman vauvaperhetyön tapaamisen 
perheelle.

7.2 Lapsi- ja perhekohtainen  
lastensuojelu 

Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen 
sosiaalityö, jota toteutetaan silloin kun lapsi 
ja perhe ovat lastensuojelullisen tuen tar-
peessa. Lastensuojelun palvelutarpeen ar-
viointi ja asiakkuus alkaa lastensuojeluilmoi-
tuksesta tai sosiaalihuoltolain mukaisesta 
yhteydenotosta. Asiakassuunnitelman laati-
minen, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireel-
linen sijoitus, huostaanotto ja sijaishuollon 
järjestäminen sekä jälkihuolto ovat lapsi- ja 
perhekohtaista lastensuojelua. Lastensuoje-
lu- ja sosiaalihuoltolaissa korostetaan lapsen 
osallisuutta, lapsen edun toteutumista sekä 
perhekeskeistä työotetta. Lasten ja nuorten 
mielipiteiden kuuleminen ja heidän näkemys-
tensä hyödyntäminen korostuu lastensuoje-
lutyössä. 

Lastensuojeluilmoitusten ja lapsia koske-
vien sosiaalihuoltolain mukaisten yhteyden-
ottojen määrä vuonna 2018 290 kpl, vuonna 
2017 156 kpl ja vuonna 2016 193kpl. Oulaisissa 
vireille tulleet lastensuojeluasiat (sosiaali-
huoltolain mukaiset yhteydenotot ja lasten-
suojeluilmoitukset) käsitellään lakisääteisen 
seitsemän arkipäivän kuluessa sekä palvelu-
tarpeen arviot, jonka yhteydessä selvitetään 
lastensuojelun tarve, valmistuvat lasten-
suojelulaissa säädetyssä kolmen kuukauden 
määräajassa.

Lastensuojelun avohuollon asiakkaana (0–17 
-vuotiaat) oli vuonna 2018 kaupungissa 3,9 %  
ko. ikäluokasta. Vastaava luku vuodelta 2016 
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oli noin 4.5 % ikäluokasta. Pohjois-Pohjan-
maan osuus avohuollon 0–17-vuotiaista asi-
akkaista sekä vuonna 2018 että vuonna 2016 
oli 4,2 %. Vuonna 2018 avohuollon asiakkaiden 
määrä Oulaisissa oli 62 lasta ja vastaava luku 
vuonna 2016 oli 79 lasta. 

Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna ole-
vien 0–17–vuotiaiden lasten osuus ko. ikä-
luokasta oli vuonna 2018 0,6 %. Vastaava luku 
vuonna 2017 oli 0,8 %. Pohjois-Pohjanmaan 
osuus huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna 
olevista 0–17–vuotiaista oli sekä vuonna 2018 
että vuonna 2016  0,9%.

Sosiaalipäivystys vastaa äkilliseen sosiaali-
työn tarpeeseen virka-ajan ulkopuolella. So-
siaalipäivystys toimii virka-ajan ulkopuolella 
arkisin klo 16.00–8.00 ja viikonloppuisin ym-
päri vuorokauden, yhteydenotto tapahtuu 
hätäkeskuksen kautta. Sosiaalipäivystykseen 
ohjattavia kriisitilanteita ovat mm. kaiken 
ikäisten asiakkaiden äkillinen hoidon ja huo-
lenpidon tarpeen arviointi, väkivaltatilanteet 
perheissä, äkillisen lastensuojelun tarpeen 
selvittäminen, onnettomuudet ja muut vaara-
tilanteet sekä lasten ja nuorten erityisvaikeu-
det. Sosiaalipäivystys toimii Jokilaaksojen 
alueella ja päivystyksen hoitavat vastuuvuo-
rossa olevat eri kuntien sosiaalityöntekijät, 
työparina sosiaaliohjaajat.

8 Visio

Hyvin toimivat ja riittävän kattavat perus-
palvelut edistävät parhaiten lasten ja nuor-
ten hyvinvointia. Lasten ja nuorten etu tulee 
huomioida kaikissa hallintokunnissa ja pää-
töksenteko prosesseissa. Jaksavat ja ter-
veet vanhemmat, jotka kykenevät näkemään 
lapsen tarpeet, ovat avainhenkilöitä lasten 
hyvinvoinnin turvaajina. Vanhempien jaksa-
mista, terveyttä ja yhteisvastuullisuutta tu-
kemalla edesautetaan lasten ja nuorten hy-
vinvointia.
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Tavoite Toimenpiteet Resurssit Arviointi ja mittarit 

1. Toimivat       
ihmissuhteet ja 
osallisuus

-Kerhotoiminnan kehittäminen koulu ikäisille

 -kerhonvetäjien kartoittaminen

-harrastustoiminnan saatavuus erityisesti 
vaikeassa asemassa oleville lapsille ja nuo-
rille

-nuorisovaltuuston toiminnan vahvistaminen

-opetus-hallituksen kerho-
hankkeen rahoitus

-koulu-liikuttajan palkkaami-
nen   (huomioidaan talousar-
viossa 2021)

-kouluterveyskysely 
joka toinen vuosi

-harrastusmessujen 
yhteydessä järjes-
tettävä kysely har-
rastustoiminnoista 
nuorille kahden vuo-
den välein

-koulukiusaamisky-
sely vuosittain

2. Lapsi- ja per-
hepalveluiden 
kehittäminen 

-perhekeskus toimintamallin juurruttaminen; 
koordinaationryhmän kokoaminen ja syste-
maattinen yhteistyö järjestöjen ja muiden 
paikallisten ja alueellisten avaintoimijoiden 
kanssa

Olemassa oleva henkilöstö. Kysely toimijoille ja 
asiakkaille.

3. Matalan kyn-
nyksen mielen 
terveys- ja päih-
depalveluiden 
kehittäminen

-lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihde 
palveluiden tarkastelu; hoitopolkujen ja ketju-
jen auki kirjoittaminen; - oppilas- ja opiskeli-
jahuolto, perheneuvola, nuorisopalvelut ym.

-koulupsyykkarit

-nuoriso-ohjaajat

-jelppiverkon työntekijät

-sosiaalityöntekijät

-perheneuvolan työntekijät

-mielenterveys- ja päihde-
palveluiden työntekijät

Toimijoiden itsear-
viointi.

4. Lasten ja 
nuorten tervey-
den ja turvalli-
suuden kohentu-
minen

Kouluterveyskyselyn läpikäyminen hallinto-
kunnissa ja ilmiöpohjainen toimenpiteiden 
miettiminen ja toteutus.

Kootaan työpaja jossa kouluterveyskyselystä 
nousseita ilmiöitä käsitellään.

Huomiota kiinnitetään mm. koulukiusaa-
miseen, mielialaongelmiin, lähisuhde-
väkivaltaan, päihteisiin, yksinäisyyteen, 
kouluruokailuun, seksuaalikasvatukseen, liik-
kumattomuuteen, unen määrään ym. 

Neuvola- ja kouluterveydenhuollon- tarkas-
tuksien toteutuminen asetusten mukaisesti.

Olemassa oleva resurssi. Kouluterveyskysely

Tilastot

Hyte

5. Oulun eteläi-
sen alueen sosi-
aalipäivystyksen 
järjestäminen 
Oulaskankaan 
yhteispäivystyk-
sen yhteyteen

Neuvottelut kuntien ja shp kanssa. Oulun eteläisen alueen kun-
nat(17) ja PPSHP.

Toiminta käynnistyy 
 vuoden 2020 aikana

6. Nuorten työ-
paikat ja työlli-
syyden edistä-
minen

Haetaan ESR- hankerahoitusta(3v.) työllisyys-
koordinaattorin palkkaamiseksi. Hankehaku 
päättyy 25.2.2020.

Nuorten työllistymistä edistetään mm. 
palkkatuen, työkokeilujen ja työharjoittelun 
avulla.

Työllisyyskoordinaattori. Nuorisotyöttömyys 
alenee.

 8.1 Tavoitteet ja toimenpiteet
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9 Seuranta ja arviointi

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 
kokoaa yhteen Oulaisten kaupungin lasten, 
nuorten ja lapsiperheiden keskeiset palvelut 
ja suunnitelmat. Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen johtamiseen osallistuvat kaikki 
kunnan eri hallinnonalat.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 
hyväksytään kunnanvaltuustossa ja tarkis-
tetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. 
Lisäksi suunnitelma on otettava huomioon 
talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadit-
taessa.

Kunnan ylin johto eli kunnanvaltuusto on vas-
tuussa strategisista päätöksistä, joilla kun-
nassa edistetään hyvinvointia ja terveyttä. 
Valitessaan hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämisen kunnan strategiseksi painoalueeksi 
ja hyväksyessään tavoitteet kunnan vuotui-
sessa toiminta- ja taloussuunnitelmassa, val-
tuusto asettaa eri hallinnonaloille velvoitteen 
ottaa hyvinvointi- ja terveysnäkökohdat huo-
mioon omissa suunnitelmissaan myös lapsi- 
ja nuorisonäkökulman.

Kunnanvaltuuston tehtävänä on myös var-
mistaa, että hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämisen johtamisesta ja vastuista sovitaan 
selkeästi. Tämä varmistaa muun muassa oh-
jauksen ja resurssit tarpeenmukaisen koh-
dentamisen toimintaan.

Suunnitelman seuranta ja arviointi on vakiin-
tunut osa kunnan toiminnan ohjauksen koko-
naisuutta. Keskeiset seurannan ja arvioinnin 
kohteet voidaan ryhmitellä seuraavasti:

1. lasten ja nuorten hyvinvoinnin muutokset

2. palvelujärjestelmän toimivuus ja kasvu-
ympäristön tilanne sekä

3. suunnitelman tavoitteiden toteutuminen.

Hyte-työryhmä raportoi vuosittain kaupun-
ginhallitukselle suunnitelman toteutumisesta 
jotta se voidaan ottaa huomioon seuraavan 
vuoden valtuuston talousarvio käsittelyssä. 
Raportoinnissa kiinnitetään erityistä huomio-
ta siihen, miten suunnitelmaan sisältyneet 
tavoitteet ja toimenpiteet ovat toteutuneet. 
Lisäksi analysoidaan sitä, mikä on ollut estee-
nä sille, jos tavoitteet ja toimenpiteet eivät 
ole toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Yhteistyö on ihmisten välistä toimintaa, jonka 
onnistuneeseen toteuttamiseen ei ole yhtä ja 
ainoaa oikeaa toteutustapaa. Yhteistyö syn-
tyy vain yhteistyötä tekemällä.




