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JOHDANTO

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN
TAUSTAA
Lastensuojelulaki (417/2007) 12 §:
”Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995)
65 §:n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.

Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot:
1) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta;
2) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista;
3) lastensuojelun tarpeesta kunnassa;
4) lastensuojeluun varattavista voimavaroista;
5) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun
palvelujärjestelmästä;
6) yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien
yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä
7) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin suunnitelman tarkoituksena on:
Antaa kuntapäättäjille ja palveluiden käytännön toteuttajille aiempaa parempi kokonaiskäsitys lasten ja nuorten kasvuoloista sekä käytössä olevista ja tarvittavista voimavaroista.
Toteutua prosessina, joka tehdään yhteistyössä eri hallinto- ja ammattikuntien edustajien
kanssa kuullen asiakkaita sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen kokemuksia ja näkemyksiä.
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Tätä suunnitelmaa on työstetty kunnan eri toimialojen, järjestöjen ja seurakunnan yhteistyössä. Suunnitelmaa työstämään nimettiin 15.4.2010 lasten ja nuorten palvelujen kehittämistyöryhmä, johon kuuluivat:
Neuvolan vastaava terveydenhoitaja (pj.)
Rehtori (joko yläkoulun tai alakoulun)
Sosiaalityöntekijä (sijaisena sosiaalijohtaja)
Päivähoidon esimies
Työntekijä nuorisotyöstä
Työntekijä seurakunnasta
MLL:n edustaja

Airi Suonpää
Janne Aaltonen, Liisa Penttilä
Noora Lahti, Jari Luoma
Tuula Koivula
Reima Luoma
Kirsi Härme
Virpi Simola

Lisäksi työryhmään on osallistunut Kaste-ohjelman alaisen Remontti-hankkeen koordinaattoreita (Laura Käsmä, Virpi Lyyra, Tiina Ylä-Herranen). Työryhmän työn valmistumiselle asetettiin takarajaksi 30.5.2011. Työryhmä on toiminut suunnitelman ohjausryhmänä.

VIIME VUOSIEN MUUTOKSET KAUPUNGIN PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ
Someron kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujärjestelmässä on tapahtunut viime
vuosien aikana paljon muutoksia, parannuksia ja lisäpanostuksia. Osalla näistä on taustalla
lainsäädännölliset muutokset kuten viimeisimpinä lastensuojelulain uudistus, nuorisolain
muutos sekä neuvola- ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetus. Paljon parannuksia on
tehty myös omaehtoisesti ilman lainsäädännöllistä pakkoa.

Someron kaupungin perusturvatoimi on viime vuosien aikana lisännyt ja myös uudelleen
kohdistanut panostuksiaan lasten ja nuorten hyvinvointipalveluihin monilla eri tavoilla. Päivähoitopalveluja on kehitetty jatkuvasti ja keskustaan rakennettu uusi päiväkoti otettiin käyttöön
alkuvuodesta 2008. Samalla kolme erillistä ryhmäperhepäiväkotia ja erillinen esikoulu lopetettiin. Molempien keskustaajaman päiväkotien pienryhmistä korvattiin kesällä 2011 erityislastentarhanopettajan työsuhteet lastentarhanopettajan ja hoitajan tehtävillä, koska erityiskoulutettuja osaajia tehtäviin ei enää saatu. Varhaiserityiskasvatuksen osaamisvajetta korjattiin
perustamalla toinen kiertävän erityislastentarhanopettajan työsuhde. Perheneuvonnan erityistyöntekijöiden saatavuusongelmaan on vastattu siten, että sosiaalityöntekijä siirrettiin v. 2010
sosiaalitoimistoon lastensuojelutyöhön ja v. 2011 psykologin tehtäväkuvaa muutettiin enemmän perustason työn suuntaan muuttamalla vakanssi lapsiperhepsykologin tehtäväksi. Erityisosaamista vaativa terapeuttinen perheneuvontapalvelu päätettiin ostaa jatkossa muilta
palveluiden tuottajilta. Perheasianneuvottelukeskuksen perheneuvojan toiminnan jatkuvuus
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Somerolla on turvattu vuoden 2012 loppuun Seurakunnan ja kaupungin välisellä yhteistyön
tiivistämisellä ja kaupungin panostuksen lisäyksellä. Perusturvatoimeen on perustettu osaaikainen päihdetyöntekijän ja lastensuojeluun toisen määräaikainen perhetyöntekijän työsuhde. Perhekeskustoimintaa on kehitetty. Somero on mukana myös maakunnallisissa hankkeissa, mm. Remontti-hankkeessa ja on liittynyt mukaan Varsinais-Suomen sijaishuoltoyksikköön.

Someron kaupungin sivistystoimi on satsannut lasten ja nuorten hyvinvointiin viime vuosina
useilla tavoilla; opinto-ohjausta on lisätty koulutoimessa, kirjastoon on valittu lasten- ja nuorten kirjallisuuteen erikoistuneet kirjastovirkailijat, uusi kirjastoauto hankittiin v. 2009, lasten ja
nuorten taidekoulu on perustettu kansalaisopistoon, nuorisotoimella on omat tilat Jukolassa
ja nuorisotoimi jalkautuu myös kouluihin, kerhotoimintaa järjestetään yhteistyönä eri toimijoiden kanssa, elokuvateatterin digitalisointi on valmis 1.9.2011 jne. Liikunta ry koordinoi keskitetysti liikuntapuolta yhdessä seurojen kanssa, jota kaupunki rahoittaa. Liikuntatilat kaupungin alueella ovat monipuoliset ja ne huomioivat erilaiset harrastusryhmät. Kulttuuri ry toimii
jäsenyhdistystensä kautta niin ikään kaupungin avustuksella kaupungin ylläpitämässä tilassa.
Lounais-Hämeen musiikkiopistossa opiskelee n. 40 lasta ja nuorta ja Musiikinystävät ry tavoittaa n. 100 lasta ja nuorta. Molemmat toimivat kaupungin ylläpitämissä tiloissa Aholassa.
Sivistystoimella on parhaillaan menossa useita hankkeita, joiden avulla kehitetään mm. perusopetuksen tukimuotoja, täydennyskoulutusta ja laadun arviointia.

Perheiden moniongelmaisuudet ovat kuitenkin lisääntyneet. Päihde- ja mielenterveysongelmat sekä häiriökäyttäytyminen näyttäytyvät koulutoimen arjessa. Pätevistä ja ennen kaikkea
pysyvistä sosiaalityöntekijöistä on Somerollakin pula. Toiveena olisi, että koululääkärit ja psykologit eivät vaihtuisi nykyiseen tahtiin, koska silloin ns. varhaisen puuttumisen ketju katkeaa
ja ripeä ohjaaminen toimenpiteisiin vaarantuu. Kodin ja koulun kanssa tehtävän yhteistyön
merkitys on suuri: kun koti tukee koulua ja koulu tukee kotia, päästään lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen kannalta parhaaseen lopputulokseen.
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1

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

1.1

Päivähoito; päiväkodit sekä perhepäivähoito

SOMERON KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMUODOT JA ESIOPETUS

Pienten lasten hoidon tukijärjestelmän tarkoituksena on tukea perheitä lasten hoidossa ja
kasvatuksessa. Vanhemmilla on mahdollisuus hakea lapselleen kunnallista päivähoitoa, hoitaa lasta kotihoidon tuella tai järjestää päivähoito yksityisen hoidon tuen turvin. Lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidontuki kuuluvat Kelan tukien piiriin. Someron kaupungilla on lisäksi käytössä ns. kotihoidontuen kuntalisä.

Päivähoitoa tarvitsevat lapset sijoittuvat joko päiväkoteihin tai perhepäivähoitoon. Päiväkoteja
on kaikkiaan neljä, joista Leivonpesän päiväkoti (n. 95 lasta) ja Tuulihatun päiväkoti (n. 85
lasta) ovat keskustaajamassa, Sammalniityn päiväkoti Pitkäjärvi-Lahti alueella (n.30 lasta) ja
Leppäkertun päiväkoti Somerniemellä (n.30 lasta). Perhepäivähoito on hoitajan kotona tapahtuvaa päivähoitoa (poikkeuksena voi olla myös lapsen kotona tapahtuva hoito). Perhepäivähoitajan lapsiryhmän maksimi koko on 4 kokopäiväistä hoitolasta ja yksi osapäiväinen esikoululainen/koululainen. Perhepäivähoitoon sijoittuvia lapsia on vuositasolla n. 115 - 30 lasta.
Päivähoidon työntekijöitä on vuosittain noin 80, joista n.28 on perhepäivähoitajia. Kaupungin
tehtävä on lisäksi valvoa yksityistä päivähoitoa.

Varhaiskasvatus 2010
Somero
Kunnan kustantamassa päivähoidossa olleet 52,9
1–6 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Varsinais-Suomi
58,5

Lapsella on lakisääteinen mahdollisuus osallistua maksuttomaan esiopetukseen. Somerolla
esiopetus järjestetään päiväkotiryhmissä keskimäärin 4h/pv ja esiopetuksen toimintavuosi
seurailee koulun toiminta-aikoja lomineen.
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VARHAISERITYISKASVATUS

Erityistä tukea ja kasvatusta tarvitsevalle lapselle voidaan järjestää päivähoitopaikka joko
päiväkodeista tai perhepäivähoidosta. Vapaaehtoinen esiopetus järjestetään päiväkotien esiopetusryhmissä.

1.2

Terveydenhuolto; neuvola ja kouluterveydenhuolto sekä mielenterveys- ja päihdeyksikkö

NEUVOLA JA KOULUTERVEYDENHUOLTO

Neuvolassa työskentelee tällä hetkellä 6 terveydenhoitajaa. Toiminnot löytyvät saman katon
alta lukuun ottamatta kouluja, joissa kouluterveydenhoitajat työskentelevät. Äitiysneuvolassa
työskentelee 2 terveydenhoitajaa, lastenneuvolassa 2 terveydenhoitajaa, ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolassa 1 terveydenhoitaja sekä yläkoululla ja lukiossa yksi kouluterveydenhoitaja. Äitiysneuvolan työntekijät sekä yksi terveydenhoitaja lastenneuvolasta tekevät lisäksi
alakouluilla kouluterveydenhoitajan työtä.

Äitiys- ja ehkäisyneuvolassa työskentelee lääkäri kerran viikossa puolipäivää. Lastenneuvolassa lääkäri työskentelee yhden päivän viikossa. Alakouluilla lääkäri käy tekemässä 1. ja 6.luokkalaisille terveystarkastukset syys- ja kevätlukukaudella. Yläkoululla lääkärin tavoittaa
kerran kuussa.

Lapsia syntyy vuosittain n. 65–80. Äitiysneuvolassa käydään raskauden aikana 16–18 kertaa. Näistä lääkärintarkastuksia on 3. Ensisynnyttäjille tehdään kotikäynti jo raskaudenaikana. Kaikille synnyttäneille tehdään kotikäynti vauvan syntymän jälkeen ennen lapsen siirtymistä lastenneuvolan kirjoille. Synnyttänyt äiti käy jälkitarkastuksessa äitiysneuvolassa.

Lastenneuvolassa on asiakkaita hieman yli 600. Lapsi käy neuvolassa ennen kouluikää
16–18 kertaa. Lääkärintarkastus tehdään 4 kk, 8 kk, 1 v 6 kk ja 4 v iässä. Näistä tarkastuksista 4 kk, 1 v 6 kk ja 4 v ovat uuden asetuksen mukaisia laajoja terveystarkastuksia. Myös lastenneuvolasta tehdään kotikäynti vauvan synnyttyä.
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Perhevalmennusta pidetään ensisynnyttäjille. Ryhmiä on vuodessa 3–4 ja tapaamiskertoja
jokaisella ryhmällä on 3 ennen synnytystä. Ensisynnyttäjien on mahdollista osallistua äitivauvakerhoihin. Kerhot alkavat lapsen ollessa 2–4 kk ikäinen.

Neuvolassa on käytössä puheterapeutin ja toimintaterapeutin palvelut. Neuvolassa kokoontuu kerran kuussa moniammatillinen kuntoutustyöryhmä (pikkulaku), johon kuuluvat lastenneuvolan terveydenhoitajat, lääkäri, terapeutit, sosiaalityöntekijä, lapsiperhepsykologi ja päivähoidon kiertävä erityislastentarhanopettaja.
Suositusten mukaiset käynnit toteutuvat hyvin sekä äitiys- että lastenneuvolassa. Lastenneuvolassa on käytössä lene-kehitysseulat 3–6-vuotiaille.

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEYKSIKKÖ

Aikuisten alkoholiongelmat heijastuvat lapsiin ja nuoriin, siksi aikuisten alkoholin käyttöön
tulisi puuttua entistä herkemmin. Kun sitten nuorella jo on päihteidenkäyttöä, siihen puuttumisen tulisi olla johdonmukaista ja vanhemmat pitäisi saada hoitoon mukaan. Vanhemmille tulisi ilmoittaa nuoren akuutista päihdehoidosta, esim. kun poliisi tai muu viranomainen tapaa
päihtyneen nuoren kadulla tai muussa yhteydessä, esim. koulujen päätöstilaisuuden aikana.
Viranomaisella on myös velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus lastensuojelulain 40 § mukaan.

Somerolla päihde- ja mielenterveysongelmien hoitoa annetaan päihde- ja mielenterveysyksikössä. Keskusteluapua antavat psykiatriset sairaanhoitajat (2 kpl), mielenterveyshoitajat (2
kpl) ja osa-aikainen päihdetyöntekijä. Mielenterveysyksikössä apua annetaan Somerolaiselle
aikuisväestölle, joilla on mielenterveys- tai päihdeongelmia ja sitä kautta apu kohdistuu myös
lapsiin ja nuoriin. Päihdetyöntekijän toimenkuva painottuu erityisesti nuorison keskuudessa
tehtävään ennaltaehkäisevään työhön. Tarvittaessa keskusteluun ja hoitoon ohjataan Salon
A-klinikalle, Salon Anjalansalon selviämis- ja katkaisuasemalle sekä Halikon sairaalaan. Aklinikan työntekijällä on kerran viikossa vastaanotto Somerolla.

Mielenterveysyksikön potilaista, joilla on ala-ikäisiä lapsia, n. 5 %:lla on jonkinasteinen päihdeongelma. Heidän kohdallaan yhteistyötä tehdään sosiaalitoimen kanssa tiiviisti. Nuorison
kohdalla poliisin tilastojen valossa Someron päihdetilanne on hyvä. Tieto on tulkinnanvarai8

nen, koska Somerolla ei enää ole omaa poliisia ja aktiivista valvontaa kaduilla ei pystytä tekemään.

Ennaltaehkäisevään päihdetyöhön tullaan jatkossa panostamaan. Koululaisille järjestetyistä
erilaisista tempauksista tehdään vuosittain toistuvia, jotta tavoitetaan aina uudet ikäluokat.
Lähtökohtana päihdetyön toteuttamiselle on päihde- ja mielenterveysongelmien varhainen
havaitseminen ja niihin puuttuminen.

1.3

Erikoissairaanhoidon lapsi- ja nuorisopsykiatriset palvelut

SALON LASTENPSYKIATRIAN POLIKLINIKKA

Salon lastenpsykiatrian poliklinikka vastaa Salon ja Someron alueen lastenpsykiatrisesta erikoissairaanhoidosta.

Poliklinikan yleislastenpsykiatrisesta toiminnasta vastaa moniammatillinen työryhmä, johon
kuuluu lääkäri, sairaanhoitaja, psykologi ja sosiaalityöntekijä. Lastenpsykiatrian poliklinikalla
tutkitaan ja hoidetaan alle 13-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään.
Elokuusta 2011 alkaen Someron lasten kanssa työtään tekevien on mahdollisuus tehdä tiiviimpää yhteistyötä lastenpsykiatrisen poliklinikan kanssa. Poliklinikan psykiatrinen sairaanhoitaja pitää Somerolla vastaanottoa kerran viikossa ja sen lisäksi osallistuu tarvittaessa yhteistyöpalavereihin (oppilashuoltoryhmät ja pikku-laku).

SALON NUORISOPSYKIATRIAN POLIKLINIKKA

Poliklinikalla tarjotaan psykiatrisia erikoissairaanhoidon palveluja 13–19 -vuotiaille nuorille. 20
vuotta täyttäneet uudet potilaat ohjataan aikuisten psykiatristen palveluiden piiriin.

Hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.
Poliklinikka toimii ajanvarausperiaatteella. Poliklinikan konsultaatiotyöryhmä voi tarvittaessa
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arvioida tilanteen viikon sisällä lähetteen saapumisesta. Välittömässä avuntarpeessa ensisijainen yhteydenottopaikka on paikallinen terveyskeskus.

Polikliininen tutkimus koostuu nuoren omista käynneistä, perhekäynneistä ja tarvittaessa verkostoyhteistyöstä esim. koulun kanssa sekä psykologisista tutkimuksista. Hoitomuotoja ovat
pääasiassa nuoren omat keskustelukäynnit, perheterapeuttinen ja verkostotyöskentely sekä
mahdollinen lääkehoito.

Poliklinikan työryhmään kuuluvat nuorisopsykiatri, kaksi sairaanhoitajaa ja kaksi psykologia.
Käytettävissä ovat myös sosiaalityöntekijän sekä fysio- ja toimintaterapeutin palvelut. Konsultaatiotyöryhmään kuuluvat nuorisopsykiatri, kaksi sairaanhoitajaa sekä vs. sosiaalityöntekijä.

Vuoden 2011 tammikuusta alkoi nuorisopsykiatrisen poliklinikan projekti, jossa psykiatrinen
sairaanhoitaja jalkautui Someron yläkoululle. Projekti on kestoltaan yhden vuoden pituinen.
Sairaanhoitaja on kerran viikossa pitänyt vastaanottoa yläkouluikäisille. Vastaanotolle on voinut nuori tulla lääkärin lähetteellä Salon poliklinikan kautta.

1.4

Sosiaalitoimi; aikuissosiaalityö, lastensuojelu, perhetyö ja perheneuvola

SOSIAALITYÖ
Sosiaalityön tavoitteena on tukea yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä selviytymään ongelmistaan ja
erilaisista elämän pulmatilanteista, kuten taloudellisista vaikeuksista, lasten huolto- ja tapaamisasioista, lastensuojeluasioista ja päihdeongelmista. Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaaja
tekevät sosiaalityötä antamalla neuvontaa ja ohjausta, selvittämällä asiakkaiden kanssa heidän ongelmiaan sekä järjestämällä muita tarvittavia tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät
yksilön ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta. Tavoitteena on
auttaa ja tukea asiakkaita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, joten sosiaalityössä käytetään ennaltaehkäisevän, mutta myös korjaavan työn muotoja.
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Lastensuojelulain 10 § mukaan lapsi tulee ottaa huomioon myös aikuisille suunnatuissa palveluissa. Lapsen hoidon ja tuen tarve on selvittävä esimerkiksi lapsen vanhemman tai huoltajan saadessa päihde- tai mielenterveyspalveluja.
Sosiaalipäivystys
Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä tapauksissa on käytettävissä Salon seudun sosiaalipäivystys. Sosiaalipäivystys on kiireellistä sosiaalialan ammattilaisen antamaa apua sosiaalisessa hätätilanteessa, jossa vaaditaan luonteeltaan nopeita toimenpiteitä eikä asiassa voida
ilman vakavia seurauksia odottaa seuraavaan päivään. Yhteyden sosiaalipäivystäjään saa
hätäkeskuksen kautta.
Somerolla sosiaalityötä tekevät
Somerolla sosiaalitoimessa sosiaalityötä tekevät neljä sosiaalityöntekijää ja yksi sosiaaliohjaaja, joka työskentelee sosiaalityöntekijöiden rinnalla aikuissosiaalityössä, toimeentulotuessa ja kuntouttavan työtoiminnan yhteyshenkilönä. Vuonna 2010 Somerolla siirrettiin yksi sosiaalityöntekijän virka perheneuvonnasta sosiaalityöhön ja näin saatiin neljäs sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijät tekevät Somerolla kaikki yhdennettyä sosiaalityötä eli kaikkia sosiaalityön osa-alueita. Lastensuojelutyötä tekevät lisäksi kaksi perhetyöntekijää, joista toinen tekee
työtä toistaiseksi määräaikaisessa työsuhteessa. Perhetyöntekijät tekevät lastensuojelun
avohuollon tukitoimena perhetyötä perheissä sekä saattavat toimia sosiaalityöntekijän työparina lastensuojelulain 27 § mukaisessa lastensuojelutarpeen selvityksessä. Perhetyöntekijät
tekevät työtä perhekeskuksessa toiminnan ylläpitoon liittyvissä asioissa.
Lastensuojelu
Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon (LsL1 §). Lastensuojelun tarkoituksena on edistää ja turvata lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tukea vanhemmuutta.
Lastensuojeluasia tulee vireille, kun sosiaalityöntekijä on vastaanottanut hakemuksen, pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tai lastensuojeluilmoituksen. Mahdollisuutena on
myös, että sosiaalityöntekijä on muutoin saanut tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta.
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Lastensuojeluilmoituksen teko velvollisuus koskee laajasti eri viranomaistahoja (LsL 25 §).
Ammattihenkilöiden on ilmoitettava viipymättä ja salassapitosäädösten estämättä, mikäli he
ovat tehtävässään saaneet tietää, että lapsen hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelutarpeen selvittämistä. Tämän
lisäksi myös muut henkilöt voivat ottaa yhteyttä lastensuojeluun epäillessään, että lapsen
lastensuojelun tarve on syytä selvittää.
Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun lastensuojeluasian vireille tulon johdosta ryhdytään kiireellisesti lastensuojelutoimenpiteisiin tai päätetään tehdä lastensuojelulain 27 §:ssä tarkoitettu lastensuojelutarpeen selvitys. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on tehtävä
lapsen tilanteesta selvitys olosuhteiden edellyttämässä laajuudessa ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään 3 kuukauden sisällä. Selvityksessä arvioidaan lapsen kasvuolosuhteita, huoltajien tai lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden toimintaa sekä mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta. Selvitystyössä voidaan käyttää työparina myös toista lastensuojeluun perehtynyttä työntekijää. Huoltajalle ja lapselle on ilmoitettava selvityksen valmistuttua lastensuojelun asiakkuuden jatkumisesta. Samaten on ilmoitettava asiakkuuden päättymisestä kuitenkin ottaen huomioon, mitä asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 11 §:ssä säädetään.
Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä sijaishuolto ja jälkihuolto.
Lastensuojelutyöstä suurin osa on avohuollon työtä (LsL 34 §). Avohuollon tukitoimet ovat
ensisijaisia lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun tukimuotoja, joita suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa. Avohuollon tukitoimia järjestetään asiakassuunnitelman perusteella (Lsl 36 §) ja niistä päättää sosiaalityöntekijä. Asiakassuunnitelma on
tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.
Avohuollon tukitoimena perheelle voidaan antaa tukea lapsen tai perheen tilanteen selvittämiseksi keskustelujen, ohjauksen ja neuvonnan avulla. Lastensuojelun tukitoimina voidaan
järjestää erilaisia palveluja lapsen ja perheen tukemiseksi, kuten esimerkiksi päivähoito, tukiperhetoiminta ja perhetyö. Perheelle voidaan antaa myös taloudellista tai muuta tukea koulunkäyntiin, harrastus- tai lomatoimintaan. Nuoria voidaan tukea myös opinnoissa sekä työ- ja
asuntoasioissa. Lisäksi lapsi voidaan sijoittaa lyhytaikaisesti yksin tai vanhempiensa kanssa
perhe- tai laitoshoitoon avohuollon tukitoimena.
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Lastensuojelussa tärkeää on viranomaisten välinen yhteistyö. Tärkeitä yhteistyötahoja ovat
mm. päivähoito, koulu, neuvola, mielenterveysyksikkö ja poliisi. Lastensuojelulain 14 § mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on
käytettävissään lastensuojelutyössä tarvittavaa asiantuntemusta. Somerolla on nimetty lastensuojelulain mukainen asiantuntijaryhmä. Ryhmän tehtävänä on avustaa sosiaalityöntekijän huostaanottoa sekä sijaishuoltoa koskevien asioiden valmistelussa ja muussa lastensuojelun toteuttamisessa. Lisäksi asiantuntijatyöryhmä antaa lausuntoja lastensuojelun toimenpiteitä koskevan päätöksen teon tueksi. Juridista konsultaatioapua lastensuojelun ja lasten
huoltoon ja tapaamiseen liittyvissä kysymyksissä on saatavissa Varsinais-suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta (Oy Vasso Ab).
Mikäli lapsen tai nuoren terveys uhkaavat vakavasti vaarantua, eikä lapsen tai nuoren tilanne
korjaannu yhdessä sovittujen tukitoimien avulla, voidaan lapsi ottaa huostaan ja sijoittaa kodin ulkopuolelle esim. perhekotiin, lastensuojelulaitokseen tai sijaisperheeseen (Lsl 40 §).
Sijoituksen aikana tuetaan lapsen ja vanhempien välistä yhteydenpitoa ja autetaan lapsen
vanhempia parempaan elämänhallintaan, jotta lapsi voisi mahdollisimman pian palata omaan
kotiinsa.
Sijaishuollon päättymisen jälkeen on lapselle tai nuorelle järjestettävä jälkihuoltoa (Lsl 75 §).
Oikeus jälkihuoltoon on myös lapsella tai nuorella, joka on ollut sijoitettuna avohuollon tukitoimena yhtäjaksoisesti yksin yli kuusi kuukautta. Jälkihuoltoa voidaan järjestää myös muulle
lastensuojelun asiakkaana olleelle nuorelle. Velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy
viimeistään kun nuori täyttää 21 vuotta.
Someron kaupungilla ei ole omaa sijaishuoltoyksikköä, vaan sijoitettavan lapsen sijaishuoltopaikka valitaan yksilöllisen tarpeen ja tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Tarvittaessa
sijaishuoltopaikan valinnassa voidaan käyttää Varsinais-suomen sijaishuoltoyksikön apua
lapselle sopivan sijaishuoltopaikan löytämiseksi. Somerolla on kolme yksityistä ammatillista
perhekotia ja useita sijaisperheitä. Lapset sijoitetaan pääsääntöisesti näihin sijaishuoltopaikkoihin muista kunnista.
Lastensuojelu
Vuoden aikana tulleet lastensuojeluilmoitukset (ilmoitusten
lkm) LsL 25 §
Vuoden aikana alkaneet lastensuojelun avohuollon asiakkuudet (lasten lkm) LsL 26 §

2010 (alle 18v.)
132

76
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Vuoden aikana valmiiksi tehdyt lastensuojelutarpeen selvitykset (lasten lkm) LsL 26 §

42
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Vuoden aikana tarkistetut avo- tai jälkihuollon asiakassuunnitelmat (lasten ja nuorten lkm) LsL 30 §
Vuoden aikana tarkistetut avo- tai jälkihuollon asiakassuunnitelmat (lasten ja nuorten lkm) LsL 30 §

33

Vuoden aikana avohuollon asiakkaana olleet (kaikkien lasten
ja nuorten lkm)

109

Vuoden aikana avohuollon jälkihuollossa olleet (kaikkien lasten
ja nuorten lkm) LsL 75 §

6

Vuoden aikana poistuneet ja lakkautetut avohuollon asiakkuudet (lasten ja nuorten lkm)

35

Vuoden aikana kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleet (lasten ja
nuorten lkm) LsL 37 §, 38 §, 40 §,

23

% vastaavanikäisestä väestöstä

1,3
(VarsinaisSuomi 1,2 % v.
2009)
5

-

perhehoitoon sijoitettuna olleet (lasten lkm)

-

ammatillisiin perhekoteihin tai lastensuojelulaitoksiin sijoitettuna olleet (lasten lkm)

5

-

kiireellisiä sijoituksia (lasten lkm)

2

-

sijoitukset avohuollon tukitoimena (lasten lkm)

8

-

Vuoden aikana huostaanottoja tehtiin

1

Perhetyö
Perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukimuoto vaativissa elämäntilanteissa olevien perheiden auttamiseksi. Perhetyö tukee tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti vanhemmuutta se-
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kä lasten kasvua ja kehitystä perheen omassa toimintaympäristössä. Perhetyö perustuu lastensuojelun sosiaalityöntekijän tekemään asiakassuunnitelmaan, jossa määritellään perhetyön tavoitteet, käyntitiheys ja seuraavan arvioinnin ajankohta. Perhetyötä tehdään perheen
lastensuojelullisen tarpeen mukaisesti ja toisinaan käyntejä saattaa olla hyvin tiheästi, jopa
päivittäin. Perhetyön tavoitteena on auttaa vanhempia selviytymään itsenäisesti omasta elämästään sekä lasten hoidosta ja kasvatuksesta huomioiden erityisesti lapset ja heidän tarpeensa. Perhetyöllä voidaan myös tehdä vanhemmuuden arviointia ja järjestää lapselle hänen hyvinvointiaan vahvistavaa toimintaa. Usein perhetyö on käytännön avun ja psykososiaalisen tuen yhdistelmä.

Perhetyö
Perhetyön asiakkuudet (kaikkien lasten lkm)

46

Isyyden selvittäminen ja lapsen huolto-, tapaamis-, asumis-, ja elatussopimukset

Kun lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, turvataan lapsen oikeudet isän suhteen isyyden vahvistamisen kautta. Somerolla lastenvalvoja on se kunnallinen viranomainen, joka hoitaa lapsen isyyden vahvistamiseen liittyvät käytännön asiat. Lapsen sekä isyytensä tunnustavan
miehen kannalta on tärkeää, että vain todellinen sukulaisuussuhde vahvistetaan. Maistraatti
ei hyväksy isyyden tunnustamista, jos on aihetta olettaa, että isyytensä tunnustanut mies ei
ole lapsen isä. Lastenvalvojan palvelujen käyttö perustuu vapaaehtoisuuteen ja ne ovat maksuttomia.

Lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamiseen ja elatukseen liittyviä käytännön asioita hoitavat
kaikki sosiaalityöntekijät. Isyyden vahvistamisen jälkeenkin on avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen huoltajana yksin äiti. Vanhemmat voivat sopia huollon kuulumisesta molemmille
vanhemmille yhteisesti tai huollon siirtymisestä yksin isälle ja sosiaalityöntekijät voivat vahvistaa sopimuksen. Kun vanhemmilla on yhteishuoltajuus, he vastaavat yhdessä lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä ja tekevät yhdessä lasta koskevat tärkeät päätökset. Eron jälkeen
yhteinen päätöksenteko koskee lapsen elämässä tehtäviä isoja ratkaisuja, kuten esim. koulu
tai päivähoitopaikasta, asuinpaikasta tai lapsen terveyden- ja sairaanhoidosta päättämisestä.
Sosiaalityöntekijän tehtävänä on vahvistaa sellaiset vanhempien tekemät sopimukset, jotka
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eivät ole lapsen edun vastaisia. Sosiaalityöntekijän vahvistama sopimus on täytäntöön pantavissa, kuten lainvoimainen tuomio.

2010
Perusturvalautakunnan vahvistamat elatussopimukset yhteen- 76
sä, kpl
Lapsia, joiden isyys vahvistettu (tunnustamisella / tuomioistui- 32
men päätöksellä)
Sosiaalilautakunnan vahvistamia sopimuksia lapsen huollosta, 74
tapaamisoikeudesta ja asumisesta kaikkiaan, kpl
Sopimuksia lapsen huollosta yhteensä, kpl

69

Sopimuksia asumisesta
- äidin luona asumisesta
- isän luona asumisesta

25
12

Sopimuksia tapaamisoikeudesta, kpl

38

Annettu selvitys tuomioistuimelle, kpl

3

PERHENEUVONTA

Perheneuvonnan tehtävä on tukea ja edistää lasten ja heidän perheidensä suotuisaa kehitystä. Tavoitteena on auttaa lapsia, nuoria ja heidän perheitään kasvatukseen, kehitykseen ja
perheen ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa antamalla ohjausta ja neuvontaa, tekemällä tutkimuksia lapsen ja perheen kokonaistilanteesta ja toteuttamalla erilaisia hoitomuotoja.

Perheneuvonnassa on toiminut vuodesta 2006 lähtien yksi työntekijä, joka on sosiaalipsykologi, kasvatus- ja perheneuvontaan erikoistunut PsM ja psykoterapeutti. Jonoja ei ole päässyt
syntymään ja ajan on saanut yleensä viimeistään kahden viikon päähän. Tehtävä on muutettu lapsiperhepsykologin tehtäväksi kesällä 2011

Perheneuvolan työmuotoja ovat perinteinen vastaanottotyö: lasten ja perheiden tutkimukset,
terapiat, vanhemmuuden tuki ja erotilanteet, kotikäynnit sekä verkostotyö. Lisäksi lapsille ja
vanhemmille on järjestetty eroryhmiä. Uusimpana Eroneuvo-tilaisuudet ja vanhemman Neuvo, jotka toteutettiin tammi–helmikuussa 2011.
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Kasvatus- ja perheneuvonta v. 2009

Somero

Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaat
vuoden aikana / 1000 alle 18-vuotiasta

46

Varsinais-Suomi
66

Tilastotietoja vuoden alusta 13.12.10 saakka

Asiakkaita yhteensä 107, joista miehiä/poikia 59 ja naisia/tyttöjä 48

Käyntejä yhteensä 775

Asiakkaiden ikäjakautuma:

0–6 -vuotiaat 16, joista 12 poikaa ja 4 tyttöä
7–12 -vuotiaat 17, joista 12 poikaa ja 5 tyttöä
13–15 -vuotiaat 11, joista 6 poikaa ja 5 tyttöä
16–21 -vuotiaat 7, joista 4 poikaa ja 3 tyttöä
22–30 -vuotiaat 5, joista 1 mies ja 4 naista
31–40 -vuotiaat 20, joista 8 miestä ja 12 naista
41–50 -vuotiaat 17, joista 8 miestä ja 9 naista
51–99 -vuotiaat 10, joista 5 naista ja 5 miestä
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1.5

Koulutoimi; perusopetus, lukio ja oppilashuolto

PERUSOPETUS

Someron koulut ja oppilaat 2010:

Koulut:

oppilasmäärä

Häntälä

24

Joensuu

276

Kirkonmäki

132

Lahti-Pitkäjärvi

65

Oinasjärvi

54

Ollila

36

Terttilä

30

Kiiruu

327

Perusopetus yht.

944

Vuonna 2010 oli perusopetuksessa pätevien opettajien osuus 94 %. Peruskoulun oppilaita
vuonna 2010 oli Somerolla 944, joista erityisoppilaita 128. Erityisoppilaiden määrä on maan
keskiarvoa suurempi. Yleensä ottaen lasten ja nuorten lukumäärä on ollut laskeva, mikä vaikuttaa opetuspalveluihin.
Erityisopetus v. 2009
Erityisopetuksen oppilaita (%) peruskoulun
oppilasmäärästä

Somero
12 %

Varsinais-Suomi
6%

Someron kouluissa on oppimisen tukena tukiopetus, laaja-alaisen erityisopettajan antama
opetus ja pienryhmät. Somerolla on yksi kokopäiväinen koulupsykologi ja koulukuraattori.
Alakoulujen pienryhmät ovat Joensuun koulussa. Vuonna 2010 toimi yhteensä 4 pienryhmää
sekä yksi harjaantumisluokka (1–9. lk.). Kiiruun koulussa (yläkoulu) pienryhmiä on 3.

Somerolla toimii starttiluokka, jonka tarkoituksena on vahvistaa kouluvalmiuksia ennen koulun aloittamista.
18

Kiiruun koulu on Someron ainoa yläkoulu, johon tulevat kaikki perusopetuksessa olevat oppilaat, paitsi EHA oppilaat, joiden opetus tapahtuu Joensuun koululla.

Päättötodistuksen saaneet oppilaat (128 oppilasta) pääsivät jatko-opiskeluun vuonna 2010
seuraavasti: Someron lukioon 46 %, ammattiopintoihin (pääsääntöisesti Saloon ja Forssaan)
51 % ja jatko-opintopaikkaa jäi ilman tai ei ottanut paikkaa vastaan 3 %.

Aamu- ja iltapäivätoiminta
Koulujen 1–2 luokkalaisille ja erityisoppilaille järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa. Alakouluissa toteutetaan aamu- ja iltapäivätoimintaa vähintään viiden oppilaan ryhmälle. Kerhopalvelua tarjotaan ensisijaisesti niille lapsille, joilla molemmat huoltajat ovat poissa kotoa eli töissä tai opiskelemassa. Kerhojen ajat ja määrät voivat muuttua lukuvuosittain. Kerhotoimintaa
on tarjolla Joensuun, Lahden ja Oinasjärven kouluilla aamupäivisin klo 7–9 ja iltapäivisin klo
13–17 sekä Kirkonmäen koululla aamupäiväisin klo 8–9 ja iltapäivisin klo 13–16.
Aamu- ja iltapäivätoiminta v. 2010
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa olevat 1–2 luokkalaiset (yht.)

77

Ryhmäkoot:
Ryhmäkoot luokilla 1–6 vaihtelevat Somerolla keskimäärin 10–23 oppilaan välillä. Yläkoulussa keskimääräiset luokkakoot vaihtelevat 16–24 oppilaan välillä. Osa oppilaista siirtyy oppitunnin aikana ryhmästä esim. osa-aikaiseen erityisopetukseen. Luokkakoko ei tarkoita sitä,
että jokaisella tunnilla olisi esim. 14 oppilasta, vaan jakotunneilla jaetaan esim. äidinkieltä ja
matematiikkaa ym. aineita.

Lisäksi kouluissa järjestetään esim. taukotunteja, läksyklubia jne. Näihin ryhmiin kerätään
esim. 4–10 oppilasta. Kerhoja järjestetään myös Liikunta ry:n, Kulttuuri ry:n ja esim. seurakunnan kautta. Pienimmät opetusryhmät ovat 2, 4, 5, 7 ja 9 oppilaan kokoisia tietyillä tunneilla koulun koosta riippuen.
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OPPILASHUOLTO

Oppilashuollosta säädetään perusopetuslaissa, lukiolaissa, kansanterveyslaissa ja lastensuojelulaissa. Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville erityistyöntekijöille.

Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä; fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Sen tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä, sekä ehkäistä syrjäytymistä ja edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuollon tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien, sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain.

Kaikissa Someron kouluissa toimii koulukohtaiset oppilashuoltotyöryhmät. Oppilashuoltotyöryhmä koordinoi koulun oppilashuoltotyötä. Oppilashuoltoryhmien toiminnasta vastaa kunkin
koulun rehtori. Ydinryhmään kuuluvat rehtorin lisäksi myös erityisopettaja ja yläkoulussa oppilaanohjaaja, sekä kouluterveydenhoitaja, -kuraattori ja -psykologi. Tarpeen mukaan oppilashuoltoryhmän kokouksiin kutsutaan myös opettajia ja koulun ulkopuolisia viranomaisia,
kuten sosiaalityöntekijöitä tai nuorisotyöntekijöitä.

Oppilashuoltoryhmät kokoontuvat koulun koosta riippuen viikoittain tai kuukausittain ja niissä
käsitellään yhteisöllisiä ja yksittäisen oppilaan asioita. Yhteisön asiat ja ennaltaehkäisevät
kaikkia koskettavat toimenpiteet korostuvat tulevaisuudessa tärkeimmäksi käsittelyn aiheeksi.
Asioita oppilashuoltoryhmän käsiteltäväksi voivat tuoda ryhmän jäsenten lisäksi opettajat,
huoltajat, oppilaat, muu koulun henkilökunta tai muut viranomaiset.

Oppilashuollon erityispalveluita Somerolla ovat koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut.
Kuraattorin työn painopiste on yläkoulussa, koulupsykologin alakouluissa ja molempien palvelut on myös saatavissa lukiossa. Koulupsykologi osallistuu lisäksi esikouluikäisten kouluvalmiuden arviointiin. Oppilashuollon asioista on kirjattu ohjeistus myös Someron kaupungin
oppilashuollon ja erityisopetuksen strategiaan (Oppilashuollon ja erityistä tukea tarvitsevien
oppilaiden opetuksen järjestämisen toimintamalli).
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Salon alueella (johon myös Somero kuuluu) jokaiselle koululle on nimetty koulupoliisi. Poliisi
tulee koululle pyydettäessä antamaan mm. laillisuus- ja liikennevalistusta mutta nykyresurssit
sallivat tämän vain noin kerran lukuvuodessa. Poliisille ei ole resurssoitu riittävästi aikaa tehdä valistustyötä kouluilla vaan tämä tehtävä on sisällytetty muiden tehtävien joukkoon. Koulupoliisille olisi tarvetta valistustyöhön joka kouluasteella huomattavasti enemmän kuin nykyään on mahdollista.

1.6

Nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö

Nuorisotoimi tarjoaa nuorille neljä (4) kertaa viikossa nuorten iltoja, joissa kynnys on matala
tulla keskustelemaan työntekijöiden kanssa heitä askarruttavista asioista. Päätoimisena toimipisteenä on Nuorisotalo Jukola. Toimintaympäristö on luotu viihtyisäksi ja nuorille luonnolliseksi kohtaamistilaksi. Toiminnot suunnitellaan nuorisolain pohjalta nuorten kasvua tukeviksi
nuoria kuunnellen.

Lapsille peruskoulun kolmannesta kuudenteen luokkaan asti on tarjolla monitoimikerho kahdesta kolmeen kertaa viikossa. Kerho totuttaa yläkoulun puolella avautuvaan ympäristöön ja
työntekijöihin. Toiminta myös tarjoaa kasvatuksellista toimintaa koulupäivän jälkeen.

Muina toimintoina on nuorisotoimen jalkautuminen kouluille (Joensuun alakoulu, Kiiruun yläkoulu ja lukio), pienryhmien vetäminen ja tukeminen ja nuorisotyö sosiaalisessa mediassa.

Nuorisotoimessa on tällä hetkellä kaksi työntekijää vakituisessa työsuhteessa. Nuorisotoimi
ottaa myös aktiivisesti harjoittelijoita alan oppilaitoksista tuomaan uusia työmuotoja ja oppimaan käytäntöä. Tuntityöntekijöitä pyritään käyttämään lisänä ja työparina sopivissa tilanteissa.

Nuorisotoimen kaikki toimet on tarkoitettu ennaltaehkäiseväksi toiminnaksi. Nuorten illoissa
nuorten huolia ja ongelmia puretaan, ennenkö niitä kasaantuu kestämätön määrä. Tällä periaatteella myös pienryhmiä pyöritetään. Ennaltaehkäistään nuorten joutuminen ongelmakierteeseen mahdollisimman tehokkaasti ja matalalla kynnyksellä.
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Somerolla nuorisolain lakimuutoksen voimaantullessa 1.1.2011 ei ollut vielä etsivään nuorisotyöhön ehditty varautua. Tehtävää hoitaa toinen nuorisotyöntekijöistä oman työnsä ohella
mahdollisuuksien mukaan. Tulevaisuudessa on tarkoitus luoda Somerolle etsivän nuorisotyönprojekti, jotta työhön saadaan resursseja, työtavat löytyvät ja palvelun laatu vastaa lain
henkeä.

Tarvetta palvelulle on. Kilpailu jatkokoulupaikoista kovenee tulevaisuudessa ja nuorisotyöttömyys vaatii ehkäisykeinoja. Somerolla oli keväällä 2011 alle 25-vuotiaissa 32 työtöntä joista
vain 19 oli sijoitettuna palveluiden piiriin (työelämävalmennus, työharjoittelu, kuntouttava työtoiminta, palkkatukityö, oppisopimus). Tieto perustuu työ- ja elinkeinotoimistosta (TE-toimisto)
saatuun infoon.

1.10 Kansalaisopisto ja kirjasto

Opisto tarjoaa useita lapsille ja nuorille soveltuvia kursseja (mm. kokkikurssit, harmonikka
jne.) ja visuaalisen taiteen perusopetusta. Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja
nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta, joka perustuu Opetushallituksen antamiin valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Opiston taidekoulu
tukee ja laajentaa näin perusopetuksen antamaa taidekasvatusta.

Kirjastoauto kiertää kouluilla, kirjastossa järjestetään satutunteja ja siellä on mm. lasten ja
nuorten kirjallisuuteen erikoistuneet kirjastovirkailijat.

Vuoden 2010 kirjastossa järjestettiin myös lapsille ja nuorille soveltuvaa muuta oheistoimintaa; lautapeli-iltoja, kirjallisuusesitelmiä, kilpailuja, nukketeatteriesityksiä, kesälomalukemisvinkkauksia sekä tiedonhaun- ja kirjaston käytön opetusta esikoululaisille, ala- ja yläkoululaisille.
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1.11 Seurakunta

Seurakunta tekee monipuolista ennaltaehkäisevää työtä lasten, nuorten ja perheiden parissa.
Seurakunnan perhetyön tavoitteena on tukea perheitä elämään kristillinen usko todeksi arjessa ja juhlassa sekä auttaa kaikenlaisia perheitä eri elämäntilanteissa.

Perhekerho kokoontuu kerran viikossa Somerolla ja kerran kuukaudessa Somerniemellä.
Perhekerhot tekevät retkiä ja Siikjärven leirikeskuksessa pidetään keväällä leiripäivä ja kesällä kaksi pyhäkoululeiriä, jotka on tarkoitettu koko perheelle. Äideille on oma Kuutamoleiri.
Kesällä on neljä tyttöleiriä ja yksi isien ja poikien yhteinen leiri.

Seurakunta järjestää 4- ja 8-vuotiaille sekä heidän perheilleen syntymäpäiväjuhlat. Jouluna ja
pääsiäisenä askarrellaan koko perheen voimin. Vauvakirkko kokoaa vuoden aikana Someron
seurakuntaan kastettujen vauvojen perheet yhteen.

Kaikille rippikoululaisten vanhemmille järjestetään vanhempainillat. Päiväkerhoon voivat osallistua 3-5 -vuotiaat lapset. Pyhäkoulu tavoittaa lapset päivähoidon kautta. Alakouluikäisille on
erilaisia kerhoja, joiden pitäjinä toimii myös koulutuksen saaneita kerhonohjaajia.

Seurakunnan nuorisotyö tavoittaa rippikoulun kautta lähes kaikki ikäluokkaan kuuluvat nuoret. Rippikoulun jälkeen on mahdollisuus tulla mukaan nuortentoimintaan sekä isos- ja kerhonohjaajakoulutukseen. Vuonna 2010 seurakunnan nuortenilloissa kävi keskimäärin 32
nuorta.

Seurakunnassa lapsi- ja nuorisotyötä tekevät lastenohjaaja, pyhäkoulusihteeri, kaksi nuorisotyönohjaajaa sekä soveltuvin osin papit ja kanttorit. Lisäksi perheasiain neuvottelukeskuksen
toimintaa jatketaan kunnan ja seurakunnan yhteistyönä. Myös diakoniatyöntekijät kohtaavat
työssään eri elämäntilanteissa olevia perheitä.

Somerolla toimii partiolippukunta Marjatat ja Mikon pojat, jonka taustayhteisönä on seurakunta.
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PERHENEUVONTA
Someron seurakunta tarjoaa yhteistyössä kunnan kanssa perheneuvonnan palveluja perheasiain neuvottelukeskuksessa. Perheneuvonta auttaa parisuhteen tai perhe-elämän ongelmatilanteissa.

Neuvottelujen määrä

v. 2009

perheneuvonta eli yksilö-, pari ja perheneuvottelut
765
työnohjaukset ja konsultaatiot(annetut ja
saadut)
96
puhelintunnit, ajanvarauskeskustelut
103
yhteistyöneuvottelut
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v. 2010
717

Yhteensä

997

94
102
19
939

Asiakkaiden määrä

v. 2009

v. 2010

108
16
124

98
12
110

perheneuvonta eli yksilö-, pari ja perheneuvottelut
Annetut työnohjaukset ja konsultaatiot
Yhteensä

Perheneuvonta-asiakkaista Someron perheasiain neuvottelukeskuksessa miesasiakkaita oli
edelleen 31 % kun koko maan perheneuvonnan tilastoissa miehiä on viime vuosina ollut jo
lähes puolet. Avioliittolain tarkoittama perheasiain sovittelu, yksi perheneuvonnan muoto on
kaikkien perheiden ja jokaisen perheenjäsenen käytettävissä. Lain mukaan käsite on niin laaja, että lähes kaikki kirkon perheneuvonta sopii sen sisälle. Tilastoinnissa perheasiain sovittelu usein rajataan tarkoittamaan eron harkintaan, toteuttamiseen tai erosta toipumiseen liittyvää neuvottelua: tällöin 40 % (43 %) perheneuvonnan asiakkaista oli sovitteluasiakkaita ja
heidän palvelemiseensa kului perheneuvontamoduuleista 43 %
(49 %).

1.12 Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistys

Mannerheimin Lastensuojeluliiton nuorisotyön perusta on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, jota toteutetaan erityisesti edistämällä lasten ja nuorten kuulemista ja osallisuutta
sekä nuoruuden kunnioittamista ja suojelemista. MLL:n Someron paikallisyhdistyksen lapsi-
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ja perhetoiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Työ on luonteeltaan ennaltaehkäisevää.

MLL järjestää monenlaista matalan kynnyksen toimintaa mm. vertaistukiryhmät, tempaukset,
retket ja enkelikirkot Somerolla ja Somerniemellä. Lisäksi MLL järjestää perhekahvilatoimintaa perhekeskus Posetiivissa yhteistyössä Someron Kaupungin kanssa. Paikallisyhdistys
tekee säännöllisesti yhteistyötä paikallisten yhdistysten mm. Vesaiset ry:n ja 4H ry:n ja seurakunnan kanssa. Vastasyntyneille somerolaisille paikallisyhdistys antaa vauvalahjan. Lahja
toimitetaan perille yhteistyössä neuvolan terveydenhoitajien kanssa.

MLL:n kouluyhteistyö keskittyy peruskouluun. Ekaluokkalaisten vanhemmille on vuosittain
järjestetty valtakunnallinen Hyvä alku koulutielle -kampanja. Kampanja muistuttaa vanhempien läsnäolon ja huolenpidon tärkeydestä lapsen elämänpiirin laajentuessa ja rohkaisee vanhempia tiiviiseen yhteistyöhön opettajien ja koulun oppilashuollon kanssa. Yläkoulussa tukioppilastoiminta on vakiintunut toimintamuoto.

Paikallisyhdistys on mukana myös Hyvä Joulumieli-keräyksessä. Keräystuotolla hankitaan
ruokalahjakortteja vähävaraisille perheille.

1.10 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
SOMERON KULTTUURI RY
Someron Kulttuuri ry on perustettu 13.4.2005 yhdessä Someron kaupungin kanssa sekä sen
avulla edistämään kulttuuriharrastusta yhdistyksen toiminta-alueella. Kulttuuri ry tuottaa kulttuuripalveluja yhteistyössä jäsenyhdistystensä kanssa. Kulttuuri ry:n jäseninä on 20 kulttuuriyhdistystä ja Someron kaupunki.
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä
yhdistystä edustaa varsinaisen kokouksen valitsema johtokunta. Varsinaiset jäsenet hyväksyy kirjallisen hakemuksen perusteella yhdistyksen johtokunta. Perusajatuksena on, että yhdistyksen jäseniä voivat olla kaikki yhdistyksen toiminta-alueella toimivat rekisteröidyt kulttuurijärjestöt. Tällä hetkellä Someron Kulttuuri ry:n jäsenyhdistyksiä ovat seuraavat yhdistykset:
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Somero-Seura ry, Someron Esa ry, Somerniemen Musiikki- ja Teatteriyhdistys ry, Someron
Tupanäyttämö ry, Someron Kuvataideyhdistys ry, Someron Musiikinystävät ry, Monokas ry,
Illan Varjoon Himmeään ry, Unto Mononen yhdistys ry, Oman tien kulkijat ry, Someron Laulumiehet ry, Someron Naiskuoro ry, Someron Kamerakerho ry, Someron elävän musiikin yhdistys Svengi ry, Someron Nuorisoseura ry, Someron Karjalaiset ry, Someron Omakotiyhdistys ry, Someron vesiensuojeluyhdistys ry, Lasten kulttuuri Nuppu ry, Metka Kööri ry.
Kulttuuri ry:llä on yksi palkattu työntekijä, kulttuurituottaja. Kulttuurituottaja työskentelee kaupunkilaisten kulttuuritalolla, Kiiruun tilalla. Tila toimii myös etenkin jäsenyhdistysten kokoustilana, sekä erilaisten kurssien ja tapahtumien pitopaikkana. Yhdistyksen yhtenä tehtävänä on
ylläpitää Kiiruun tilan kiinteistöä.
Yhdistyksen muihin tehtäviin kuuluu muun muassa hoitaa kaupungin perinteiset kulttuuritapahtumat, edistää uusien kulttuuritapahtumien syntyä, toimia yhdyssiteenä ja tukijana eri kulttuuriyhdistysten välillä, huolehtia hankkeiden suunnittelusta ja toteuttamisesta, sekä järjestää
alueellaan koulutus-, ja kurssitoimintaa.

SOMERON LIIKUNTA RY

Someron Liikunta ry on vuonna 1995 perustettu liikuntayhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on Someron kaupungin liikuntatoimen tehtävien hoitaminen. Someron kaupungin kanssa
tehdyn sopimuksen mukaan Liikunta ry vastaa Someron kaupungin liikuntapaikkojen ja palvelujen hoidosta.

Someron Liikunta ry:llä on tällä hetkellä 13 jäsenseuraa, joista yksi on kaupunki. Perustajajäsenien, Someron Esan, Someron Voima ja Someron Pallon lisäksi jäsenseuroina ovat Somerniemen Veikot, Sobudo, Someron Syke, Someron Latu, Arska-Basket, Someron Ratsastajat, Someron Pallon Juniorit, Someron Pallo Sulkapallo ja SB Somero. Liikunta ry:n johtokunta koostuu puheenjohtajasta ja 8 varsinaisesta jäsenestä, jotka edustavat eri jäsenseuroja.

Someron Liikunta ry:llä on tällä hetkellä 3 työntekijää: toiminnanjohtaja, liikunnanohjaaja ja
Monitoimitalolla toimiva siivooja-valvoja. Lisäksi Liikunta ry on edelleen ulkoistanut mm. Monitoimitalon kahviotoiminnan ja iltavalvonnan, ulkokenttien hoidon, hiihtolatujen ajon ja uima-
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rantojen siivoukset ulkopuolisille yrityksille ja yhdistyksille. Toiminnanjohtaja koordinoi sopimuksia ulkoisten yrittäjien kanssa ja raportoi yhdistyksen toiminnasta säännöllisesti johtokunnalle.

Liikuntapalvelujen tuottamisessa Liikunta ry on keskittynyt jäsenseuroiltaan puuttuvien liikuntamuotojen tarjoamiseen pääpainonaan kunto- ja terveysliikunta. Viikoittaisina ohjattuina
ryhminä toimivat kuntosaliryhmät, kuntojumpat, juoksukoulu, kuntopiiriryhmä, senioreille
suunnatut kuntosali- ja tuolijumpparyhmät sekä lasten liikuntakerhot kouluilla. Ryhmät ja
kurssit vaihtelevat vuodenajoittain ja kausittain jonkin verran ja kaupunkilaisten esittämiin toivomuksiin pyritään reagoimaan mahdollisuuksien rajoissa. Lapsille järjestetyt alkeisuimakoulut ovat vuosittain erittäin suosittuja. Liikunta ry järjestää myös kuntoliikuntatapahtumia yhdessä jäsenyhdistyksiensä kanssa. Yhdistyksen strategiaan kuuluu liikuntatoiminnan ja yleisen aktiivisuuden lisääminen ja kehittäminen kunnassa.

Liikunta ry:n toimintaan kuuluu myös kaupunginmestaruuskilpailujen järjestäminen yhteistyössä jäsenseurojen kanssa hiihdossa, yleisurheilussa ja suunnistuksessa. Lisäksi Liikunta
ry julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää tiedotuslehteä. Liikuntalehti toimii paikallisen
liikuntatoiminnan tiedotuskanavana ja seurojen varainhankintamuotona. Menestyneiden somerolaisurheilijoiden palkitsemisjuhlan järjestelyistä vastaa vuosittain niin ikään Liikunta ry.

2

SOMERO LASTEN JA NUORTEN KAUPUNKINA

2.1

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kartoitusta

VÄESTÖRAKENNE

Somero on ikärakenteeltaan Varsinais-Suomen keskiarvoa vanhuspainotteisempi. Yli 65vuotiaita on somerolaisista neljännes, kun Varsinais-Suomessa keskimäärin vastaava luku
on 18 %. Alle 18-vuotiaiden osuus väestöstä on kuitenkin suurin piirtein samalla tasolla kuin
varsinaissuomalaisissa kunnissa keskimäärin. Lapsiperheiden osuus kaikista perheistä jää
jonkin verran alueen keskiarvosta.
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Väestörakenne v. 2010
Väestö yhteensä
Väestöosuudet, lkm
0–6-vuotiaat
7–14-vuotiaat
15–17-vuotiaat
18–24-vuotiaat
25–64-vuotiaat
yli 65-vuotiaat
yli 75-vuotiaat
Väestöosuudet, %
0–6-vuotiaat
7–14-vuotiaat
15–17-vuotiaat
18–24-vuotiaat
25–64-vuotiaat
yli 65-vuotiaat
yli 75-vuotiaat

Somero
9 330

VarsinaisSuomi
465 183

605
792
346
558
4 604
2 425
1 208

34 038
39 412
16 339
40 110
249 121
86 163
40 909

6,5 %
8,5 %
3,7 %
6,0 %
49,3 %
26,0 %
12,9 %

7,3 %
8,5 %
3,5 %
8,6 %
53,6 %
18,5 %
8,8 %

Väestöosuudet %
60,0 %
50,0 %

40,0 %
Somero

30,0 %

Varsinais-Suomi

20,0 %

10,0 %
0,0 %
0-6 7-14 - 15-17 - 18-24 - 25-64 - yli 65 - yli 75 vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat
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Perhetyypit v. 2009
kaikki perheet lukumäärä
lapsiperheet lukumäärä
Lapsiperheet, % -osuus kaikista perheistä
yksinhuoltajaperheet lukumäärä
Yksinhuoltajaperheet, % -osuus lapsiperheistä.

Somero
2601
931
35,8
177

VarsinaisSuomi
126 228
49 608
39,3
10 120
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20,4

TUPAKOINTI SOMERON ALAKOULUIKÄISTEN KESKUUDESSA

Someron alakoulujen 3-6-luokkalaisille tehtiin tupakointiin liittyvä kysely 21.1.2011 - 4.2.2011
välisenä aikana. Kyselyn tarkoitus oli saada selville tämänhetkinen päihteidenkäyttötilanne
Somerolla alakouluikäisten parissa.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 344 oppilasta; 75 kolmannelta, 87 neljänneltä, 84 viidenneltä ja
98 kuudennelta luokalta. Kuudesta vastauspaperista puuttui luokka-aste, joten niiden vastauksia ei voitu käyttää tilastoinnissa. Vastanneista oppilaista 89,3 % ilmoitti, ettei heille ole
tarjottu tupakkaa koskaan, 9,5 % on tarjottu joskus ja 1,2 % useasti. Tupakkaa on kokeillut
muutaman kerran 5 % ja useasti 0,6 %, muutaman kerran viikossa tupakoivia on
1,5 %.

Niitä jotka eivät tupakoi on vastanneista 98,5 % ja 94,4 % ei ole edes kokeillut koskaan tupakan polttoa. Tupakoivista 60 % ilmoittaa poltettujen savukkeiden määrän jäävän alle kahden
päivässä. Tupakkaa kokeilleiden tai tupakkaa polttavien nuorten vanhemmista 33,4 % tupakoi kotona. Sillä ei näytä olevan merkitystä polttavatko molemmat vanhemmat vai vain toinen
vanhemmista.

ALKOHOLI JA MUUT PÄIHTEET

Kyselyyn oli liitetty kaksi kohtaa joista toisessa tiedusteltiin kuinka paljon alkoholia tarjotaan
ala-asteikäisille ja toisessa pyydettiin tietoa epämääräisten pillereiden tarjonnasta. Alkoholituotteita on tarjottu 11,6 % joskus ja 0,6 % useasti. 87,8 % ilmoitti, ettei heille ole tarjottu alkoholituotteita koskaan. Epämääräisiä pillereitä on tarjottu 1,5 % vastanneista
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Kyselyn tulosten perusteella voidaan päätellä tilanteen Someron alakouluikäisten keskuudessa olevan hyvä päihteiden käytön osalta. Huomattava kuitenkin on että jo viidesluokkalaisissa on muutaman kerran viikossa tupakoivia ja määrä lähes nelinkertaistuu kuudennella
luokalla. Alkoholituotteita on tarjottu jopa kolmasluokkalaisille ja kuudesluokkalaisista jo yli
kahdellekymmenelle prosentille. Pillereitä on tarjottu lähes yhtä paljon kaikissa luokkaasteissa, hieman enemmän mitä ylemmäs mennään. Alkoholin ja pillereiden tarjonnan lisääntyminen vanhemmissa ikäluokissa johtunee nuorten liikkuvuudesta. Kuudesluokkalaiset hakeutuvat jo keskustaan viikonloppua viettämään.

2.2

Nuorten jatko-opiskelu mahdollisuudet

Somerolaisten nuorten jatko-opiskelupaikat toisen asteen oppilaitoksiin ovat Someron ulkopuolella Someron lukiota lukuun ottamatta. Suurin osa ammatillisiin koulutuksiin hakeutuvat
valitsevat Salon Ammattiopisto ja seuraavana on Forssan Ammatti-instituutti. Erikoislukioihin
ja erikoisammattiopistoihin hakeutuu vuosittain muutamia nuoria. Vuosittain Ikäluokasta noin
puolet on valinnut Someron lukion.

2.3

Nuorten työllisyystilanne

Koulutus v. 2009
Somero
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24vuotiaat lkm/%
81 /11,8 %
Kunnan työttömyys v. 2009
Työttömät %-osuus 15–74-v. työvoimasta
Nuorisotyöttömät, 15–24-vuotiaiden työttömien prosenttiosuus 18–24 -v työvoimasta
Pitkäaikaistyöttömät (yli 12 kk työttömänä
työnhakijana) % työttömistä
Lapsiperheiden ja nuorten toimeentulo v.
2009
Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet %
lapsiperheistä
Toimeentulotukea saaneet nuoret 18–24 v,
% vastaavanikäisestä väestöstä

Varsinais-Suomi
5078 / 11,2 %

8,9
10,9

9,2
11,6

13

13,9

6,2

7,9

10,3

11,6
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2.4

Nuorison tilanne poliisin silmin

Salon suunnasta katsottuna Someron tilanne näyttää erittäin hyvältä. Poliisin tietoon tulleita
juttuja joissa rikoslakirikoksissa tekijänä olisi ollut nuori henkilö (15–20-vuotias ) on Somerolla
erittäin vähän jos lainkaan. Tilastoissa on muutamia tapauksia, mutta niissäkin tekijät eivät
asu Somerolla vaan ovat olleet käymässä tms. Tässä ei ole huomioitu liikennerikoksia. Eli
tilannetta somerolaisnuorten osalta, ainakin tilastollisesti, voidaan pitää loistavana.

Tilanne ei todellisuudessa varmastikaan ole näin ruusuinen. Vappuna koulun jokiranta on
ollut täynnä nuoria ja alkoholinkäyttö runsasta kuten myös muinakin viikonloppuina. Varmasti
mukana on ollut myös kannabistuotteita. Kesä on taas tulossa ja tilanne tälläkin rintamalla
vilkastuu. Meno on ollut kuitenkin rauhallista koska poliisin apua ei juuri ole tarvittu.
Osasyy ”puhtaalle ” tilastolle voi olla, että Somerolle ei ole erityisemmin panostettu valvontaa
nuorten päihdevalvontaan. Somerolla kesäaikaan myös Lähipoliisin toimipiste on suljettu.

Salossa tilanne on kannabiksen käyttäjien osalta lisääntynyt lähes kaksinkertaiseksi kun valvontaa on rajusti tiukennettu, suurin osa käyttäjistä on ollut ensikertalaisia. Somerolaiset käyvät kouluja Salossa ja kaveripiiri on sama joten varmasti käyttäjiä nuoria löytyy myös Somerolta mutta oletan määrän olevan hyvin vähäinen. Tilanne voi kuitenkin muuttua hyvinkin nopeasti.

Rikollisuus v. 2010

Huumausainerikoksia + käyttörikoksia
Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia
Omaisuusrikoksia

10 kpl
35 kpl
172 kpl
.

Alkoholirikoksia ei ole kirjautunut tilastoon.
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2.5

Harrastusmahdollisuudet

LIIKUNTA

Somerolla on kaupungin pieneen kokoon nähden varsin laajat liikuntaharrastusmahdollisuudet. Suorituspaikkojen ja eri liikuntamuotojen kirjo on runsas. Tämän mahdollistavat suurelta
osin aktiivisesti toimivat liikuntaseurat, jotka tuottavat toiminnallaan palveluja kaupunkilaisille.

Someron Liikunta ry tarjoaa lapsille liikuntakerhoja tällä hetkellä kolmella eri kyläkoululla;
Häntälässä, Ollilassa ja Terttilässä. Lisäksi koulujen loma-aikoina on järjestetty liikunnallisia
toimintapäiviä ja urheilukouluja. Keväiset alkeisuimakoulut on suunnattu pääosin alle kouluikäisille.
www.someronliikunta.fi

Somerolaisista liikuntaseuroista lähes kaikilla on liikuntatarjontaa lapsille ja nuorille.
Arska-Basket ry: koripallo

www.arska-basket.fi

SB Somero ry: salibandy

www.sbsomero.fi

Sobudo ry: judo ja karate

www.sobudo.fi

Somerniemen Veikot ry:
yleisurheilu, hiihto, palloilu, jumppa www.somerniemi.fi/veikot
Someron Esa:
yleisurheilu, suunnistus, uinti, hiihto www.someronesa.fi
Someron Pallo Lentopallo ry: lentopallo www.sopa.fi
Someron Pallo Sulkapallo ry: sulkapallo
Someron Pallon Juniorit ry: jääkiekko, ringette www.sopajuniorit.com
Someron Ratsastajat ry: ratsastus www.someronratsastajat.sporttisaitti.com
Someron Voima ry:
yleisurheilu, nyrkkeily, jalkapallo, lentopallo www.someronvoima.com
Someron Syke ry:
vauvajumppa, aikuinen-lapsi, liikuntaleikkikoulu, telinevoimistelu, hip hop, baletti ym.
aerobicit ja jumpat nuorille ja aikuisille

www.someronsyke.com
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KULTTUURI RY:N KULTTUURI- JA HARRASTUSTOIMINTATARJONTA LAPSILLE JA
NUORILLE 2011

Lapsille ja nuorille suunnattua kulttuuri- ja harrastustoimintaa suunnitellaan ja toteutetaan
paljon yhdessä paikallisten jäsenyhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Esimerkiksi hiihtolomaviikon ohjelmaa ala-aste ikäisille suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Someron Liikunta
ry:n ja Nuorisotoimen kanssa.

Syksyllä alkavat taidekerhot kahdella kyläkoululla, sekä yläasteella. Kiiruun tilalla olevat bändikoulusoittimet ovat olleet lasten ja nuorten käytössä tammikuusta lähtien. Keväällä Kulttuuri
ry järjesti esikoulu- ja alakouluikäisille Selloduo-lastenkonsertin. Konsertin näki yli 400 lasta.
Lapsille suunnattuja koko perheen tapahtumia ovat lisäksi olleet lasten talvikekkerit, Jokeri
Pokeri Box – taikashow, sekä kesällä pidettävä pikku apassien villi länsi- tapahtuma. Kulttuuri
ry on lisäksi mukana nuorille suunnatussa Fenix - kansainvälistymishankkeessa

SOMERON 4H-YHDISTYS
4H-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Lapsen ja
nuoren kehitysvaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä. 4H-kerhossa
omaksutaan käytännön taitoja ja tietoja koulutetun ohjaajan tuella. 4H-koulutukset ja -kurssit
syventävät nuoren osaamista. Toiminnassa saadaan valmiuksia yrittäjyyteen ja työelämään.
4H kehittää ihmistä kokonaisuutena. Tätä kuvaavat neljän H:n perustana olevat sanat Head,
Hands, Heart ja Health, suomeksi harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi. 4H-toimija
pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.
Someron 4H-yhdistys tarjoaa alueen lapsille ja nuorille monipuolista kurssi- ja
kerhotoimintaa, TOP-tehtäviä, työ- ja ansiomahdollisuuksia, kilpailuja ja retkiä.
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Yhdistyksen toimisto sijaitsee Someron keskustassa Maataloustuottajien tiloissa. Varsinainen
aktiivinen toiminta tapahtuu eri puolilla Someroa kyläkeskuksissa. Yhteystiedot: Toiminnanjohtaja puh. 044-7585690
sähköposti: somero@4h.fi
toimiston osoite:
Joensuuntie 48
31400 SOMERO

VESAISET RY SOMERO

Alle kouluikäisten päiväkerhot sivukylillä alkoivat 1976. Askartelun- ja leikinohjaus kuuluvat
edelleen päiväkerhojen viikko-ohjelmaan. Kerhot kokoontuvat kerran viikossa, kahden tunnin
pituisina Pitkäjärvellä, Ollilassa, Häntälässä ja Pajulassa. Uusi kerho aloittaa Terttilässä. Kerhojen yhteisinä tilaisuuksina järjestetään kuusijuhlat ja esiintymiset eri tilaisuuksissa.

Vuoden 1976 syksyllä aloitti myös tanhukerho. Esiintymisiä on ollut vuosien aikana lukuisia,
parhaimmillaan jopa 30 vuodessa. Tanhuttu on mm. Bulgariassa ja Pohjoismaissa. Tanhukerhot jatkuvat edelleen säännöllisesti nuorisotalo Jukolassa. Tanhukerhoryhmiä on 3vuotiaista alkaen.
Kerhotoiminnan lisäksi Someron Vesaiset ovat osallistuneet Someron Suviheinäviikon tapahtumiin järjestämällä yhteislaulu- ja tanhuillan Someron museolla yhteistyössä NKL:n Someron
osaston kanssa. Osasto on järjestänyt perheretkiä mm. Linnanmäelle sekä teatterimatkoja
lastenteatteriin.

2.6

Nuorten ääni

Somerolla toteutettiin 7.1.2011 nuorten kuulemistilaisuus, jossa kartoitettiin lasten ja nuorten
toiveita tulevaisuuden kehittämisen kohteista. Tilaisuudessa nousi esiin seuraavia teemoja:
Koulujen viihtyvyys – kouluremontti, enemmän toimintaa kouluille
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Nuorisotilojen toiminnan kehittäminen – avoimuuden lisääminen
Nuorille suunnatusta toiminnasta tiedottaminen
Harrastusmahdollisuudet – urheilu, musiikkitilat
Nuorten tasa-arvoinen kohtelu
Näiden teemojen pohjalta toteutettiin viikoilla 3-5/2011 nettikysely, joka suunnattiin somerolaisille lapsille ja nuorille. Kyselyyn vastasi kaiken 95 nuorta. Vastaajista kolmannes oli 12vuotiaita tai sitä nuorempia.
Vastaajilta kysyttiin miten hyvin nuorten mielipiteitä heidän mielestään kuunnellaan eri arjen
ympäristöissä. Parhaiten nuoret kokivat tulevansa kuunnelluiksi kotona ja vapaa-ajan harrastusten parissa. Kunnallisessa päätöksenteossa nuoret kokivat mielipiteidensä jäävän huonoiten kuulluiksi, joskin 40 % oli sitä mieltä että mielipiteitä kuunnellaan hyvin tai erittäin hyvin.
Noin kolmannes vastaajista toivoi kouluun, nuorisotyön toimintaan ja kunnalliseen päätöksentekoon parempaa nuorten mielipiteiden huomioimista. Alakouluikäiset kokivat tulevansa paremmin kuulluksi erityisesti koulussa kuin yläkouluikäiset.

Kuinka hyvin nuorten mielipiteitä kuunnellaan? (12-vuotiaat ja alle)
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30 %
20 %
10 %
0%
Koulussa
Koulussa
opettajien
muun
keskuudessa henkilökunnan
keskuudessa
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Vapaa-ajalla
harrastusten
parissa

Kunnan
Seurakunnan
nuorisotyön
nuoristyön
toiminnassa,
toiminnassa,
esim.
esim.
nuorisotiloissa nuorisotiloissa

Kunnassa
nuorten
asioista
päätettäessä
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Kuinka hyvin nuorten mielipiteitä kuunnellaan? (13-vuotiaat ja yli)
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Vapaa-ajan määrää kartoittavaan kysymykseen peräti n. joka neljäs vastasi, että vapaa-aikaa
oli niin vähän, etteivät he ennätä tehdä niitä asioita, joita haluaisivat. Harrastusmahdollisuuksien määrään Somerolla oltiin tyytyväisiä. Avoimiin kysymyksiin ”Mitä vapaa-ajantoimintaa /
harrastusmahdollisuuksia mielestäsi Somerolta puuttuu” tuli kuitenkin toiveita esim. erilaisista
liikuntaharrastuksista (uimahalli) ja nuorille suunnatuista tapahtumista. Lähes kolmannes vastanneista oli myös sitä mieltä, että tapahtumista ja toiminnasta on vaikea löytää tietoa. Erityisesti 13-vuotiaat ja sitä vanhemmat suhtautuivat tiedottamiseen kriittisesti.
”Mistä asioista koulussasi pidät” kysymyksellä kartoitettiin vastaajien mielipiteitä kouluympäristöstä, kouluruoasta, koulun ja luokan ilmapiiristä ja opiskelusta ja lukujärjestyksestä. Tyytyväisiä oltiin:
koulukavereihin
koulusta ja kodista saatavaan apuun koulunkäyntiin liittyvissä asioissa
pihaan, luokkatiloihin ja koulun tarvikkeisiin alaluokilla
kiusaamiseen puuttumiseen ja oppituntien työrauhaan alaluokilla

Tyytymättömiä oltiin
kouluruokaan
oppilaiden huomioimiseen koulun kehittämisessä
koulutyön määrään
kiusaamiseen puuttumiseen yläluokilla
pihaan ja luokkatiloihin yläluokilla
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Koulun ja luokan ilmapiiri / samaa tai täysin samaa mieltä olevat
100 %
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80 %
70 %
Oppitunneilla on hyvä työrauha
60 %
Kiusaamiseen puututaan

50 %
40 %

Oppilaiden mielipiteet otetaan
huomioon koulun kehittämisessä

30 %
20 %
10 %
0%
12-vuotiaat ja alle

13-vuotiaat ja yli

Yli 13-vuotiaista 75 % oli joko varmasti tai luultavasti aikeissa muuttaa joskus muualle asumaan. Mieluisimpana asumisvaihtoehtona 10 vuoden kuluttua pidettiin pääkaupunkiseutua.
13-vuotiaista ja sitä vanhemmista 38 % haluaa suuntautua tulevaisuudessa ammattikorkeakouluun tai yliopistoon ja 38 % ammattikouluun.

3

KEHITTÄMISKOHTEET, PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

3.1

Valtakunnallinen kehitys ja lainsäädännön muutokset

Erilaisten lasten ja nuorten erityispalveluiden, kuten lastensuojelun ja psykiatrisen hoidon,
tarve on viime vuosina kasvanut valtakunnallisesti sekä paikallisesti Somerolla.
Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukemisen tulisi tapahtua tavanomaisissa arjen ympäristöissä kuten kodissa, päivähoidossa, koulussa ja vapaa-ajan eri ympäristöissä. Ennaltaehkäisevän työn ja peruspalvelujen kehittäminen ei ole tapahtunut samassa suhteessa kysynnän kasvun kanssa.
Nykyisen palvelujärjestelmän sektorirajat aiheuttavat lisäksi usein päällekkäistä työskentelyä
tai palvelujen puutteellista vaikuttavuutta, vaikka työ sektorien sisällä olisikin laadukasta.
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Valtakunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen Kaste-ohjelmassa (STM) tavoitteena on uudistaa palveluja siten, että nivotaan yhteen kehitystä tukevat, ongelmia ehkäisevät ja korjaavat palvelut yli nykyisten sektorirajojen ja erityispalveluja kehitetään tukemaan
peruspalveluja suoraan lasten ja nuorten kehitysympäristöissä. Tällöin pystytään purkamaan
nykyistä painetta erityispalveluiden kustannusten ja käytön kasvuun. Huomiota ohjelmassa
kiinnitetään myös siihen, miten lapsi ja nuori tulee palveluiden parissa nähdyksi ja kuulluksi,
ts. osallisuuden lisääntymiseen.
Lainsäädännöllisillä uudistuksilla pyritään samaan peruspalveluiden ja ennaltaehkäisevän
työn aseman vahvistamiseen. Nämä Somerollakin tulisi huomioida.
ASETUS NEUVOLATOIMINNASTA, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLOSTA
SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄSTÄ SUUN TERVEYDENHUOLLOSTA
(380/2009) tuli voimaan 1.7.2009, määräaikaisia terveystarkastuksia koskevat pykälät viim.
1.1.2011.

Asetuksen tarkoitus ja tavoitteet
Tarkoituksena on varmistaa, että lasta odottavien perheiden, alle kouluikäisten lasten, oppilaiden ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat
suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä sekä yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia
kunnallisessa terveydenhuollossa. 1.1.2011 alkaen kunnan tulee järjestää myös asetuksen
9 § ja 10 § mukaiset määräaikaiset terveystarkastukset sekä määräaikaiset suun terveystarkastukset.

Asetuksen mukaan lapsiin, nuoriin ja heidän perheisiinsä suuntautuvien terveystarkastusten
ja terveysneuvonnan on oltava suunnitelmallisia sekä yksilöiden ja väestön tarpeiden mukaisia. Kunnan on järjestettävä määräaikaiset terveystarkastukset täysimääräisesti kaikille ennalta määriteltyyn ikä- tai vuosiluokkaan tai muuhun ryhmään kuuluville. Kunnan on myös
järjestettävä yksilöllisestä tarpeesta johtuvia terveystarkastuksia sekä pyrittävä selvittämään
määräaikaisista tarkastuksista poisjäävien tuen tarve. Palvelut tulee järjestää siten, että erityisen tuen tarve tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarpeenmukainen
tuki järjestetään viiveettä. Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta tulee huolehtia asetuksen 12 § mukaisesti.
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PERUSOPETUSLAKI

Perusopetuslain muutokset on otettava käyttöön viimeistään 1.8.2011

Oppilaan tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet
Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan
vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen merkitsee
yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin
vastaamista. Opetusta ja tukea suunniteltaessa on otettava huomioon, että tuen tarve voi
vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta
useamman tukimuodon tarpeeseen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppimisen esteiden ja
oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen. On tarpeen havaita sekä oppilaaseen että
kouluun ja toimintaympäristöön liittyvät tekijät.

Opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia, että oppilaan oikeus tukeen voi toteutua käytännössä, mm. määrittelemällä tuen tarpeen toteamiseen ja tuen toteuttamiseen liittyvät vastuut ja työnjako.

Koulun johdolla on vastuu tuen järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä ratkaisuista ja niiden huomioon ottamisesta kaikilla vuosiluokilla ja kaikissa oppiaineissa. Pedagoginen asiantuntemus ja opettajien yhteistyö tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa ja
toteuttamisessa on tärkeää. Tarvittaessa tuki suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisessa oppilashuoltotyössä. Huoltajalle ja oppilaalle tulee antaa tietoa tukitoimista sekä mahdollisuus esittää näkemyksensä tuen antamisesta. Tuki annetaan oppilaalle omassa koulussa
erilaisin joustavin järjestelyin, ellei tuen antaminen välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä
toiseen opetusryhmään tai kouluun.
Erityisopetus
Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan
pienryhmässä tai muussa soveltuvassa paikassa.
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NUORISOLAKI (287/2011)

Etsivä nuorisotyö tuli uutena lisäyksenä nuorisolakiin moniammatillisen yhteistyön kanssa
1.1.2011. Lain tarkoituksena on lisätä nuorten mahdollisuuksia päästä palveluiden piiriin
mahdollisimman helposti ja matalalla kynnyksellä. Erityisesti koulupudokkaat ja koulupudokkuusvaarassa olevat nuoret pääsevät helposti ja automaattisesti palveluiden piiriin lakimuutoksen myötä. Laki muutos tuo myös velvollisuuden kartoittaa nuorisotyöttömien tilannetta ja
auttaa palveluiden piiriin.

Moniammatillisen yhteistyön lisääminen lakiin tuo suuren edun nuorten tavoittamiseen. Yhteistyö mahdollistaa aiemmin salassa pidettävien tietojen luovutuksen toiselle viranomaiselle
aiempaa helpommin. Tämä mahdollistaa nuorten löytämisen etsivän nuorisotyön piiriin.

3.2

Kehittämisen painopisteet

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa on työstetty Somerolla moniammatillisena yhteistyönä. Tavoitteena on ollut saavuttaa yhteinen näkemys siitä, mihin suuntaan somerolaisia
lasten, nuorten ja perheiden palveluita olisi hyvä kehittää. Suunnitelman toimenpideohjelmaa
on työstetty kolmessa työpajassa syksyn 2010 ja kevään 2011 aikana. Tilaisuuksiin on osallistunut 27 työntekijää kunnan eri sektoreilta sekä kolmannelta sektorilta. Työpajojen lisäksi
suunnitelmaa on työstetty ohjausryhmässä, joka on koordinoinut työn toteuttamista.

Työ aloitettiin syksyllä keskeisten kehittämisen painopisteiden rajaamisella. Työpajatyöskentelyn tuloksena päädyttiin seuraaviin painopisteisiin
1.
2.
3.
4.

Ennaltaehkäisevä työote
Lasten ja nuorten kuuleminen ja osallisuus
Perheiden aseman vahvistaminen/vanhemmuuden tukeminen
Yhteistyö

Kutakin painopistealuetta tarkennettiin työpajatyöskentelyn myötä tavoitteilla, jotka on esitetty
alla olevassa taulukossa. Tavoitteita konkreettisesti edistävät toimenpiteet on esitetty erillisessä toimenpideohjelmassa (kappale 5).
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Painopistealue

Tavoite

Ennaltaehkäisevä työote

Tavoite 1: Palvelut ovat helposti lähestyttäviä ja
asiakkaat tietävät mistä apua saa
Tavoite 2: Varhaisen puuttumisen työote otetaan
käyttöön

Lasten ja nuorten kuuleminen ja
osallisuus

Tavoite 3: Edistetään kodin ja koulun avointa
yhteistyötä
Tavoite 4: Kuullaan nuorten ääntä

Perheiden aseman vahvistaminen/vanhemmuuden tukeminen

Tavoite 5: Tuetaan pikkulapsiperheitä
Tavoite 6: Annetaan tukea haastavissa elämäntilanteissa/siirtymävaiheissa

Yhteistyö

Tavoite 7: Parannetaan tiedonkulkua
Hyvinvointisuunnitelman painopistealueet ja tavoitteet

4

SEURANTA JA ARVIOINTI

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden eteneminen päivitetään kerran
vuodessa järjestävässä arviointi- ja seurantatilaisuudessa. Lasten- ja nuorten palveluiden
ohjausryhmä vastaa seuranta- ja arviointitilaisuuden järjestämisestä. Tavoitteiden etenemistä
seurataan luottamushenkilötasolla vähintään joka vuosi talousarvion suunnittelun ja laadinnan yhteydessä sekä asianomaisissa lautakunnissa että kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Suunnitelma päivitetään nelivuosittain.

Suunnitelma on lakisääteinen väline ohjata, johtaa ja kehittää lapsiin ja nuoriin suunnattua
hyvinvointityötä kunnassa. Se on jatkossa osa kunnan vakiintunutta toiminnan suunnittelun,
johtamisen, toteuttamisen sekä arvioinnin vuosirytmiä. Lain 11 §:ssä todetaan, että ”kunnan
on huolehdittava siitä, että ehkäisevä lastensuojelu sekä lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve
edellyttää.” Lastensuojelun on myös ”oltava laadultaan sellaista, että se takaa lastensuojelun41

tarpeessa oleville lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen heidän tarvitsemansa avun ja
tuen”. Suunnitelma kuvaa lasten ja nuorten kasvuoloja kokonaisuutena; se antaa tietoa
päättäjille, palvelujen toteuttajille ja kuntalaisille käytössä olevista palveluista.

Suunnitelma ydintavoite on laadukkaiden peruspalveluiden sekä varhaisen tuen ja matalan
kynnyksen palveluiden vahvistamista. Hyvät perus- ja ehkäisevät palvelut vähentävät
korjaavien palvelujen tarvetta ja vahvistavat hyvinvointia. Suunnitelman investoinnit on
mitoitettu sen mukaan, mitä puutteita Somerolla tällä hetkellä on suhteessa lastensuojelulain
vaatimuksiin ja hyvinvointipalveluiden mitoitusta koskeviin kansallisiin suosituksiin. Niissä
kunnissa, joissa painopistettä on siirretty varhaisen tuen suuntaan, on todettu, että malli
säästää kustannuksia. Suunnitelmaan sisällytetyt uudet virat ovat tarveharkintaisia ja niistä
päätetään samalla, kun talousarviota laadittaessa arvioidaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin
kehittymistä.
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5

TOIMENPIDEOHJELMA

Painopistealue: Ennaltaehkäisevä työote
Tavoite 1: Palvelut ovat helposti lähestyttäviä ja asiakkaat tietävät mistä apua saa
Toimenpide

Aikataulu

Vastuutaho

Toimivat peruspalvelut ovat parasta ennaltaehkäisyä. Pyritään säilyttämään olemassa olevat toimet erityisesti eläköitymisten yhteydessä.

jatkuva

Kaupunginvaltuusto

Pyritään turvaamaan pitkäkestoiset kontaktit lapsiin työntekijöiden vaihtuvuutta vähentämällä.


Kaupungin henkilöstöhallin- Resurssi työnohjaukseen
to, työnohjauksen osalta
johtoryhmä ja työterveyshuolto

Someron kaupungin vetovoimaa työnantajana lisätään työhyvinvointia lisäämällä. Panostetaan työnohjauksen saatavuuteen, ammattitaitoa ylläpitävään
jatkokoulutukseen ja mm. virikeseteleiden käyttöön.

Kerhotoiminnan tarjontaa kehitetään yhteistyössä


Kerhot tukevat lapsen kasvua ja kehitystä



Kerhoja järjestävät tahot kokoontuvat kerran vuodessa keväällä sopimaan keskinäisestä työnjaosta.
Kokoukseen kutsutaan kaikki kerhoja järjestävät järjestöt, srk, kaupunki jne.

Resurssit

jatkuva

Sivistystoimi ja muut toimijat (srk, liikunta, kulttuuri,
4H jne.)

toimijoiden yhteistyö, kylien omat kehittämishankkeet
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Tavoite 2: Varhaisen puuttumisen työote otetaan käyttöön
Toimenpide

Aikataulu

Vastuutaho

Resurssit

Huoli puheeksi - työtapa tehdään tutuksi lasten ja
nuorten kanssa toimiville.

2012

Sivistystoimi, perusturva
ja nuorisotoimi

Koulutuskulut varattuna
budjettiin



Järjestetään huoli puheeksi - koulutusta laajalle toimijaryhmälle.

Lisätään vertaisryhmätoimintaa


Toteutetaan vertaisryhmiä vanhemmille kouluilla ja
päivähoidossa. Myös lapsille tarjotaan vertaisryhmiä.



Lukiossa psykologi ja koulukuraattorityöpari järjestävät mm. tunnetaidot ja depressiokoulu-ryhmiä.

Vanhemmat kutsutaan ajankohtaisten aiheiden teemailtoihin esim. päihteistä, liikennekasvatuksesta ym.
jatkossakin
Työntekijät lastensuojelusta ja psykologitoiminnasta
”jalkautuvat” sinne, missä lapset ja perheet ovat eli
päivähoitoon ja kouluihin. Tuki on osa palvelurakennetta ja kynnys sen saamiseen on matalampi.

Kaikki hallinnonalat

2011–2012
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Painopistealue: Lasten ja nuorten kuuleminen ja osallisuus
Tavoite 3: Edistetään kodin ja koulun avointa yhteistyötä
Toimenpide

Aikataulu

Oppilashuoltoryhmien toimintaa kehitetään vallitsevan
2011
lainsäädännön mukaisesti enemmän oppilasta ja huoltajia
osallistavaan suuntaan.


Vastuutaho

Resurssit

Sivistystoimi ja perusturva

Koulutus 2012 talousarvioon

Oppilashuollon työtapojen kehittäminen (kouluttautuminen, vierailut)

Pyritään avoimuuteen kodin ja muiden toimijoiden välillä.


Vanhempien, oppilaan ja koulun välistä yhteistyötä vahvistetaan niin, että oppilaiden ongelmat eivät jää piiloon koulussa. Koulu tiedottaa vanhemmille säännöllisesti esim. Wilman ja muiden tiedotuskanavien kautta.



Otetaan laajempaan käyttöön varhaisen puuttumisen menetelmät esim. Huoli puheeksi –mallin mukaan.

Tavoite 4: Kuullaan nuorten ääntä
Toimenpide

jatkuva

Sivistystoimi

Aikataulu

Vastuutaho

Nuorisovaltuusto, oppilaskunta ja kunnan ja seurakunnan nuorisotyö mukaan yhteistyöhön. Myös vanhemmat ja päättäjät mukaan.
Kuullaan nuoria rakennetun ympäristön suunnittelussa, esim. nuorisovaltuuston kautta

Resurssit

Nuorisovaltuusto

2012

Tekninen toimi ja nuorisotoimi, lautakunnat
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Painopistealue: Perheiden aseman vahvistaminen/vanhemmuuden tukeminen
Tavoite 5: Tuetaan lapsiperheitä
Toimenpide

Aikataulu

Vastuutaho

Resurssit

Tarjotaan konkreettista, lyhytaikaista apua – kodinhoitoa on saatavilla tiettyjen kriteerien täyttyessä.

2011

Perusturva

Lapsiperheille korvamerkitty kodinhoitoapu
otetaan käyttöön



Tällainen apu voi tulla kotipalvelusta.



Vaihtoehtoisesti kuntaan palkataan ennaltaehkäisevää perhetyötä tekevä perhehoitaja / perhetyöntekijä, joka toimii neuvolan terveydenhoitajan työparina. Toimi voisi olla osa-aikainen (50 % perhekeskuksessa).

2011

Verkostoidaan perheitä keskenään


jatkuva
Tarjotaan tilat vanhempien omaehtoiselle ryhmäy- 2011

Työntekijäresurssi (50
%)

Perusturva

tymiselle.


Perhekeskuksen toimintaa kehitetään avoimen
päiväkotitoiminnan suuntaan ja perustetaan vanhemmuutta tukevaa ryhmätoimintaa.

Kouluttaudutaan Vavu- (varhainen vuorovaikutus)
toimintaan. Koulutukseen osallistuvat hallintokunnat
yhdessä eli päivähoito, neuvola ja lastensuojelu.

saatavuuden mukaan
mahdollisimman pian
(2012)

neuvola ja päivähoito

Koulutusmääräraha TA
2012
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Tavoite 6: Annetaan tukea haastavissa elämäntilanteissa/siirtymävaiheissa
Toimenpide

Aikataulu

Vastuutaho

Tehdään säännöllistä yhteistyötä lastensuojelun ja
varhaiskasvatuksen kesken.

jatkuva

Varhaiskasvatus ja lastensuojelu

Monipuolistetaan lastensuojelun asiantuntijaryhmän
toimintaa.
Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja perhetyöntekijöiden pysyvyyden edistäminen

2011

Lastensuojelu

2011

perusturvalautakunta

2012

Nuorisotoimi



Vakinaistetaan määräaikaisen perhetyöntekijän
työsuhde



Muodollisesti pätevien sosiaalityöntekijöiden rekrytointi. Palkkaus ja työolosuhteet sellaisiksi, että
saadaan muodollisesti kelpoisuusehdot täyttävät
viranhaltijat



Muodollisesti epäpätevien sosiaalityöntekijöiden
pätevöitymisen mahdollistaminen

Resurssit

perhetyöntekijän vakinaistaminen 2012 talousarvion yhteydessä

koulutuksen tukeminen
oppisopimus mahdollisuus

Etsivää nuorisotyötä kehitetään esim. seudullisen
hankeyhteistyön kautta.
Seurataan nuoren tilannetta



peruskoulun päättymisen jälkeen
18-vuotiaaksi tulon jälkeen
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Painopistealue: Yhteistyö
Tavoite 7: Parannetaan tiedon kulkua
Toimenpide

Aikataulu

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden eteneminen päivitetään kerran vuodessa järjestävässä arviointi- ja seurantatilaisuudessa. Tilaisuus on samalla eri hallintokunnissa toimivien yhteinen tilaisuus, jossa kuullaan ajankohtaiset asiat
esim. laki- ja toimintatapamuutokset.
Lautakuntatyöskentelyä kehitetään


Vastuutaho

Resurssit

Hyvinvointisuunnitelman
ohjausryhmä

2011

Lautakuntien esittelijät

jatkuva

Esimiehet, työntekijät

Tarjotaan lautakunnan jäsenille mahdollisuutta
erikoistua ”kummeiksi” toimialoittain esim. yksi erikoistuu varhaiskasvatukseen, toinen kouluihin jne.
Työntekijät ovat kuultavina oman toimialansa asioissa.

Uudet työntekijät perehdytetään oman tehtävän lisäksi kunnan muiden lasten ja nuorten kanssa toimiviin henkilöihin ja tehtäviin.
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