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1.0 Johdanto

Lastensuojelulain mukaan (12§ Suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä):
”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.” (Finlex)

Säkylän kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tarkoituksena on linjata hyvinvoinnin turvaamisen suunta seuraavalle kahdeksalle vuodelle. Tämän vuoksi teoksen painopisteiden asettelussa katse on
suunnattu tulevaisuuteen ja kehitetty toimintatapoja, joita seuraavien vuosien aikana pitää toteuttaa, jotta
säkyläläisten lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on turvattu entistä tehokkaammin.
Hyvinvointisuunnitelma koostuu tärkeimmistä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia kuvaavista indikaattoreista, lastensuojelun tarpeen kuvaamisesta vuonna 2012 sekä sen aiheuttamista kustannuksista,
nykyisen palvelujärjestelmän kuvaamisesta, hyvinvoinnin uhkakuvista sekä strategisista tavoitteista ja toimenpiteiden sekä hyvinvoinnin seuraamisen arvioinnista tulevaisuudessa.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa on tehty syksystä 2012 talveen 2013 ja sitä varten on haastateltu useita Säkylän kunnassa toimivia lasten, nuorten ja perheiden ammattilaisia, perheiden vanhempia, tulevia vanhempia, ala-asteen lapsia, yläasteen nuoria sekä lukiolaisia opiskelijoita.
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2.0 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin indikaattorit

Yleisesti
Indikaattoreiden käytöllä pyritään usein mallintamaan kuntalaisten yleistä hyvinvointia. Tässä teoksessa
indikaattoreilla halutaan erityisesti kuvata säkyläläisiin lapsiin, nuoriin ja perheisiin vaikuttavia muuttujia ja
heidän elämäänsä tällä hetkellä kuvaavia mittareita, jotta pystytään muodostamaan käsitys hyvinvoinnin
tilasta Säkylässä.
Yleisen hyvinvointitilanteen ymmärtäminen on välttämättömyys, kun halutaan suunnitella toimintatapoja
ja muodostaa erilaisia skenaarioita hyvinvoinnin turvaamiseen vaikuttavista tarpeista. Indikaattoreiden
kuvaaminen on myös tärkeä osa hyvinvoinnin seurantaa ja arviointia, koska niiden avulla pystytään osoittamaan tavoitteiden toteutumista.
Tässä osassa hyvinvointisuunnitelmaa tarkastellaan keskeisimpiä hyvinvointia kuvaavia indikaattoreita ja
teoksen lopussa esitellyt toimenpiteet sisältävät lisäksi jokainen oman mittarin, jolla kyseistä tavoitetta
voidaan erikseen seurata.

Valitut indikaattorit
Säkyläläisten lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tarkastelussa on käytetty Kuntaliiton julkaisua:
”Lapsitiedon mittaristo – työväline kunnille”1. Kyseisessä teoksessa kuvataan monia vaihtoehtoisia indikaattoreita, joilla hyvinvointia voidaan kunnassa arvioida.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa varten Säkylässä on tarkastelu viimevuosilta seuraavia indikaattoreita:
Väestö: Väestönkehitys
Työllisyys: Työttömyysprosentti, pitkäaikaistyöttömyysprosentti, korkea-asteen koulutuksen saaneet, nuorisotyöttömyysprosentti
Toimeentulo: Lasten pienituloisuusaste, toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden määrä sekä toimeentulotukea saaneet 18–24-vuotiaat
Perhetyypit: Lapsiperheiden määrä sekä yksinhuoltajaperheiden määrä
Kasvuympäristö: Kouluterveyskyselyistä kysymykset: ”Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana” ja ”Koulukiusattuna viimeisen vuoden aikana”, liikennetapaturmien määrä, ahtaasti asuvien lapsiasuntokuntien
määrä, alaikäisten tekemien rikosten määrä sekä perheväkivallan määrä
Lapsen ja nuoren terveys kehitys ja oppiminen: Kouluterveyskyselyistä kysymykset liittyen: oman terveyden
tilan kokemiseen, tupakoinnin, alkoholin ja huumeiden käytön yleisyyteen sekä tilastot depressiolääkkeisiin
oikeutettujen määrästä Säkylässä sekä erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen määrä Säkylässä
1

Kuntaliitto, 2009, Lapsitiedon mittaristo – työväline kunnille, Helsinki
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Huoli lasten kehityksen ja terveyden vaarantumisesta: Kouluterveyskyselyistä kysymykset liittyen: ystävien
sekä opiskeluvaikeuksien määrään

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kontekstin huomioon ottaen kaikkien edellä mainittujen indikaattoreiden tulosten esittely ei palvele suunnitelman tarkoitusta toimia strategisena välineenä sekä suunnitelmana tulevaisuuden hyvinvoinnin turvaamisesta, joten edellä mainitut indikaattorit löytyvät tämän
teoksen liitteenä.
Sen sijaan tarkasteluun on valittu indikaattoreita:
1. jotka liittyvät vahvasti teoksen lopussa esitettäviin strategisiin tavoitteisiin;
2. jotka kuvaavat kattavasti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä
3. joiden viime vuosien kehitys on huomioitavaa ja joita tulee jatkossa seurata erityisesti
Tärkein huomio kaikista edellisellä sivulla mainituista indikaattoreista on kuitenkin se, että Säkylän tilanne ei ole millään osa-alueella kriittinen, vaan päinvastoin: tulosten mukaan hyvinvoinnin nykytilanne on
hyvä ja seuraa pääosin muun Suomen ja lähialueiden tilanteita. Monilla osa-alueilla hyvinvointia kuvaavat
indikaattorit näyttäytyvät jopa parempana kuin lähialueiden.

Väestönkehitys

Negatiivinen lapsiväestön kehitys ja lapsiperheiden alhainen määrä liittyvät sekä kunnan yleisiin strategisiin
tavoitteisiin että lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan.
Säkylän kunnan tavoitteiden mukaan lapsiväestön kehitys pitäisi saada tulevina vuosina kääntymään positiiviseksi ja kunta muuttovoittoiseksi ennen kaikkea nuorten lapsiperheiden avulla. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhteistä ymmärrystä ja vahvaa yhteistä tahtotilaa, jota lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma voi osaltaan edustaa.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden osalta yhteinen tahtotila rakentuu kahteen peruspilariin, jotka vaikuttavat myös voimakkaasti lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseen:
1. Kasvuyhteisöt
2. Säkylän perheystävällisyys
4

Lasten ja nuorten kasvuyhteisöt ja Säkylän perheystävällisyys voidaan nivoa yhdeksi asiaksi, jotka tarkoittavat mm. seuraavia asioita: asuin- ja elinympäristöjä, harrastustoimintaa ja aktiviteettejä, viihtyisyyttä ja
lapsivaikutuksen huomioon ottamista kaikessa päätöksenteossa.
Edellä mainitut edustavat siis alueita, joissa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin perusta rakentuu ja
joita kunnassa tulisi tulevaisuudessa vahvistaa, jotta lasten ja nuorten hyvinvointi olisi paremmin turvattu
sekä kunnan omat tavoitteet askelta lähempänä päämäärää.

Terveys ja hyvinvointi

Lasten ja nuorten hyvinvointia kuvataan vasemmanpuoleisessa indikaattorissa erityiskorvattaviin lääkkeisiin
oikeutettujen määrällä, jonka avulla voidaan rakentaa käsitystä lasten ja nuorten yleisestä terveydentilasta
Säkylässä. Lisäksi oikeanpuoleisen indikaattorin avulla kuvataan diagnosoitujen, masennuksesta kärsivien
määrää.
Hyvinvoinnin keskeisimpien indikaattoreiden, terveydentilan ja masentuneisuuden tarkastelussa voidaan
todeta, että Säkylän tilanne on Suomen ja Satakunnan tasoa. Vaikka Säkylän tilannetta voi vertailussa kuvailla melko tavalliseksi, tulee kyseiset indikaattorit huomioida tulevaisuudessa tärkeiksi tekijöiksi, joiden
ylläpitämiseksi ja parantamiseksi vaaditaan kunnassa erityistä keskittymistä.
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Elinolot
Työttömyysprosentti

Taloudellista tilannetta pidetään yleensä yhtenä tärkeimpänä hyvinvoinnin indikaattorina. Yllä olevissa kuviossa on kuvattu työttömyystilanteen muutosta viime vuosien aikana sekä lasten pienituloisuusastetta,
jonka avulla kuvataan pienituloisissa kotitalouksissa elävien lasten määrää.
Tarkastelussa hyvinvoinnin rakentuminen kyseisten muuttujien osalta voidaan todeta olevan hyvin turvattu
Säkylässä.

Huoli lasten kehityksen vaarantumisesta

Yllä oleviin kuvioihin on nostettu lapsitiedon mittariston tarkastelussa esille nousseet kaksi kriittistä muuttujaa, jotka osaltaan kuvaavat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Esimerkiksi poliisin perheväkivalta
tehtävät ovat nousseet vuosien 2009, 2010 sekä 2011 aikana uudelle tasolle, joka kertoo hyvinvoinnin negatiivisesta kehityksestä.
Myös kouluterveyskyselyn tuloksissa keväällä 2011 merkittävän tuloksen antoi vastukset kysymykseen läheisten ystävien määrästä. Esimerkiksi lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoille tehtävän kyselyn mukaan noin
joka kuudennella ei ole yhtään läheistä ystävää.
Edellä mainittujen indikaattorien seuraaminen on tulevina vuosina tärkeää, jotta ongelmiin pystytään vastaamaan riittävän ajoissa.
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3.0 Lastensuojelun tarve
Sosiaalityön lastensuojelun kasvu on ollut Suomessa viime vuosina huomattavaa, mikä on lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman kannalta tärkeimpiä huomioitavia asioita. Asiakkuudet ovat kasvaneet yleisesti
niin avohuollon tukitoimissa kuin sijoitettujen lasten määrässä:
”Vuonna 2010 lastensuojelun sosiaalityön ja avohuollon asiakkaana oli 78 500 lasta ja nuorta. Määrä oli 11
% enemmän kuin vuonna 2009”
”Viime vuosina kasvua on ollut erityisesti kiireellisissä sijoituksissa. Esimerkiksi vuonna 2010 uusien kiireellisten sijoitusten määrä kasvoi lähes 12 % edelliseen vuoteen verrattuna”
”Lastensuojelu ei selviä tulevaisuuden asiakasmääristä, jos tilanteeseen ei puututa”2
Säkylän tilanteen arvioimisen asettaa haasteelliseksi viime vuosien puutteellinen tilastointi, mutta esimerkiksi aikajaksolla 1.1.2012–26.11.2012 tehtiin lastensuojeluilmoituksia/tiedonsaanteja/pyyntöjä yhteensä
69, joista perättömiä oli ainoastaan kolme ilmoitusta. Ilmoitusten määrä on hieman lähialueiden keskiarvoa
korkeampi.
Myös avohuollon tukitoimien piirissä olevien lasten määrä edustaa tältä vuodelta lähialueiden tasoa, jonka
vuoksi Säkylän tilanteen voidaan arvioida olevan Suomen yleistä tilannetta mukaileva, eli lastensuojelun
kasvu on huomattavaa. Huostaanotettujen määrä on tällä hetkellä neljä, joka toistaiseksi on pysynyt yllättäen matalalla.

Sosiaalityön lastensuojelun resurssien turvaamisen ja säkyläläisten lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvoinnin kannalta hyvinvoinnin turvaaminen varhaisessa vaiheessa, ennen lastensuojeluilmoitusta, pitää asettaa seuraavina vuosina Säkylän hyvinvointityön tärkeimmäksi periaatteeksi.

Ennaltaehkäisevä lastensuojelu
”Monessa kunnassa on leikattu perheiden palveluista, kuten perusterveydenhuollosta, kouluterveydenhuollosta, kotipalvelusta tai päivähoidon resursseista. Säästäminen lisää yhteydenottoja lastensuojeluun:
toisaalta sen vuoksi, että perheiden ongelmat pääsevät kehittymään pitkälle ja toisaalta sen vuoksi, että
palveluja on tarjolla vain lastensuojeluasiakkuuksien kautta”3
Varhainen puuttuminen pitää ymmärtää myös ennaltaehkäiseväksi työksi, johon panostamalla pystytään
välttämään lastensuojeluntarpeen voimakasta kasvua sekä parantamaan merkittävästi säkyläläisten lasten,
nuorten ja perheiden hyvinvointi.

2,3

THL, 2012, Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät?, Helsinki
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3.1 Lastensuojelun kustannukset
Vaikka lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tärkein ajatus on hyvinvoinnin parantaminen Säkylässä,
pitää suunnitelmia tehtäessä huomioida myös taloudelliset muuttujat, joiden varassa kunnan päätöksiä
tehdään.
Alaluku 3.1 on jatkoa edeltävälle luvulle ja tarkoituksena on hahmottaa, minkälaisia ovat lastensuojelun
kustannukset ja ymmärtää näiden avulla tilannetta, jos toimenpiteisiin ei hyvinvoinnin edistämiseksi ryhdytä.

Jo pelkästään lastensuojeluilmoitukset tuottavat kunnalle suhteellisin mittavia kustannuksia:
Säkylässä aikajaksolla 1.1.2012–26.11.2012 tehdyt 69 lastensuojeluilmoitusta ovat työllistäneet sosiaali- ja
perhetyöntekijää lastensuojeluntarpeen arvioinnissa yhteensä 1208 tuntia (erittäin tehokkaalla työajan
käytöllä), joka tekee molempien työpanokset ja tuntipalkan sivukulut huomioiden yhteensä 27 555 €, joka
on noin 75 % lähihoitajan vuosipalkasta sivukuluineen.

Lähes aina lastensuojeluilmoitukset johtavat johonkin avohuollon tukitoimenpiteeseen, jotka jatkuvat useamman kerran. Seuraavassa on esimerkkejä muutamien tukitoimien kustannuksista:
Tapaamiset sosiaalityöntekijän kanssa 88 €/kerta
Päihdepsykiatria, toimintaterapeutti 138 €/kerta
Intensiivinen perhetyö 1 000€/kk
Lastenpsykiatrian tutkimuskäynti 246 €/kerta
Verkostopalaveri 260 €/kerta 4

Lisäksi Säkylässä on tällä hetkellä käytössä mm. seuraavia avohuollon tukitoimia:
Sijoitus avohuollon tukitoimena, jonka arvioitu kesto on noin kuusi kuukautta. 1 kk/1 lapsi= 7837,5€
 *6= 47 025 €. Nykyiset rakenteet ja lasten oirehdinnan yleisen kehityksen huomioiden, saattaa tulevaisuudessa sijoituksia tapahtua enemmän avohuollon tukitoimena, jolloin edellä mainittua summaa kerrotaan lasten lukumäärän mukaan. Esimerkiksi kolme lasta sijoitettuna puoleksi vuodeksi avohuollon tukitoimena= 141 075 €, joka vastaa noin kolmen, varhaiseen puuttumiseen tähtäävän perhetyöntekijän vuosiansioita sivukuluineen.

4

THL, 2012, Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät?, Helsinki
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Tukiperhe, jonka piirissä arvioidaan olevan lähiaikoina noin viisi säkyläläistä lasta. 1 pv/1 lapsi= 45 €
 Esimerkiksi yksi viikonloppu joka kuukausi tukiperheen luona muutaman vuoden ajan 
((2 pv* 12 kk)* 45 €)* 5 lasta= 5400 €* 6 vuotta = 32 400 €, joka vastaa melkein yhden lähihoitajan vuosiansioita sivukuluineen.
Asumispalvelu, eli avustamista päivittäisissä askareissa. 1 kk/1 henkilö= ~900 €  Palvelua käytetään noin
kymmenen kuukauden ajan  900 €* 10kk= 9000 €.

Lastensuojelun suurimmat kustannukset syntyvät kuitenkin lähes aina silloin, kun lapsi joudutaan sijoittamaan kodin ulkopuolelle:
Säkylässä kodinulkopuolelle sijoitetut neljä lasta ovat kaikki sijoitettu perheeseen, joka on lasten sijoituksissa edullisin vaihtoehto. Sijoitus perheeseen kustantaa yhden lapsen kohdalla noin 1200 €/kk  Neljän lapsen sijoitus, esimerkiksi kuudeksi vuodeksi  (1200 €* 12 kk)*4 lasta= 57 600€* 6 vuotta= 345 600 €
Nykyinen sijoitettujen lasten pieni määrä suhteessa lasten, nuorten sekä perheiden oirehdinnan yleiseen
kehitykseen pitää nykyrakenteet huomioiden varautua tulevaisuudessa sijoituksien määrän kasvuun. Lisäksi
seuraavassa on eritelty vielä muutamia sijoitusvaihtoehtoja, jotka saattavat tulevaisuudessa olla todellisia
vaihtoehtoja.
Lastensuojelun laitoshoito, jossa on psykiatrian osaamista ~187 000 €/ 2 vuotta/ 1 lapsi
Lastensuojelun laitoshoito, jossa on päihdeosaamista ~140 000 €/ 1,5 vuotta/ 1 lapsi
Ammatillinen perhekotiin ~59 000 €/ 1 vuosi/ 1 lapsi, jolloin esimerkiksi yhden perheen kolmen lapsen
sijoitus kymmeneksi vuodeksi  (59 000 € vuosi* 3 lasta)= 177 000 €* 10 vuotta= 1 770 000 €
5

5
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4.0 ”Viisitasomalli” Säkylässä – palvelujärjestelmä
Lastensuojelulain mukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa tulee olla kuvaus lastensuojelulain
mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä. Säkylässä
palvelujärjestelmä kuvataan Oulun seudulta tutuksi tulleessa ”viisitasomallissa”, josta voidaan helposti eritellä hyvinvoinnin rakentumisen tärkeimmät alueet.

”Viisitasomallin” mukaan hyvinvointi rakentuu 1. ja 2. tasolla eli pääasiassa arjen kehitysyhteisöissä sekä
kaikille yhteisissä peruspalveluissa. Kunnan voimavarat tulisikin tulevaisuudessa keskittää entistä tehokkaammin kahden ensimmäisen tason tukemiseen ja vahvistamiseen, jotta kuntalaisten hyvinvoinnin perusta olisi turvattu. Tukemisen ja vahvistamisen keinot eritellään tarkemmin viidennessä luvussa.
Lisäksi ensimmäisien tasojen tukemiseen liittyy häiriökeskeisten palveluiden rooli tukijana. Seuraavan sivun
kuva selkeyttää tätä roolia.

10

Asuinalueiden ja arjen kehitysyhteisöjen sekä yhteisten peruspalveluiden tukeminen

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujärjestelmän kehittämisessä on tulevaisuudessa suunnattava voimavaroja peruspalveluiden tukemiseen sekä pyrittävä irtaantumaan häiriökeskeisestä ajattelusta, jossa pyritään
kehittämään toimintamallit jo syntyneisiin ongelmiin, kun tulevaisuudessa pitäisi kehittää malleja ongelmien syntymisen estämiseksi.
Peruspalvelujen ja kasvuyhteisöjen tukemista kehitetään mm. keskittämällä muutamien erityisten palveluiden voimavaroja enemmän peruspalveluihin eli pois häiriökeskeisestä toiminnasta.
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5.0 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen tulevaisuudessa
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamisen painopisteet on asetettu hyvinvointisuunnitelman alun indikaattoreiden sekä alaluvussa 5.1 esitettävien uhkakuvien mukaan. Pääpaino tulevaisuudessa on varhaisella
ja perheiden kokonaisvaltaisella tukemisella.

5.1 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin uhkakuvat
Seuraavassa tarkastellaan muutamia hyvinvoinnin uhkakuvia, joihin pitää tulevaisuudessa kiinnittää huomiota entistä enemmän. Uhat ovat muotoutuneet hyvinvointisuunnitelman tekemisen aikana ammattilaisten haastatteluissa sekä kunnan tilanteen arvioinnissa.

Kunnan perheystävällisyyden varmistaminen on tärkeä asia, joka liittyy lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä
kunnan omiin strategisiin tavoitteisiin. Hyvinvoinnin kannalta perheystävällisyys hahmottuu ”viisitasomallissa”, jossa asuinalueet ja ympäristöt luovat perustan hyvinvoinnin rakentumiselle. Kunta voi tällöin antaa
oman panoksensa perheiden ja lasten kehitysyhteisöjen tukemiseen vahvistamalla ensimmäisiä tasoja.

Peruspalveluiden ja erikoistuneiden sekä erityisten palveluiden eriytyminen toisistaan hahmottuu myös
”viisitasomallissa”. Ammattilaisten tulisi keskittyä mallin mukaiseen toimintaan, jossa erikoistuneiden ja
erityisten palveluiden rooli muodostuisi peruspalveluiden tukijana eikä ainoastaan häiriökeskeisenä toimijana. Lisäksi peruspalvelujen toimijoiden pitää nähdä erikoistuneiden palveluiden ammattilaiset kumppaneinaan.

Sosiaalityön lastensuojelun ja sen toimenpiteiden määrän kasvu viime vuosien aikana on erittäin tärkeä
asia, johon hyvinvoinnin edistämistä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota. Sosiaalityön lasten12

suojelun kasvu kertoo yhtäältä hyvinvoinnin heikentymisestä, rakenteiden vääristymisestä ja varhaisen
tuen puutteesta. Tulevaisuudessa hyvinvoinnin edistäminen pitäisi nähdä kokonaisvaltaisempana, jossa
kohteena on koko perhe, mukaan lukien vanhemmat. Tärkeää on myös, että ongelmiin puututtaisiin varhaisessa vaiheessa, jotta vältyttäisiin oireiden kasaantumiselta, joka tarkoittaa usein lastensuojelun toimenpiteitä.

Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää muutoksia strategisessa ajattelussa, joka mahdollistaa
kokonaisvaltaisen kehittämisen. Tärkein kehittämisen painopiste, jolla lasten ja nuorten hyvinvointi voidaan
turvata, on varhainen, ennaltaehkäisevä puuttuminen ongelmiin. Jos hyvinvointia rakentavissa toimenpiteissä keskitytään ainoastaan häiriökeskeiseen toimintaan ja unohdetaan varhainen tuki, tulee lastensuojelun asiakkuudet kasvamaan erittäin paljon.

5.2 Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet

Perheiden kokonaisvaltainen ja varhainen tukeminen
Lasten ja nuorten tukemisessa on erittäin tärkeää ottaa huomioon kokonaisvaltainen tuki, jossa ongelma
nähdään lähtevän perheestä eikä ainoastaan lapsesta. Tällöin tukea ei voida kohdistaa ainoastaan lapsiin ja
nuoriin vaan yhtäläiset tukimuodot pitää turvata myös lasten vanhemmille, jotka ovat lasten ja nuorten
hyvinvoinnin tärkeimmät rakentajat.
Myös varhainen tukeminen pitää ottaa periaatteeksi, jonka mukaan palvelujärjestelmää tulisi kehittää.
Lasten, nuorten ja perheiden ongelmiin pitää pystyä reagoimaan entistä aikaisemmin, jotta vältytään lastensuojelun nopealta kasvulta.
Toimenpiteet:
Toimenpide
Tukihenkilön palkkaaminen varhaisen tuen
tehostamiseksi perheissä

Aika
Jatkuva

Vastuutaho
Perusturvajohtaja

Mittari
Tavoitetut perheet/
lastensuojelu asiakkuuksien määrä

Tukihenkilön tehtäviä on mm. perheiden pariin jalkaantuminen, erilaisten kerhojen järjestäminen ongelmien kanssa elävien perheiden lapsille, vanhempien tukeminen arjen pyörittämisessä sekä avoimien ja maksuttomien urheilu- ja harrastetapahtumien järjestäminen. Lisäksi tukihenkilö pyrkisi tekemään tiivistä yh13

teistyötä lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivien ammattilaisten kanssa ja juurruttamaan yhteistyölähtöistä työnkuvaa, jossa ongelmat nähdään entistä tehokkaammin.
Toiminnan tavoitteena on vahvistaa varhaisen tuen järjestelmää, jolla pystytään hillitsemään lastensuojelun
kasvua.

Toimenpide
Vertaistukiryhmien
perustaminen vanhemmille

Aika
Jatkuva

Vastuutaho
Kotihoidon
perhetyöntekijä

Mittari
Osallistuneet perheet

Perheiden kokonaisvaltaisen tuen tehostamiseksi pitää tulevaisuudessa rakentaa palvelujärjestelmä sellaiseksi, joka ottaa huomioon myös perheen vanhemmat. Vertaistukiryhmien avulla vanhemmat pääsevät
jakamaan kokemuksiaan samassa tilanteessa eläville aikuisille ja voimaantumaan kokoontumisten avulla.
Ohjattujen kokoontumisten tavoitteena on vahvistaa vanhempien kasvatusosaamista sekä tukea perheitä
vanhempien kautta.

Toimenpide
Vanhempien tehokkaampi tukeminen
koulussa ja päiväkodissa

Aika
Jatkuva

Vastuutaho
Rehtorit/päiväkotien
johtajat

Mittari

-

Vanhempien tukeminen pitää olla tietoista toimintaa päiväkodeissa ja kouluissa. Kun lapsen ongelmat ja
oireet alkavat, pitää päiväkotien ja koulujen ammattilaisten suunnata huomionsa entistä tehokkaammin
lasten vanhempiin/vanhempaan. Tällöin tukeminen kohdistuu henkilöön, joka lapsen hyvinvointia pääasiassa rakentaa.

Toimenpide
Avoimen varhaiskasvatustoiminnan
tehostaminen/
aloittaminen

Aika
Jatkuva

Vastuutaho
Sivistysjohtaja

Mittari
Kävijöitä avoimissa
tapaamisissa

Avoimella varhaiskasvatuksella pyritään perheiden varhaiseen ja ennaltaehkäisevään tukemiseen, jossa
osallisena ovat lapset ja vanhemmat. Toimenpiteen toteuttaminen on mahdollista seurakunnan PESUEhankkeen toimintojen vakinaistamisella tai perustamalla uusia avoimen varhaiskasvatuksen muotoja.
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Kunnan perheystävällisyyden vahvistaminen ja kasvuyhteisöjen tukeminen
Kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, pitää perheystävällisyyden edistämisen olla ensisijainen
tavoite kaikessa kunnan toiminnassa. Perheystävällisyyttä edistetään esimerkiksi vahvistamalla ja tukemalla
kasvuyhteisöjä, jotka vaikuttavat välittömästi lasten ja nuorten hyvinvointiin.
Toimenpide
Lapsivaikutuksen
huomioon ottaminen
kaikessa kunnan
päätöksenteossa

Aika
Jatkuva

Vastuutaho
Viranhaltijat,
luottamushenkilöt

Mittari
-

Lapsivaikutuksen huomioon ottaminen tarkoittaa, että kaikessa päätöksenteossa, jota kunnassa toteutetaan, arvioidaan aina, miten päätös vaikuttaa säkyläläisiin lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Arviointia tehdään
poikkihallinnollisesti jokaisessa hallintokunnassa. Mahdolliset vaikutukset tulisi kirjata pöytäkirjoihin.
Toimenpiteellä pyritään parantamaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä tehostamaan Säkylän
imagoa perheistä välittävänä kuntana.

Toimenpide
Avoimia yleisövuoroja kunnan
liikuntapaikoissa

Aika
Jatkuva

Vastuutaho
Liikuntasihteeri

Mittari
Kävijä määrät

Avoimien liikunta- ja harrastevuorojen avulla osallistetaan säkyläläisiä lapsia ja nuoria mukaan ilman, että
heidän pitää sitoutua minkään seuran toimintaa. Matalankynnyksen harrastusmahdollisuuksilla pyritään
innostamaan entistä enemmän lapsia ja nuoria harrastusten piiriin, jotka osaltaan rakentavat heidän hyvinvointia.
Monipuolisten liikuntamahdollisuuksien turvaaminen edesauttaa kunnan perheystävällisyyden kehittymistä
sekä tekee Säkylään muuttaville sopeutumisen helpommaksi.

Toimenpide
Sähköinen palveluopas kunnan perheille,
lapsille ja nuorille

Aika
2013 aikana,
päivitetään
tarvittaessa

Vastuutaho
Perusturvajohtaja

Mittari
Tuotetut oppaat/
päivitykset

Jotta perheillä olisi helppoa hahmottaa kunnan palvelujärjestelmä, tulee vuoden 2013 aikana tuottaa internetiin sähköinen palveluopas, jota päivitetään tarpeen vaatiessa.
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Toimenpide
PESUE-hankkeen
onnittelukäyntien
vakinaistaminen ja
laajentaminen

Aika
Jatkuva

Vastuutaho
Perhetyöntekijä

Mittari
Käyntimäärät

Seurakunnan PESUE-hankkeen onnittelukäynnit vastasyntyneiden perheisiin ovat erinomainen tapa antaa
välittävä kuva kunnasta ja tehdä perheiden ammattilaiset tutuiksi kaikille kuntalaisille, jotka saavat lapsen.
Hyvän tavan ylläpitämistä olisi myös hankkeen loputtua tärkeä jatkaa ja laajentaa kuntaan muuttaviin perheisiin.

Toimenpide
Ulkoalueiden ja elinympäristöjen parantaminen lapsi ja perhe
ystävällisemmäksi

Aika
Jatkuva

Vastuutaho
Tekninenjohtaja

Mittari
Toteutetut parannukset

”Viisitasomallin” mukaan hyvinvointi rakentuu kahdella ensimmäisellä tasolla, joista ensimmäiseen lukeutuvat elinympäristöt. Perheystävällisyyden korostamiseksi pitää tulevaisuudessa kiinnittää entistä enemmän huomiota ympäristöjen ylläpitoon sekä niiden lapsiystävällisyyteen. Ulkoalueiden ja muiden elinympäristöjen kohentamisella on merkittävä yhteys perheiden hyvinvoinnin rakentumiselle.

Toimenpide
Aika
Vahvistetaan yhteistyötä Jatkuva
3. sektorin kanssa

Vastuutaho
Johtavat viranhalijat

Mittari
Yhteistyömuodot

Jotta kunnalla olisi paremmat mahdollisuudet tukea perheitä, lapsia ja nuoria tulee yhteistyötä 3. sektorin
kanssa vahvistaa. Järjestöt ym. tulee tulevaisuudessa ymmärtää tärkeinä kumppaneina, joiden avulla kuntalaisten hyvinvointi saadaan korkealle ja kunta selviämään lastensuojelun kasvavasta menopaineesta.
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Ammattilaisten välisen yhteistyön vahvistaminen
Yleisen hyvinvoinnin perusta rakentuu lasten, nuorten ja perheiden kanssa työtätekevien ammattilaisten
saumattomalla yhteistyöllä. Palvelurakenteiden toimivuus edellyttääkin yhteistyön vahvistamista, jotta
tulevaisuudessa voidaan vastata entistä tehokkaammin lasten, nuorten ja perheiden huoliin.
Toimenpide
Lasten, nuorten ja
perheiden hyvinvointiin merkittävästi
liittyvien prosessien
avaaminen

Aika
Jatkuva

Vastuutaho
Perusturvajohtaja

Mittari
Muodostetut/julkistetut
prosessit

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin liittyvien prosessien avaamisella tehdään ammattilaisten työ
entistä läpinäkyvämmäksi. Toimintamallien ja -tapojen avaamisella tiivistetään myös ammattilaisten välistä
yhteistyötä ja opitaan tuntemaan toisten menetelmät ja toimintatavat. Prosessien muodostaminen toimii
myös tehokkaana kehitystyönä, jossa suunnitteluun kokoontuu monen eri sektorin toimijoita.
Lisäksi toimintamallien avaaminen antaa kuntalaisille mahdollisuuden tutustua paremmin ammattilaisten
toimintatapoihin, koska valmiit prosessit julkaistaan kaikkien arvioitavaksi.

Peruspalveluiden vahvistaminen ja tukeminen
Kuten neljännessä luvussa todetaan, pitää palvelurakenteen kehittämisen suunnata peruspalveluiden vahvistamiseen, jossa lapsen, nuoren ja perheen hyvinvointi pääasiassa rakentuu.
Toimenpide
Resurssien oikeaoppinen kohdistaminen
ja peruspalveluiden
jatkuva kehittäminen

Aika
Jatkuva

Vastuutaho
Johtavat viranhaltijat
Luottamushenkilöt

Mittari
Peruspalveluihin
liittyvien muutosten
toteuttamiset

Jotta ”viisitasomallin” mukainen kehitys olisi Säkylässä mahdollista, pitää kunnan johtavien viranhaltijoiden
ja luottamushenkilöiden huomioida päätöksissään hyvinvointisuunnitelman mukainen malli, jossa voimavarat ovat ensisijaisesti asetettava peruspalveluita tukeviksi.

Toimenpide
Erikoistuneiden ja
erityistason palveluiden
roolit peruspalveluita
tukeviksi

Aika
Jatkuva

Vastuutaho
Perusturvajohtaja
Sivistysjohtaja
(ammattilaiset)
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Mittari
Toteutetut toimenpiteet
ja toimenkuva
muutokset

Erikoistuneiden ja erityistason palveluiden tulee jatkossa keskittyä ”viisitasomallin” mukaisesti peruspalveluita tukeviksi. Eri sektorien ammattilaisten on löydättävä toiminnastaan tavat, joilla se pystyy tukemaan
peruspalveluiden rakennetta oman työnsä lisäksi.

Toimenpide
Integroidun erityisryhmän perustaminen
päivähoitoon

Aika
Jatkuva

Vastuutaho
Sivistysjohtaja

Mittari
Erityisryhmän
perustaminen/toiminnan
tulokset/asiakasmäärä

Integroidun erityisryhmän perustaminen päivähoitoon on yksi tapa tukea peruspalveluita. Ryhmän perustamisella annetaan varhaista tukea erityislapsille peruspalveluiden piirissä.
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3.0 Seuranta ja arviointi
Seurannan ja arvioinnin toteuttaminen voidaan jakaa kahteen osaan: 1. lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraaminen sekä 2. hyvinvointisuunnitelman toteuttamisen onnistumisen arviointi.
1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraamiseen pitää tulevaisuudessa käyttää ensisijaisesti toisessa
luvussa esiin nostettuja indikaattoreita sekä teoksen liitteenä olevia muita indikaattoreita. Edellä
mainittujen muuttujien avulla voidaan muodostaa kattava kuvalasten ja nuorten hyvinvoinnista.
2. Hyvinvointisuunnitelman toteuttamisen arvioimiseen on viidennessä luvussa nostettu jokaisen toimenpiteen perään mittari, joka mittaa toimenpiteen onnistumista. Kyseisten mittareiden avulla
pystytään myös seuraamaan, miten sitoutuneita kunnan viranhaltijat ovat hyvinvointisuunnitelman
toteuttamiseen.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja hyvinvointisuunnitelman seuraamisen ja arvioinnin tulee olla aktiivista
toimintaa, jota tulee toteuttaa useamman kerran vuodessa. Arvioinnin ja seurannan tulee tapahtua viranhaltijoilta, luottamushenkilöiltä ja muilta kunnan työntekijöiltä, jotka työskentelevät lasten ja nuorten hyvinvoinnin hyväksi.
Lisäksi on tärkeää arvioida ja seurata, miten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden muutokset näkyvät hyvinvoinnin yleisessä tarkastelussa.
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1. liite Palvelujärjestelmä elämänkaarijanana
k
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Lastenneuvola

2. liite Lasten ja nuorten hyvinvointiin
keskeisimmin liittyvät palvelut

Lastenneuvolan tehtävänä on edistää alle
kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä
terveyttä ja hyvinvointia. Neuvolassa seurataan lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista
kasvua ja kehitystä. Lisäksi tuetaan vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä
parisuhteen hoitamisessa.

Äitiysneuvola
Äitiysneuvolan tavoitteena on turvata odottavan äidin, sikiön ja koko perheen mahdollisimman hyvä terveys. Äitiysneuvolan tehtävä
on ohjata, valmentaa ja neuvoa odottavaa
äitiä ja perhettä raskauden aikana, synnytykseen ja vanhemmuuteen valmistautumisessa.
Lisäksi tehtävänä on etsiä mahdollisia riskitekijöitä, raskauden esiin tuomia sairauksia ja
muita poikkeavuuksia. Äitiysneuvolaa on
myös pyritty kehittämään moniammatilliseksi
ja toiminnan painopisteitä vanhemmuuteen,
parisuhteeseen, varhaiseen vuorovaikutukseen sekä sosiaaliseen verkostoitumiseen.

Lastenneuvolassa edistetään lapsen kasvunja kehitysympäristön sekä perheiden elintapojen terveellisyyttä. Lisäksi ohjataan ja neuvotaan sairaan lapsen hoidossa sekä ohjataan
lapsi tarvittaessa muille asiantuntijoille. Perheet saavat myös tietoa rokotuksista ja lapsille annetaan kansallisen rokotusohjelman
mukaiset rokotteet. Neuvolassa pyritään havaitsemaan lapsiperheiden erityisen tuen
tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään tarkoituksenmukainen tuki ja apu.

Lasta odottavalle perheelle tehdään vähintään yksi laaja terveystarkastus, joka sisältää
koko perheen hyvinvointikartoituksen. Kaikille synnyttäjille tehdään myös 1–3 kotikäyntiä
synnytyksen jälkeen. Määräaikaistarkastuksissa seuloutuu riskiäitejä ja - perheitä, joiden
hoito vaatii lisätyötä ja lisätarkastuksia (mm.
verenpaine, raskausdiabetes, masennus,
päihde- ja sosiaaliset ongelmat). Heitä on
noin 15 % äitiysneuvolan asiakkaista. Äitiysneuvolassa on käytössä myös tweak -kysely
(raskaus ja päihteet haastatteluseula) sekä
epds -mielialalomake. Jos asiakas tarvitsee
mahdollisia jatkotutkimuksia, lisätukea tai –
hoitoa, tehdään yhteistyötä muiden palvelualueiden kanssa (neuvola psykologi tai psykiatrinen sairaanhoitaja, A-klinikan sairaanhoitaja, perheneuvola, synnytyssairaalan HALvastaanotto tai psykiatrian poliklinikka).

Valtioneuvoston asetuksen mukaan alle kouluikäiselle tehdään yhteensä vähintään 15
terveystarkastusta, joista laajoja terveystarkastuksia on 4 kk:n, 18 kk:n ja 4v:n iässä. Ensimmäisen ikävuoden aikana lapselle tehdään
vähintään yhdeksän terveystarkastusta, joihin sisältyy kaksi lääkärin tarkastusta ja yksi
(4 kk) laaja terveystarkastus. Ensimmäisen
ikävuoden jälkeen on vähintään kuusi terveystarkastusta, joista kaksi (18 kk, 4 v) on laajoja.
Neuvolatarkastuksiin on myös sisällytetty
ehkäisevän suun terveydenhuolto. Perheitä
opastetaan ruokatottumuksissa, hampaiden
harjauksessa sekä fluori ja ksylitolivalmisteiden käytössä.

24

Perhesuunnitteluneuvola

lähetteellä erikoissairaanhoitoon. Psyykkisissä asioissa oppilas ohjautuu ensisijaisesti psykologille.

Perhesuunnitteluneuvola palvelee säkyläläisiä nuoria seksuaaliterveyden ylläpidossa.
Tavanomaisia palveluita ovat neuvonta (mm.
mahdollisuus keskustella perheen suunnittelusta), kuukautisten hoito, raskauden ehkäisyneuvonta, jälkiehkäisy ja sukupuolitautien
hoito.

Koulujen tämän hetkinen ennaltaehkäisevä
mielenterveystyö on pitkälti kouluterveydenhoitajien ja terveyskeskuspsykologin varassa.
Erityispalveluja tarvittaessa otetaan yhteys Aklinikan perheneuvolaan tai lähetteellä lasten
ja nuorten psykiatriseen erikoissairaanhoitoon. Sosiaalisissa asioissa tehdään yhteistyötä oppilaan luokanvalvojan, rehtorin, terveyskeskuspsykologin ja lastensuojelun henkilöstön kanssa (poissaolot, koulukiusaaminen,
päihteet, lastensuojelulliset huolet) sekä psykiatrian erikoissairaanhoitajien kanssa. Kriisitilanteissa yhteistyötä tehdään seurakunnan
ja Rauman Kriisikeskuksen työntekijöiden
kanssa.

Perusopetus – oppilashuolto/kouluterveydenhuolto
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto:
Kouluterveydenhuollon tehtävänä on oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.
Kouluterveydenhuollon tulee myös osallistua
erityistä tukea vaativien oppilaiden hoitoon,
osallistua koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseen sekä koulujen työolojen ja turvallisuuden valvontaan ja parantamiseen. Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa.

Oppilashuolto:
Kaikissa Säkylän kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä. Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja
nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuolto on sekä
yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja
kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja
ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia.

Terveystarkastuksissa pyritään hoidettavissa
olevien poikkeamien varhaiseen toteamiseen, arvioidaan jatkotutkimusten, tuen ja
hoidon tarvetta sekä ohjataan tarvittaessa
jatkohoitoon. Havaittu tarpeenmukainen tuki
järjestetään viiveettä. Erityisesti huomiota
kiinnitetään lapsen ja nuoren mielipiteiden ja
kokemusten kuulemiseen. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa esille nousevat lapsuusiässä yleiset allergiset sairaudet; tules – ja
liikuntaelimistön oireet ja isona osana psyykkiset ja sosiaaliset ongelmat.

Oppilashuollolla edistetään välittämisen,
huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen
toimintakulttuuria kouluyhteisössä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen
mahdollisuus. Oppilashuollolla tuetaan yksilön ja yhteisön toimintakyvyn säilyttämistä
fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa.

Mikäli oppilaan tavattaessa tulee esiin lisäselvittelyjä vaativia asioita, ohjataan oppilas
jatkohoitoon. Fyysisissä asioissa voidaan ottaa yhteys terveyskeskukseen tai lääkärin
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Oppilashuollolla edistetään lapsen ja nuoren
oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä. Oppilashuollon tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimis- vaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja
poistaminen mahdollisimman varhain. (Säkylän perusopetuksen rakenteen kehittämisvaihtoehtoja 2010–2015)

kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Tuen
tarvetta arvioidaan säännöllisesti vanhempien ja henkilöstön yhteistyönä.
Tuen perustana ovat yhdessä kodin kanssa
sovitut tavoitteet, jotka tukevat lapsen kokonaisvaltaista kasvua. Tarvittaessa tuki suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisena
yhteistyönä. Tuen järjestämisen lähtökohtana
ovat lapsen vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Lapsen tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan ja vähäisestä vahvempaan.

Varhaiskasvatus
Säkylän kunnan varhaiskasvatussuunnitelma
(vasu) antaa yleiset linjaukset kaikelle kunnalliselle varhaiskasvatukselle.

Lapsen näkökulmasta on tärkeää, että tuen
tarve tunnistetaan mahdollisimman varhain
ja lapselle järjestetään hänen kasvuaan, kehitystään ja oppimistaan edistävä varhaiskasvatusympäristö sekä mahdollinen muu
tarvittava tuki heti tuen tarpeen ilmettyä.
Mitä aikaisemmin lapsi saa tarvitsemaansa
tukea, sitä paremmin voidaan välttää vaikeuksien lisääntyminen. Huomiota kiinnitetään
kasvun ja oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen.

Myös jokaisessa yksikössä on oma varhaiskasvatussuunnitelma, jossa kuvataan yksiköissä toteutettavaa varhaiskasvatusta. Säkylän perhepäivähoidon vasu ohjaa niin kotona
työtä tekeviä perhepäivähoitajia kuin ryhmiksiäkin.
Säkylässä jokaiselle lapselle tehdään lapsen
henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan lapsen aloitettua
päivähoidon ja sitä päivitetään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan useammin.

Perhepäivähoito:
Säkylässä kaikki kunnallisessa päivähoidossa
olevat alle 3-vuotiaat lapset hoidetaan perhepäivähoidossa. Perhepäivähoitopaikkoja
on mahdollista saada sitä vanhemmillekin
alle kouluikäisille lapsille. Perhepäivähoidosta
vastaa perhepäivähoidon ohjaaja.

Varhaiskasvatuksen lähtökohtana on kaikille
lapsille yhtäläinen ja laadukas varhaiskasvatus, jossa lasten erilaisiin tuen tarpeisiin vastataan monipuolisesti. Laadukas varhaiskasvatus takaa jokaiselle lapselle kasvua ja kehitystä tukevan perustan.

Omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia on eri puolilla kuntaa Luvalahdelta
Pyhäjoelle. Aivan Säkylän keskustassa Pastorintiellä toimii kaksi ryhmäperhepäiväkotia:
päiväryhmis Leppis ja vuororyhmis Kastehelmi. Vuororyhmis on tarkoitettu vuorohoitoa
tarvitseville lapsille ja on avoinna maanan-

Lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa jaetaan kasvun ja oppimisen tuen yleiseksi, tehostetuksi tai erityiseksi tueksi. Tukemisen
lähtökohtana on vanhempien ja kasvatushenkilöstön yhdessä tehdyt havainnot lapsen
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taista perjantaihin tarpeen mukaan aamusta
myöhäiseen iltaan. Vuororyhmiksessä toimii
kolme hoitajaa, joista yksi toimii vastaavana
ryhmäperhepäivähoitajana. Päiväryhmiksessä
toimii tällä hetkellä kaksi hoitajaa. Viikonloppu- ja yöhoitoa ostetaan sitä tarvittaessa päiväkoti Suvituulesta Eurasta.

seensä ja oppimiseensa vertaisryhmältä. Päiväkodit ja alkuopetus tekevät yhteistyötä,
mikä osaltaan helpottaa pienen koululaisen
koulupolun aloittamista.
Esiopetus:
Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna eli
pääsääntöisesti kuusivuotiaana. Esiopetukseen osallistuminen on lapselle vapaaehtoista
ja siitä päättää lapsen huoltaja. Säkylässä
esiopetus järjestetään päiväkodeissa.

Perhepäivähoito on kodinomaista, pienessä
ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa, jossa korostuvat perushoito ja leikki.
Päiväkodit:
Säkylän päiväkodeissa on hoidossa kolme
vuotta täyttäneitä lapsia. Päiväkodit ovat
avoinna klo 6.30–17.00. Päiväkotien hallinnosta ja pedagogisesta johtajuudesta vastaavat lapsiryhmässä toimivat päiväkotien johtajat. Päiväkotien lastentarhanopettajilla on
päävastuu varhaiskasvatuksen pedagogiikan
toteuttamisesta.

Seurakunnan/kolmannen sektorin lapsi- ja
nuorisotyö
Vauvakerho: Seurakunnan vauvakerho on
tarkoitettu
(vastasyntyneistä
noin
1vuotiaille) vauvoille ja äideille sekä odottaville äideille. Vauvakerho on ilmaista ja avointa
varhaiskasvatustoimintaa, johon ei tarvitse
ilmoittautua. Vauvakerho tarjoaa äideille
vertaisryhmän. Siellä on mahdollisuus tavata
toisia samassa elämäntilanteessa olevia ja
jakaa yhteisiä kokemuksia kahvikupposen
ääressä. Perheen leikki-ikäiset sisarukset ovat
myös tervetulleita mukaan. Vauvakerho kokoontuu maanantaisin Pytingillä.

Säkylän kolme päiväkotia sijaitsevat eri puolilla kuntaa: Huovinrinteen päiväkoti Moision
alueella, Keskustan päiväkoti keskustaajamassa ja Onnimannin päiväkoti IsoVimmassa. Huovinrinteen päiväkodissa on
yksi kokopäiväryhmä, Leppäkertut. Keskustan
päiväkodissa toimii kolme ryhmää: kokopäiväryhmä Mansikat sekä osapäiväryhmät
Mustikat ja Omput. Osapäiväryhmien toiminta-aika on klo 9.00–13.00. Onnimannissa on
kaksi kokopäiväryhmää: pienet Puput ja eskarit.

Perhekerho: Perhekerho on seurakunnan
kerho alle kouluikäisille lapsille ja heidän
vanhemmille, isovanhemmille ja hoitajille.
Perhekerho on ilmaista ja avointa varhaiskasvatustoimintaa, johon ei tarvitse ilmoittautua. Perhekerho tarjoaa ohjelmallisen tuokion leikin, laulun, askarteluna ja seurustelun
merkeissä. Perhekerho kokoontuu tiistaisin
Pytingillä.

Päiväkodissa lapsen kanssa työskentelee koulutettu henkilökunta, mikä takaa hoidon, kasvatuksen ja opetuksen laadun. Päiväkodeissa
on
asianmukaiset,
varhaiskasvatukseen
suunnitellut tilat, jotka mahdollistavat monenlaisen ohjatun ja vapaan toiminnan. Päiväkodissa lapsi saa tukea kasvuunsa, kehityk-

Päiväkerhot: Päiväkerhotyö on kirkon kasteopetusta. Toimintaa ohjaavat kristilliset ar27

vot, ja lapsi nähdään ainutlaatuisena ja kallisarvoisena. Päiväkerho on lasta varten –
hänen kasvunsa ja oppimisensa tueksi. Päiväkerhojen ryhmät 4-5 -vuotiaat ryhmä kokoontuu kaksi kertaa viikossa Pappilan ja
Moision kerhopisteessä ja 3-vuotiaiden Palleroryhmä kokoontuu kerran viikossa Pytingillä.

Nuorisotoimi
Etsivä nuorisotyö: 1.1.2011 astui voimaan
nuorisolain muutos, jossa todetaan, että
kunnan on tarvittaessa toteutettava etsivää
nuorisotyötä. Etsivän nuorisotyön tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin.

Avoin iltaperhekahvila: Avoin iltaperhekerho
on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja
heidän vanhemmille. Avointa ja ilmaista varhaiskasvatustoimintaa, johon myös työssäkäyvät ja isät pääsevät helpommin osallistumaan. Avoin iltaperhekerho toimii lähes kokonaan vapaaehtoisvoimin. Vapaata yhdessäoloa, leikkiä ja iltapala. Avoin iltaperhekahvila kokoontuu torstaisin Pytingillä.

Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa
nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.
Etsivää nuorisotyötä kohdennetaan ensisijaisesti koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolelle jääneille nuorille. (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
Nuortenillat kolme kertaa viikossa: Säkylän
kunnan nuorisotoimi tarjoaa n. 13–17 vuotiaille nuorilla avoimia nuorteniltoja kolme
kertaa viikossa kunnan nuorisotiloissa. Tarkoituksena on tukea nuorten mahdollisuuksia
kokoontua turvallisesti.

Onnittelukäynnit: Pesue-hankkeen vetäjä käy
perheiden luvalla onnittelemassa kaikkia noin
neljän kuukauden ikäisen lapsen vanhempia
heidän kotonaan. Onnittelukotikäynnin tarkoituksena on tuoda perheelle positiivinen
viesti ja toivottaa uusi säkyläläinen tervetulleeksi kuntaan. Perhe saa myös lahjan Pesuehanketta tukevalta tai siinä mukana olevalta
taholta.

Yökahvila Walkers perjantaisin: Säkylän kunta
ylläpitää yhteistyössä seurakunnan kanssa
yökahvilaa Walkersin tiloissa n. kolmetoista
vuotta täyttäneille nuorille. Yökahvila perustuu Aseman lapset ry:n toimintamuotoon,
jonka tarkoituksena on mahdollistaa aikuisten ja nuorten hyväksyvä ja turvallinen kohtaaminen sekä edistää nuorten itsenäistymistä ja kasvamista vastuullisiksi aikuisiksi.
(Aseman lapset ry)

Perhekahvila (MLL): MLL:N perhekahvila on
avointa ja ilmaista varhaiskasvatustoimintaa,
joka on tarkoitettu kotona lasten kanssa oleville vanhemmille, isovanhemmille ja hoitajille. MLL:N perhekahvila kokoontuu Pytingillä
keskiviikkoisin ja tarjoaa paikana leikkiin sekä
yhdessäoloon.

Nuorten työpaja: Työpajatoiminta on tarkoitettu säkyläläisille peruskoulunsa päättäneille
nuorille, jotka ovat työttöminä työnhakijoina
ja kaipaavat tekemistä, uusia tuttavuuksia
sekä tilaisuuden kokeilla ja opetella uusia
taitoja. Työpajalla työskennellessä voi miettiä
tulevaisuudensuunnitelmia ja suunnata sieltä

Lisäksi seurakunta järjestää useita erilaisia
harrastekerhoja sekä iltapäivätoimintaa lapsille ja nuorille. Myös retket ja leirit kuuluvat
seurakunnan toimintaan, joilla se tukee lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi Säkylässä.
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itseä kiinnostavaan koulutukseen, työpaikkaan tai työharjoitteluun. Työpajalla ohjaa,
neuvoo ja opastaa yksilövalmentaja.

sekä ohjausta lasten hoidossa ja kasvatuksessa. Perhetyöhön liittyy lisäksi perheiden palveluohjaus. Perhetyötä tekevät kotihoidon
perhetyöntekijä ja perheneuvoja. Palvelu on
tarkoitettu 0–13 vuotiaiden lasten perheille
ja se on maksutonta.

Syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja nuorille tukihenkilö toimintaa: Säkylän kunnan nuorisotoimi järjestää tukihenkilötoimintaa erityisessä syrjäytymisvaarassa oleville kouluikäisille.

Perheneuvojaa käytetään myös lastensuojelun avohuollollisena tukitoimenpiteenä sekä
tukihenkilönä nuorille, jotka tulevat asiakkaaksi psykiatrin kautta. Työskentelyn tavoitteena on tukea asiakasta arjesta selviytymisessä.

Time Out! -kohdennettu tukipalvelu kutsunnoissa, ja varusmiespalvelun keskeyttäville:
Toiminnassa hyödynnetään kutsuntojen tarjoamaa viimeistä mahdollisuutta tavoittaa
miesten koko ikäluokka. Kaikille kutsunnanalaisille tarjotaan tilaisuus hakeutua tukipalveluun, jota toteuttavat tehtävään koulutetut ohjaajat. Ohjaajat ovat kuntien sosiaali-,
terveys- ja nuorisoalan ammattilaisia, ja tukipalvelu on osa heidän perustyötään. Varusmiespalveluksen keskeytyessä Puolustusvoimien joukko-osastojen sosiaalikuraattorit
tarjoavat tukipalvelua varusmiespalveluksen
keskeyttäville miehille ja naisille ja tekevät
lähetteen yhdessä asiakkaan kanssa kotikunnan ohjaajalle. (THL)

Erikoissairaanhoito (SATSHP)
Satakunnan sairaanhoitopiirin yksiköt tukevat
toiminnallaan Säkylän kunnan omaa järjestelmää tarjoamalla lasten, nuorten ja perheiden terveydenhuollon palveluita.

Psykologin palvelut
Psykologin palvelut tavoittavat säkyläläiset
vanhemmat, lapset ja nuoret omassa toiminnassa. Terveyskeskuspsykologin palvelut alkavat perhevalmennuksesta, jossa hän toimii
asiantuntijana. Neuvola on myös tärkeä kanava psykologin palveluihin. Se ohjaa mm.
masentuneita, vastasynnyttäneitä äitejä psykologin palveluiden piiriin.

Etsivä kahvila: Säkylän kunnan nuorisotoimen
etsivä nuorisotyö järjestää yhteistyössä seurakunnan kanssa yhteiskoulun tiloissa joka
toinen maanantai kahvilatoimintaa tunnin
ajan, jossa nuorella on mahdollisuus tulla
juttelemaan huolistaan.
Kotihoidon perhetyö

Terveyskeskuspsykologin tehtäviin kuuluvat
myös kehitystason arviointi alle kouluikäisille
lapsille tarpeen vaatiessa sekä esikouluikäisille kouluvalmiuden yksilötutkimukset kiertävän erityislastentarhanopettajan suosituksesta. Lisäksi terveyskeskuspsykologi konsultoi
päiväkotien henkilökuntaa.

Perhetyö on ennaltaehkäisevää ja lapsiperheitä tukevaa työtä. Perhetyön tavoitteena
on tukea perheen arjesta selviytymistä ja
ehkäistä perheen tilanteen vaikeutuminen.
Perhetyön tuki voi olla vanhemmuuden ja
arjen hallinnan tukemista, lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tukemista
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Kouluissa toimiva koulupsykologi tavoittaa
myös säkyläläiset lapset ja nuoret. Hänen
tehtäviään ovat oppimistutkimukset tarvittaessa, tukikäynnit sekä eri-ikäisten lasten arviointi tarvittaessa.

vanhempien mahdollisuuksiin vastata niihin.
Selvitys tehdään siinä laajuudessa kuin tilanne vaatii. Se on tehtävä ilman aiheetonta
viivytystä ja selvityksen teosta vastaa sosiaalityöntekijä. (Sosiaaliportti, lastensuojelun käsikirja)
Avohuollon tukitoimet ovat lastensuojelun
ensisijaisia tukitoimenpiteitä. Lastensuojelulain 34 § mukaan sosiaalihuollosta vastaavan
toimielimen on ryhdyttävä avohuollon tukitoimiin viipymättä:

A-klinikkasäätiön perheneuvolapalvelut
A-klinikkasäätiön Kokemäen perhe- ja päihdeklinikka tarjoaa säkyläläisille perheille perheneuvolapalveluja Kokemäellä ja tarvittaessa myös Säkylässä. Tarkoituksena on auttaa
lasten ja nuorten kasvatukseen, kehitykseen,
perhe-elämään ja ihmissuhteisiin liittyvissä
asioissa. Perhettä autetaan myös järjestämällä psykologista ja sosiaalista tutkimusta, terapiaa ja neuvontaa.

1) jos kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät
turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä;
2) jos lapsi käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään.
Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on
edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä
sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja – mahdollisuuksia. Tukitoimet toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä lapsen ja
vanhempien, huoltajien tai muiden lapsen
hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kanssa. (Finlex, Lastensuojelulaki
13.4.2007/417) Avohuollon tukitoimia ovat
esimerkiksi toimeentulon ja asumisen turvaaminen, sosiaalityöntekijän neuvonta ja
ohjaus, avohuollon tukitoimena tapahtuva
sijoitus yms.

Perheneuvolassa käytetään psykologin ja
sosiaalityöntekijän työparia sekä tarvittaessa
myös perheterapeuttia. Perheneuvolaan voidaan hakeutua itse oma-aloitteisesti tai koulun/neuvolan yms. ohjauksesta. Tarkoituksena on auttaa koko perhettä.
(Perheneuvolaa käytetään myös lastensuojelun avohuollollisena tukitoimenpiteenä)
Kunnan sosiaalityö
Sosiaalityöntekijöiden tehtäviin lukeutuu
vahvasti lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen. Lapsiin ja nuoriin liittyviä toimia
tuotetaan lastensuojelun, lastenvalvojan palveluiden ja aikuissosiaalityön osa-alueilla.

Huostaanotto on lastensuojelutyön viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys. Se on toimenpide, jossa puututaan voimakkaasti lapsen perustuslaissa säädettyihin
oikeuksiin sekä toisaalta Euroopan ihmisoikeussopimuksen takaamaan perheen itsemääräämisoikeuteen. Siten se on oikeusturvakysymys sekä lapsen, perheen että työnte-

Lastensuojelu:
Lastensuojelun asiakkuus alkaa huolellisella
lapsen tilanteen kartoittamisella. Asiakkuuden alettua tehdään selvitys lapsen tai nuoren tilanteesta. Siinä selvitetään ja arvioidaan
lapsen suojelun ja tuen tarvetta suhteessa
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kijöiden kannalta. Huostaanottoon ja sijaishuoltoon turvaudutaan vain, jos kodin olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen uhkaavat vaarantaa vakavasti lapsen terveyttä
tai kehitystä. Lisäksi huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen voidaan ryhtyä vain,
jos avohuollon tukitoimet eivät ole olleet
mahdollisia, sopivia tai ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi. (Sosiaaliportti, lastensuojelun käsikirja)

Lastenvalvojanpalvelut:

Lastensuojelun toimenpiteistä voidaan myös
joutua käyttämään kiireellistä sijoitusta. Kiireellisen sijoituksen tarve voi syntyä esimerkiksi silloin, kun kodin olosuhteet tai puutteet
lapsen huolenpidossa välittömästi vaarantavat lapsen terveyttä tai kehitystä tai silloin,
kun lapsen huoltajat ovat väliaikaisesti kykenemättömiä hoitamaan lastaan. Lapsen vanhemmat voivat olla päihteiden vaikutuksen
alaisina tai eivät akuutin mielenterveysongelman syntymisen takia kykene huolehtimaan lapsesta. Lapsen voidaan myös perustellusti epäillä joutuneen pahoinpitelyn kohteeksi, jos vanhemmat eivät suostu tarvittaviin tutkimuksiin asian selvittämiseksi. Kyse
voi olla myös vanhempien onnettomuudesta
tai sairastumisesta. (Sosiaaliportti, lastensuojelun käsikirja)

Vanhemmat voivat tehdä sopimuksen lapsen
huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta.
Lapsen asuinkunnan lastenvalvoja vahvistaa
sopimukseen, jos se ei ole lapsen edun vastainen. Vahvistettu sopimus vastaa lainvoimaltaan tuomioistuimen antamaa ratkaisua.

Isyysasiat:
Lastenvalvoja huolehtii lapsen isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen liittyvistä asioista
silloin, kun lapsen äiti ei ole lapsen syntyessä
avioliitossa. Usein vanhemmille tehdään
myös sopimus yhteishuoltajuudesta.
Lapsen huolto, asuminen ja tapaamiset:

Vanhemmat voivat sopia
•lapsen huollon uskomisesta molemmille
vanhemmille yhteisesti tai yksin toiselle vanhemmalle
•lapsen asumisesta
•lapsen oikeudesta tavata ja pitää yhteyttä
siihen vanhempaan, jonka luona lapsi ei asu
(LHL 7-8 §)
Mikäli vanhemmat eivät pääse asiassa sopimukseen, on asia vietävä käräjäoikeuden
ratkaistavaksi.

Sijaishuollon päättymisen jälkeen toteutetaan jälkihuolto tukemalla sijaishuollossa
ollutta lasta tai nuorta, hänen vanhempiaan
ja huoltajiaan sekä henkilöä, jonka hoidossa
ja kasvatuksessa lapsi tai nuori on. Jälkihuollon tarkoituksena on helpottaa lapsen tai
nuoren kotiutumista sijaishuollosta tai helpottaa nuoren itsenäistymistä. Käytettävissä
ovat mitkä tahansa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, joita on järjestettävissä yksilöllisen jälkihuoltotarpeen perusteella. (Sosiaaliportti, lastensuojelun käsikirja)

Lapsen elatus:
Elatussopimuksen avulla turvataan lapsen
oikeus saada elatusta vanhemmaltaan, jonka
luona lapsi ei asu. Elatussopimukset vahvistetaan sosiaalitoimistossa.
Elatustuki maksetaan lapselle, jos lapsen
vanhempi on laiminlyönyt elatusavun mak31

samisen tai ei pysty sitä maksamaan. Elatustukea maksetaan myös lapselle, jolle ei ole
voitu vahvistaa isää. Lisäksi tukea maksetaan
silloin, jos elatusapu on määrätty pienemmäksi kuin elatustuki.

Aktivointisuunnitelma ja kuntouttava työtoiminta
Aktivointisuunnitelman laatimisen tavoitteena on löytää pitkään työttömänä olleelle polku työelämään. Aktivointisuunnitelmaan voidaan sisällyttää työllistymistä edistäviä työvoimatoimiston palveluja, erilaisia sosiaali-,
terveys-, koulutus-, ja kuntoutuspalveluja
sekä kuntouttavaa työtoimintaa. Se laaditaan
yhteistyössä työvoimatoimiston ja kunnan
sosiaalitoimen kanssa. Aktivointisuunnitelma
korvaa työnhakusuunnitelman ja siinä sovitaan myös, miten työvoimatoimisto ja kunnan sosiaalitoimi tukevat suunnitelman toteutuksessa.

Adoptio:
Säkylän kunta järjestää adoptiopalvelut Pelastakaa Lapset ry:n avulla. Adoptiosta kiinnostunut voi ottaa yhteyttä Pelastaa Lapset
ry:n Länsi-Suomen aluetoimistoon, adoptioista vastaaviin työntekijöihin. Pelastakaa lapset
ry pyytää alkukeskustelun jälkeen maksusitoumusta kunnalta.
Aikuissosiaalityö:

Aktivointisuunnitelman jälkeen asiakkaalle
voidaan järjestää kuntouttavaa työtoimintaa.
Sen tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia
osallistua työvoimatoimiston tarjoamiin aktiivitoimiin ja työmarkkinoille. Työtoiminta pyritään räätälöimään yksilöllisistä tarpeista lähtien ja sen järjestämisessä otetaan huomioon
työ- ja toimintakyky niin, että työtoiminta
jatkossa edistää työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Kunnan on järjestettävä kuntouttavaa työtoimintaa niille pitkään työttöminä olleille henkilöille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea ja, jotka
eivät työ- ja toimintakykynsä takia kykene
osallistumaan TE-hallinnon ensisijaisiin palveluihin.

Aikuissosiaalityö liittyy lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan koskemalla 18–22vuotiaita nuoria sekä lasten vanhempia.
Toimeentulotuki
Toimeentulotukea voi hakea henkilö/perhe,
joka on taloudellisesti vaikeassa elämäntilanteessa. Toimeentulotuessa huomioidaan hakijan/perheen käytettävissä olevat tulot ja
varat. Tuloista vähennetään ns. perusnormi
sekä muut tukeen oikeutettavat menot. Jos
tulot ovat pienemmät kuin hyväksyttävät
menot, on henkilöllä/perheellä oikeus saada
toimeentulotukea.

Talous- ja velkaneuvonta
Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen,
asiakkaille maksuton palvelu. Säkylän talousja velkaneuvoja palvelee Rauman Kriisikeskus
Ankkurpaik'an yhteydessä Rauman ja Euran
toimipisteessä.

Välitystiliasiakkuus
Välitystiliasiakkuus tarkoittaa asiakkaan vapaaehtoista sitoutumista (valtakirja) palveluun, jossa sosiaalitoimi huolehtii asiakkaan
raha-asioista ja juoksevista menoista. Näistä
esimerkkeinä mainittakoon etuuksien hake32

minen, laskujen maksaminen, viranomaisyhteistyö ja neuvottelu eri instanssien kanssa.

Työmuotoja/palveluita ovat:
-

Asiakasvastaanotto Raumalla osoitteessa Valtakatu 13 ja Eurassa osoitteessa Eurantie 6 A

-

Kriisipuhelinpäivystys osana kriisikeskustyötä (puhelimeen vastaavat kriisityön ammattilaiset tai koulutetut vapaaehtoiset)

-

Turva-asuntotyöskentely yhteistyössä
lähettävän tahon kanssa

-

Verkostoyhteistyö

-

Tukinet www.tukinet.net

-

Ennaltaehkäisevä mielenterveys- ja
kriisityö

-

Vapaaehtoistyön tukeminen ja tukihenkilötoiminnan koordinointi

-

Rikosuhripäivystyksen
koordinointi
Rauman seudulla www.rikunet.fi

Ohjaaminen etsiville ja asiakasyhteistyöryhmään
Sosiaalityöntekijät ohjaavat nuoria tarvittaessa etsivän nuorisotyön työntekijöille sekä
asiakasyhteistyöryhmään
Päihdehuolto
Päihdetyöllä pyritään ehkäisemään ja vähentämään päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen
liittyviä terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja.
Työn tavoitteena on myös edistää päihteiden
ongelmakäyttäjien sekä heidän läheistensä
turvallisuutta ja toimintakykyä.
Sosiaalityöntekijät ohjaavat asiakkaita erityisiin kuntoutuslaitoksiin tai A-klinikkasäätiön
Kokemäen perhe- ja päihdeklinikalle, joka
auttaa alkoholi-, lääke ja huumeongelmissa,
erilaisissa riippuvuuksissa sekä elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä. Työmuotoina
käytetään yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäterapiaa ja jalkautuvaa päihdetyötä. Työmuotona
on myös korva-akupunktiohoito. Lisäksi klinikalla tehdään päihdearvioita ja järjestetään
seurantaa ajokelpoisuusasioissa.

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto
Säkylän kunnan sosiaaliohjaaja sekä kuntoutusohjaaja neuvovat, opastavat ja toimivat
palveluohjaajina vammaisten ja kehitysvammaisten lasten ja nuorten hyväksi.

Rauman kriisikeskus Ankkurpaikk`
Ankkurpaikk´ on Rauman Seudun Mielenterveysseura ry:n ylläpitämä kriisikeskus, jonka
työhön kuuluu vaikeisiin elämäntilanteisiin
joutuneiden ihmisten auttaminen. Avun hakeminen perustuu ihmisen omaan kokemukseen avun tarpeesta, mutta myös eri yhteistyötahot voivat ohjata avunhakijan kriisikeskukseen jos arvioivat, että kriisikeskuksen
tarjoamilla palveluilla voidaan vastata parhaiten asiakkaan tarpeisiin.

Vammaispalvelulla edistetään vammaisen
henkilön elinoloja, ehkäistään epäkohtien
syntymistä ja poistetaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.
Kehitysvammaisten erityishuolto on tarkoitettu henkilölle, jonka henkinen toiminta ja
kehitys ovat häiriintyneet synnynnäisen tai
kehitysiässä saadun, vian, vamman tai sai-
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rauden vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi
saada tarvitsemiaan palveluja.

tettävistä palveluista ja vastuunjaosta niiden
toteuttamiseksi, kehittää ja tekee aloitteita.
Ryhmän asiakkaaksi tullaan lähetteellä ja mikä tahansa nuoren asioita hoitava taho (esim.
koulu, kunnan peruspalvelut, erikoissairaanhoito, etsivä työ) voi tehdä aloitteen asian
käsittelemiseksi.

Satakunnan sairaanhoitopiirin huolehtii sosiaalipalveluista yhteistyössä Säkylän perusturvaosaston kanssa säkyläläisten kehitysvammaisten palveluiden järjestämisestä.

Asiakasyhteistyöryhmä
Lasten asiakasyhteistyöryhmä on tarkoitettu
0-14 vuotiaille lapsille. Ryhmän edustukseen
kuuluu vähintään sosiaali- ja terveystoimi,
koulutoimi ja tarpeen mukaan Kela, erikoissairaanhoito, työvoimahallinto tai muu asiantuntijataho. Toimintaa ohjaa Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä 497/2003. Tavoitteena on, että varhaisilla tukitoimilla pyritään
ylläpitämään tai kuntouttamaan lapsen toimintakykyä auttamalla lasta (ja hänen perhettään) saamaan tarvitsemansa palvelut.
Ryhmä käsittelee lapsen asioita, seuraa ja
edistää palvelujen toteutumista, arvioi kohderyhmän tilannetta, sopii yhdessä järjestettävistä palveluista ja vastuunjaosta niiden
toteuttamiseksi. Ryhmä kehittää ja tekee
aloitteita. Ryhmän asiakkaaksi tullaan lähetteellä ja mikä tahansa lapsen tai perheen
asioita hoitava taho (esim. koulu, kunnan
peruspalvelut, erikoissairaanhoito, vanhemmat itse, jne.) voi tehdä aloitteen asian käsittelemiseksi.
Nuorten asiakasyhteistyöryhmän (15–29 vuotiaat) tavoitteena on, että varhaisilla tukitoimilla pyritään ylläpitämään nuoren työ- ja
toimintakykyä auttamalla nuorta saamaan
hänen tarvitsemansa palvelut. Ryhmä käsittelee yksittäisen nuoren asioita, seuraa ja edistää nuorten palvelujen toteutumista, arvioi
kohderyhmän tilannetta, sopii yhdessä järjes34
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Tilastot:
SotkaNet
PolAmk
Tilastokeskus
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