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1. JOHDANTO 

 
Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten (0-18v) hyvinvoinnin edistä-
miseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva 
suunnitelma (Lastensuojelulaki 417/2007, 12§). Suunnitelma on lakisääteinen väline ohjata, johtaa 
ja kehittää lasten ja nuorten hyvinvointityötä kunnassa. Suunnitelma hyväksytään kunnanvaltuus-
tossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa, joten siitä muodostuu kunnan vakiintunut 
toiminta suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Suunnitelman ohjausvaikutusta korostaa se, 
että sen sisältö, kehittämistoimet ja resurssiehdotukset on otettava huomioon laadittaessa kunnan 
talousarviota ja -suunnitelmaa eri vuosille.  
 
Suunnitelma koskee koko kuntaa ja sen eri toimialoja:  

• yhdyskuntasuunnittelulla vaikutetaan mm. lasten kasvuympäristön turvallisuuteen,  
• liikunta-, nuoriso, ja erilainen kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminta ovat osa lasten ja nuorten 

kasvua ja kehitystä sekä osallistumista yhteisöissä  
• varhaiskasvatus ja koulu muodostavat perheiden ja kodin ohella keskeisen huolenpidon, 

kasvun ja oppimisen yhteisön 
• sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muut erilaiset palvelut tukevat lapsen, nuoren ja perheen 

arkea. 
• Suunnitelma hyväksytään kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuo-

dessa. Suunnitelman ohjausvaikutusta korostaa se, että sen sisältö, kehittämistoimet ja voi-
mavaraehdotukset on otettava huomioon laadittaessa kuntalain (L 365/1995) mukaista kun-
nan talousarviota ja -suunnitelmaa eri vuosille. 

Suunnitelman tavoitteena on, että kunnan lasten hyvinvointiin liittyvä toiminta on tavoitteellista, 
suunnitelmallista sekä pitkäjänteistä, ja että se perustuu yhteistoimintaan ja kumppanuuteen. 
Suunnitelmassa päätöksentekijät määrittävät kunnan lapsi- ja lastensuojelupolitiikan keskeisen 
sisällön ja painopisteet sekä varaavat toiminnan ja sen kehittämisen edellyttämät voimavarat. 
Palvelujärjestelmästä vastaavat johtajat varmistavat lasten ja perheiden tarpeiden mukaisesti ke-
hittyvän palveluvalikon ja palvelujen toimivuuden sekä huolehtivat riittävistä asiakastyön tuki-
järjestelmistä. Suunnitelma tukee käytännön asiakastyötä niin, että jokaisen lapsen palvelupro-
sessia voidaan toteuttaa lapsen näkökulmasta ja hänen asiakassuunnitelmassaan määritellyllä ta-
valla.  
 
Suunnitelma on sekä strateginen että konkreettinen toimintaohjelma, joka sisältää kunnan arvo-
pohjan ja tahtotilan (visio), konkreettiset tavoitteet ja niitä koskevat linjaukset ja painopisteet 
sekä kehittämisehdotukset eri vuosille.  

Laihian lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sisältää suunnittelukaudelta seuraavat lasten-
suojelulain 12 §:n edellyttämät tiedot: 

1) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta 

2) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palve-
luista 

3) lastensuojelun tarpeesta kunnassa 

4) lastensuojeluun varattavista voimavaroista 
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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. 

Laihian kunnanvaltuusto päätti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tekemisestä 7.12.2009 
hyväksyessään talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2010 - 2012. Valtuusto päätti samalla, että 
suunnitelma laaditaan yhteistyössä lasten ja nuorten asioita hoitavien sektorien kanssa.  

Suunnitelmaa laadittaessa tuolloin huomioitiin kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittä-
misohjelma KASTE vuosille 2008 - 2011. Ohjelmassa korostettiin syrjäytymisen ehkäisemistä, eh-
käisevää työtä ja varhaista puuttumista, lasten, nuorten ja perheiden arjen hyvinvoinnin tukemista, 
lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen sekä lapsen oikeuksista tiedottamisen lisäämistä.  

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa on lähdetty päivittämään syksyllä 2015. Työryhmä on 
kokoontunut kaikkiaan viisi kertaa ja eri toimialueet ovat tehneet tarkennuksia ja päivityksiä hyvin-
vointisuunnitelmaan. 

2. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT LAIHIALLA 

Laihian kunta sijaitsee Länsi-Suomen läänin länsiosassa Pohjanmaan maakunnassa. Laihian kunnan 
pinta-ala on 507,34 km2, josta maata on 506,42 km2. Laihia kuuluu Kyrönmaan seutukuntaan ja 
maakuntajaossa Pohjanmaan maakuntaan. Laihian kunnan asukasluku vuonna 2014 oli 8070 asu-
kasta. Lasten osuus (0-14-vuotiaat) osuus väestöstä on myös kasvanut koko 2000-luvun ollen vuon-
na 2010 18,3 % koko väestöstä ja vuonna 2014 20,3 %. Vuosien 2008-2014 syntyvien lasten määrä 
on ollut 115-130 lapsen välillä. Viimeisten vuosien aikana päivähoidon, esiopetuksen ja perusope-
tuksen oppilasmäärä on lähtenyt selkeään kasvuun. 

2.1 Laihian kunnan väestöennuste 
 
Vuonna 2015 tilastokeskuksen asukaslukuennusteen mukaan Laihian kunnan asukasluku kasvaa 
koko ajan vuoteen 2035 kestävällä ennustejaksolla, ollen 2035 vuonna 8634 asukasta.  
 

Vuosi 2015 2020 2025 2035 
Asukaslukuennuste 8 111 8 341 8 514  8634 

 
Väestöennuste ikäluokittain ryhmiteltynä 

Laihia 2015 2020 2025 2035 

0-6 834 793 765 863 

7-16 1013 1031 1212 1137 

17-19 241 260 303 302 

15-64 4767 4689 4730 4844 

65- 1889 1899 2030 2145 

     

     

  8111 8341 8514 8634 
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2.2 Toimintaympäristö 
 
Ikärakenteen muutokset heijastuvat alle kouluikäisten sekä ala- ja yläkouluikäisten hoitopalvelujen 
mitoitukseen lisäten palvelutarvetta päivähoidossa sekä lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollos-
sa. Toimintaympäristöön, palveluiden suuntaamiseen ja organisointiin vaikuttava ja velvoittava 
lainsäädäntö on muutoksessa, mikä tulee heijastumaan toimintakaudella myös palveluihin.  
Laihialle onkin rakennettu vuonna 2011 uusi päiväkoti, jota laajennettiin vuonna 2016. Lisäksi uusi 
koulu rakentuu vuoden 2017 loppuun mennessä. 

2.3 Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 

Laadukas elinympäristö voi monin tavoin edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja sillä on tärkeä 
rooli ennalta ehkäisevässä lasten suojelussa. Lasten ja nuorten toimintaympäristössä tärkeinä teki-
jöinä nähdään kannustus omaehtoiseen liikkumiseen, liikenneturvallisuus, lähiluonto, ystävien ta-
paamispaikat ja riittävät harrastusmahdollisuudet. Alueiden monipuolisuus, toimintamahdollisuu-
det, yhteisöllisyys ja sosiaalinen valvonta ovat keinoja turvallisuuden lisäämiseksi.  

Yhdyskuntasuunnittelussa ja kaavoituksessa tulee ottaa mahdollisimman hyvin huomioon eri ikä-
ryhmien tarpeet. Lapsilta ja nuorilta voidaan kerätä tietoa heidän elinympäristöstään esimerkiksi 
reiteistä ja tärkeistä paikoista, jotka voidaan ottaa alueiden suunnittelussa huomioon. Kaava- ja 
muissa suunnitteluprosesseissa yhteistyö lasten ja nuorten parissa toimivien tahojen kanssa on tär-
keää. Vuonna 2014 toteutettiin Kirkonseudun osayleiskaavan päivityksen yhteydessä asukaskysely, 
jossa kysyttiin laihialaisten mielipiteitä mm. asumiseen, liikenneasioihin, virkistykseen, vapaa-
aikaan, luontoon, maisemaan sekä kunnan palveluverkostoon liittyen. Vastauksia pyrittiin huomi-
oimaan yleiskaavan suunnittelussa siten, että tärkeäksi koettuja asioita ja mm. uusia esille nousseita 
tarpeita korostetaan myös kaavakartalla. Muutamia koululuokkia pyydettiin vastaamaan kyselyyn ja 
kaavatyötä myös esiteltiin parille luokalle.  

Yleiskaavan lisäksi myös asemakaavoituksen yhteydessä pyritään huomioimaan lasten ja nuorten 
tarpeet osoittamalla mm. leikkikenttiä sekä kevyen liikenteen yhteyksiä uusille alueille. Muun mu-
assa Mäntymäen alueelle rakennettiin vuonna 2014 leikkikenttä ja vuonna 2015 monitoimikenttä, 
jotka tarjoavat monipuoliset toimintamahdollisuudet viime vuosina nopeasti laajentuneelle Mänty-
mäen asuinalueelle ja muulle lähiympäristölle. 

2.4 Kiinteistöt 

Tilahallinto vastaa Laihian kunnan kiinteistöistä. Koulu- ja päiväkotiympäristöjen laadukkuus on 
lasten ja nuorten kannalta olennaista. Eri-ikäisten lasten ja nuorten ja heidän vanhempiensa luonte-
vat ja toimivat kokoontumispaikat ulko- ja sisätiloissa ovat merkittäviä yhteisöllisyyden edistämi-
sen näkökulmasta. Monipuoliset ja viihtyisät toimitilat ovat edellytys harrastusten toteuttamiseksi. 
Kunnan liikuntatilat (monitoimitalo, uimahalli, urheilukentät ja niin edelleen) ovat lasten ja nuorten 
elinympäristössä tärkeitä paikkoja.  

Vuosien 2016-2018 aikana on muun muassa valmistumassa päiväkodin lisälaajennus ja uusi koulu-
rakennus. 
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3. PERUSTERVEYDENHUOLTOPALVELUT  

Vaasa ja Laihia ovat tehneet Paras-lain mukaisesti yhteistoimintasopimuksen terveys- ja osin sosi-
aalipalvelujen järjestämisestä. Yhteistoiminta-alue on aloittanut toimintansa 1.1.2009 alkaen.  

Yhteistoiminta-alue sisältää kaikki perusterveydenhuollon palvelut – lääkärin vastaanotto- ja neuvo-
latoiminnan, hammashuollon, kotisairaanhoidon ja vuodeosaston, kuntoutuspalvelut ja terveyden-
huollon tukipalvelut. (Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun 
terveydenhuolto. Asetuksen (380/2009, uusi numero 338/2011) perustelut ja soveltamisohjeet. 
(2009), THL). 

Yhteistoiminta-alue tuottaa sosiaalipalveluista psykososiaaliset palvelut, perheneuvolan, nuori-
soasema Klaaran, A-klinikan ja päihdepalvelut, sosiaalipäivystyksen sekä sosiaaliasiamiespalvelut. 
Arkipäivisin virka-aikana lääkäripäivystys sekä laboratorio- ja röntgenpalvelut ovat Laihialla, mui-
na aikoina Vaasassa.  Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Vaasan sairaanhoitopiiri. Asiakkailla on 
terveydenhuoltolain mukainen valintaoikeus. 

3.1 Äitiysneuvola 

Äitiysneuvolatoiminta on osa terveyskeskuksen toimintaa. Laihialla on kaksi terveydenhoitajaa äiti-
ys- ja perhesuunnitteluneuvolassa. Äitiysneuvolan toiminnan tavoitteena on turvata odottavan äidin, 
sikiön, vastasyntyneen sekä koko perheen mahdollisimman hyvä terveys. Äitiysneuvolan palvelu on 
maksutonta. Normaalisti sujuvan raskauden aikana odottava äiti käy neuvolassa terveydenhoitajan 
vastaanotolla 10 - 13 kertaa. Aluksi käyntejä on noin kuukauden välein, raskauden loppuvaiheessa 
1-2 viikon välein. Lääkäri tutkii äidin kaksi kertaa raskauden aikana. (Äitiysneuvolaopas. Suosituk-
sia äitiysneuvolatoimintaan. Opas 29/2013.THL).  

Äitiysneuvolan tehtävänä on ohjata, valmentaa ja neuvoa odottavaa äitiä ja perhettä raskauteen ja 
synnytykseen liittyen. Käynneillä seurataan äidin ja sikiön fyysistä hyvinvointia sekä koko perheen 
psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Suositeltavaa on, että myös isä osallistuu äitiysneuvolakäyn-
neille.  

Äitiysneuvolassa käydään vanhempien kanssa perusteellisesti läpi ravitsemus- ja liikuntasuosituk-
set, perheen tukiverkostot, äidin ja koko perheen jaksaminen, psyykkiset voimavarat ja haasteet, 
äidin ja lähisuvun sairaudet, päihteiden käyttö ja hammashoito. Ennaltaehkäisevä toiminta painottaa 
vastuun ottamista omasta ja perheen terveydestä ja hyvinvoinnista.  

Äitiysneuvolassa käytettäviä työmenetelmiä ja seuloja ovat:  

• Voimavara-lomake, jonka avulla käydään läpi mm. terveyttä ja elämäntapoja, oman lapsuu-
den kokemuksia, parisuhdetta, vanhemmaksi kasvua, sosiaalista tukea ja taloudellista tilan-
netta.  

• Hal-kyselylomake, jonka pohjalta käydään läpi alkoholin, lääkkeiden ja huumeiden käyttöä.  
• Imetyssuunnitelmalomake yhteistyönä äitiyspoliklinikan kanssa, jossa käydään läpi imetystä 

ja sen pohjalta keskustellaan äidin ajatuksista ja toiveista imetykseen liittyen.  
• Parisuhdeväkivaltaseula, jonka avulla kartoitetaan mahdollista väkivaltaa parisuhteessa. 
• Mielialalomake, jota käytetään masennuksen tunnistamiseksi ja psyykkisten voimavarojen 

ja haasteiden kartoittamiseksi. 
• Neuvokas perhe – kortti, jonka avulla kartoitetaan vanhempien ravitsemus- ja liikuntatottu-

muksia. 
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Synnytyksen jälkeen lapsi on äitiysneuvolan asiakkaana kahden viikon ikäiseksi ja äiti kolme kuu-
kautta synnytyksen jälkeen. Äitiysneuvolasta lapsi ja perhe siirtyvät lastenneuvolan asiakkaiksi. 
Äitiysneuvola toimii tiiviissä yhteistyössä synnytyssairaalan kanssa. Työtä tehdään monialaisesti ja 
perhetyöntekijät, sosiaalityöntekijä sekä psykologi ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. 

3.2 Lastenneuvola 

Lastenneuvolatoiminta kuuluu terveyskeskuksen toimintaan. Laihian lastenneuvolassa on 2,5 ter-
veydenhoitajan toimea. Lastenneuvolan tavoitteena on seurata ja tukea lapsen fyysistä, psyykkistä, 
sosiaalista ja tunne-elämän optimaalista kehitystä sekä mahdollistaa vanhemmille riittävästi tukea 
vanhemmuuteen ja parisuhteeseen. Lastenneuvolatyön tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman 
varhain tuen tarve lapsen kasvussa ja kehityksessä, ongelmat perheessä tai elinympäristössä sekä 
puuttua mahdollisimman varhain terveyttä ja hyvinvointia vaarantaviin tekijöihin. Lastenneuvolassa 
toteutetaan lasten rokotukset kansallisen rokotusohjelman mukaisesti. Kaikki neuvolakäynnit ovat 
maksuttomia. (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille. 2004:14. Helsinki: Sosiaa-
li- ja terveysministeriö) 

Vauvan ja äidin kotiuduttua sairaalasta synnytyksen jälkeen äitiysneuvolan terveydenhoitaja tekee 
ensimmäisen kotikäynnin perheeseen ja tämän jälkeen lapsi ja perhe siirtyvät lastenneuvolan asiak-
kaiksi. Lastenneuvolan terveydenhoitaja tekee toisen kotikäynnin perheen luokse. Tämän jälkeen 
alkavat säännölliset käynnit neuvolassa. Terveydenhoitaja tapaa lapsen ja hänen perheensä noin 10 
kertaa ensimmäisen vuoden aikana ja yhteensä noin 16 kertaa ennen kouluikää. Näistä kerroista 
viidellä on mukana lääkäri. Lisäksi tapaamisia järjestetään tarvittaessa useammin lapsen ja perheen 
tarpeiden mukaan.  

Lastenneuvolan työmenetelmiä ja ennaltaehkäiseviä toimia ovat:  

• Perheen liikunta- ja ruokatottumukset (Neuvokas perhe) 
• Vauvaperheen arjen voimavarat-lomake 
• Mielialalomake masennuksen tunnistamiseksi ja seuraamiseksi sekä psyykkisten voimavaro-

jen ja haasteiden kartoittamiseksi 
• 3-6 -vuotiaiden lasten terveystarkastus tehdään LENE:n mukaan (leikki-ikäisen lapsen neu-

rologinen arvio) 
• Parisuhdeväkivalta – kysely 
• AUDIT – kysely päihteiden käytön kartoittamiseksi 

Terveydenhoitaja, lääkäri sekä monialaistoimijat tekevät tiimityötä hyvän terveyden ja hyvinvoin-
nin hyväksi, tarvittaessa lapsi ja perhe ohjataan jatkotutkimuksiin ja hoitoon. Muita asiantuntijoita 
ovat esimerkiksi psykologi, puheterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja ravitsemusterapeut-
ti. Lastenneuvola toimii yhteistyössä varhaiskasvatuksen, koulun, sosiaalityön, seurakunnan ja 
MLL:n kanssa.  

 

3.3 Kouluterveydenhuolto 

Kouluterveydenhuolto on oppilaiden työterveyshuoltoa. Terveystarkastukset järjestetään jokaisella 
vuosiluokalla. Peruskoulun aikana oppilaalle tehdään yhteensä yhdeksän terveystarkastusta. Määrä-
aikaiset, koko ikäluokkaa koskevat terveystarkastukset, muodostavat kouluterveydenhuollon toi-
minnan rungon ja mahdollistavat jokaisen oppilaan ja hänen perheensä tapaamisen. Koulutervey-
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denhuoltoon kuuluvat myös koulutilojen tarkistaminen sekä koulumatkoilla ja koulussa tapahtuvien 
tapaturmien hoitaminen ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaaminen.  

Ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella vuosiluokalla oppilaille tehdään laaja terveystarkas-
tus. Laaja terveystarkastus sisältää terveydenhoitajan tarkastuksen lisäksi myös lääkärin tarkastuk-
sen. Oppilaan huoltaja kutsutaan mukaan laajaan terveystarkastukseen. Laajoihin terveystarkastuk-
siin sisältyy oppilaan terveydentilan arvion lisäksi koko perheen hyvinvoinnin arvio yhdessä oppi-
laan ja hänen huoltajiensa kanssa. Tarpeen mukaan ja huoltajien suostumuksella arvio tehdään mo-
niammatillisessa yhteistyössä. Laajassa terveystarkastuksessa 8.luokalla arvioidaan oppilaan erityi-
set tarpeet ammatinvalinnan ja jatko-opiskelun kannalta sekä suunnitellaan tarvittavat tukitoimet. 
Määräaikaisten terveystarkastusten lisäksi oppilaat voivat asioida terveydenhoitajan ja/tai lääkärin 
luona yksilöllisten tarpeiden mukaan. 

Kouluterveydenhuollon ja koulun oppilashuollon tehtävänä on tukea erityisesti niitä oppilaita, joilla 
on vaikeuksia koulussa, kotona tai sosiaalisissa suhteissa. Erityisen tuen tarpeen tunnistamiseksi 
sekä tuen järjestämiseksi toimitaan yhteistyössä oppilaan ja hänen perheensä sekä koulun ja oppi-
lashuollon kesken. Tarkempaa seurantaa tarvitsevat erityisryhmät, kuten sairaat ja vammaiset lap-
set, ne lapset ja nuoret, joita perhe ei pysty tukemaan riittävästi, vieraista kulttuureista tulevat lapset 
sekä lapset, joilla on oppimisvaikeuksia tai häiriökäyttäytymistä. Huomiota kiinnitetään kiusaami-
seen ja poissaoloihin, jotka voivat johtaa mielenterveysongelmiin sekä koulun keskeyttämiseen ja 
jatko-opintojen vaikeutumiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään myös masennuksen, syömishäiriöi-
den ja muiden mielenterveysongelmia varhaiseen havaitsemiseen, jotta oppilas voidaan ohjata tar-
peenmukaisiin tutkimuksiin ja hoitoon. 

Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevän suun terveydenhuolto-
asetus (380/2009) 

Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun ter-
veydenhuoltoa koskeva asetus (380/2009) tuli voimaan 1.7.2009 ja sen sanelemana määräaikaisia 
terveystarkastuksia koskevat säännökset tulivat voimaan 1.1.2011. Asetuksella säännellään erityi-
sesti terveystarkastusten ja terveysneuvonnan sisältöä ja määrää palveluissa. Kuntia sitovan asetuk-
sen tarkoituksena on ehkäisevän toiminnan tehostamisella varmistaa, että lasten, nuorten ja perhei-
den terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden 
ja väestön tarpeet huomioon ottavia. Lisäksi asetuksen mukainen toiminta auttaa ehkäisemään las-
ten ja nuorten syrjäytymistä ja vähentää alueellista eriarvoisuutta. Erityisen tuen tarpeiden varhai-
nen tunnistaminen ja tuen oikea-aikainen järjestäminen ehkäisevät ongelmien pahenemista ja niiden 
myötä kustannusten kasvua.  

Kouluterveydenhuollon palvelut Laihialla 

Laihialla on 2,5 kouluterveydenhoitajan toimea. Kouluterveydenhuollon henkilöstöresurssi arvioi-
daan vuonna 2016 koululaisten kasvavan määrän johdosta. Jokaisella koululla on tällä hetkellä kou-
luterveydenhoitajan säännöllinen käyntipäivä tai -päivät. 
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Suun terveys ja hammashoito 

Laihialaisten lasten ja nuorten hammashoito hoidetaan Laihian hammashoitolassa. Hammashoitajat 
ja suuhygienistit hoitavat pääasiassa alle 6-vuotiaiden lasten hammashoidon ja hammaslääkärit sitä 
vanhempien lasten hammashoidon.  

Terveydenhuoltopalvelujen kehittämistarpeet yhteistoiminta-alueella 

Kuntalaiskyselyn mukaan kuntalaiset ovat tyytyväisiä neuvolan palveluihin. Kyselyn mukaan kun-
talaisten mielestä tarvittaisiin lisää tietoa kasvatuksesta, lapsen kehityksestä ja kaikista lapsiin ja 
vanhemmuuteen liittyvistä asioista. Perhevalmennusta toivottiin erityisesti nuorille vanhemmille. 
Mainintoja tuli myös siitä, että toivottiin terveyspalvelujen pystyvän vastaamaan lapsiperheiden 
tarpeisiin. Päihdeäidille toivottiin myös erityisiä tukitoimia ja hoitoa. Isän mukanaoloa neuvola-
käynneillä toivottiin velvoittavaksi, samoin painotettiin keskustelua päihteistä vanhempien kanssa.  

Avun saaminen perheelle ja lapselle kestää useita kuukausia. Yhteistoiminta-alueen perheneuvola-
palveluihin on liian pitkät hoitojonot, samoin yksityisille palveluntuottajille (puheterapeutti, neuro-
psykologit). Laihialla ei ole erityistyöntekijöitä, perheneuvolapalveluita eikä riittävästi psykologi- ja 
päihdepalveluita. 

4. VARHAISKASVATUS 
 
Varhaiskasvatus on pienten lasten elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, 
jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Yhteiskunnan jär-
jestämä, valvoma ja tukema varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonai-
suudesta. Lähtökohtana on kasvatustieteelliseen, erityisesti varhaiskasvatukselliseen, mutta myös 
laaja-alaiseen, monitieteelliseen tietoon ja tutkimukseen sekä pedagogisten menetelmien hallintaan 
perustuva kokonaisvaltainen näkemys lasten kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta.  
 
Varhaiskasvatuksen piirissä järjestetään päivähoitolain mukainen hoitopaikka alle kouluikäisille 
lapsille. Päivähoidossa tarjotaan lapsille yksilöllistä ja erityistarpeet huomioon ottavaa hoitoa sekä 
tuetaan vanhempia heidän kasvatustyössään. Kunnallinen päivähoito on luonteeltaan ongelmia en-
naltaehkäisevää sosiaalipalvelua ja mahdollistaa varhaisen puuttumisen sekä lastensuojelullisissa 
että lapsen kehitykseen liittyvissä ongelmissa. Päivähoidolla turvataan lapsen kouluun siirtymisen 
onnistumista ja sosiaalista kasvamista. Varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) takaa yhtenäiset sisäl-
löt ja tavoitteet lasten kasvatukselle eri yksiköissä. VASU muodostaa yhdessä esiopetuksen, perus-
opetuksen ja lukion opetussuunnitelmien kanssa ehyen kokonaisuuden ja jatkumon. 
 
 
 
 
4.1 Päivähoito 
 
Perhepäivähoitajia on 25, ryhmäperhepäivähoitoyksiköitä 11. Näissä on lapsia hoidossa yhteensä 
noin 240. Päiväkotipaikkoja alle kouluikäisille lapsille on Oravametsän päiväkodissa n. 80 (syksyllä 
2016 n. 48 paikkaa lisää) ja Hulmin päiväkodissa 21 paikkaa, yhteensä n.100 paikkaa (syksyllä 
2016 päiväkotipaikkoja n. 160).  
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4.2 Esiopetus 

Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä 
vuonna esiopetusta. Lisäksi kunta on velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna 
esiopetusta pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille. 

Esiopetus on perusopetuslain mukaista suunnitelmallista kasvatusta ja opetusta. Esiopetuksen ta-
voitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäse-
nyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on 
osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Tavoitteena ei ole perusopetuksen 
ensimmäisen vuosiluokan aloittaminen kuusivuotiaille. Esiopetukseen osallistuminen on velvoitta-
vaa 1.8.2015 alkaen.  
Esiopetusta järjestetään Laihialla Kirkonkylän, Perälän ja Isonkylän koululla sekä Vallinmäen ja Hulmin 
päiväkodeissa sekä Länsitien esiopetusyksikössä. Lapsia on esiopetuksessa tammikuun 2016 tilaston mukaan 
130 lasta. Esiopetuksen lisäksi päivähoitoa tarvitsevat lapset sijoitetaan ensisijaisesti päiväkoteihin ja Länsi-
tien yksikköön. Perälän ja Isonkylän koululla lapsille järjestetään leikkitoimintaa ennen ja jälkeen esiopetuk-
sen. 
 
Niveltäminen esikoulusta kouluun 
 
Esiopetuksen oppilashuoltoryhmät kokoontuvat kevätlukukauden alussa niin sanottuun niveltämis-
palaveriin, jonka tarkoituksena on siirtää oppilaista välttämättömät tiedot koulunkäyntiä varten. 
Oppilashuoltoryhmään kuuluvat esiopetusryhmän opettaja, tarvittaessa avustaja, laaja-alainen eri-
tyisopettaja, lastenneuvolan terveydenhoitaja, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi ja kouluku-
raattori. Oppilashuoltoryhmä tekee muistiinpanot kokouksesta, joiden pohjalta tarvittavat ja välttä-
mättömät tiedot siirtyvät ensimmäisen luokan opettajille ja koulun rehtorille.  
Lapsen edun mukaista olisi, jos lapset pääsisivät mahdollisimman aikaisessa vaiheessa koulukyp-
syystutkimuksiin. Tämän vuoksi kaikille esikouluikäisille lasten vanhemmille tarjotaan mahdolli-
suutta keskustella koulupsykologin kanssa.  
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5. PERUSOPETUS JA TOISEN ASTEEN KOULUTUS 
 
5.1 Perusopetus 
 
Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. 
Kunnan tulee osoittaa jokaiselle oppilaalle lähikoulu tai muu soveltuva paikka, jossa opetusta anne-
taan sellaisella oppilaan omalla äidinkielellä, jolla kunta on velvollinen järjestämään opetusta. Ope-
tus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen, ja muiden ope-
tuksen järjestämispaikkojen sijainti huomioonottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä (Perus-
opetuslaki § 6). 
Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma (2005) painottaa perustietoja ja -taitoja, sosiaalisuutta, 
suvaitsevaisuutta, hyviä käytöstapoja, pieniä opetusryhmiä, riittäviä resursseja, vakituisia ja päteviä 
opettajia, turvallisuutta, yksilöllisyyttä, innostavaa ja kannustavaa ilmapiiriä. Uusi opetussuunni-
telma valmistuu 1.8.2016 mennessä. Siinä korostuu laaja-alainen osaaminen, monialaisuus, tieto- ja 
viestintätekniset taidot sekä oppilaiden osallistaminen.  
Perusopetuksen tavoitteena on laadukas opetus ja sen taloudellinen ja tehokas järjestäminen viih-
tyisässä ja turvallisessa ympäristössä. Tavoitteena on mahdollisimman varhainen puuttuminen 
oppilaan opiskelu-vaikeuksiin ja niiden ennaltaehkäisy tiiviissä yhteistyössä kotien ja muiden sidos-
ryhmien kanssa.  
Laihian kunnan fyysinen oppimisympäristö koostuu viidestä 1.-6. luokkien yksiköstä: Hulmi, Ison-
kylä, Kirkonkylä (Monnarin yksikkö myös), Kylänpää ja Perälä sekä Keskuskoulu, jossa järjeste-
tään opetus 7.-9.luokilla. Syksyn 2015 tilaston mukaan alakouluissa oli yhteensä oppilaita 624 oppi-
lasta ja Keskuskoulussa 256 oppilasta, eli oppilaita oli yhteensä 880. Syksyllä 2015 siirryttiin yhte-
näiskouluun, jonka hallintorakenteena on johtava rehtori ja kaksi apulaisrehtoria. 
 
Vuosiluokat 1-6 
 
Laihian kunnan fyysinen oppimisympäristö koostuu viidestä 1.-6.luokkien yksiköstä: Hulmi, Isoky-
lä, Kirkonkylä (lisäksi Monnari), Kylänpää ja Perälä. Oppilaiden koulunkäyntiä tuetaan monipuoli-
sesti koulun omin keinoin, sekä oppilashuollollisin keinoin. Oppimista tukevaa ja ilmapiiriä kehit-
tävää sekä kiusaamista ennaltaehkäisevää toimintaa kouluilla on muun muassa KiVa-hanke (Kiu-
saamista Vastaan-hanke). Kouluilla tehdään aktiivista yhteistyötä esimerkiksi liikunta- ja nuoriso-
puolen ja Laihian seurakunnan kanssa. Laihialla on erittäin vireää vanhempainyhdistystoimintaa 
alakouluista aina yläkouluun asti.  
 
Vuosiluokat 7-9 
 
Laihian keskuskoulun oppimista tukevaa toimintaa on tukioppilastoiminta, oppilaskuntatoiminta 
sekä panostus 7.luokkalaisten niveltämiseen ja ryhmäyttämiseen. Laihian keskuskoulun oppilaiden 
sosiaalisia suhteita ja työrauha-asioita seurataan aktiivisesti kaksi kertaa lukuvuodessa tehtävällä 
kiusaamiskyselyllä ja niiden pohjalta tehtävillä selvittelyillä. Keskuskoulussa panostetaan ennalta-
ehkäisevään päihdetyöhön muun muassa Uskalla sanoa ei päihteille ja väkivallalle-ohjelman avulla, 
jota tehdään moniammatillisena yhteistyönä Yhdessä eteenpäin -työryhmän toimesta. Vanhempien 
kanssa tehtävää yhteistyötä tehdään molemminpuolisilla yhteydenotoilla muun muassa Wilma-
järjestelmän avulla päivittäin sekä keskusteluin ja vanhempainilloin. Keskuskoululla tehdään yhteis-
työtä laajasti yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa, kuten myös toisen asteen koulujen kanssa ja alu-
een yritysten kanssa .  
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5.1.1 Oppilaanohjaus perusopetuksessa  
 
Oppilaanohjauksen tehtävänä on tarjota oppilaalle oppimisen ja opiskelun sekä oman elämän ja 
uran suunnittelun ohjausta koko opintopolun ajan. Oppilaanohjauksen avulla pyritään tukemaan 
oppilaan psykososiaalista kasvua ja kehitystä, edistämään hänen opiskeluvalmiuksiaan ja kehittä-
mään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Oppilaanohjaus tapahtuu yhteistyös-
sä oppilaanohjaajan, opettajien, huoltajien ja kaikkien oppilaan hyvinvointia edistävien koulun si-
säisten ja ulkopuolisten tahojen kanssa. Oppilaanohjauksessa noudatetaan yksilön itsemääräämisoi-
keutta ja tietoa eri valintamahdollisuuksista annetaan tasapuolisesti oppilaan tavoitteet huomioiden. 
Peruskoulun vuosiluokilla 1-6 oppilaanohjauksen päävastuu on luokanopettajalla ja vuosiluokilla 7-
9 koulun oppilaanohjaajilla, mutta ohjaus kuuluu kaikkien opettajien tehtäviin. Erityisen tärkeää on 
huolehtia oppilaan turvallisesta siirtymisestä oppilaitoksesta toiseen ns. nivelvaiheissa, jolloin yh-
teistyötä on tehtävä lähettävän ja vastaanottavan oppilaitoksen välillä. Tämän suunnitelman liitteenä 
on oppilaanohjauksen suunnitelma uuden opetussuunnitelman mukaisena. 
 
5.1.2 Osa-aikainen erityisopetus ja puheopetus 
 
Osa-aikainen erityisopetus on tarkoitettu oppilaille, joilla on oppimisen tai koulunkäynnin ongel-
mia. Laaja-alainen erityisopettaja antaa osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa tai se 
voi olla esim. samanaikaisopetusta tai joustavia ryhmittelyjä. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoit-
teena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuk-
sia.  
 
Puheopetus on pääsääntöisesti yksilöopetusta ja lukiopetus pienryhmäopetusta (1-4 oppilasta). Pu-
heopetuksessa painotetaan myös kotona tehtävän harjoittelun merkitystä, koska pelkästään koulussa 
annettu puheopetus ei riitä korjaamaan puheen ongelmia.  
 
Laihian perusopetuksessa toimii neljä laaja-alaista erityisopettajaa siten, että kolme erityisopettajaa 
toimii alakouluilla ja yksi erityisopettaja yläkoululla. Kirkonkylän koululla ja Hulmilla kiertävän 
erityisopettajan tuntimäärä on lv. 2016-2016 27h (9h eskarissa). Toisella kiertävällä erityisopettajal-
la on Isokylän ja Perälän oppilaat, ja opetustunteja on 25 (9h eskarissa). Kolmas kiertävä erityis-
opettaja hoitaa Kylänpään ja Monnarin oppilaat 25h (5h eskarissa). Laaja-alaisten erityisopettajien 
oppilasmäärät ovat 240-270 opp./opettaja. Jotta riittävä tuki voitaisiin taata niin perusopetuksen 
oppilaille kuin esiopetukseenkin, on tarvetta saada erityisopetukseen lisää resurssia.  
  
 
5.1.3 Erityisopetus 
 
Laihian kunnan opetustoimessa toimii neljä pienluokkaa. Uusimpana aloitti elokuussa 2016 pääasi-
assa kehitysvammaisille tarkoitettu ryhmä, jonka opetus on lähinnä joko toiminta-alueittain tapah-
tuvaa tai oppiaineita ja toiminta-alueita yhdistävää opetusta. 
 
Pienluokissa on lapsia, joilla on erityisen tuen päätös ja tutkimuksia tehnyt asiantuntija on pien-
luokkaa suositellut. Oppilaat voivat opiskella edellytystensä mukaisesti myös isommassa opetus-
ryhmässä. Integrointi toteutetaan yhteistyössä yleisopetuksen opettajien kanssa. Pienluokan koon 
määrittelee perusopetuslaki.  
 
Pienluokassa opiskelun tavoitteena on yleisopetuksen opetussuunnitelma keskeisissä perusasioissa 
mahdollisesti HOJKS:iin kirjatuin muutoksin. Keskeisinä tavoitteina pienluokkaopetuksessa ovat 
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myös kouluvalmiuksien kehittäminen sekä mahdollisen tulevan tuen kartoittaminen ja ennakoimi-
nen ja soveltuvien opetusjärjestelyjen löytyminen. 
 
Laihian kunta voi ostaa myös erityiskoulupalveluja muista kunnista kulloisenkin tarpeen mukaan.  
 
5.1.4. Aamu- ja iltapäivätoiminta 
 

Laihian kunta tarjoaa hyvin laajaa aamu- ja iltapäivätoimintaa. Aamu- ja iltapäivätoiminta on tar-
koitettu 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaille sekä 3.-9. vuosiluokkien oppilaille, joille o tehty perusope-
tuslain mukainen erityisen tuen päätös. Toimintaa järjestetään koulujen työpäivinä klo 6.30–17.00 
välisenä aikana. Toimintaa ei järjestetä iltaisin, viikonloppuisin eikä loma-aikoina. 

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan lukuvuosittain. Keväällä jaetaan kaikille tuleville 1. ja 2. vuo-
siluokkien oppilaille hakemuslomake. 

 
Vanhempainyhdistystoiminta 

Laihian kouluilla toimii aktiivisesti vanhempainyhdistykset kouluittain. Vanhempainyhdistyksen 
tarkoituksena on toimia koulua käyvien oppilaiden huoltajien ja koulun opettajien ja muun henkilö-
kunnan välisenä yhteistyöelimenä. Vanhempainyhdistykset tukevat koteja ja koulua niiden pyrki-
myksessä luoda oppilaille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja 
monipuolista kehitystään.  

5.2 Toisen asteen koulutus Laihian kunnassa 

Laihian lukio toimii paikkakunnan ylioppilastutkintoon johtavana, hyvät taitotiedot 
opiskelijoilleen antavana laaja-alaisena yleislukiona, joka mahdollistaa toisen asteen opinnot omalla 
paikkakunnalla. Lukio yleislukiona valmentaa jatko-opintoihin yliopistoissa ja ammattikorkeakou-
luissa, kannustaa ja tarjoaa välineet nuoren kaikinpuoliseen kehittymiseen ja kypsymiseen. Lukion 
kehittämisen painopisteenä on viime vuosina ollut opiskelijahuollon ja ohjauksen tehostaminen se-
kä yhteistyöverkostojen luominen. 
 
Ryhmänohjausta on lisätty suuntaamalla kokonainen kurssi (aiemmin 0,5 kurssia) lukioresurssista 
ryhmänohjaajille. Lukioresurssista on myös suunnattu 0,5 kurssia tutoreiden ohjaukseen. Lukion 
erityisopetukseen on panostettu perehdyttämällä koko opettajakunta VESO-koulutuksessa aihee-
seen. Tarve erityisopetuksen lisäämiselle on suuri. Tällä hetkellä ei ole olemassa vakiintunutta re-
surssia, vaan erityisopetusta on annettu tilapäisjärjestelyin.  
 
Lukiossa toimii myös oppilaskunta. Tutorit toimivat vertaistukena auttaen nuorempia opiskelijoita 
mm. opiskeluun liittyvissä kysymyksissä ja uusien opiskelijoiden ryhmäyttämisessä. Koulun ja ko-
din yhteistyötä on lisätty ottamalla käyttöön WILMA-järjestelmä. 
 
Lukio-opinnoiksi hyväksyttyjä kursseja voi suorittaa mm. Etelä-Pohjanmaan virtuaalilukiossa, Vaa-
san Yliopistossa, Kyrönmaan opistossa ja Kuula-opistossa. Laihian lukion alumnit ry tukee lukio-
laisia stipendein ja avustamalla lukiolaisten kansainvälisiä projekteja. 
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5.2.1 Lukion opinto-ohjaus 
 
Ohjaustoiminta muodostaa lukion toiminnassa kokonaisuuden, jonka tarkoituksena on tukea opiske-
lijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämänuraa 
koskevia valintoja ja ratkaisuja. Lukion opinto-ohjausta järjestetään kurssimuotoisena, henkilökoh-
taisena ja pienryhmäohjauksena. Ohjauksen tehtävänä on edistää koulutuksellista, etnistä ja suku-
puolten välistä tasa-arvoa ja opiskelijoiden hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä. 
 
Lukion ohjaustoimintaan osallistuvat kaikki koulun opettaja- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvat henki-
löt. Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä sekä ohjauksen ko-
konaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. Ohjausprosessissa opettajan tehtävänä on ohjata opis-
kelijaa opettamansa oppiaineen opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen 
taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan. Opiskelijaa ohjataan suunnittelemaan oma henkilökohtainen 
opiskelusuunnitelmansa ja seuraamaan sen toteutumista. Opiskelija saa opinto-ohjausta opiskelun 
tueksi ja valintojen tekemiseksi siten, että hän pystyy suunnittelemaan lukio-opintojensa sisällön ja 
rakenteen omien voimavarojensa mukaisesti. 
 
Lukio-opiskelusta ja lukio-opintoihin hakeutumisesta tiedotetaan perusopetuksen päättövaiheessa 
oleville oppilaille ja heidän huoltajilleen. Lukio-opintonsa aloittavat opiskelijat perehdytetään luki-
on toimintaan sekä lukio-opiskelun ohjeisiin ja menettelytapoihin. Opiskelijoiden opinto-ohjelmat 
tarkistetaan säännöllisesti sekä seurataan heidän opintojensa etenemistä. Opiskelijaa ohjataan ja 
tuetaan tulevaisuuden suunnittelussa ja oman jatko-opintosuunnitelmansa tekemisessä koko lukion 
ajan. Henkilökohtaiseen ja pienryhmäohjaukseen on varattu vähintään kaksi tuntia 
/opiskelija/lukuvuosi. 
 
5.3 Oppilas- ja opiskelijahuolto 

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä 
tarvittava oppilashuolto, jolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen 
terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisää-
vää toimintaa. 

Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppi-
lashuolto sekä oppilashuollon palvelut, joita ovat kansanterveyslaissa tarkoitettu kouluterveyden-
huolto sekä uudessa lastensuojelulaissa tarkoitettu koulunkäynnin tukeminen. 

Oppilashuollon keskeisenä tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, 
suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Siihen 
sisältyy sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Tavoitteena on myös välittämisen, huolenpidon ja 
myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuurin edistäminen kouluyhteisössä. Oppilashuollolla 
edistetään sekä lapsen ja nuoren oppimista että tasapainoista kasvua ja kehitystä. Olennaisena ta-
voitteena on oppimisen esteiden ja muiden ongelmien ehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen. 

Oppilashuoltotyötä voidaan koordinoida ja kehittää moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. 
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5.3.1 Oppilashuoltoryhmä 

5.3.1 Oppilashuoltoryhmät 

 
Laihian yhtenäiskoulun oppilashuollon monialainen ohjausryhmä vastaa oppilashuollon yleisestä 
suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Ohjausryhmässä työskentelee sivistys- ja 
vapaa-ajan johtaja, perusturvajohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, rehtoritiimi, oppilaanohjaaja, vastaava 
kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi ja nuorisotoimen edustaja.   
 
Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä on yksikkökohtainen ryhmä. Se vastaa koulun yhteisöllisestä 
oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista.  Ryhmän keskeinen 
tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilas-
huollon toteuttaminen.  
 
Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan ja tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostu-
mukseen. Yksittäisen oppilaan asiaa varten kootaan tarvittaessa asiantuntijaryhmä. Se koostuu 
monialaisesta henkilöstöstä, esimerkiksi kuraattorista, sosiaalityöntekijästä, terveydenhoitajasta, 
lääkäristä, psykologista, erityisopettajasta ja luokanopettajasta. Huoltajat ovat tärkeä osa asiantunti-
jaryhmää lapsensa asioiden käsittelyssä. Asiantuntijaryhmän avulla ratkotaan monialaista osaamista 
vaativia asioita.  
 
Laihian yhtenäiskoulun oppilashuollon suunnitelmasta (2016) on tarkemmin luettavissa oppilas-
huollon tavoitteet ja käytännöt. 
 
5.3.2 Koulupsykologi  

 

Koulupsykologitoiminnan tavoitteena on lasten ja nuorten koulunkäynnin, oppimisen ja hyvinvoin-
nin edistäminen ja tukeminen. Koulupsykologin työ on sisällöltään laaja-alaista ja monimuotoista 
työtä. Työ on enenevissä määrin ennaltaehkäisevää, mutta monilta osin edelleen korjaavaa. Tärkein 
tehtävä on oppilaskohtainen työ yhteistyössä huoltajien ja opettajien kanssa, mutta myös kouluyh-
teisön hyvinvoinnin laajempi kehittäminen on työn keskiössä. Työskentelymuotoina ovat mm. oppi-
laiden koulunkäyntiin ja hyvinvointiin liittyvät psykologiset tutkimukset ja arviot sekä terapeuttiset 
tukikäynnit. Lisäksi koulupsykologi antaa konsultaatioapua koulun henkilöstölle muun muassa op-
pilaan kehitykseen, mielenterveyteen, kasvatukseen, opetukseen ja luokkayhteisöön liittyvissä asi-
oissa. Tärkeä osa työtä on myös vanhempien ohjaus ja neuvonta. Vanhemmilla on mahdollisuus 
keskustella koulupsykologin kanssa koulunkäyntiin sekä lapsen kasvatukseen ja kehitykseen liitty-
vistä asioista. Lisäksi koulupsykologi osallistuu tarvittaessa vanhempainiltoihin ja työskentelyyn 
luokissa sekä ohjaa erilaisia asiakasryhmiä. 
 
Koulupsykologi osallistuu kouluyhteisön toiminnan kehittämiseen ja on koulukohtaisten oppilas-
huoltoryhmien jäsen: mm. oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen kehittäminen, koulukiu-
saamiseen puuttuminen, kriisi-, päihde-, ja koulutustoimintamallien kehittäminen ja seuranta sekä 
osallistuminen alueellisiin ja kuntakohtaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin. 
 
Laihialla koulupsykologin työkenttään kuuluvat kaikki lapset aina esikoulusta lukioon asti. Esiope-
tuksen oppilashuoltoa on pyritty viime vuosina kehittämään. Koulupsykologin osuus tässä esiope-
tuksen oppilashuollossa on tärkeä, koska se tarjoaa mahdollisuuden ehkäisevään työhön ja tarvitta-
essa varhaiseen puuttumiseen.  Koulupsykologi mm. suorittaa tarvittaessa kouluvalmiuteen liittyviä 
psykologisia tutkimuksia. Peruskoulun 1.-9. vuosiluokilla työ painottuu oppimisvalmiuksien lisäksi 
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tunne-elämän tukemiseen ja käyttäytymisongelmien selvittelyyn. Koulupsykologi pitää vastaanottoa 
oppilaille ja tarpeen tullen ohjaa heitä myös eteenpäin tutkimuksiin/ erikoissairaanhoitoon. Lukio-
laisten koulupsykologin asiakkaaksi hakeutumisen ja ohjaamisen syyt ovat moninaiset mm. opiske-
lumotivaatio, opiskelutekniikka ja jaksamisongelmat. 
 
Uusi koulupsykologi on aloittanut tehtävässään 1.1.2016. Koulupsykologilla on ollut alkuvuodesta 
2016 (4.1.-28.4.) asiakkaita yhteensä 63, joista 45 on ohjautunut yksilökäynneille. Yksilökäyntejä 
on ollut yhteensä 138. Perhe- /verkostopalavereja on ollut 61. Alakoululaisia asiakkaista oli n. 59%, 
yläkoululaisia 25%, lukiolaisia 10% ja esiopetusikäisiä 6%. Oppimisvalmiuksiin liittyviä tutkimuk-
sia on tehty tähän mennessä valmiiksi 18 kappaletta. 

5.3.4 Koulukuraattori 

Koulukuraattorityön tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin, sosiaalisten suhteiden, tunne-
elämän ja koulunkäynnin tukeminen.   
Työskentely edellyttää yhteistyötä vanhempien, opettajien ja muiden lapsen/nuoren psykososiaali-
seen verkostoon kuuluvien kanssa.   
Koulukuraattori tekee yhteistyötä myös koulun ulkopuolisten tahojen kanssa ja tarvittaessa ohjaa 
oppilaan tukipalvelujen piiriin. Lisäksi koulukuraattori osallistuu nivelvaiheyhteistyöhön eri tahojen 
kanssa oppilaan siirtyessä esimerkiksi alakoulusta yläkouluun. 
Laihian koulukuraattori on koko Laihian koululaitoksen käytettävissä, aina esikoululaisista lukiolai-
siin asti. 
Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä on vaikuttaa siihen, että lapsen ja 
nuoren on mahdollista kasvaa kohti hyvää nuoruutta ja aikuisuutta sekä iloita oppimisestaan kou-
lussa.   
Koulukuraattori pyrkii yhdessä muiden toimijoiden kanssa kehittämään lasten ja nuorten oloja ja 
asemaa Laihialla. Koulukuraattori on koulukohtaisten oppilashuoltoryhmien jäsen. Koulukuraattori 
osallistuu alueellisiin ja kuntakohtaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin. 
Koulukuraattorin pääasiallinen työmenetelmä on ratkaisukeskeisiin menetelmiin pohjautuva kes-
kustelu, jonka tavoitteena on etsiä yhdessä ratkaisuja ja selvittää tarvittavia tukitoimia. Kouluku-
raattori käy tarvittaessa seuraamassa oppitunteja ja havainnoi tällöin luokka- ja ryhmätilanteita. Ku-
raattori pitää myös oppitunteja muun muassa kaveri- ja kiusaamisasioista. Koulukuraattori voi olla 
mukana järjestämässä erilaisia ryhmiä lapsille ja nuorille tarpeen mukaan. 
Koulukuraattorilla oli asiakkaita lukuvuonna 2015-2016 yhteensä 104 oppilasta. 
Suurin osa kuraattorilla käyneistä oppilaista on käynyt säännöllisillä kuraattorikäynneillä. Muutama 
oppilaista on käynyt yksittäisen käynnin tai kuraattori on osallistunut oppilaan asioiden hoitoon 
muilla tavoin, kuten palavereihin osallistumalla. Alakoululaisten osuus oli 
76 oppilasta, yläkoululaisten 25 oppilasta ja lukion 3 oppilasta. 
Oppilaiden yleisin käyntisyy on ongelmat sosiaalisissa suhteissa, tunteiden hallitseminen ja elä-
mänhallintaan liittyvät asiat.   
Oppitunteja koulukuraattori piti yksin tai psykologin työparina lukuvuonna 2015-2016 yhteensä 8 
kertaa, joissa aiheena oli kaveri- ja kiusaamisasiat, alkoholinkäytön vaarat ja kriisin jälkipuinti. Li-
säksi kuraattori osallistui syksyllä kuuteen seitsemäsluokkalaisille järjestettyyn ryhmäytymisiltapäi-
vään sekä keväällä tulevien seitsemäsluokkalaisten ryhmäytymispäivään. 
 
5.3.5. Peruskoulun ja toisen asteen kehittämistarpeet 
 
Peruskoulun kehittämistarpeet liittyvät kasvaviin oppilasmääriin. Tällä hetkellä ryhmäkoot ovat 
paikka paikoin liian suuria (Alakoulussa on luokkia joiden oppilasmäärä on yli 30). Jokaisessa luo-
kassa on oppilaita erilaisin diagnoosein eli oppilaita, jotka tarvitsevat opettajalta ja mahdolliselta 
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avustajalta erityistä tukea. Lisäksi on iso joukko oppilaita, joilla ei ole diagnooseja, mutta tarvitse-
vat runsaasti yksilöllistä tukea. Jos luokassa on yli 30 oppilasta, se vaikuttaa suoraan oppilaiden 
oppimistuloksiin, jaksamiseen, koulussa viihtyvyyteen ja mielenterveyteen. Liian suuret opetus-
ryhmät ovat myös kohtuuttoman vaativia opettajalle, koska kaikenlainen työmäärä lisääntyy oppi-
lasmäärän myötä. Laihian kunta on saanut lukuvuodeksi 2011 - 2012 lisärahaa opetusryhmien pie-
nentämistä varten.  
 
Oppilasmäärien kasvu sekä erilaisten puhe- ja oppimisongelmien lisääntyminen kasvattaa myös 
osa-aikaisen erityisopetuksen tarvetta merkittävästi. Se, että Laihian strategia painottaa varhaista 
puuttumista, puhuisi myös sen puolesta, että kuntaan voisi palkata oman puheterapeutin. Näin laaja-
alaisten erityisopettajien resurssia jäisi enemmän varsinaiseen erityisopetukseen, kun nyt resurssia 
menee paljon esikouluikäisten ja alakoululaisten puheopetukseen. (Erilaiset äännevirheet ja puutteet 
ovat lisääntyneet merkittävästi).  
 
Laihian terveystoimen kautta kustannetut erilaiset kuntoutus- ja terapiakäynnit ovat lisääntyneet 
vuosi vuodelta. Laihialaiset lapset ja nuoret saavat paljon toimintaterapian palveluja (391 käyntiä), 
puheterapiaa (255 käyntiä) sekä neuropsykologista kuntoutusta (114 käyntiä). Pohdinnan arvoinen 
paikka olisi siis, että olisiko toimintaa mahdollista kehittää niin, että palveluja olisi mahdollisuus 
saada enemmän kunnan omana palveluna kuin ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta.  
 
6. LASTEN JA NUORTEN PALVELUJA 
 
6.1 Nuorisopalvelut 
 
Nuorisotoimi järjestää ns. avoimien ovientoimintaa nuorisotiloissa, Keskuskoulun yhteydessä.  
Nuorisotoimen palveluja hankitaan ostopalveluna yhdistyksiltä / järjestöiltä (mm. kerho- ja viikon-
loppuvalvontapalveluita). Hiihto-, kesä- ja syyslomilla järjestetään nuorille leiri-, retki- ja tapahtu-
matoimintaa käytettävissä olevien resurssien mukaan. Nuorisotoimi osallistuu nuorten elinolosuh-
teita kartoittavaan ja parannusehdotuksia tekevään työhön moniammatillisisessa työryhmässä. mm. 
Uskalla -ohjelma 7-luokkalaisille. Nuorisotoimi tekee kohdennettua työtä mm. 6-luokkalaisten val-
mentautuminen keskuskouluun siirtymistä varten, koulukierros ja Rajavuoripäivä. 7 luokan alussa 
järjestetään yhteistyössä kuraattorin ja seurakunnan nuorisotoiminnnan ohjaajan kanssa ryhmäytyk-
set. Erityisesti keskuskoulun kanssa tehdään/kehitetään yhteistyötä mm. yksilö- ja ryhmäohjaukses-
sa. Nuoriso-ohjaaja on keskuskoulun käytettävissä oppilaiden ongelmatilanteissa. Nuorisotoimi on 
mukana oppilashuollon tukiryhmän toiminassa. 
Alueyhteistyötahoja ovat: Isonkyrön kunta, Työpaja Arpeeti ja Yhyres Yhdistys. Erityisnuorisotyö-
tä tehdään sekä yhteistyötahojen kanssa että henkilökohtaisin kontaktein. 

Nuorisolaissa on säännökset paikallisten viranomaisten monialaisesta yhteistyöverkostosta sekä 
etsivästä nuorisotyöstä ja siihen liittyvästä tietojen luovuttamisesta. Tavoitteena on parantaa nuorten 
mahdollisuuksia saada tarvitsemansa julkiset palvelut. Samalla tehostetaan nuorille tarjottavaa var-
haista tukea mm. koulutukseen ja työelämään pääsyn edistämiseksi.  

Laihialla moniammatillinen verkosto on olemassa oleva Yhdessä eteenpäin työryhmä, johon kutsu-
taan työvoimatoimiston edustaja mukaan muutaman kerran vuodessa. Yhdessä eteenpäin –
työryhmässä on edustajat opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimesta, sekä seurakunnasta ja 
poliisista.  
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Kunnanhallitus on päättänyt 1.12.2014 § 379: 

Kunnanhallitus päättää asettaa Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän toimimaan oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain 14 §:n mukaisena opiskeluhuollon ohjausryhmänä, lastensuojelulain 14 
§:n mukaisena asiantuntijaryhmänä sekä hoitamaan nuorisolain 7a §:n edellyttämiä ohjaus- 
ja palveluverkoston tehtäviä. 
 
Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän puheenjohtajiston muodostavat sivistys- ja vapaa-
ajanjohtaja, terveys- ja hyvinvointijohtaja tai perusturvajohtaja ja nuorisosihteeri. Koollekut-
sujina toimivat oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin liittyvissä asioissa sivistys- ja vapaa-
ajanjohtaja, lastensuojelulain 14 §:n kuuluvissa asioissa terveys- ja hyvinvointijohtaja ja nuo-
risolain 7a §:n liittyvissä asioissa nuorisosihteeri.  
 
Koollekutsuja vastaa siitä, että ryhmän kokoonpano vastaa kulloinkin ao. lain vaatimusta si-
ten, että monialainen ja suunnitelmallinen yhteistyö toteutuu.  

 
Laihialle palkattiin etsivä nuorisotyöntekijä v. 2012. Hänen työparinaan toimii Isonkyrön kunnan 
etsivä nuorisotyöntekijä. 
Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuk-
sen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palve-
lut. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin. Etsivä nuoriso-
työ tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori itse sitä haluaa. Palvelu on nuorelle maksutonta ja 
luottamuksellista. 
Etsivä nuorisotyö tarjoaa esimerkiksi: 

- apua opiskelu- tai työpaikan etsimisessä 

- apua virastoissa asiointiin tai lomakkeiden täyttöön 

- tukea opintojen loppuun saattamisessa 

- ohjaa oikeiden palveluiden piiriin 

- juttukaverin 

- tukea erilaisiin arjen asioihin 

Etsivään nuorisotyöhön voivat ottaa yhteyttä esimerkiksi nuoret itse, vanhemmat, TE-toimisto, so-
siaalitoimi, oppilaitokset, puolustusvoimat tai vaikkapa KELA. Yhteydenotto tapahtuu nuoren lu-
valla. Ainoastaan oppilaitoksilla, puolustusvoimilla ja siviilipalveluskeskuksilla on velvollisuus 
luovuttaa kotikunnan etsivälle nuorisotyölle tiedot alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka keskeyttää tai ei 
aloita toimenpidettä. 
 
6.2 Liikuntapalvelut 
 
Liikuntatoimen tehtävänä on suunnitella, kehittää ja toteuttaa kunnan vapaa-aikapalveluja yhteis-
työssä paikallisten seurojen, järjestöjen, yhteisöjen, kunnan muiden hallintokuntien sekä seudulli-
sesti lähikuntien kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Toimintamuotoina käytetään läpi vuoden mm. har-
raste-, kilpailu- ja koulutustoimintaa. Liikuntatoimi pyrkii tukemaan ja kannustamaan kaikenikäisiä 
kuntalaisia omaehtoiseen toimintaan mm. erilaisten tapahtumien, retkien, leirien, kilpailujen sekä 
kuntoilutapahtumien avulla. Liikuntatoimen tärkeimpiä kohderyhmiä ovat kaikenikäiset kuntalaiset. 
Tavoitteena on kaikenikäisten kuntalaisten omaehtoisen liikunnan lisääminen/ylläpitäminen. Ta-
voitteita pystytään toteuttamaan pitämällä nykyiset liikuntapaikat/suorituspaikat hyvässä kunnossa 
sekä uusien hankkeiden toteutus liikuntapaikkarakentamisessa. Liikuntatoimi toimii hyvin tiiviissä 
yhteistyössä liikuntapalveluja tuottavien seurojen ja järjestöjen kanssa siten, että liikuntatoimi on 
ns. koordinointiasemassa ja seurat hoitavat pääasiassa käytännön ohjaamisen- ja toiminnan. 
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Monitoimitalo on ollut käytössä vuodesta 2007 ja on osoittanut todellisen tarpeen liikunnan- ja eri-
laisten tapahtumien sekä seurojen aktiivikäytössä. Uimahalli on aktiivissa käytössä ympäri vuoden 
kaiken ikäisten kuntalaisten käytössä. Uimahallilla on oma opetussuunnitelma joka vuosiluokalle.  
Uimahallin toiminta on esimerkillistä ja saanut positiivista palautetta seutukunnallisestikin. Liikun-
tatoimen yhteistyö muihin hallintokuntiin ja kolmanteen sektoriin on kattavaa. Laihialla on vireää 
seura- ja järjestötoimintaa. Esim. 25 järjestöä hakee salivuoroja vuosittain, koulujen liikuntasalit 
ovat iltaisin kaikki käytössä. Harrastajamäärät ovat huomattavat. Periaatteena on luoda massoille 
mahdollisuus liikkua, ei niinkään kilpaurheilumielellä.  
Lentopallossa on määrällisesti ylivoimaisesti eniten harrastajia ja ohjaamisessa on kasvatuksellista 
otetta. Jalkapallo, suunnistus ja yleisurheilu on kausittaista. Osallistujamäärät vaihtelevat, mutta 
keskimäärin esim. painiin osallistuu 30-50 lasta, uimakouluun 20 lasta/ryhmä ja yleisurheilukisoi-
hin n.30 lasta.  
 
Huomionarvoisia seikkoja joita tullut esiin viime vuosina on, että lapset ovat muuttuneet haasteelli-
simmiksi ohjata ja että lasten ja nuorten kunto on laskenut. Vanhemmilla on suuri merkitys lasten 
ohjautumisessa harrastustoimintaan; esimerkiksi jaksetaanko kuljettaa harjoituksissa, jaksetaanko 
olla mukana vapaaehtoistoiminnassa järjestötoimintojen hyväksi ja niin edelleen. 
 

6.3 Laihian seurakunnan lapsi-, nuoriso- ja perhetyö 

Laihian seurakunnalla on paljon erilaista toimintaa lapsiperheille. Lapsille suunnattua toimintaa 
ovat muun muassa päiväkerhot, pyhäkoulut, muskari, lapsikuoro, retket ja tapahtumat. Seurakunta 
järjestää myös monenlaista koko perheen toimintaa kuten perhe-piirejä, avoimia kerhoja, perhekirk-
koja, tapahtumia ja retkiä. Seurakunnan lapsi- ja perhetyön tavoite on tukea perheitä niiden eri elä-
mänvaiheissa ja auttaa lasten kristillisessä kasvatuksessa. Perheiden erityisissä elämäntilanteissa 
perheiden jäseniä voidaan ohjata diakoniatyön asiakkaiksi. Lisäksi seurakunta järjestää myös avio-
paritoimintaa.  

 Laihian seurakunnan nuorten toiminta 

Laihian seurakunnan nuorisotyön tarkoitus on auttaa nuorta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja 
olla läsnä nuoren elämässä tukien nuoren hengellistä ja henkistä kasvua. Nuorisotyössä seurakunta 
myös tukee perheitä nuoren kristillisessä kasvatuksessa. Nuorisotyön piiriin kuuluvat noin 7-20- 
vuotiaat lapset ja nuoret. Nuorille suunnattua toimintaa ovat muun muassa: viikottaiset kerhot ja 
leirit noin 5 kertaa vuodessa 7-14-vuotiaille, isä-lapsi ja äiti-lapsiretket sekä muut retket alakou-
luikäisille, rippikoulu, nuortenillat, isos- ja kerhonohjaajakoulutus, konsertit, leirit ja retket. Lisäksi 
seurakunnan toimintaa on myös Laihialla toimiva partio – lippukunta Laihian eräpojat- ja tytöt.  
Seurakunta myös työllistää nuoria isostoimintaan sekä kesätöihin hautausmaalle ym.  

Laihian seurakunnan nuorisotyö tekee tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa pitämällä muun muassa 
aamunavauksia ja koulukirkkoja. Keskuskoululla on koulupäivystystä noin joka toinen viikko. Nuo-
risotyönohjaajat ovat mukana Yhdessä eteenpäin-työryhmässä, Keskuskoulun ryhmäyttämistoimin-
nassa sekä uskalla-projektissa. 

6.4 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Laihian yhdistyksen toiminta 

Laihian kunta ja Laihian Mannerheimin Lastensuojeluliiton Laihian yhdistys ovat laatineet yhteis-
toimintasopimuksen. Yhteistoiminta perustuu Laihian kunnan strategiaan ja vuoden 2011 talousar-
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vioon. Yhteistoiminnan tarkoituksena on tuottaa ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön avopalveluja. 
Tarkoituksena on tarjota laihialaisille lapsiperheille oikea-aikaista matalan kynnyksen tukea mah-
dollistamalla perheiden kohtaaminen, tutustuminen, verkostoituminen, juurtuminen ja osallisuus 
laihialaiseen elämänmenoon. Tavoitteena on lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen ja edistämi-
nen, vanhemmuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäisy.  

 

Toiminnan toteutus 

MLL ja kunnan perusturvatoimi toimivat Vieretysten- yhteistyöryhmässä suunnitellen toimintaa 
tarpeiden pohjalta. Perusturvatoimi myöntää vuosittain MLLlle toiminta-avustuksen. MLL:n Laihi-
an yhdistys huolehtii toiminnan käytännön toteutuksesta tuottamalla seuraavat palvelut:  

- perhekahvila kerran viikossa perhekeskus Oravanpesässä 
- tuki lapsiperheille/neuvonta/keskusteluapu lähinnä kahviloiden yhteydessä 
- perhevalmennus 1 kerta/valmennusryhmä 
- lastenhoitajien välitys 
- koululaisten kesäloma-ajan toimintana neljä + tarvittaessa kaksi lisäviikkoa ja yksi syyslo-

maviikolla 
- ennaltaehkäisevän vertais- ja vapaaehtoistoiminnan tukeminen 

6.5 Poliisi 

Pohjanmaan poliisilaitoksen toiminta-alueena on Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-
Pohjanmaan maakunnat. Laitoksen pääpoliisiasema sijaitsee Vaasassa. Lisäksi alueella on 11 polii-
siasemaa: Alajärvi, Alavus, Kannus, Kauhajoki, Kaustinen, Kokkola, Kristiinankaupunki, Laihia, 
Lapua, Pietarsaari ja Seinäjoki sekä 10 yhteispalvelupistettä. Asukkaita alueella on noin 443 000. 
 
Poliisi kohtaa tehtävillään tilanteita, joissa on osallisina lapsia. Poliisi pyrkii ottamaan huomioon 
tällaisissa tilanteissa lapsen edun ja toimimaan sen mukaan. Poliisi on velvollinen ilmoittamaan 
sosiaalipäivystykseen tai Laihian kunnan sosiaaliviranomaiselle mm. seuraavista tilanteista: lapseen 
kohdistunut rikos, lapsen tekemä rikos, alkoholin käyttö, lapsen kasvuun ja kehitykseen kohdistunut 
traumatisoiva tilanne. Laihian poliisiasemalla tutkitaan lapsiin kohdistuvia rikoksia (pahoinpitelyt, 
lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt). 
Laihian poliisin tutkintaryhmällä sekä Isonkyrön ja Laihian kunnan sosiaaliosastoilla on  vakiintu-
nut palaverikäytäntö kaksi kertaa vuodessa ajankohtaisista asioista. 
 

6.6 Kulttuuri 

Laihian kulttuurin pääpaino on paikallisten järjestöjen ja yhdistysten kanssa tehtävässä yhteistyössä. 
Kulttuuritoimi avustaa ja koordinoi yhdistysten ja järjestöjen toteuttamaa monipuolista kulttuurityö-
tä. Seudullista yhteistyötä tehdään Vaasan kaupungin ja Kyrönmaan kuntien kanssa.  
Kulttuuritoimen yhteistyökumppaneita ovat järjestöjen ja yhdistysten lisäksi koulut, Vaasa-opisto, 
Kuula-opisto, seurakunta, kirjastot, vapaa-aika- ja sosiaalitoimi. Kulttuuritoimella pyritään ehkäi-
semään lasten ja nuorten syrjäytymistä. Tavoitteena on noudattaa kunnanvaltuuston hyväksymää 
kulttuuripoliittista ohjelmaa. 
 
6.6.1 Kirjasto 
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Kuntien yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalveluista säädetään Kirjastolaissa (4.12.1998/904). 
Kirjastolain mukaan kunnan tehtävänä on laissa tarkoitettujen kirjasto- ja tietopalvelujen järjestämi-
nen. Asiakkaiden käytettävissä tulee olla kirjasto- ja tietopalvelualan henkilöstöä sekä uusiutuva 
kirjastoaineisto ja -välineistö. Kirjastotoiminnan päätehtäviä ovat siis asiakaspalvelu ja kirjastoai-
neiston organisointi. 
 
Kirjaston tehtävänä on tyydyttää tiedon ja virkistyksen tarvetta, tukea opiskelua ja omatoimista tie-
don hankintaa, edistää kirjallisuuden ja muiden taiteiden harrastusta sekä osaltaan ehkäistä syrjäy-
tymistä.  
Laihian kirjasto edistää asiakkaiden tasa-arvoisia mahdollisuuksia sivistykseen palvelemalla kaikkia 
ikäryhmiä pääkirjastossa ja kirjastoautossa, peruspalvelujen ollessa maksuttomia. Molemmat toimi-
pisteet myös tarjoavat asiakkaille mahdollisuuden hyödyntää tietoyhteiskunnan sähköisiä palveluja. 
Pääkirjastosta löytyy lisäksi erityisryhmien tietotekniikkakeskus Dateron sivupiste sekä Alkio-
huone sukututkimus- ja kotiseutuaineistoineen.  
 
Lapsista ja nuorista suurin kirjaston käyttäjäryhmä on vuonna 2009 ollut 7-12- vuotiaat lapset. Tä-
hän vaikuttaa varmasti myös koulujen aktiivinen kirjastoauton käyttö (371 lasta on käyttänyt kirjas-
tokorttiaan). Ikäryhmässä 13-15 -vuotiaat kirjastokortin käyttäjiä oli 98 nuorta vuonna 2009. 16-18-
vuotiaissa kirjastokortin käyttäjiä oli 129 nuorta.  
 
6.6.2 Vaasa-opisto 
 
Laihian kunta saa Vaasa-opiston kautta vapaan sivistystyön palvelun. Opisto järjestää harrastus- ja 
opiskelutoimintaa kattavasti kädentaitoihin, musiikkiin, liikuntaan, kieliin jne. Myös lapsille ja nuo-
rille suunnattua toimintaa on muun muassa liikunnan ja kuvataiteen puolella.  
 
6.7 Muu harrastustoiminta Laihialla 
 
Laihialla on paljon erilaista harrastustoimintaa ja harrastusmahdollisuuksia liikunnan, taiteen  ja 
musiikin, seurakunnan ja koulujen kerhojen lisäksi. Myös Helluntaiseurakunta järjestää toimintaa 
lapsille ja nuorille. Nuorisoseurat järjestävät erilaista toimintaa lapsille ja nuorille. Laihialla on 
myös 4 H –toimintaa, partiotoimintaa ja palokuntanuori-toimintaa. Laihialla on myös useampi he-
vos- ja ponitalli, missä on kattavasti mahdollisuus harrastaa. Laihialla on myös paljon luontoreittejä, 
laavuja ym joka mahdollistaa monipuolisen luonnossa harrastamisen ja liikkumisen. 
 
6.8 Lasten ja nuorten elinympäristön kehittämistarpeet 
 
Kuntalaiskyselystä (2010) nousi muutamia kehittämistarpeita. Useampi maininta tuli siitä, että Lai-
hialla ryhmäkoot ovat liian suuria. Lisäksi toivottiin enemmän koulunkäyntiavustajia. Yksittäisiä 
mainintoja sai lukihäiriön huomioiminen opetuksessa ja arvioinnissa, vanhempainyhdistyksen kans-
sa tehtävä yhteistyö, lapsille hoito- tai kerhotoimintaa loma-ajoille sekä koulukuraattorin työpanos 
kokopäiväisesti koulupuolelle (tällä hetkellä 70%). Lisäksi tuli ehdotus siitä, että välitunneilla jär-
jestettäisiin erilaisia liikuntatuokioita ja urheiluvälineitä välitunneille saataisiin myös yläkoululle.  
 
Kuntalaiskyselyn 2010 jälkeen perusopetuksen puolella ryhmäkokoja on lähdetty alentamaan vuo-
den 2011 jälkeen muun muassa valtioavusteisen ryhmäkokojen pienentämiseen liittyvän hankkeen 
kautta. Tällä hetkellä voikin sanoa, että Laihialla on pääosin varsin sopivat ryhmäkoot. 
Koulujen välituntiliikuntaan on satsattu Liikkuva koulu-hankeen kautta.  
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Nuorisokysely Luppen suoritettiin vuonna 2013 ja siihen vastasi Laihialla 146 nuorta. Koulun ilma-
piiriä piti hyvänä noin 80% vastaajista. Verrattuna lähialueella ja Pohjanmaan muissa kunnissa teh-
tyyn kyselyyn Laihialla ilmapiiriä pidettiin yleisesti parempana. Samoin kyselyn mukaan Laihialla 
oppitunneilla on keskimäärin rauhallisempaa kuin lähialueen kunnissa.  
Kiusaamista piti Laihian nuorista ongelmana noin 10% vastaajista. Samaa tasoa kyselyn mukaan oli 
tilanne myös muissa lähialueen kunnissa. 
Aggression kohteeksi joutuminen oli kyselyn mukaan harvinaisempaa Laihialla kuin lähialueen 
kunnan nuorten keskuudessa. 
 
Nuorisokyselyyn sisältyy muun muassa kysymyksiä koulusta, vapaa-ajasta, terveydestä, riitojen 
käsittelystä ja yhteiskunnallisiin asioihin osallistumisesta. Nuorisokysely on toteutettu noin joka 
toinen vuosi vuodesta 2005 lähtien. Viimeisin kysely suoritettiin keväällä 2013 kaikkiaan 25 kou-
lussa. Koulujen joukossa on sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä kouluja. Kyselyyn osallistui 
kaiken kaikkiaan 3600 oppilasta seitsemänneltä ja yhdeksänneltä luokalta. 
 

 
Kuvio: Osuus pojista ja tytöistä jotka ovat sitä mieltä että koulukiusaaminen on ongelma, että koulu puuttuu kiusaami-

seen ja että kaverit puuttuu kiusaamiseen. Nuorisokysely Luppen 2013. 
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Kuvio: Osuus pojista ja tytöistä jotka usein joutuvat fyysisen, verbaalisen ja epäsuoran aggression kohteeksi. 

Nuorisokysely Luppen 2013. 

Laihian yläkoulun oppilaat osallistuivat 25-27.4.2016 luokka kerrallaan 2 x 45 min pituiseen päih-
dekasvatusopetukseen EHYT ry:n kouluttajien toimesta. Koulutukseen sisältyi myös vanhempainil-
ta, johon osallistui 56 vanhempaa sekä henkilöstökoulutus opettajille ja nuorisotoimelle, johon osal-
listui noin 25. 
Yhteenvetona EHYT ry:n tekemästä kyselystä yläkoulun oppilaille oli se, että päihdekokeilut yleis-
tyvät yläkoulun aikana merkittävästi ylemmille luokille siirtymisen myötä. Humalaan 7-
luokkalaisista ilmoitti vähintään kerran kuussa juovansa 12 %, 8-luokkalaisista 15 % ja 9-
luokkalaisista 27%. Jos tuloksia verrataan valtakunnallisiin Kouluterveyskyselyjen tuloksiin, niissä 
8-9-luokkalaisista kertoo juovansa humalaan vähintään kerran kuussa 12 %.  Nuoret nostivat kes-
kustellessa avoimesti esille, missä juominen tapahtuu ja miten juomia hankitaan. Humalajuominen 
liittyy hyvin vahvasti koulun päättäjäistapahtumaan, johon osallistuminen selvin päin koettiin mah-
dottomaksi. Osa nuorista toi kuitenkin selkeästi esille halukkuuden osallistua juhlintaan, jos sitä 
olisi tarjolla päihteettömänä vaihtoehtona. 
 
Raittiita nuoria, jotka ovat korkeintaan maistaneet alkoholia on 7-luokalla 73%, 8-luokalla 63% ja 
9-luokalla 39%. Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn mukaan raittiita nuoria 8-9-luokkalaisista on 
58%. 
 
7-luokkalaisten suhtautuminen kannabikseen on kielteinen. 94% ilmoittaa ettei ole kokeillut eikä 
haluakaan kokeilla. 8-luokkalaisista 73% ilmoittaa, ettei ole kokeillut eikä haluakaan kokeilla, 9-
luokkalaisilla vastaava luku 66%. Huumeita on tarjottu 7-luokkalaisista 12%:lle, 8-luokkalaisista 
18%:lle ja 9-luokkalaista 27%:lle.  
 
Sekä vanhempainillassa että henkilöstökoulutuksessa käytiin keskustelua erityisesti nuorten koulu-
jen päättäjäistapahtuman muuttamisesta vähitellen päihteettömämpään suuntaan. Myös nuorten 
omien diskojen järjestämiseen tulisi saada ryhtiä niin, että järjestyksen valvojat ottavat tiukemmin 
hallintaan myös lähiympäristön valvonnan, jotta juominen metsissä kätköissä olevista pulloista ei 
ole mahdollista. Vanhemmat kokivat, että alkoholia diskojen lähistöllä tai päättäjäistapahtumassa 
nauttivat nuoret tietävät vanhempien keinottomuuden ja käyttävät sitä hyväkseen. Lähialueen kaup-
pojen ja nuorten suosimien paikkojen omavalvonnasta voitaisiin vielä käydä keskustelua.  
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Nuorten osallistaminen päihteettömän tapahtuman suunnitteluun olisi tärkeää, jotta he kokevat sen 
omakseen. Toiminnan kannattaisi toteuttaa tiiviisti koulu-nuorisotoimiyhteistyönä vanhempaintoi-
mikuntaa ja eri järjestöjen osaamista ja työpanosta hyödyntäen. 
 
Vanhempien vastuuta nuortensa juomiseen puuttumisen ja siitä keskustelemiseen tulee vahvistaa 
myös jatkossa. Koulun päättymisen yhteyteen liittyen EHYT ry julkaisi sivuilla vanhemmilleen 
vinkkilistan http://www.ehyt.fi/fi/vanhemman-vinkkilista 
 
Laihian markkinoiden yhteydessä kesällä 2016 tehtiin pienimuotoinen kysely. Kyselyssä selvitet-
tiin, millaisia toiveita ja ajatuksia kuntalaisilla voisi olla tapahtumien järjestämiseen kunnassa. Toi-
vottiin muun muassa Laihia games –tapahtumaa tangomarkkinoiden tapaan, kesäleirejä, siivoustal-
koita, kirppistapahtumia, lasten maatalousnäyttelyä jne. Vastaajia kyselyyn oli kaikkiaan 97.  
 

7. PERUSTURVATOIMEN PALVELUT 

Perusturvan sosiaalipalvelut tukevat, neuvovat ja auttavat kuntalaisia ja perheitä elämän erilaisissa 
sosiaalisissa ja taloudellisissa tilanteissa. Palvelut edistävät yksittäisen henkilön, perheen sekä yh-
teisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Sosiaalipalveluja ovat sosiaalityö ja toimeentulo-
tuki, lasten ja perheiden palvelut, vammaispalvelut ja päihdepalvelut.  

Toimeentulotuki 

Toimeentulotuki on muuta toimeentuloturvaa täydentävää yksilökohtaista ja viimesijaista taloudel-
lista tukea silloin, kun lapsiperheen tulot eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Tuen 
maksaminen perustuu toimeentulotuesta annettuun lakiin (1412/1997). Tuki on tarkoitettu tilantei-
siin, jolloin perhe ei voi saada riittävää toimeentuloa ansiotyöllä, yrittäjätoiminnalla, muiden etuuk-
sien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla 
tai muulla tavalla. Toimeentulotuen myöntää se kunta, jonka alueella tuen hakija vakinaisesti asuu 
tai oleskelee.  

Vammaispalvelut ja HEA 
 
Vammaispalveluiden tavoitteena on turvata kaikille kunnan asukkaille tarpeenmukaiset palvelut 
vammasta tai taloudellisesta ja sosiaalisesta asemasta riippumatta (Vammaispalvelulaki 380/1987). 
Periaatteena on yleisten palvelujen ensisijaisuus, lisäksi vammainen henkilö saattaa tarvita jokapäi-
väisessä elämässään lisäksi erityispalveluja kuten asumis-, apuväline-, kuljetus- ja tulkkipalveluja. 
Vammaisen henkilön ja hänen huoltajansa tai omaisten kanssa laaditaan henkilökohtainen palvelu-
suunnitelma tarpeenmukaisten palveluiden ja tukitoimien selvittämiseksi. Suunnitelman avulla pyri-
tään parantamaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. 

Henkilökohtaisen avun (HEA) tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa 
toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella päivittäisissä toiminnoissa, työssä, opiskelussa, 
harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. 
Henkilökohtaista apua haetaan vammaispalveluita hoitavalta sosiaaliohjaajalta. Kunta toimii 
HEAyhteistyössä Eskoon sosiaalipalvelujen HAVU-keskuksen kanssa. Kunnassa on nimetty EHO-
ryhmä. Kouluikäisen erityislapsen APIP-toiminnan perusturva järjestää yhteistyössä sivistystoimen 
kanssa. 

Omaishoidontuki 
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Omaishoidontuki on palkkio ja/tai palvelukokonaisuus, jota maksetaan ikäihmistä, vammaista tai 
sairasta henkilöä kotona hoitavalle (Laki omaishoidontuesta 937/2005). Omaishoidontuki on har-
kinnanvarainen etu ja sitä myönnetään tukeen oikeutetuille talousarviossa varatun määrärahan puit-
teissa. Omaishoidosta tehdään aina sopimus ja suunnitelma kunnan ja hoitajan kesken. Hoitaja voi 
olla hoidettavan henkilön omainen, sukulainen tai muu läheinen henkilö. Kunnan sosiaalitoimi voi 
maksaa omaishoidontukea omaiselle, joka hoitaa sairasta tai vammaista lasta. Tuki perustuu hoidon 
vaativuuteen ja tuki on porrastettu hoidettavan hoitoisuuden perusteella. Hoitopalkkion suuruus 
määräytyy hoidon sitoutuvuuden ja vaativuuden perusteella. Tuki on veronalaista tukea. 
 

Lapsiperheiden kotipalvelu 

Lapsiperheillä on oikeus sosiaalihuoltolain perusteella oikeus saada perheen huolenpitotehtävän 
turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole muutoin mah-
dollista. Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman, tai muun vastaavan toimintaky-
kyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella perusturvalautakunnan teke-
män päätöksen mukaisesti. 

Toimintakykyä saattavat alentaa esimerkiksi vanhemman uupumus, raskaus, synnytys sekä lasten-
hoitoon liittyvät erityiset vaikeudet, vanhemman tai lapsen vamma tai pitkäaikainen sairaus. Erityi-
sen tuen tarpeen tilanteita saattavat olla esimerkiksi vaikea elämäntilanne kuten vanhempien ero, 
monikkoperheet tai äkilliset elämän muutokset, esimerkiksi vakava sairaus, onnettomuudet, per-
heenjäsenen kuolema. 

Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä ohjaa kasvatuksellisissa asioissa ja tukee vanhemmuutta, 
arkirutiinien hallintaa ja perheen toimintakykyä. Työskentelyn tavoitteena on vahvistaa perheen 
arjessa selviytymistä ja elämänhallintaa sekä tukea lapsen kasvua ja kehitystä. Lapsiperheiden koti-
palvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti ja se on maksullista. Palvelusta perittävät maksut mää-
rittää vuosittain perusturvalautakunta. Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 
mukaista toimintaa, mutta se ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta. 

 
Lastenvalvonta 

Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja toimii perheitä koskevissa isyys- ja sopimusasioissa. Palveluita 
ovat: lapsen isyyden selvittäminen; lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen liittyvät neuvottelut 
ja sopimusten vahvistaminen; lapsen elatussopimusneuvottelut ja sopimusten vahvistaminen sekä 
lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 16 §:n mukaisten selvitysten tekeminen. 

Yleensä avoliitossa asuvat puolisot tulevat yhdessä lastenvalvojan luo selvittämään ja tunnustamaan 
lapsen isyyden. Maistraatti vahvistaa isyyden, jolloin lapselle tulee oikeus isän sukunimeen sekä 
perintöoikeus. Samalla isästä tulee elatusvelvollinen kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Isyys voidaan 
tunnustaa jo odotusaikana neuvolassa (Isyyslaki 16 §). Samaan aikaan tunnustamisen kanssa voi-
daan tehdä myös sopimus yhteishuollosta. Tämä mahdollisuus perustuu lapsen huoltoa ja tapaamis-
oikeutta koskevaan lakiin tehtyyn muutokseen (14/2015, 8 a §). 
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7.1 Ehkäisevän ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelutyön kokonaisuus 

Lastensuojelun palvelujärjestelmä on laaja kokonaisuus, jonka tehtävänä on edistää ja tukea lapsen 
kehitystä ja kasvua. Palvelujärjestelmän tulee toimia suunnitelmallisesti ja ennakoidusti. Sitä tulee 
ohjata, johtaa ja kehittää tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti ja yhteistyössä kaikkien niiden tahojen 
kanssa, joiden toimet vaikuttavat lasten ja perheiden hyvinvointiin. Palvelu ja tuki toteutetaan sel-
laisin tavoin, joista lapsi ja perhe eniten hyötyvät.  

Kaikilla lasten ja perheiden kanssa työskentelevillä on vastuu lasten hyvinvoinnista ja ongelmien 
mahdollisimman varhaisesta tunnistamisesta. Kunnan on sosiaali- ja terveydenhuoltoa, opetustointa 
sekä muita lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja järjestäessään ja kehittäessään huolehdittava 
siitä, että palvelujen avulla tuetaan lapsia ja vanhempia ja edistetään heidän hyvinvointiaan.  

7.2 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu 

Uusittu lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Lastensuojelun tavoitteena on turvata 
lapselle oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä 
erityiseen suojeluun. Ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista on vanhemmilla. Lastensuojelu tu-
kee vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kas-
vatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä palveluja ja tukitoimia.  

Lastensuojelulla on kolme perustehtävää: lasten yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen, vanhempien 
tukeminen kasvatustehtävässä ja varsinainen lasten suojelutehtävä. Näiden perustetehtävien tulee 
olla tiiviissä vuorovaikutuksessa. 

Lastensuojelua on ehkäisevä lastensuojelu sekä lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu. Kunta järjes-
tää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ehkäisevää lastensuojelua peruspalvelujen avulla. 
Ehkäisevän lastensuojelun avulla edistetään ja turvataan lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja hy-
vinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on kunnan eri palveluissa, kuten 
äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa terveydenhuollossa, päivähoidossa, opetuksessa ja nuoriso-
työssä annettava erityinen tuki silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana (3§).  

Lastensuojelulaki korostaa ehkäisevän työn merkitystä. Havaitsemalla varhain lasten ja nuorten 
huolenpitoon ja kasvatukseen liittyviä ongelmatilanteita ja tarjoamalla jo peruspalveluissa perheille 
tarvittavaa tukea vähennetään lasten ja nuorten joutumista lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun 
piiriin. Lain mukaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen ja kunnan muiden viranomais-
ten on yhteistyössä seurattava ja edistettävä lasten ja nuorten hyvinvointia ja poistettava kasvuolo-
jen epäkohtia ja ehkäistävä niiden syntymistä (7§). Laissa todetaan myös, että kunnan on huolehdit-
tava siitä, että ehkäisevä lastensuojelu sekä lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu järjestetään sisäl-
löltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää (11§).  

Lastensuojelulaki sisältää säännökset siitä, miten lasten ja perheiden tarvitsema kasvatuksellinen 
tuki sekä koulunkäyntiin liittyvä tuki tulisi järjestää. Laissa edellytetään, että lapsen tuen ja suojelun 
tarve otetaan huomioon aikuisille suunnatuissa palveluissa. Lastensuojeluasiakkuus alkaa joko van-
hemman tai lapsen/nuoren omalla yhteydenotolla lapsiperheiden sosiaalityöntekijään, lastensuoje-
luilmoituksella tai jos sosiaalityöntekijä on muutoin saanut tietää lastensuojeluntarpeessa olevasta 
lapsesta.  

7.3 Lastensuojeluilmoitus 
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Lastensuojelulain 25 §:n mukaan lastensuojeluilmoitusvelvollisuus salassapitosäännösten estämättä 
on mm. sosiaali- ja terveystoimen, nuoriso- ja opetustoimen, seurakunnan, poliisin, koululaisten 
aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjillä silloin, kun he ovat työssään saaneet tietää lapsesta, jonka 
hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää 
lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Myös muut kuin edellä mainitut voivat tehdä lastensuojeluil-
moituksen. Vanhemmat, naapurit, ystävät tai muut tahot voivat ottaa yhteyttä lastensuojeluun, jos 
huomaavat lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa. Myös lapsi tai nuori itse voi ottaa yhteyttä sosi-
aalityöntekijään.  

7.4 Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun palvelut 

Lastensuojelun toimia ovat lastensuojeluilmoitusten vastaanotto, lastensuojelutarpeen selvitys, las-
tensuojelun avohuolto, kiireellinen sijoitus, huostaanotto, sijaishuolto sekä jälkihuolto. 

Lastensuojelun tarpeen selvitys 

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on arvioitava lastensuojeluilmoituksen, lastensuojelu-
hakemuksen tai muun asiakkuuden vireille tulon jälkeen seitsemän arkipäivän aikana, onko ilmoitus 
aiheeton vai lähdetäänkö tekemään lastensuojelutarpeen selvitystä. Selvitys on tehtävä viivytyksettä 
ja sen on valmistuttava kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.  

Lastensuojelutarpeen selvityksen aikana lasta ja vanhempia, mahdollisesti koko perhettä tavataan, 
myös kotikäynnillä. Selvityksen aikana ollaan myös yhteydessä muihin tahoihin, kuten kouluun, 
neuvolaan ja päiväkotiin lapsen tilanteen arvioimiseksi.  

Selvityksen tavoitteena on tutkia lapsen tilanne, jotta voidaan arvioida lapsen tai nuoren sekä hänen 
perheensä lastensuojelun tuen ja palveluiden tarve. Selvityksen aikana lapsi tai nuori sekä vanhem-
mat ja läheiset miettivät työntekijän kanssa tilanteen syitä ja etsivät ratkaisua. Selvityksessä tulee 
arvioida lapsen tai nuoren hyvinvointia myös tulevaisuudessa. Tavoitteena pidetään yhteistyössä 
tehtävää prosessia lapsen/nuoren ja vanhempien kanssa, mutta selvitys voidaan tehdä vanhempien 
vastustaessakin tilanteen niin vaatiessa.  

7.4.1 Lastensuojelun avohuollon tukitoimet 

Valtaosa lapsi- ja perhekohtaisesta lastensuojelusta toteutuu avohuollon tukitoimien avulla. Tuki-
toimet suunnitellaan ja niistä sovitaan mahdollisimman kattavasti yhdessä lapsen ja perheen kanssa 
ja ne kirjataan asiakassuunnitelmaan.  

Kaikkia terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja/ tai oppilashuollon tukipalveluita voidaan järjestää 
lapselle myös lastensuojelun avohuollon tukitoimina. Tällöin työskentelylle on lapsen asiakassuun-
nitelman mukaisesti määritelty erityiset tavoitteet, joihin lapsen ja perheen kanssa yhdessä päädy-
tään.  

Näiden tukitoimien lisäksi on sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen järjestettävä seuraavia lasten-
suojelulaissa mainittuja avohuollon tukitoimia:  

- lastensuojelun perhetyö,  
- lapsen tai koko perheen lyhytaikainen avohuollon sijoitus,  
- tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta,  
- vertaisryhmätoiminta,  
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- loma- ja virkistystoiminta,  
- lapsen ja perheen taloudellinen tukeminen sekä asumisen puutteiden korjaaminen 

Lastensuojelun avohuollon asiakasperheet saivat lastensuojelun sosiaali- ja perhetyön ohjausta ja 
neuvontaa. Lastensuojelun perhetyön palvelua sai 46 perhettä, joissa lapsia oli yhteensä 230. Las-
tensuojelun sijoituksia ja huostaanottoja pyritään ehkäisemään riittävän ja ennakollisen työn avulla. 
Osin lapsiperheet saivat perhetyön lisäksi ostopalveluina lastensuojelun perhekohtaisia palveluita 
kotiin tuotettuina.  

Perhetyö 

Perhetyö on lastensuojelulain mukainen avohuollon tukitoimi. Perhetyö tekee perheissä avun tar-
peen arviointeja ja sopii perheen kanssa perhetyön aloittamisesta. Lastensuojelun perhetyön toimin-
tamuotona ovat kotikäynnit, tapaamiset kodin ulkopuolella, perhetyön suunnitelmaneuvottelut, yh-
teistyö lapsen ja perheen sekä muiden hoitavien tahojen kanssa ym.  

7.5.  Seutukunnallinen yhteistyö ja ostopalvelut 

Laihia on mukana useissa seudullisissa työryhmissä ja valtakunnallisissa Kaste- hankkeissa. Lisäksi 
Laihia hankkii Vaasan kaupungilta osan palveluista, kuten sosiaalipäivystyksen, nuorisoasema 
Klaaran sekä perheneuvolan palvelut. Alueellista toimintaa ovat myös koulutukset sekä tarpeen 
mukainen viranomaisyhteistyö. 

Lastensuojelun virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys 

Laihian kunta on mukana Vaasan alueen sosiaalipäivystyksessä, palvelun tuottaa Vaasan kaupunki. 
Kuntalaiset saavat virka-ajan ulkopuolella ympärivuorokautisesti yhteyden päivystävään sosiaali-
työntekijään soittamalla hätäkeskukseen numeroon 112 tai numeroon 06 325 2347. Sosiaalipäivys-
tys auttaa tilanteissa, joissa lapsen tai nuoren tilanne on turvaton tai hän on jäänyt heitteille tai tarve 
nopeaan puuttumiseen ongelmatilanteissa ilmenee (nuoren päihteiden käyttö, aggressiivinen käyt-
täytyminen, itsetuhoisuus). 

Perheneuvola 

Laihia hankkii perheneuvolapalvelut ostopalveluina Vaasan kaupungin perheneuvolasta. Perheneu-
volan tehtävänä on tukea ja vahvistaa lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa hyvinvointia. 
Perheneuvola palvelee silloin, kun perhe tarvitsee erityistä tukea (lapsen käytöksestä tai oireilusta 
esim. tottelemisvaikeudet, keskittymättömyys, pelot ja kouluvaikeudet, lapsen ja aikuisten väliset 
suhteet tai parisuhteen ongelmat). Perheneuvolassa tarjotaan apua myös erotilanteisiin. Vuonna 
2015 xx perhettä sai perheneuvolan palveluja. Tarve on selkeästi käyntimääriä suurempi, pitkät jo-
not heikentävät avun saantia eikä hoitotakuu toteudu. 

Nuorisoasema Klaara 

Nuorisoasema Klaara on Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimipiste, joka tarjoaa lasten 
ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja elämänhallinnan ongelmien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon kes-
kittyviä palveluja.  
 
Nuorisoaseman palvelut on suunnattu lähinnä 13-24 -vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen, jotka 
haluavat keskustella luottamuksellisesti aikuisen kanssa. Nuorisoasema Klaara tarjoaa neuvontaa ja 
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ohjausta myös puhelimitse ja netin välityksellä, kahdenkeskisiä keskusteluja asemalla tai muualla, 
toiminnallisia ja terapeuttisia ryhmiä ja perhetapaamisia. Klaaran palvelut ovat luottamuksellisia, 
vapaaehtoisia ja asiakkaille maksuttomia. Klaaraan voi mennä varaamalla ajan tai ilman ajanvaraus-
ta, myös nimettömänä. Klaarassa toimii kaksi nuorisotyöntekijää, psykologi, psykiatrinen sairaan-
hoitaja, sosiaaliterapeutti, sosiaaliohjaaja, sairaanhoitaja, toimistosihteeri, psykososiaalisten palve-
lujen johtaja ja päihdetyöstä vastaava lääkäri sekä psykiatrian erikoislääkäri.  

7.6. Lastensuojelun kansalliset laatusuositukset 

Lastensuojelulaki korostaa lastensuojeluprosessien yhdenmukaisuutta ja työskentelyn suunnitelmal-
lisuutta. Lastensuojelun palveluja tulee olla yhtäläisesti saatavilla lapsen asuinkunnasta riippumatta 
ja lapsen etu tulee ottaa huomioon kaikessa viranomaistoiminnassa. Lastensuojelun asiantuntijoiden 
toiminta edellyttää palvelujärjestelmän hyvää tuntemusta, alueellisesti toimivaa yhteistyöverkostoa 
sekä vaihtoehtoisten toimintakäytäntöjen ja työmenetelmien osaamista. Laadukas lastensuojelu on 
kustannustehokasta, kun lastensuojelun toimintaedellytykset ovat kunnossa ja lastensuojelussa on 
käytettävissä tarvittava ja ajantasainen osaaminen. Kaikki lastensuojelun toimijat ovat vastuussa 
siitä, että lakia noudatetaan ja lapsen etu toteutuu lainmukaisesti.   

Vaikuttavan työn edellytykset lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa: 

1. Tehtäviä kunnassa hoitaa pätevä, pysyvä ja tehtäviinsä sitoutunut henkilökunta. (Aktiivinen 
rekrytointi, lastensuojelutyöllä selkeä rakenne, työnohjaus, työnjako).  

2. Riittävät resurssit varmistetaan. Yksittäisellä työntekijällä (tehtävärakenne huomioiden) on 
vain sen verran asiakkaita, että laissa asetetuista tehtävistä on mahdollista selviytyä riittävän 
hyvin ja annetuissa aikarajoissa. Riittävä resursointi mahdollistaa työntekijän sitoutumisen 
pitkäaikaisesti työhönsä. Vaikuttavuus edellyttää jatkuvuutta.  

3. Henkilökunnan osaamisen tasosta huolehditaan ja tietojen jatkuva päivittäminen mahdollis-
tetaan. Työntekijöiden oikeus täydennyskoulutukseen sosiaalihuoltolain (710/1982) 53§:n 
mukaisesti on varmistettu.  

4. Johtamismalli tukee lastensuojelutyötä. Esimiestyöskentely on selkeää ja johdonmukaista ja 
johdon vastuut on määritelty. Johtaminen varmistaa, että työyhteisöissä ja organisaatioissa 
seurataan ja arvioidaan säännöllisesti lastensuojelutyötä, sen laatua ja vaikutuksia sekä muu-
toksia asiakasprofiilissa, ja niistä raportoidaan vuosittain myös päätöksentekijöille.  

5. Palveluvalikoima on riittävän monipuolinen: kunnassa on käytettävissä riittävä määrä niin 
avohuollon, sijais- kuin jälkihuollon palveluja ja tukitoimia.  

6. Palveluja tarjotaan asiakkaille oikea-aikaisesti ja riittävän nopeasti. Lasta ja perhettä aute-
taan mahdollisimman varhain, jotta vältytään ongelmien pahenemiselta. Avohuollon palve-
lujen vaikuttavuutta seurataan eri ikäryhmissä.  

7. Tutkittua tietoa hyödynnetään johdonmukaisesti työssä ja sen kehittämisessä.  

Kunnan tulee mahdollistaa laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön tekemisen puitteet ja 
riittävä resursointi sekä arvioida systemaattisesti vaikuttavuuden toteutumista.  

Suositus lastensuojelun sosiaalityön resursoinnista lastensuojelun kansallisen laatusuosi-
tuksen mukaan 

Mikäli sosiaalityöntekijä tekee pelkästään lastensuojelun sosiaalityötä voi suositeltava asiakas-
määrä sosiaalityöntekijää kohden pitää korkeintaan 35 lasta/työntekijä, jos kunnalla on käytös-
sään lastensuojelun sosiaalityön tukena sosiaaliohjauksen tai perhetyön asiantuntemusta. Jos 
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kunnan koko lastensuojelutyö on sosiaalityöntekijän vastuulla, on suositeltava asiakasmäärä 20 
lasta/työntekijä.  

 

7.7. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun voimavarat ja kehittämistarpeet  

Lapsi- ja perhekohtaisia palveluita hoitaa yksi lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Työparina tarvitta-
essa toimivat kunnan muut sosiaali- ja tarvittaessa perhetyöntekijät. Koulukuraattori toimii lasten-
suojelun työparina kouluikäisten lasten lastensuojeluasioissa. Lastensuojelun avohuollolliseen tu-
keen kuuluu myös perhetyön neljä perhetyöntekijää. Perhetyö on tärkeä avohuollon tukitoimi, sa-
moin lapsiperheiden kotipalvelu, jotka kumpikin tulevat tarvitsemaan lisäresursseja lapsiperheiden 
määrän kasvaessa. Kehittämistarpeita ovat eri tukitoimien (tukihenkilötoiminta, tukiperhetoiminta) 
sekä monimuotoisen vertaistoiminnan kehittäminen, samoin yhteistyön tiivistäminen kolmannen 
sektorin toimijoiden kanssa.  

Kunnan perusturvatoimi tukee MLL:n toimintaa vuosittain työntekijän palkkauksen mahdollista-
malla. Kuntalaiskyselyssä toivottiin kunnan panostusta lapsiin ja nuoriin ja lapsiperheisiin, jatkos-
sakin kunnan on vahvistettava lapsiperheiden kaikkia palveluita tarpeiden mukaisesti ja ennakoiden. 

 

 

8. LAIHIAN KUNNAN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2020 SAAKKA 

1) Hyvinvoiva kuntalainen 

- Palvelujen turvaaminen kunnassa 
- Sosiaalinen ja fyysinen turvallisuus 
- Hyvinvointiin ja terveyttä edistäviin toimiin panostaminen 

2) Palveluiden kehittäminen 

- asukkaiden kuuleminen 
- avoin tiedottaminen 

3) Kunnan elinvoimaisuus 

- lasiperheille sopiva elinympäristö 
- huoltosuhteen parantaminen (syntyvyys vuosittain, seuranta vuosittain) 
- palvelujen kokonaisvaltainen suunnittelu palvelutarpeiden ja kaavoituksen mukaisesti (kaa-

voituksen ja palvelusuunnittelun yhdistäminen)  

4) Johtamisen kehittäminen 

-toimiva ja tarkoituksenmukainen organisaatio 
-työhyvinvointi 
-pätevä ja osaava henkilöstö 
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9. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN LAIHIAN KUNNAN STRA-
TEGISIA PÄÄMÄÄRIÄ TUKEVAT TOIMENPIDE-EHDOTUKSET VUOSILLE 2017-2019 

Oheiseen taulukkoon on koottu konkreettiset edellä kuvattuihin strategisiin tavoitteisiin liittyvät 
toimenpide-ehdotukset vuosille 2017-2019, seuranta-indikaattorit ja vastuutahot. Toimenpide-
ehdotuksia seurataan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.  

1) Strateginen tavoite: Hyvinvoiva kuntalainen  

Toimenpide Seuranta/indikaattori Vastuutaho 
   
Nimetään Lasten ja nuorten 
hyvinvointiryhmä seuraamaan 
ja koordinoimaan Lasten- ja 
nuorten hyvinvointisuunnitel-
man toimenpiteiden toteutu-
mista ja moniammatillisuuden 
kehittäminen 

LAPE-ryhmän toiminta 

Koulujen ja esiopetuksen oppi-
lashuoltoryhmät kokoontuvat 
säännöllisesti.  

Oppilashuollon ohjausryhmä 

Osastojen päälliköt 

Rehtori 

Apulaisrehtori 

Esiopetuksen vastaavat 
Oppilashuollon kehittäminen  

Uuden lain mukainen vastuu-
kuraattori on nimetty, kunnassa 
kuraattori ja vastuukuraattori 

Oppilashuollon toimiminen 
uuden lain mukaisesti.  

Oppilashuoltosuunnitelma päi-
vitetty 

 

Lukuvuosisuunnitelmissa kuva-
taan oppilashuollon toteutumi-
nen kouluittain. 

Rehtori, apulaisrehtorit 

 

 

Johtava rehtori, apulais-
rehtori, vararehtorit 

Perhetyössä neljä työntekijää. 
Sosiaalityössä 4+1 työntekijää  
Yhteistyö MLLn kanssa  
Vanhempien vertaisryhmät  
Kesäkerhoyhteistyö 

Parempi Arki –hanke 

Kulttuuria yli rajojen -hanke 

Perhetyön asiakasperheiden 
määrä, lastensuojeluilmoitusten 
määrä/sijoitusten määrä 

Tukihenkilökoulutuksen käyn-
nistyminen 

Terveys- ja hyvinvointi-
johtaja 

 

Johtava sosiaalityönteki-
jä 

Asumispalvelujohtaja 
Erityispedagogisen osaamisen 
lisääminen ja varhaisen puut-
tumisen lisääminen varhaiskas-
vatuksessa 

Uuden koulun myötä erityispe-
dagogisten valmiuksien paran-
taminen 

Jopo-luokan perustamisen har-
kinta 

Erityislastentarhanopettaja on 
kunnassa. Toisen erityislasten-
tarhanopettajan toimen perusta-
minen. 

Erityisopetusresurssin tarkaste-
lu. Koulutus henkilökunnalle 

 

Varhaiskasvatuksen joh-
taja 

Apulaisrehtorit, johtava 
rehtori 

 

Kunnanvaltuusto 
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Lisätään varhaista tukea lasten 
kielellisiin ongelmiin 

 

Nepsy-valmennus 

Kuntaan oma puheterapeutti � 
kiertävien erityisopettajien re-
surssit lisääntyvät varsinaiseen 
opetukseen, kun puheopetus 
siirtyisi heiltä pois. 

Aloitettu kevät 2016 

Varhaiskasvatuksen joh-
taja, sivistys- ja vapaa-
ajan johtaja 

 

 

Kiusaamisen ennaltaehkäise-
minen 

Tukioppilastoiminta 

 

Kiva-koulu 

 

Pienryhmätoiminta 

Mielenterveyttä edistävä toi-
minta yläkoululla ja yeesi-
toiminta 

Varhaiskasvatukseen ja kouluil-
le kiusaamista ennaltaehkäiseviä 
ohjelmia opetussuunnitelmiin, 
esim. Askeleittain, KiVa-
ohjelma, Friends.  

KiVa ohjelma käytössä  

Perusturvatoimi ja keskuskoulu 
suunnittelevat toimintoja 8-9 –
luokkalaisten poikien saamisek-
si pois. ns. ulkolaidalta 

Rippikoulut 

Kiusaamiskyselyt 

Koulutus ja vertaistuki 

Rehtori, apulaisrehtorit, 
opettajat 

 
 

Vertaistuen lisääminen eri ikäisille 
vanhemmille 

 

- Vanhempainillat toimii 

- Vanhempainyhdistyksiä on 

kouluilla 

Olohuoneen toiminnan kehittämi-
nen 

 Luokkakohtaiset vanhempain-
illat vuosittain jokaisella luok-
ka-asteelle 1-9 lk sekä lukiossa. 
Vanhempainyhdistysten toi-
minnan tukeminen. Vertais-
ryhmiä eri-ikäisten lasten van-
hemmille.  

Johtava rehtori, apulais-
rehtorit 

Sivistys- ja vapaa-ajan 
johtaja, terveys- ja hy-
vinvointijohtaja 

Mahdollistetaan varhainen havait-
seminen ja puuttuminen koulussa 

Sopivat ryhmäkoot. Lautakunta, rehtori, 
sivistys- ja vapaa-
ajanjohtaja 

Vammaispalvelujen kehittäminen 
ja resurssointi 

Vammaispalveluissa nimetty vaki-
tuinen viranhaltija, jolla myös <65 
v. omaishoito 
 
 

Palveluiden saatavuus, asia-
kasmäärät 

EHOryhmän toimivuus 

Terveys- ja hyvinvointi-
johtaja, johtava sosiaali-
työntekijä, kotipalve-
luohjaaja 
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Lapsiperheiden kotipalvelu  

HEAohjeistus  
Yhteistyön kehittäminen peruster-
veydenhuollon, varhaiskasvatuk-
sen ja sivistystoimen sekä perus-
turvan kanssa 

Sosiaali- ja neuvolatyöntekijöiden 
palaverit säännöllisesti 
Sosiaali+sivistysyhteistyö vesopv, 
muu yhteistyö 
Perhetyön ja erikoissairaanhoidon 
lasten ja nuorisopkln yhteinen 
palaverikäytäntö 

Monialaisyhteistyön lisääminen 

Yhteisten toimintamallien luo-
minen 

Monialainen yhteistyö 

Lasten kuntoutuksen yhteistyö-
ryhmän toiminta 

 

 

 

Johtajat osastoittain 

 

2) Strateginen tavoite: Palveluiden kehittäminen 
 

Toimenpide  Seuranta/indikaattori  Vastuutaho  

Palvelutyytyväisyyskyselyt  

 

Palveluiden saatavuus 

 

 

Toimialoittain tehtävä 4. vuoden 

välein. Seuraava vuoden 2018 

loppuun mennessä. 

 

Hoitotakuun toteutuminen 

Osastopäälliköt  

Lasten ja nuorten vaikuttamisen 

ja kuulemisen lisääminen kunnas-

sa   

Nuorten Ideat –kanava 

Nuorisovaltuuston asettaminen 

lain mukaisesti 

Nuorisotoimi, Sivistys- ja vapaa-

ajan johtaja  

Oppilaskunnat kouluittain perus-

tettu 

Aktiiviset oppilaskunnat  Apulaisrehtori, vararehtorit, johta-

varehtori 

Turvallinen koulutie  Moniammatillista yhteistyötä 

lasten koulumatkojen turvallisuu-

den lisäämiseksi  

Tekninen johtaja  

Sivistys- ja vapaa-ajan johtaja  

Kehitetään ja seurataan lähiliikun-

tapaikkojen, puistojen ja leikki-

kenttien turvallisuutta ja toimi-

vuutta ottaen huomioon kuntalais-

ten toiveet ja tarpeet  

Turvallisuussuunnitelma  

 

 

Kuntalaiskyselyt  

Tekninen johtaja  

Sivistys- ja vapaa-ajan johtaja  

Terveys- ja hyvinvointijohtaja 

Liikkuva koulu Liikuntaa välitunteihin ja koulu-

päivään 

Koulut, rehtorit ja apulaisrehtorit 
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3) Strateginen tavoite: Kunnan elinvoimaisuus 
 

Toimenpide  Seuranta/indikaattori  Vastuutaho  

Palveluiden kokonaisvaltainen 

suunnittelu tarpeiden mukaisesti 

(neuvola, varhaiskasvatus, koulu)  

Hyvinvointikertomus 

Väestö ikäluokittain, alle kou-

luikäisten määrä, kaavoitus  

Johtajat osastoittain  

 

4)  Streteginen tavoite: Johtamisen kehittäminen 

Toimenpide Seuranta/indikaattori Vastuutaho 
Toimiva ja tarkoituksenmukai-
nen organisaatio 

Yhtenäiskoulu perustettu 
1.8.2015 
Varhaiskasvatuksen kehittä-
mistyöryhmän esitys organi-
saatiosta  

Sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja 
Varhaiskasvatuksen johtaja 
Johtava rehtori 

Työhyvinvointi 
 

Kehityskeskustelut 
Työterveyshuollon toiminta-
suunnitelma 
Päihdeohjelma  
Työkyvyn tukemisen malli 
Työnohjaus 

Osastojen päälliköt 

Pätevä ja osaava henkilöstö 
 

Riittävä koulutus, koulutus-
suunnitelmat 
Hankkeisiin osallistuminen 
Esimiespassi 

Johtajat osastoittain. 

 

10. SUUNNITELMAN PÄÄTÖKSENTEKO JA SEURANTA 

Hyväksyessään suunnitelman valtuusto edellyttää kunkin toimialan vastaavan tavoitteiden ja toi-
menpiteiden toteuttamisesta, seurannasta ja raportoimisesta. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunni-
telman toimenpide-ehdotukset tulee huomioida laadittaessa vuosittaista talousarvio- ja toiminta-
suunnitelmaa.  

LÄHTEET 

Laihian yhtenäiskoulun oppilashuollon suunnitelma 2016 

Laihian kunnan lapsi- ja perhepoliittinen ohjelma  

Laihian kunnan turvallisuussuunnitelma 2010 

Laihian kunnan talousarvio 2016, toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2019 

Lastensuojelun kansalliset laatusuositukset.  

Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille. Sosiaali- ja terveysministeriön 2004: 14. Helsinki.  
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Kouluterveyskyselyn tulokset vuonna 2009: 

ILONAIHEET 

Peruskoulussa 

• vanhempien tupakointi vähentyi 
• koulussa kuulluksi tulemisen kokemus li-

sääntyi 
• koulutyöhön liittyvä työmäärä koettiin aiem-

paa kohtuullisemmaksi 
• toistuva lintsaus vähentyi 
• ylipainoisten osuus vähentyi 
• liikuntaa harrastetaan aiempaa yleisemmin 
• tosi humalaan vähintään kerran kuukaudessa 

juovien osuus pienentyi 
• terveystiedon aiheet kiinnostavat aiempaa 

useampia 
• terveystiedon opetuksen koetaan aiempaa 

yleisimmin lisäävän valmiuksia huolehtia 
terveydestä 

• seksuaaliterveystietämys lisääntyi 
• päihdetietämys lisääntyi 

Lukiossa: 

• vanhempien tupakointi vähentyi 
• vanhempien työttömyys vähentyi 
• nuorten keskusteluvaikeudet vanhempiensa 

kanssa vähentyivät 
• koulun fyysisissä työoloissa koettiin aiempaa 

vähemmän puutteita 
• koulussa kuulluksi tulemisen kokemus li-

sääntyi 
• koulutyöhön liittyvä työmäärä koettiin aiem-

paa kohtuullisemmaksi 
• aiempaa harvempi nuori kokee terveydenti-

lansa keskinkertaiseksi tai huonoksi 
• lääkärin toteamat pitkäaikaissairaudet vähen-

tyivät 
• useat päivittäiset oireet vähentyivät 
• lähes päivittäinen väsymys vähentyi 
• epäterveellisiä välipaloja syödään aiempaa 

vähemmän 
• päivittäin tupakoivien osuus vähentyi 
• aiempaa suurempi osuus nuorista kokee ter-

veystiedon opetuksen lisäävän valmiuksia 
huolehtia terveydestä 

• päihdetietämys lisääntyi 
• kouluterveydenhoitajan vastaanotolle 

pääsy koettiin helpommaksi kuin aiem-
min. 

HUOLENAIHEET 

Peruskoulussa:  

• nuoret elävät aiempaa yleisimmin muussa 
kuin ydinperheessä (21 % vastanneista) 

• nuorten käyttövarat lisääntyivät (voi olla 
myös ilonaihe) 

• vanhemmat tietävät aiempaa huonommin 
lastensa viikonloppuiltojen viettopaikan 

• keskusteluvaikeudet vanhempiensa kanssa 
lisääntyivät 

• aiempaa useampi on kokenut fyysistä uhkaa 
vuoden aikana (18% vastanneista) 

• koulutapaturmat lisääntyivät 
• vaikeudet opiskelussa lisääntyivät 
• viikottaiset niska- tai hartiakivut lisääntyivät 
• keskivaikea tai vaikea masentuneisuus li-

sääntyi (tytöistä 18%) 
• hampaiden suosituksen mukainen harjaami-

nen laiminlyödään aiempaa yleisimmin 
• avun puute muissa kuin koulunkäyntiin liit-

tyvissä asioissa lisääntyi 
• koululääkärin vastaanotolle pääsy koettiin 

aiempaa vaikeammaksi 
• kouluterveydenhuoltoon oltiin aiempaa tyy-

tymättömämpiä 

Lukiossa:  

• nuoret elävät aiempaa yleisimmin muussa 
kuin ydinperheessä 

• nuorten käyttövarat lisääntyivät 
• vanhemmat tietävät aiempaa huonommin 

lastensa viikonloppuiltojen viettopaikan 
• koulun työilmapiiri koetaan huonommaksi 

kuin aiemmin 
• toistuva lintsaaminen lisääntyi 
• liikuntaa liian vähän harrastavien osuus li-

sääntyi 
• terveystiedon aiheet kiinnostivat aiempaa 

vähemmän 
• koululääkärin vastaanotolle pääsy koetaan 

vaikeammaksi kuin aiemmin 
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