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1. Johdanto 
 

Vuonna 2008 uudistuneen lastensuojelulain velvoitteena on laatia suunnitelma lasten, nuor-

ten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi.  Jokaisella kunnalla on velvollisuus päivittää val-

tuustokausittain uusi suunnitelma, vähintään neljän vuoden välein. 

Lastensuojelulaki 12 § 

”Suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä 

Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin 

edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien 

toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa 

ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomi-

oon kuntalain (365/1995) 65 §:n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. 

Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot: 

1) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta; 

2) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja 

palveluista; 

3) lastensuojelun tarpeesta kunnassa; 

4) lastensuojeluun varattavista voimavaroista; 

5) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lasten-

suojelun palvelujärjestelmästä; 

6) yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuot-

tavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä 

7) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta.” 

 

Ensimmäinen suunnitelma on laadittu ajalle 2009- 2012 yhteistyössä Alavuden, Kuortaneen, 

Töysän ja Ähtärin kanssa. 

 

Tätä uuden valtuustokauden suunnitelmaa on lähdetty työstämään syksyllä 2012 Alavuden 

ja Töysän lastensuojelun seurantaryhmissä. Ryhmät ovat kokoontuneet kaksi kertaa yhtei-

seen tapaamiseen, jossa on kartoitettu tämän hetken lasten hyvinvointiin liittyviä huolia ja 

haasteita ja toisaalta toimenpide-ehdotuksia tulevaa suunnitelmaa varten. Tämä suunnitel-

ma on koottu pääosin sosiaalityössä virkamiestyönä.   

 

Merkittävän panoksen tämän suunnitelman luomiselle on antanut yhteisöpedagogi-

opiskelija Mikko Ylämäki, joka on harjoitustyönään koonnut suunnitelman luvun 4. eli nykyti-

lan kuvauksen ja tukenut muihin lukuihin liittyvässä tiedonhankinnassa. Lisäksi Mikko Ylämä-

ki on vastannut suunnitelman ”sommittelusta”.  Tästä Mikolle valtavan iso kiitos! 
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LASTENSUOJELU = LASTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 

2. Työn keskeiset käsitteet 
 

Lastensuojelu on ennaltaehkäisevän ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun kokonaisuus, 

joka ei ole ainoastaan sosiaaliviranomaisten toimintaa, vaan koskee laajasti jokaista viran-

omaista ja toimijaa.  

Lastensuojelu perustuu lasten kansainvälisesti tunnistettuihin oikeuksiin ja se toteuttaa näitä 

oikeuksia: 

- edistämällä lasten hyvinvointia vaikuttamalla kasvuoloihin ja tukemalla vanhempia 

- kehittämällä palveluja kasvatuksen tukemiseksi 

- toteuttamalla lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua 

Lasten hyvinvoinnin edistäminen ja palveluiden kehittämisen laaja kokonaisuus muodostaa 

ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön kokonaisuuden. 

Lastensuojelua on siis kaikki toiminta (järjestöt, palvelut, viranomaiset), jonka tähtäimessä 

on lasten hyvinvoinnin edistäminen. 

 

 

 

 

 

 

LASTENSUOJELU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1: Uudistuneen lain mukaan lastensuojeluun kuuluvat osa-alueet. 
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2.1 Ehkäisevä lastensuojelu 
 

Ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö on laaja-alainen yhteiskunnallinen tehtävä, jonka tavoit-

teena on koko lapsiväestön hyvinvoinnin turvaaminen. Sen avulla etsitään kaikille lapsille ja 

perheille tarkoitettuja hyvinvointia edistäviä tuen ja palvelujen muotoja (primääri) sekä eri-

tyisiä joko tietylle lapsiryhmälle tai tiettyihin elämäntilanteisiin liittyviä palveluita (sekundää-

ri).  

Kasvuoloihin vaikuttamista ja huoltajien tukemista kasvatuksessa ovat itsessään jo monet 

yhteiskunnalliset päätökset, osallisuuden mahdollistaminen mm. eri harrastus- ja vertais-

ryhmissä, päiväkotien toiminnalliset puitteet, koulujen oppilasryhmien koot ja liikennejärjes-

telyt. Ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö (peruspalveluiden kehittäminen) on myös riittävien 

ja ammattitaitoisten peruspalvelujen ylläpitämistä, jossa lasten ja vanhempien tuen tarve 

huomataan ajoissa ja jossa tukea voidaan antaa ilman yksilö- ja perhekohtaisen lastensuoje-

lun väliintuloa.  

Ennaltaehkäisevää toimintaa toteutetaan lähes kaikissa kunnan palveluissa esim. äitiys- ja 

lastenneuvolassa sekä muussa terveydenhuollossa, päivähoidossa, opetuksessa ja nuoriso-

työssä. Järjestötyöllä, yhdistyksillä ja muulla kansalaistoiminnalla on niinikään merkittävä 

rooli ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä. 

 

2.2 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu 
 

Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun huoli lapsen ja perheen tilan-

teesta on johtanut lastensuojeluilmoitukseen sosiaalitoimeen. Lapsi- ja perhekohtainen las-

tensuojelutyö on lasten asioista vastaavan sosiaalityöntekijän koordinoimaa toimintaa, jossa 

nivotaan peruspalvelut ja erityiset lastensuojelun palvelut yhteen lapsen tai perheen koko-

naistilanteen ratkaisemiseksi. Sosiaalityö ei yksinään voi ratkaista ongelmia vaan tarvitsee 

laajan palvelujen kirjon ja niiden innovatiiviset räätälöinnit työnsä tueksi.  

 

Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelutyön osa-alueet: 

- Lastensuojeluilmoituksen vastaanottaminen  

Lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen on arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen kii-

reellinen lastensuojelun tarve. Sosiaalityöntekijän on viimeistään seitsemäntenä päivänä 

ilmoituksen tai vastaavan yhteydenoton vastaanottamisesta ratkaistava, onko sen johdosta 

ryhdyttävä lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen vai onko ilmoitus sellainen, ettei se 

johda toimenpiteisiin. 
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- Lastensuojelutarpeen selvitys 

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on tehtävä selvitys lapsen tilanteesta. Selvityk-

sessä arvioidaan lapsen kasvuolosuhteita, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuk-

sesta tällöin vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuk-

sesta sekä lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta. Selvitys tehdään kyseessä olevan tapauk-

sen olosuhteiden edellyttämässä laajuudessa. Selvitys on tehtävä ilman aiheetonta viivytys-

tä. Sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille 

tulosta.  

- Asiakkuudesta päättäminen 

Lastensuojelutarpeen selvityksen päätyttyä on ratkaistava jatkuuko lastensuojeluasiakkuus. 

Asiakkuus päättyy, mikäli selvitys ei anna aihetta lastensuojelutoimenpiteisiin. 

- Asiakassuunnitelma 

Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle tehdään asiakassuunnitelma, jos asiakkuuden 

jatkumisesta on tehty päätös. Asiakassuunnitelmaan kirjataan ne olosuhteet ja asiat, joihin 

pyritään vaikuttamaan. Määritetään lapsen ja hänen perheensä tuen tarve, palvelut ja muut 

tukitoimet, joilla tuen tarpeeseen pyritään vastaamaan, sekä arvioitu aika, jonka kuluessa 

tavoitteet pyritään toteuttamaan. Suunnitelma laaditaan silloinkin, kun asiakas ei ole halukas 

osallistumaan sen työstämiseen. Asiakassuunnitelman pohjana on huolellinen lapsen tarpei-

den selvittäminen. Tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus mahdollistavat työn vaikuttavuuden 

arvioinnin ja tehostamisen. 

- Avohuolto 

Avohuollon tukitoimina voidaan tarjota perheelle esim. perhetyötä, kotipalvelua, lasten päi-

vähoitoa tai toimeentulotukea. Ehkäisevällä toimeentulotuella voidaan maksaa mm. vuokria, 

tukea harrastustoimintaa sekä loma- ja virkistystoimintaa. Lapselle voidaan hankkia tukiper-

he tai -henkilö tai hänelle voidaan tarjota kuntoutumista tukevia hoito- ja terapiapalveluita. 

Koko perhe voidaan sijoittaa avohuollon tukitoimena perhe- tai laitoshoitoon. 

- Kiireellinen sijoitus 

Jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpees-

sa, voidaan lapsi sijoittaa kiireellisesti perhehoitoon tai laitoshoitoon tai järjestää muulla 

tavoin hänen tarvitsemansa hoito.  

- Huostaanotto ja sijaishuolto 

Huostaanottoon ja sijaishuoltoon on ryhdyttävä, jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut 

kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen kehitystä ja terveyttä. Toimenpiteisiin 

on myös ryhdyttävä, jos lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä 

päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnas-

tettavalla käyttäytymisellään. Lapsi sijoitetaan oman kodin ulkopuolelle joko väliaikaisesti tai 

pysyvästi. Toimenpiteisiin on ryhdyttävä, jos avohuollontukitoimet ovat osoittautuneet riit-

tämättömiksi ja sijaishuolto katsotaan olevan lapsen edun mukaista.  
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- Jälkihuolto 

Lasta tai nuorta tuetaan sijaishuollon päättymisen jälkeen opastamalla ja tukemalla elämän 

muutosvaiheessa. Velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viimeistään silloin, kun 

nuori täyttää 21- vuotta.  

3. Lastensuojelusuunnitelman 2009- 2012 arviointi 
 

Päättyneessä lastensuojelusuunnitelmassa tavoitteet ja toimenpiteet oli ryhmitelty neljään 

toimenpide-ehdotuskokonaisuuteen. Toimenpiteiden arviointia toteutettiin keskusteluna 

lastensuojelusuunnitelman seurantaryhmissä ja webropol-kyselynä lasten ja nuorten kanssa 

toimiville tahoille. Seuraavassa on arvioitu kutakin toimenpide-ehdotus kokonaisuutta: 

 

3.1 Lastensuojelujärjestelmän rakenteen selkiinnyttäminen  
 

Lastensuojelun laadukasta ja kustannustehokasta toteuttamista varten kuntien on selkiinny-

tettävä nykyistä lastensuojelun järjestelmäänsä. Lastensuojelu on ymmärrettävä laaja-

alaisena tehtävänä ja toimintana, joka tähtää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.    

 

 

 

 

 

 

KUVIO 5. Lastensuojelun osa-alueet. 

 

Lastensuojelu tulee nähdä kahdesta osa-alueesta koostuvana kokonaisuutena, jossa riittävä 

ja vahva ennaltaehkäisy vähentää ja ehkäisee lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun tarvet-

ta (ks. Lastensuojelun suunnitelman luku 2.).  

Järjestelmän selkiinnyttäminen edellyttää laajaa lastensuojelulain tuntemusta kunnissa ja eri 

toimijatahojen jaettua ymmärrystä roolistaan järjestelmässä. Järjestelmän selkiinnyttäminen 

voidaan nähdä ensisijaisesti perusturva-/sosiaalilautakuntien tehtävänä. 

LAPSI- JA PERHEKOHTAINEN LAS-

TENSUOJELU 

= korjaava sosiaalityö 

ENNALTAEHKÄISEVÄ 

LASTENSUOJELU 

= lasten ja nuorten hyvinvoinnin 

edistäminen 
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- Seurata ja edistää lasten ja nuorten hyvinvointia  

- Kehittää palveluita kasvatusta tukevaksi 

- Poistaa ja ehkäistä kasvuolojen epäkohtia ja niiden syntymistä 

- Välittää tietoa lasten ja nuorten kasvuoloista ja sosiaalisista ongelmista 

- Antaa asiantuntija-apua muille viranomaisille samoin kuin kunnan asuk-

kaille ja kunnassa toimiville yhteisöille  

- Huolehtia eri tahojen riittävästä työn koordinoinnista ja yhteistyöstä, 

sekä keskinäisestä tiedottamisesta 

Arvio 

Lastensuojelujärjestelmän selkiinnyttämiseen on pyritty eri lasten ja nuorten hyvin-

vointipalvelujen toimijoiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja yhteisissä tapaami-

sissa. Lastensuojelulakia ja paikallista toimintaa on käsitelty mm. Alavudella 3.12.2009 

järjestetyssä yhteistyökokouksessa. Sosiaalityön lastensuojelu on laatinut kouluille 

toimintaohjeita lastensuojeluilmoituksen tekemisestä ja koulun oppilashuollon suun-

nitelmatyö on käynnistetty. Kuntaliitoksen yhteydessä pyrittiin vahvistamaan ennal-

taehkäisevää lastensuojelutyötä eriyttämällä koulun sosiaaliohjaus omaksi toimeksi ja 

siirrettiin ko. toiminta Töysän mallin mukaisesti koulutoimen alaisuuteen. Ennaltaeh-

käisevä työ on vahvistunut, mutta edelleen tarvitaan tietoa lasten hyvinvoinnin palve-

lujärjestelmästä ja siksi tiedottamisesta ja toimintatavoista sopimista tulee jatkaa.  

 
 

3.2 Ennaltaehkäisevän lastensuojelun vahvistaminen  
 

Lastensuojelulaki painottaa kuntia seuraamaan ja edistämään alueen hyvinvointia sekä ke-

hittämään palveluita sen mukaisesti (Lastensuojelulaki 7-8 §). Ennaltaehkäisevän lastensuo-

jelun toteuttamiseksi kuntiin perustetaan hallintorajat ylittävä ja eri toimijoista koostuva 

YHTEISTYÖRYHMÄ.  

Tämän ryhmän tehtäviin kuuluu perusturva-/ sosiaalilautakuntien kanssa: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Em. ryhmän tehtävää tukeakseen kunnat sitoutuvat: 

a) osallistumaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamaan kouluterveyskyselyyn 

joka toinen vuosi 

b) toteuttamaan lapsiperhebarometri-kyselyn tai vastaavan joka toinen vuosi 
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Arvio 

Sekä Alavudella, että Töysässä ovat nimetyt seurantaryhmät lastensuojelun suunnitel-

malle, jotka ovat kokoontuneet säännöllisesti ja ovat moniammatillisesti rakentuneita ja 

poikkihallinnollisia. Alavuden ja Töysän ryhmät ovat kokoontuneet vuonna 2010 neljä 

kertaa ja vuonna 2011 neljä kertaa. Ryhmä on toiminut aloitteellisena mm. koulukeskus 

liikuttaa (koulukeskuksen piha-alueen turvallisuus suunnitelma) ja Harrin uimarannan 

valvojan saamiseksi. Töysän kunnan seurantaryhmä on niin ikään kokoontunut aktiivises-

ti 

Alavus: Ryhmien toiminnan tukemiseksi Alavus on toteuttanut lapsiperhebarometrin vii-

meksi vuonna 2013 ja hankkinut kuntaraportin koululaisten terveyskyselystä. Ennaltaeh-

käisevään työhön on osoitettu voimavaroja nimeämällä tehtävään koordinaattoriksi las-

tensuojelun sosiaaliohjaaja. Huolen puheeksi otto-koulutus järjestettiin ja varsinkin päi-

vähoidon henkilöstö osallistui koulutukseen laajamittaisesti. Lasten ja nuorten osallisuus 

on toteutunut mm. koulukeskus liikuttaa- hankkeessa. Erityisen tuen tarve on kasvanut ja 

alueen lasten kanssa toimijoita (toimintaterapeutti, lastensuojelun sosiaaliohjaaja ja ke-

hitysvammaisten lasten kuntoutusohjaaja, ohjaaja) ovat kouluttautuneet lasten neuro-

psykiatriseen ohjaukseen. Lasten erityisen tuen tarpeeseen on ennen kaikkea kuluneella 

kaudella havahduttu.  

Töysä: Seurantaryhmä on tehnyt mm. yhteistyöaloitteen nuorisotilojen kunnostamisesta. 

Nuorten osallisuus toteutui nuotistotilan kunnostamisessa aktiivisina toimijoina. Samaten 

perhepuistostrategiaa on laadittu, mikä johti kunnan leikkipuistojen kunnostamiseen. 

Varsinainen perhepuisto jäi toteutumatta. 

Lapsiperhebarometrikyselyä ei ole toteutettu, mutta kuntalaisille osoitettu asiakastyyty-

väisyyskysely piti sisällään lapsiperheiden palveluita. 

Lapsiperheille on ollut tarjolla ennaltaehkäisevänä lastensuojelun perhetyönä kotihoi-

toapua, jota lapsiperheet ovat voineet tarpeensa mukaan ostaa. Niin ikään lastensuojelun 

perhetyön kodinhoitajapalveluita on käytetty ennaltaehkäisevässä lastensuojelussa tuki-

toimena perheen haastavissa tilanteissa. Lisäksi Töysän kunta on tarjonnut vauvalahjana 

4h perhetyön kodinhoitajan palvelua. Maksullista kodinhoidollista apua on tarjonnut 

myös 4H-yhdistys. 

 

c) sosiaali- ja terveydenhuoltoa, opetustointa sekä muita lapsille, nuorille ja lapsiperheille 

tarkoitettuja palveluja järjestäessään ja niitä kehittäessään huolehtimaan siitä, että näiden 

palvelujen avulla tuetaan vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta 

vastaavia henkilöitä lasten kasvatuksessa 

d) vahvistamaan erityisen tuen tarpeen havaitsemista (varhainen puuttuminen ja tuki) 

e) järjestämään erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria tukevaa toimintaa 

f) vahvistamaan lasten ja nuorten osallisuutta heidän tarpeita ja toiveita kuunnellen 

g) osoittamaan riittäviä voimavaroja tehtävän toteuttamiseksi mm. määrittämällä ennalta-

ehkäisevälle työlle yhdyshenkilön/koordinaattorin (yhteistyöryhmän sihteeri) ja varaamalla 

riittävät taloudelliset resurssit ennaltaehkäisevään toimintaan talousarvioiden puitteissa  
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Arvio 

Lastensuojelussa ovat jatkaneet työhönsä kiinnittyneet pitkäaikaiset työntekijät sekä 

Alavudella ja Töysässä. Alavudella on ollut tehtävää hoitamassa pätevä työntekijä ja Ala-

vus on myynyt Töysälle erityistilanteissa sosiaalityöntekijän panosta (kiireelliset sijoituk-

set). Myös Töysässä pitkäaikainen sosiaalityöntekijä on kouluttautumassa ja kuntaliitok-

sen toteutuessa sosiaalityöntekijäresurssi lastensuojelussa on turvattu. Myös sosiaalioh-

jaukseen on saatu päteviä ja taitavia ammattilaisia.  

Alueella on toiminut seutukunnan yhteinen asiantuntijaryhmä ja tarvittaessa on käytetty 

lainopillista konsultaatiota ostopalveluna. Alavudella on toteutettu myös lyhyt ryhmä-

työnohjausprosessi lastensuojelun haastavissa asiakastilanteissa. Ja myös Töysässä työn-

tekijät ovat osallistuneet säännölliseen työnohjaukseen.  

Lastensuojelussa erilaisten palvelujen tarjoajien määrä maakunnassa ja alueella on li-

sääntynyt ja mahdollistanut räätälöityjen palvelujen hankkimisen perheiden tukemiseksi. 

Alueella on aloittanut kaksi yksityistä lastensuojeluyritystä, joista toinen on sijaishuollon 

yksikkö ja toinen perhekuntoutusta tarjoava yksikkö. Yritysten kanssa on tehty kiinteää 

yhteistyötä.    

 

3.3 Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun turvaaminen 
 

Lapsi- perhekohtaista lastensuojelua toteuttaakseen kunnat varmistavat riittävät voimava-

rat sosiaalityössä ja pätevän/kelpoisuusehdot täyttävän sosiaalityöntekijän palvelut las-

ten asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä.  

 

Lisäksi kunnat sitoutuvat: 

a) ylläpitämään lastensuojelun asiantuntijaryhmää 

b) varmistamaan mahdollisuuden juridiseen konsultaatioon 

c) varmistamaan lastensuojelutarpeen arvioinnin käytön 

d) varmistamaan riittävän dokumentaation tason 

e) turvaamaan räätälöidyt ja innovatiiviset avohuollon tukitoimenpiteet ja niihin riittävät 

voimavarat 

f) painottamaan avohuoltoa ja vanhempien tukemista kasvatustehtävässä 

varmistamaan, että lapsi tarvitessaan sijaishuoltoa, saa sitä varattujen määrärahojen estä-

mättä 
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3.4 Kuntien keskeiset kehittämisen painopistealueet 2009-2012  

 

Suunnitelma vuosille 2009-2012 sisälsi myös kuntakohtaisia konkreettisia toimenpide-

ehdotuksia/painopistealueita.  

 

Alavus 

Alavuden kehittämisen painopistealueet nousivat pitkälti Lapsiperhebarometrikyselyn 2008 

vastauksista. Kehittämishaasteiksi nousi kuusi kohtaa:  

a) Lapsiperheiden kotiapu. 

b) Kotihoidon kuntalisän selvitys. 

c) Kotona lapsiaan hoitaville vanhemmille kaupunki ja seurakunta tarjoaa hyviä vertaistu-

ki/kohtaamisen paikkoja kuten perhekahvilat ja perhekerhot. Näiden toimintojen jatkumisen 

varmistaminen.  

d) Lapsiperheille lisää erilaista toimintaa. Harrastusmahdollisuuksia on kunnassa hyvin, mut-

ta toiminnot tarvitsevat vetäjiä ja parempaa tiedottamista.     

e) Järjestöiltä toivotaan lisää lastenkaitsija palveluita.  

f) Lasten ja lapsiperheiden vaikuttamismahdollisuuksia kunnalliseen päätöksentekoon tulisi 

lisätä.1 

 

Töysä 

Töysän kunnassa on suhteellisesti paljon lapsiperheitä ja lasten määrä korkea. Taloudellinen 

taantuma vaikuttaa erityisesti lapsiperheiden asemaan, tämän vuoksi perheiden tukemiseen 

kohdistuvat toimenpiteet ovat erityisen tärkeitä. Kehittämisen painopistealueet ovat perhei-

den tukeminen kasvatustyössä, perheiden yhteistyöverkostojen ja yhteisöllisyyden vahvis-

taminen, perheiden tukemien taloudellisissa ongelmatilanteissa, nuorten ohjaaminen koulu-

tukseen, nuorten ohjaaminen työelämään ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen.  
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Arvio 

Alavus: Lapsiperheiden kotiavun järjestämiseksi Alavuden kaupunki on varannut talous-

arvioon (vuodesta 2011 alkaen) pienen määrärahan kotiavun järjestämiseksi perheille, 

jotka sitä tarvitsevat. Lapsiperheiden kotiavun turvaamiseksi yhteistyössä Alavuden 4Hn 

kanssa toteutettiin pienimuotoinen lisäkoulutus 4H:n työntekijöille osaamisen turvaami-

seksi lapsiperhetyössä ja samalla yritettiin virittään uudelleen ns. lastenkaitsenta toimin-

taa. Kotiapua on käytetty, mutta lastenkaitsentatoimintaa ei saatu käynnistymään.  

Kotihoidon kuntalisän selvittämistä ei ole toteutettu voimavarojen vähäisyyden ja kunta-

rakennemuutosten selvitystyön vuoksi. Sekä Alavuden kaupunki, että seurakunta on jat-

kanut perheiden vertaistuen kohtaamispaikkoina perhekahviloiden ja perhekerhon yllä-

pitoa, ja Töysässä on ollut tarjolla avointa päiväkotitoimintaa. Lapsiperheiden toiminnan 

organisoinnissa on vielä kehitettävää mutta mielenkiintoisia avauksia ovat mm. facebook 

ryhmä– Alavuden pikkulapsiperheet. Harrastusryhmiä on edelleen hyvin ja ennen kaik-

kea koulujen kerhotoiminta on elpynyt viimeinen 90-luvun lamasta. Lastenkaitsenta pal-

veluja ei saatu yrityksestä huolimatta käynnistymään ja toiminta on edelleen vahvasti 

puskaradion varassa. Lasten ja lapsiperheiden vaikuttamismahdollisuuksia on pyritty 

lisäämään ja mm. koulukeskus liikuttaa hankkeessa lapset saivat suunnitella koulun pi-

haa.     

Töysä: Töysässä on lapsiperheille järjestetty ohjattua toimintaa mm. seurakunnan per-

hekerho, päiväkodin avoimet aamut sekä perhekahvila, mutta näiden käyttöaste on jää-

nyt vähäiseksi. Kesäsin 4H on järjestänyt leikkikenttätoimintaa. Kunnan alueella olevia 

leikkialueita on kohennettu ja erityisesti turvallisuuden näkökulmasta tarkastettu, per-

hepuistostrategian pohjalta. Rahan puutteen vuoksi ei uusia merkittäviä kehittämiskoh-

tia ole käynnistetty. Leikkikentille on kuitenkin huolehdittu perusvarustelua, jotta koko 

perheiden pienimuotoinen kokoontuminen onnistuu. 

Nuoriso- ja liikunta toimi ovat järjestäneet nuorille erilaista toimintaa ja tapahtumia. 

Nuorisotila Kaktuksessa nuorilla on ollut mahdollisuus kokoontua turvallisesti. 

 

  

 

Nuoria on ohjattu koulutukseen ja peruskoulun päättämisen jälkeen kaikki ovat saaneet 

jatko-opiskelupaikan. Jatko-opinnoista nuoria kuitenkin on pudonnut ja heidät on ohjat-

tu etsivän nuorisotyön piiriin. 
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4. Alueen nykytila 
 

Lasten ja nuorten kasvuolojen ja hyvinvoinnin tilan kuvaamiseksi on tässä suunnitelmassa 

käytetty pääasiassa olemassa olevaa aineistoa. Tietolähteenä on käytetty seuraavia aineisto-

ja ja raportteja:  

a) Lapsiperhebarometri 2013 ja 2010 (Alavus) 
Lapsiperhebarometri on joka toinen vuosi toteutettu tutkimus lapsiperheiden 
vanhempien kokemasta tyytyväisyydestä palveluihin ja lastensa hyvinvointiin. 
Tutkimuksen aineisto on koottu webropol- kyselynä (2006 alkaen) alle 10-
vuotiaiden lasten vanhemmille. Aikaisemmat lapsiperhebarometrit toteutettiin 
seutukunnallisina yhteisen hankkeen voimin ja vuoden 2010 lapsiperhebarometri 
toteutettiin vain Alavudella omana työnä. Osana tämän suunnitelman kokoamista 
päätettiin toteuttaa helmi-maaliskuussa 2013 sittenkin ”uuden Alavuden” alueen 
kattava lapsiperhebarometri, koska 2012 lopussa ei kuntaliitoksen vaatiman ajan 
vuoksi kyselyä ehditty toteuttaa.     
  
b) Kouluterveyskysely 2011 (THL: Alavuden kuntaraportti) 
On valtakunnallinen (THL) yläkoulujen 8. ja 9.-luokkalaisille, sekä lukion 1. – ja 2. 
luokkalaisille toteutettu kyselytutkimus nuorten kokemasta hyvinvoinnista. Tut-
kimusta on toteutettu 16 vuotta ja siitä on mahdollisuus saada kuntakohtaista 
tietoa.   

 

c) Tilastot 
Nykytilan kuvauksessa on hyödynnetty erilaisia valtakunnallisia tilastopankkeja 
kuten Sotkanettiä ja Tilastokeskuksen tietoja, mutta myös muita pienempiä tieto-
kantoja. Tilastoina on käytetty myös hyvinvointikertomuksen indikaattoreita (Liite 
2) 

 

d) Lastensuojelun tilastotiedot (Alavus ja Töysä 2012) 
Sosiaalitoimi ilmoittaa vuosittain Terveyden ja Hyvinvoinnin laitokselle lapsi- ja 
perhekohtaista lastensuojelua koskevia tilastotietoja, esim. lastensuojeluilmoitus-
ten määrän ja sijoitettujen lasten määrän.  
 

Alueen nykytilakartoitus on suoritettu opiskelijatyönä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunni-

telman osio kuului projektiopintoihin Humanistisessa Ammattikorkeakoulussa, jonka tarkoi-

tuksena on tuottaa tilaajalle sosiaalisen vahvistamisen käytäntöjä kehittävä projekti. Projek-

tiopintojen laajuus oli 20 opintopistettä, eli n. 400 tuntia, joka suoritettiin Alavudella aikavä-

lillä Helmikuu- Toukokuu 2013. 
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4.1 Kasvuolot ja hyvinvoinnin tila 
 

Väestöt ja elinolot 

Vuoden 2011 lopussa Alavuden ja Töysän kokonaisväkiluku oli yhteensä 12 385. Väestöen-

nusteen mukaan vuonna 2040 alueen asukasluku olisi 11 282. Alavuden muuttoliikenne on 

ollut selvästi poispäin suuntautunutta vuonna 2011. Töysässä muuttoliikenne puolestaan 

nousi hieman positiivisen puolelle. Lapsien ja nuorien (0-24-vuotiaiden) määrä alueella oli 

yhteensä 3 604 henkilöä ja ikäihmisten (yli 65-vuotiaiden) määrä 2 773. 

Vuonna 2011 alueella oli lapsiperheitä 1 261, joista 189 on yksinhuoltajaperheitä.  Samana 

vuonna alueella elävänä syntyneiden lasten määrä oli 130. 

Työttömyysprosentti vuonna 2013 Alavudella oli 10,4 ja Etelä-Pohjanmaalla 9,9. Nuoriso-

työttömien (18- 24-vuotiaiden) osuus työvoimasta vuonna 2013 oli Alavudella 16,4 %. Vuon-

na 2011 koulutuksen ulkopuolelle jääneitä 17- 24-vuotiaita oli Töysässä 10,3 % ja Alavudella 

6,3 %, Etelä-Pohjanmaan keskiarvo tällöin oli 7,6 % ja koko maan 11,2 %. Stakesin kouluter-

veyskyselyssä (2011) alavutelaisista peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista ilmoitti toisen van-

hemman olleen työttömänä viimeisen vuoden aikana 28 %. Töysässä kyselyä ei toteutettu. 

Koko Etelä-Pohjanmaalla luku oli 29 %. 

Ahtaasti asuttuja lapsiasuntokuntia vuonna 2011 oli Alavudella 34,3 % ja Töysässä 37,6 %. 

Vastaava luku Etelä-Pohjanmaalla oli 28,1 % ja koko maassa 29,3 %. Toimeentulotukea saa-

neiden lapsiperheiden määrä oli vuonna 2011 Alavudella 10,5 % ja Töysässä 11,8 %. Kotihoi-

don tukea vuonna 2011 Alavudella sai 186 perhettä ja Töysässä 89 perhettä. 

 

Kasvuympäristön turvallisuus 

Stakesin kouluterveyskyselyn (2011) mukaan 12 prosenttia 8. ja 9. luokkalaisista alavutelais-

nuorista oli kokenut fyysistä uhkaa viimeisen vuoden aikana.  Kaikista Etelä-Pohjanmaan 8. ja 

9. luokkalaisista nuorista fyysistä uhkaa oli kokenut 19 %. Samassa kyselyssä koulukiusaami-

sen uhreiksi vähintään kerran viikossa ilmoitti joutuvan 3 % vastaajista. Vastaava luku Etelä-

Pohjanmaan alueella oli 8 %. 

 

Lapsen ja nuoren terveys ja kehitys 

Stakesin kouluterveyskyselyn (2011) mukaan 26 % alavutelaisista peruskoulun 8. ja 9. luokka-

laisista harrastaa alle tunnin liikuntaa viikossa. Ylipainoisia opiskelijoita vastanneista alavute-

laisista on 22,7 %. Etelä-Pohjanmaan alueella vastaava luku on 19,4 %.  Kyselyn mukaan ter-

veydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi kokee 11 % vastanneista. Etelä-Pohjanmaan 

vastaava luku oli 15 % ja koko Suomen 17 %. Lapsi- ja nuorisopsykiatrian poliklinikkakäyntejä 

oli vuonna 2012 Alavudella 411 ja Töysässä 195. 
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Päivittäin tupakoivien osuus kyselyyn vastanneista alavutelaisista oli 10 %.  Etelä-

Pohjanmaan luku oli 14 % ja koko Suomen 15 %. Tosi humalassa viimeisen kuukauden aikana 

olleiden osuus oli 13 % vastanneista alavutelaisista peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista. Luku 

Etelä-Pohjanmaalla oli 19 % ja koko suomessa 15 %. Laittomia huumeita ainakin kerran ko-

keilleet nuoret olivat 3 % vastanneista. 28 prosenttia vastanneiden vanhemmista eivät tiedä 

lastensa viikonlopun viettopaikkaa.  

Stakesin kouluterveyskyselyn (2011) mukaan 8 % alavutelaisnuorista teki toistuvasti rikkeitä 

vuoden aikana. Vastaava luku Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla oli 19 %. Selvitettyihin rikok-

siin syylliseksi epäiltyjä 15- 20-vuotiaita oli Alavudella 78 ja Töysässä 61 vuonna 2011. Luku 

on noussut n. seitsemällä rikoksella kummassakin kunnassa vuodesta 2010. 

Vuoden 2013 lapsiperhebarometrin mukaan alle 10-vuotiaiden vanhemman kokevat lasten-

sa ja lapsiperheiden asiat olevan hyvin kunnassamme. Suurimpina huolina vanhemmat pitä-

vät perheen yhteisen ajan puutetta, sekä arjen yksitoikkoisuutta. Myös parisuhteeseen liitty-

vistä asioista sekä työn aiheuttamasta stressistä oltiin huolissaan. 

 

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu 

Lastensuojeluilmoituksia vuonna 2012 tehtiin Alavudella 127 ja Töysässä 94. Vuoden 2008 

lastensuojelulain velvoittamaa lastensuojelutarpeen selvityksiä laadittiin kaikkiaan 105 kap-

paletta vuonna 2012, joista 55 oli Alavudella ja 50 Töysässä. Lastensuojelun avohuollon tuki-

toimien piirissä oli vuonna 2012 yhteensä 130 alavutelaista ja 108 töysäläistä alle 18 -

vuotiasta. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja alle 18 -vuotiaita oli vuonna 2012 Alavudella 21 ja 

Töysässä 8. Viimeisimmän sijoitustiedon mukaan huostassa olleiden alle 18 -vuotiaiden lu-

kumäärä Alavudella on 10 ja Töysässä 9. Saman suuruisten kuntien, Lapuan ja Kurikan vas-

taavat, huostassa olevien lasten lukumäärät vuonna 2012 olivat Lapualla 10 ja Kurikassa 14.  

 

Indikaattorianalyysi 

Alavus ja Töysä tekivät kuntaliitoksen vuoden 2013 alusta. Indikaattorianalyysissä käytetyt 

materiaalit sisältävät tietoja sekä ennen, että jälkeen kuntaliitoksen. Uusimpana lähteenä 

käytetty lapsiperhebarometri on suoritettu kuntaliitoksen jälkeen keväällä 2013, jossa tulok-

set noudattavat kunnan nykyisiä rajoja. Stakesin 2011 tekemään kouluterveyskyselyyn Töysä 

ei osallistunut. Tällöin viitattaessa kouluterveyskyselyyn viitataan entisen Alavuden nuoriin. 

Kouluterveyskyselyn (2011) mukaan liikunnan määrä on kasvanut. Alle tunnin liikuntaa har-

rastavien nuorien määrä oli enää 26 % kun puolestaan vuonna 2013 heitä oli hieman alle 40 

%.  Luku on n. 10 % alle Etelä-Pohjanmaan keskiarvon. Ylipainoisten määrä on ollut kasvussa. 

Terveyskyselyn mukaan 22,7 % 8. ja 9. luokkalaisista nuorista oli ylipainoisia. Kyseinen luku 

on yli Etelä-Pohjanmaan (19,4 %) ja Suomen keskiarvon (15,4 %).  
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Tupakoivia oppilaita on kouluterveyskyselyn mukaan 10,7 % prosenttia alavutelaisista 8. ja 9. 

luokan oppilaista.  Tupakoivien osuus on vähentynyt ja Alavus sijoittuu reilusti alle Etelä-

Pohjanmaan (14,2 %) sekä koko maan (15 %) keskiarvon. 

 Vuoden 2011 tilastojen mukaan koulutuksen ulkopuolelle jääneitä 17- 24 -vuotiaita oli Ala-

vudella 6,3 prosenttia ja Töysässä 10,3 %. Töysän lukema oli laskenut neljä prosenttia vuo-

desta 2010. Vuonna 2011 Etelä-Pohjanmaan keskiarvo oli 7,6 % ja koko maan 11,2 %. 

 

Lapsiperhebarometri 2013 
 

Kuntaliitoksen jälkeen ensimmäinen lapsiperhebarometri järjestettiin maaliskuussa 2013. 

Barometrin yhteenveto on suoritettu oppilastyönä Humanistisen ammattikorkeakoulun kol-

mannen vuoden opiskelijan projektiopintojen osatyönä. Kysely oli suunnattu alle 10 -

vuotiaiden lasten vanhemmille. Vertailtavuuden vuoksi kysely pidettiin samanlaisena kuin 

aikaisempina vuosina, pieniä muutoksia lukuun ottamatta. Kyselyyn vastaaminen tapahtui 

Alavuden nettisivuilla, viimeinen vastauspäivä oli 10.3.2013. Kyselyn markkinointi tapahtui 

kaupungin nettisivuilla sekä julistein. 

Vuoden 2013 lapsiperhebarometriin vastaajia oli kaikkiaan 109 kappaletta. Vastaajista 94 oli 

naisia ja miehiä 15. Vastaajien määrä oli kasvanut kuntaliitoksen ansiosta 36 vastaajalla.  Yli 

puolet vastaajista oli 31- 40-vuotiaita (55 %). Avo- ja avioliitojen osuus oli kasvanut vuodesta 

2010. Valtaosa vastaajista ilmoitti asuneensa kunnassa yli viisi vuotta ja yli 80 neliömetrin 

asunnossa. Keskusta-alueilla asuvia oli hieman yli puolet vastaajista (51,4 %). 

Työssä käyvien äitien ja isien määrä on laskenut n. 14 % vuoden 2010 kyselystä. Isien työt-

tömyys oli kasvanut n. 10 % ja äitien vajaa 4 %. Työttömyyden nousuun vaikuttavana tekijänä 

voidaan pitää kasvanutta hoitovapaalla olevien sekä opiskelijoiden määrää.  

Vastaajat olivat tyytyväisimpiä perheen kokonaistilanteeseen (96,3 %), asumiseen liittyviin 

tekijöihin, sekä lasten terveyteen (95,4 %). Eniten onnellisuutta vanhemmille tuottavat asiat 

ovat lasten hyvinvointi, perheen yhdessäolo, sekä hyvä parisuhde. Tyytymättömiä ollaan 

perheen taloustilanteeseen (32,4 %), aikuisten vapaa-ajan harrastuksiin (25 %), sekä kykyyn 

selvitä äkillisistä suurista laskuista (43,9 %). Eniten huolta vanhemmille aiheuttavat perheen 

taloustilanne ja parisuhteeseen liittyvät asiat. Syinä voidaan pitää työttömyyden kasvua, ar-

kielämän yksitoikkoisuutta, sekä työelämän aiheuttamia paineita.  

Lasten kasvatuksessa vanhemmat arvostavat eniten hellyyttä ja lähisyyttä, yhteistä aikaa, 

sekä sovittuja rajoja ja niiden noudattamista. Kasvatuksen tavoitteissa vanhemmat arvosta-

vat kykyä tulla toimeen toisten kanssa ja toisten huomioon ottamista, sekä hyviä käytöstapo-

ja. 

Tyytyväisyys Alavuden palveluihin on kasvanut vuodesta 2010. Tyytyväisimpiä ollaan kirjas-

topalveluihin (99 %), äitiys ja lastenneuvolaan (98 %), sekä päivähoitoon (91,5 %). Kärkikol-
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mikko on pysynyt samana verraten vuoden 2010 kyselyyn. Julkisen liikenteen toimimatto-

muus sai eniten kritiikkiä osakseen. 

Vanhemmat mieltävät Alavuden lapsiystävälliseksi kunnaksi. Lapsiperhebarometrissä vastaa-

jat pitävät asuinalueensa ympäristöä yhä lapsiystävällisempänä. Lapsiperheiden asiat ovat 

hyvin esillä ja lapsiperheiden ääni on yhä kuuluvampi valtuustossa. Kuitenkin lapsiperheet 

mieltävät heidän mielipidettänsä kysyttävän harvemmin kuin ennen. 

Kyselyllä toivottiin olevan vaikutusta lapsiperheitä koskevia päätöksiä tehtäessä.  Kuitenkin 

monet epäilivät kyselyn vaikuttavuutta lapsiperheiden palveluja kehitettäessä. 

Epätodennäköisempinä tulevaisuudessa vastaajat pitivät työtilanteen paranemista (50 %) ja 

yhteiskunnan olevan lapsiystävällisempi (44,3 %). Valtaosa vastaajista uskoo asuvansa sa-

massa kunnassa, asuinalueella ja asunnossa, sekä elävänsä nykyisessä parisuhteessa. Van-

hemmat myös uskovat olevansa tyytyväisempiä elämäänsä tulevaisuudessa. 

 

 Yhteenveto kasvuoloista ja hyvinvoinnin tilasta 

 

Alavuden väestöennusteen mukaan alueen väestöpohja on tulevaisuudessa vähentymässä. 

Lasten ja nuorten (0-15-vuotiaat) määrä vähenee ennusteen mukaan vuoteen 2040 mennes-

sä noin 12%. Lasten terveydentilan kohoaminen on huomattavissa tilastoissa. Vuonna 2011 

vain 11 % Alavutelaisista peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista pitää terveydentilansa keskinker-

taisena tai huonona. Luku on laskenut kuusi prosenttia vuodesta 2007. Kouluterveyskyselyn 

mukaan (2011) korkeintaan yhden tunnin liikuntaa viikossa harrastaneiden määrä on laske-

nut Alavudella huomattavasti alle Etelä-Pohjanmaan ja koko Suomen keskiarvon. Samoin 

myös päivittäin tupakoivien määrä on tippunut, joka on n. 5 % alle Suomen keskiarvon. 

Alavutelaiset nuoret ovat kokeneet vähemmän fyysistä uhkaa, verrattuna Etelä-Pohjanmaan 

keskiarvoon. Stakesin koulukyselyn mukaan (2011) Alavudella luku oli 12 %, kun koko Etelä-

Pohjanmaalla luku oli 19 %. Koulukiusattujen määrä Alavudella on tippunut kolmeen pro-

senttiin, mikä oli Alavudella vuonna 2007 jopa 12 % ja Töysässä 5 %. Etelä-Pohjanmaalla ja 

koko Suomessa koulukiusaamisen uhriksi vähintään kerran viikossa joutui 8 % peruskoulun 8. 

ja 9. luokkalaisista (2011). 

Vanhemmat ovat tyytyväisempiä perheensä nykytilanteeseen. Suurimpana huolenaiheena 

ovat taloudellinen tilanne, työelämän aiheuttamat paineet sekä aikuisten harrastusmahdolli-

suudet. 
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4.2 Peruspalvelut 
 

Lastensuojelulaki 8§: 

 ”Palvelujen kehittäminen kasvatuksen tukemiseksi 

Kunnan on sosiaali- ja terveydenhuoltoa, lasten päivähoitoa, opetustointa sekä muita lapsille, 

nuorille ja lapsiperheille tarkoitettuja palveluja järjestäessään ja niitä kehittäessään huolehdit-

tava siitä, että näiden palvelujen avulla tuetaan vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta 

ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lasten kasvatuksessa ja saadaan selville lasten, nuorten 

ja lapsiperheiden erityisen tuen tarve. Kunnan on järjestettävä tarvittaessa erityisen tuen tar-

peessa olevia lapsia ja nuoria tukevaa toimintaa.” (Finlex 28.12.2012/911) 

Lastensuojelulaki painottaa kuntia kiinnittämään erityishuomiota lasten ja perheiden perus-

palveluihin. Peruspalveluissa tulisi tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään ongelmia 

ennaltaehkäisten. Tavoite on huomata mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lapsen, nuo-

ren tai perheen erityistuen tarve. Laki painottaa ensisijaisesti tehostamaan annettavaa pe-

ruspalvelua ja ohjaamaan erityispalveluiden piiriin ajoissa. 

Hyvinvointipalvelut on jaettu kolmeen kokonaisuuteen; perus-, erityis- sekä kolmannen sek-

torin palveluihin. 

Peruspalvelut ovat kaikkien ulottuvilla ja kaikkien oikeus. Ne ovat yksi keino turvata hyvin-

voivat asukkaat. Suunnitelmassa peruspalveluja on tarkasteltu lähinnä sivistystoimen, ter-

veydenhuollon sekä sosiaalityön toimialojen kautta. 

 

4.2.1 Sivistystoimi 

 

Päivähoito ja varhaiskasvatus 

Vuonna 2012 päivähoidossa on aloitettu varhaiskasvatuksen strategian laadinta. Ohjelmassa 

on tarkoitus tehdä pidemmän aikavälin suunnitelma ja visio varhaiskasvatuksen kehittämi-

sestä. Yhtenä painopisteenä on perheiden ja lasten hyvinvoinnin tuleminen laadukkaan päi-

vähoidon avulla. Toiminta-ajatuksena on, että varhaiskasvatus ja esiopetus takaavat turvalli-

sen ja monipuolisen kasvun ja oppimisen kaikille lapsille. Samalla tuetaan lapsen kehittymis-

tä ja kasvamista tasapainoiseksi yksilöksi kasvatuskumppanina perheen kanssa. 

Alavudella laaditaan omaa alueellista varhaiskasvatussuunnitelmaa (Vasua).  Suunnitelman 

tavoitteena on toimia käytännön asiakirjana, jossa lapsella on keskeinen rooli, ikä ja kehitys-

taso huomioiden. Suunnitelmassa linjataan myös varhaiserityiskasvatuksen toiminnan ta-

voitteet ja toteuttaminen.  

Päiväkodeissa on otettu käyttöön pienryhmäpedagoginen toimintamalli, joka mahdollistaa 

toimimisen pienissä ryhmissä ja edistää näin lasten ja henkilökunnan hyvinvointia. Vanhem-
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pien kanssa laaditaan yhdessä lapselle varhaiskasvatussuunnitelma ja seurataan sen toteu-

tumista. 

Koululaisille järjestetään laajennettua aamu- ja iltapäivätoimintaa, koskien myös toisen vuo-

den oppilaita. Erityistä tukea tarvitseville lapsille on oma ryhmä. Toiminnan avulla pyritään 

edistämään ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. 

Alavudella päivähoidon ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan piirissä on noin 600 lasta. 

 

Opetustoimi 

Alavuden kaupungin alueella toimii 11 alakoulua ja 2 yläkoulua sekä lukio. Oppilaita on noin 

1650 kpl. Lisäksi Jamin toimipiste sijaitsee Töysän yläasteen tiloissa. Töysän toimipisteessä 

opiskellaan merkonomin ja datanomin tutkintoja. Alakouluista 4 on yli sadan oppilaan yksi-

köitä. Koulujen kerhotoimintaa tarjotaan mahdollisuuksien mukaan jokaisessa yksikössä. 

Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään kouluilla tarpeiden mukaan joustavasti. 

Alavus/ Töysä Koulut Oppilaat Opettajat Ryhmäkoot 

Ala-aste 7/4 634/243 50/20 14,7/12,2 

Yläaste 1/1 354/119 35/15 16,9/14,9 

Lukio 1/0 213/0 12/0  

Muut 1/1    

 

Erityisopetuksessa pyritään rakentamaan lapsille yhtenäisen kasvun ja oppimisen polku, joka 

alkaa jo neuvolasta. Lasten erityisiin ongelmiin pyritään tarttumaan jo ennen kouluikää. Ke-

väällä 2013 olemme luoneet sähköiset erityisopetuksen lomakkeet, jotka ovat käytössä syk-

syllä 2013. Lomakkeet mahdollistavat sujuvan nivelvaiheen etenemisen aina päiväkodeista 

yläkouluun. Tiedot seuraavat lasta oppilaitoksesta riippumatta. 

 

Nuorisotyö 

”Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat 

kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt. Nuorisotyön palveluja voi-

daan tuottaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä. 

Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat 

ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuoriso-

ryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, 

nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut ja etsivä nuorisotyö tai 

muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.” (20.8.2010/693) 

Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan monialaisena yhteistyönä sekä yhteistyönä nuorten, 

nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. (20.8.2010/693)” (Nuo-

risolaki 7§) 
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Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman, 

joka kattaa kaikki alle 29 -vuotiaat nuoret.  Ohjelma sisältää nuorisolain tavoitteet lasten ja 

nuorten kasvu ja elinolojen parantamiseen. Ohjelma on hyväksytty aikavälille 2012- 2015.  

Nuorisotyön tavoitteena on mahdollistaa turvallinen asuinpaikka ja kasvukeskus, jossa nuori 

tulee kuulluksi yhteisön tasavertaisena jäsenenä. Toimintamahdollisuuksia kehitetään, sekä 

tuetaan nuorten tervettä kasvua ja järjestöihin kuulumattomia nuoria. Tavoitteena on myös 

saada nuorisotoiminta kansainväliseksi. 

Nuorisopalvelut sisältävät ohjelmaa lapsille, sekä tarjoaa kasvatuksellista ohjausta vanhem-

mille. Nuorisotilat tarjoavat nuorille matalankynnyksen kokoontumispaikkoja, sekä erilaisia 

tapahtumia ja teemapäiviä. Nuorisotiloja Alavudella on kaksi, Alavuden keskustan nuorisoti-

la, sekä Töysän alueen Kaktus. Ala- ja yläkoululaisille on tarjolla viikoittain maksuttomia tee-

makerhoja. Nuorisotyö yhdessä päihdetyöryhmän kanssa järjestävät vanhempainiltoja, sekä 

katupäivystyskoulutusta (ABC kohtaa nuoria- hanke) vanhemmille ja muille kiinnostuneille. 

Tavoitteena on ABC- liikennemyymäläpäivystyksen lisäksi jalkauttaa vanhempia nuorten ta-

pahtumiin sekä nuorisotiloille. Nuorisotyö järjestää kesäisin lasten- ja nuorten kesäleirejä 

vetämäjärven leirikeskuksessa. Leiriohjaajiksi nuorisotoimi palkkaa Alavutelaisia nuoria kesä-

työntekijöitä. 

Nuorisotyö on monialaista verkostotyötä, jossa ovat yhteistyössä seurakunta, järjestöt, kou-

lut ja muut nuorten kanssa toimivat tahot. Alavudella toimii kolme nuorisotyöntekijää. 

 

Nuorisovaltuusto 

Alavuden nuorisovaltuusto on perustettu vuonna 1999. Sen tarkoituksena on toimia nuorten 

äänitorvena, sekä pienentää nuorten ja päättäjien välistä kuilua. Valtuusto koostuu nuorista 

vapaaehtoisista, johon kuuluu 15 varsinaista jäsentä, sekä varajäseniä. Sen periaatteena on 

noudattaa nuorisolain kahdeksatta pykälää, jossa määrätään nuoria kuultavan heistä koske-

vissa asioissa. Valtuuston tarkoituksena on nuorten huomioiminen päätöksien teossa sekä 

nuorten aktivoiminen vaikuttamiseen. 

Nuorisovaltuusto vaikuttaa kunnan lautakunnissa sekä työryhmissä. Valtuustolla on jokaises-

sa Alavuden lautakunnassa edustajat, joka mahdollistaa nuorten vaikuttamisen päätöksien 

tekoon. Edustajia on myös eri työryhmissä, kuten esimerkiksi päihdetyöryhmässä.  

Alavudella on käytössä Aloitekanava.fi, jonne jokainen kuntalainen voi käydä tekemässä 

aloitteen. Nuorisovaltuusto seuraa aloitekanavaa, ja mahdollisuuksien mukaan vie hyviksi ja 

toimiviksi aloitteiksi toteamiaan aloitteita eteenpäin lautakuntiin sekä muille tahoille. Val-

tuusto järjestää myös nuorten keskuudessa erilaisia kyselyitä ja äänestyksiä tulevista tapah-

tumista. Tämä mahdollistaa jokaisen kunnan nuoren vaikuttamismahdollisuuden.  

Nuorisovaltuuston päätehtäviä on järjestää nuorille tapahtumia kunnassa. Tapahtumat ovat 

suunnattuja eri-ikäisille nuorille ja lapsiperheille. Valtuusto tekee myös tiivistä yhteistyötä 

kunnan nuorisotoimen kanssa. 
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Liikuntatoimi 

Alavuden liikuntatoimi tarjoaa monipuolisia liikuntatiloja, sekä erilaista ohjattua toimintaa, 

kuten vesijumppaa, kuntosaliharjoitteluja sekä jumppaa. Alavuden liikuntatoimessa on vas-

taava henkilö, joka toimii yhteistyössä mm. eri järjestöjen ja yhdistyksien kanssa. 

Liikuntatoimi tulee eriyttämään ikäihmisten ohjauksen ja lasten ja nuorten sekä erityislasten 

ohjauksen kahdelle eri liikunnanohjaajalle. Tavoitteena on sellaistenkin lasten ja nuorten 

saaminen liikunnan pariin, jotka eivät ole urheiluseuran jäseninä. Tavoitteena on järjestää 

liikuntakerhotoimintaa eri puolille Alavutta. 

 

Kirjastopalvelut 

Alavuden kirjastot toimivat Alavuden keskustassa ja Töysän alueella. Kirjastot kuuluvat Oiva-

tietokantaan. Kirjastoissa on laadittu alueellinen kirjastostrategia, jota päivitetään tasaisin 

väliajoin. Tavoitteena on, että kirjastot tekevät tiivistä yhteistyötä tarjoten asukkaille laaduk-

kaita lähikirjastopalveluita. Alavuden kirjastot tekevät yhteistyötä Ähtärin kirjaston kanssa. 

Kirjastojen palveluita on tarjolla kaiken ikäisille. Lainauspalvelujen lisäksi tarjolla on mm. eri-

laisia näyttelyitä ja tapahtumia, satutuokioita yms. (Töysän alueen kirjastossa satutunteja ei 

ole toistaiseksi järjestetty, alhaisen kävijämäärän vuoksi).  Kirjastot tekevät yhteistyötä päi-

vähoidon ja koulun kanssa, sekä järjestävät lapsille ja nuorille tutustumiskäyntejä kirjastojen 

palveluihin. Kirjasto on lapsille turvallinen paikka, sillä aikuinen on aina läsnä. Verkkopalvelut 

kuuluvat myös osana kirjaston palvelutarjontaan. Alavuden kirjastoauto tarjoaa sivukylien 

asukkaille kirjastopalveluita. Kuntaliitoksen jälkeen Alavuden kirjastoauto kiertää myös Töy-

sän alueella (ennen palvelu ostettu Ähtäriltä). 

Tilastotiedot vuodelta 2012: 

Kirjaston työntekijät Kaikki lainat yhteensä vuonna 
2012 

Lainat/ asukas vuonna 2012 

Pääkirjasto: 6,8 
Töysän kirjasto: 2 

Kirjastoauto: 1 

181 298 
38 898 

19,6 
12,3 

 

Kirjastolainoja voidaan pitää asukkaiden yleisen aktiivisuuden kuvaajana. Lainamääriin vai-

kuttavat asukasrakenne, kirjastopalveluiden saatavuus sekä kirjastojen tarjonnan erot.  Vali-

tettavasti nuorten kirjalainaus on vähenemään päin, kampanjoinnista, kirjavinkkauksista, 

satutunneista ja hankkeista huolimatta. 
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Kulttuuripalvelut 

Kulttuuripalvelut sekä kulttuurin harrastusmahdollisuudet tarjoavat virikkeitä ihmisen elä-

mään, sekä edistävät hyvinvointia ja viihtyvyyttä.  Alavudella kulttuuripalveluja tarjoavat 

Lakeudenportin kansalaisopisto (musiikki, kuvataide ja tanssi), Alavuden käsityökeskus, Tai-

dekeskus Harri, kotiseutumuseot, oppilaitokset (musiikki- ja teatterikerhot), sekä nuoriso- ja 

kulttuuritoimet (sirkus, askartelu ja monitoimikerhot). 

 

Kansalaisopisto 

Lakeudenportin opiston toiminta-alueeseen kuuluvat Alavuden ja Ähtärin kaupungit sekä 

Kuortaneen kunta.  Opisto tarjoaa vuosittain noin 650 eri koulutustilaisuutta ja 15 tuhatta 

opetustuntia toiminta-alueensa asukkaille.  Koulutuksiin osallistujien määrä on vakiintunut 

kymmeneentuhanteen osallistujaan toiminta-alueensa asukkaista, mikä on valtakunnallises-

tikin mitattuna hyvin korkea. 

Kaikkiin opiston opinto-ohjelmassa oleviin opetusryhmiin voivat osallistua alle 16-vuotiaat.  

Erityisesti nuorten suosimia ryhmiä ovat soitinmusiikin yksilöopetus, taiteen perusopetuksen 

kuvataidekoulut, erilaiset tanssiryhmät kuten kansantanssiryhmät, balettiryhmät sekä show-

tanssista nykytanssiin.   Kädentaidon ryhmät ja kieliryhmät kiinnostavat nuoria. 

Kansalaisopiston järjestämät yleisöluennot ovat kohdistuneet nuorten ja aikuisten ajankoh-

taisiin asioihin.   Opiston toiminnan kehittämisen kannalta kuntalaisten palautteet ovat tär-

keitä. 

 

4.2.2 Terveydenhuolto 

 

Vuonna 2011 astui voimaan uusi valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opis-

keluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 

(338/2011).  

Asetuksen tavoitteena on varmistaa lasta odottavien naisten ja perheiden sekä alle kou-

luikäisten lasten, oppilaiden ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveysneuvonta ja 

terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja väestön tarpeet huomioon 

ottavia kunnallisessa terveydenhuollossa. (Valtioneuvoston asetus 338/2011). Alueemme 

neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto toteuttaa toimintaansa asetuksen mukaisesti. 

Viime vuosien tärkeimpiä uudistuksia ovat olleet laajat terveystarkastukset, joilla pyritään 

parantamaan lasten ja perheiden ehkäiseviä terveyspalveluita. Laajoilla terveystarkastuksilla 

tarkoitetaan äitiys- ja lastenneuvolassa sekä kouluterveydenhuollossa, tehtävää terveystar-

kastusta, johon osallistuvat lapsi ja vanhemmat. Laajat terveystarkastukset lastenneuvolassa 

ja kouluterveydenhuollossa lisäävät vanhempien tukemisen mahdollisuutta. Laajojen terve-

ystarkastusten ulottuminen lapsen odotusajasta kahdeksannelle luokalle mahdollistavat 15 
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vuoden jatkumon perheiden tukemiseen. Laajoissa terveystarkastuksissa laajennetaan näkö-

kulmaan yksilöstä koko perheeseen ja kotiin, lapsen tärkeimpään kehitysympäristöön. Tar-

kastuksissa huomio kiinnitetään vanhempien ja perheen hyvinvointiin ja voimavarojen vah-

vistamiseen. Pyritään lasten ja vanhempien mahdollisten ongelmien varhaiseen tunnistami-

seen ja tarvittavan avun järjestämiseen. (Hakulinen-Viitanen T. ym., 2012, 109). 

 

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola 

Äitiysneuvolan tehtävänä on edistää raskaana olevan naisen, sikiön ja vastasyntyneen lapsen 

ja koko lasta odottavan perheen terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteena on raskaudenaikais-

ten häiriöiden ehkäisy, häiriöiden varhainen toteaminen ja sujuva hoitoon ohjaaminen. Äi-

tiysneuvolan työmuotoina ovat vastaanotot, kotikäynnit (odottavan perheen kotikäynti ja 

vauvan syntyessä perheeseen) ja perhevalmennus. Lasta odottavan perheen laajassa terve-

ystarkastuksessa tutkitaan äidin ja sikiön terveydentilaa ja selvitetään järjestelmällisesti per-

heen hyvinvointia haastattelulla ja tarvittaessa muilla menetelmillä. Äitiysneuvolan laajassa 

terveystarkastuksessa käsitellään tulevan vauvan syntymää, muuttuvan perhetilanteen he-

rättämiä odotuksia ja pelkoja, perheen voimavaroja, tukiverkostoa ja muita sosiaalisia suh-

teita.  

Neuvolan tuki suunnataan koko perheelle. Näin voidaan tukea raskaana olevaa naista ja hä-

nen puolisoaan valmistautumaan vanhemmuuteen ja lapsen tuomiin muutoksiin perheessä. 

Perhevalmennusta tarjotaan lasta odottaville vanhemmille. Perhevalmennuksen päätyttyä 

tarjotaan vanhemmille ja lapsille mahdollisuutta itsenäiseen tapaamiseen. 

Perhesuunnittelun tavoitteena on seksuaaliterveyden ylläpitäminen ja edistäminen. Palve-

luiden yhteydessä voidaan käsitellä myös ihmissuhteisiin ja sukupuolikasvatukseen liittyviä 

kysymyksiä ja ongelmia. (www.6tk.fi) 

 

Lastenneuvola 

Lastenneuvolassa seurataan lapsen kasvua, kehitystä ja terveydentilaa vauvasta kouluikään. 

Lastenneuvolatyön tehtävänä on vanhemmuuden tukeminen, lasten ja perheiden hyvinvoin-

nin edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy, mahdollisten sairauksien ja häiriöiden varhai-

nen tunnistaminen ja hoitoon ohjaus sekä rokotusturvan antaminen.  

Neuvolan työmuotoina ovat terveystarkastukset, kotikäynnit (vauvan syntyessä perheeseen 

ja 3- vuotiaan terveystarkastus tehdään kotikäynnillä) ja perhevalmennus. Laaja terveystar-

kastus järjestetään lastenneuvolassa lapsen ollessa 4 kuukauden, 18 kuukauden ja 4 vuoden 

ikäinen. Näiden säädettyjen ajankohtien lisäksi laajoja terveystarkastuksia voidaan järjestään 

tarpeen mukaan esim. erityisen tuen tarpeen tunnistamiseksi ja hoidon ja tuen suunnittele-

miseksi. 

Neuvolan moniammatilliseen työryhmään kuuluvat terveydenhoitajan lisäksi lääkäri ja psy-

kologi. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös perheneuvolan, puheterapeutin ja toimintatera-
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peutin kanssa. Fysioterapeuttia konsultoidaan tarvittaessa. Lastenneuvola toimii yhteistyös-

sä sosiaalitoimen, päivähoidon, kouluterveydenhuollon sekä erilaisten vapaaehtoisjärjestö-

jen kanssa. (www.6tk.fi) 

 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on edistää oppilaiden terveyttä ja hyvinvoin-

tia yksilö- perhe- ja yhteisötasolla, johon kuuluu sekä fyysisten että psyykkisten sairauksien 

ennaltaehkäisy, varhainen toteaminen ja hoitoonohjaus. 

Oleellinen osa koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa on vuosittaiset terveystarkastukset. Kou-

lu- ja opiskeluterveydenhuollossa voidaan myös tutkia, hoitaa ja seurata pitkäaikaissairauksia 

ja -vaivoja, jotka oleellisesti vaikuttavat oppilaan hyvinvointiin ja koulunkäyntiin. Kouluter-

veydenhuollon laajat terveystarkastukset tehdään 1. luokalla, 5. luokalla ja 8. luokalla, joihin 

kutsutaan vanhemmat mukaan. (Hakulinen-Viitanen T. ym., 2012, 47). 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilökunta osallistuu myös koulun terveyskasvatuk-

seen ja valvoo koulun terveydellisiä oloja. Oppilashuoltotyö yhteistyössä oppilaiden perhei-

den, opetushenkilökunnan, sosiaalitoimen ja Osviitan (terveyskeskuksen erityispalveluyksik-

kö) kanssa on myös osa koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa. Kouluterveydenhuollon yhteis-

työtahoja edellä mainittujen lisäksi ovat nuorisotoimi, MLL, seurakunta ja Seinäjoen keskus-

sairaala. (www.6tk.fi). 

Opiskelijoiden terveydenhuoltoon sisältyvät oppilaitoksen sijaintikunnan järjestämät kansan-

terveyslain mukaiset terveyden ja – sairaanhoitopalvelut. Niihin kuuluvat myös suun tervey-

denhuollon palvelut, mielenterveydenhäiriöiden varhainen toteaminen ja hoito ja tarvittava 

jatkohoitoon ohjaus, päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja tarvittava jatkohoi-

toon ohjaaminen, seksuaaliterveyttä edistävät palvelut sekä äitiysneuvolapalvelut. Opiskeli-

jat voivat hakeutua palveluiden piiriin samoin perustein kuin terveyskeskuksen alueella asu-

va väestö. 

Opiskelijalle tehdään ensimmäisenä opiskeluvuonna terveystarkastus terveyden-hoitajan 

toimesta ja ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna lääkärin tarkastus sekä lääkärin tarkas-

tus aina ensimmäisenä vuotena, mikäli opiskelija on erityisopetuksessa tai jolla on tervey-

dentilan ja opiskelukyvyn selvittäminen on tarpeellinen opiskelualan tai tulevan ammatin 

vuoksi. Opiskelijoille tehdään myös kerran suun terveydentarkastus. 

 

4.2.3 Sosiaalityö 

 

Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammattilaisen suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja 

sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksi-

löiden ja perheiden turvallisuutta sekä suoriutumista ja yhteisöjen toimivuutta.  
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Kunnan on lain mukaan järjestettävä riittävät sosiaalityön palvelut kuntalaisilleen. Sosiaali-

työn osa-alueita ovat mm. lasten ja nuorten huolto, kehitysvammaisten erityishuolto, vam-

maisuuden perusteella järjestettävät palvelut, päihdehuolto, lastenvalvojalle säädetyt tehtä-

vät, omaishoidontuki, toimeentulotuki, sosiaalipäivystys ja kuntouttava työtoiminta.  

 

Vuoden 2013 alusta syntyneen Alavuden ja Töysän kuntien kuntaliitoksen yhteydessä toteu-

tettiin myös jonkin verran organisaation uudelleenjärjestelyitä. Sosiaalityö organisoitui vii-

deksi uudeksi palveluyksiköksi, jakaantuen aikuissosiaalityöhön, perhesosiaalityöhön 

(ent.lastensuojelu), työllistymistä tukeviin palveluihin, vammaispalveluihin ja toimeentulotu-

en palveluyksikköön.  

 

Aikuissosiaalityö, työllistymistä tukevat palvelut, vammaispalvelut ja toimeentulotuki 

 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä muun sosiaalityön rooli suhteessa perhesosiaa-

lityön alaiseen lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuojeluun on peruspalvelua. Lasten hyvinvoin-

ti perheissä pyritään varmistamaan aina kun aikuisia tavataan esim. toimeentulotuki- ja 

päihdeasioissa. Tarvittaessa tehdään ns. sisäinen ilmoitus lastensuojeluun tuen tarpeessa 

olevasta lapsesta ja hänen perheestään. 

 

Etsivä nuorisotyö 

 

Etsivän nuorisotyön asiakasryhmään kuuluvat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat 

16- 28 -vuotiaat nuoret Alavudella, Kuortaneella ja Ähtärissä. Työntekijät antavat konkreet-

tista tukea nuorten asioiden hoitamisessa ja elämänhallinnassa sekä ohjaavat nuoria palve-

luihin, jotka tukevat heidän kasvuaan ja itsenäistymistään. Työntekijät ovat tarvittaessa nuo-

ren apuna koulutukseen ja työmarkkinoille hakeutumisessa. Etsivä nuorisotyö tukee myös 

koulun keskeyttäneitä tai keskeyttämisuhan alla olevia nuoria opintojen jatkamisessa ja lop-

puunsaattamisessa. Kukin nuori saa yksilöohjausta henkilökohtaisten tarpeidensa ja toi-

veidensa mukaan. Toiminta on nuorelle vapaaehtoista.Etsivä nuorisotyö tekee yhteistyötä 

monialaisen ohjaus- ja palveluverkoston kanssa, johon kuuluvat mm. alueen perusturvatoi-

mistot, TE -toimisto, Paja 66, koulujen henkilökuntaa (opinto-ohjaajat, kuraattorit, rehtorit, 

erityisopettajat), terveyspalvelut ja poliisi. Yleensä nuoret ohjautuvat etsivän nuorisotyön 

asiakkaiksi edellä mainittujen tahojen kautta, mutta myös nuori itse tai nuoren vanhemmat 

voivat ottaa suoraan yhteyttä työntekijöihin, jos kokevat tarvitsevansa apua tai neuvoja. Et-

sivän nuorisotyön toimintaa rahoittavat Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin kunnat sekä Ope-

tus- ja kulttuuriministeriö (OKM). 

  

Paja 66 

 

Työpaja Paja 66 on tarkoitettu pääasiassa Alavuden, Ähtärin ja Kuortaneen alle 25-vuotiaille 

nuorille. Toimintaa kehitetään vastaamaan paremmin kysyntään laajentamalla toimintaa 
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myös aikuisille. Paja 66 tarjoaa asiakkailleen mm. työkokeilua, työssäoppimista ja kuntoutta-

vaa työtoimintaa. Jokainen pajan toimintaan osallistuva saa työnohjausta ja yksilövalmen-

nusta jokaisen yksilölliset lähtökohdat ja suunnitelmat huomioiden. Pajatöitä ovat mm. puu-

työt, kokoonpanotyöt ja muutot. Pajalla opetellaan kädentaitojen lisäksi elämänhallintataito-

ja. 

 

Perhesosiaalityö  

 

Perhesosiaalityön tehtävänä on tukea lasta ja hänen perhettään niin, että voi kasvaa ja kehit-

tyä omassa kodissaan saaden osakseen turvallisen kasvuympäristön, tasapainoisen ja moni-

puolisen kehityksen sekä erityisen suojelun. Perhesosiaalityö tuottaa sekä ehkäiseviä ja lap-

siperheitä tukevia palveluita, että ongelmia korjaavia lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun 

palveluita (ks. erityispalvelut). 

 

Lastenvalvoja  

Lastenvalvojat hoitavat isyyden vahvistamiseen, lasten huoltoon ja tapaamiseen, sekä ela-

tukseen liittyviä asioita. Alavudella työskentelee kaksi lastenvalvojaa.  

 

Ennaltaehkäisevä lastensuojelu  

 

Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun lisäksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi 

kunta järjestää ehkäisevää lastensuojelua, jolla turvataan lasten ja nuorten kasvua ja kehitys-

tä sekä tuetaan vanhemmuutta. Lapsilta ja perheiltä ei tällöin edellytetä lastensuojelun asi-

akkuutta, vaan ehkäisevää työtä tehdään osana lapsille, nuorille ja perheille tarkoitettuja 

palveluja.  

 

Alavuden kaupunki järjestää Alavuden lapsiperheille ennaltaehkäisevänä lastensuojeluna 

perhekahvilatoimintaa sekä keskustassa että asemalla. Perhekahvilat tarjoavat avoimen koh-

taamispaikan lapsiperheille, joissa vanhemmat voivat vaihtaa kuulumisiaan ja jakaa koke-

muksiaan toisten samassa elämäntilanteessa olevien vanhempien kanssa, samalla lasten 

löytäessä ikäistään leikkiseuraa. Vertaistuen lisäksi perhekahvilat tarjoavat lapsiperheille 

suunnattua toimintaa, jonka tavoitteena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä vanhem-

muutta.  

 

Lapsiperheiden kotiapu 

 

Alavuden kaupunki on tarjonnut lapsiperheiden kotiapua kolmiportaisena mallina vuoden 

2013 alusta alkaen 1) maksullinen kotiapua 2) varhaisen tuen kotiapu 3) kotiapu lastensuoje-

lun avohuollon tukitoimenpiteenä. Kotiavun tavoitteena on vanhemmuuden ja arjessa sel-

viytymisen tukeminen. Lapsiperheiden kotiavusta vastaa yksi kodinhoitaja. Kodinhoitaja voi 
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avustaa perhettä lastenhoidossa, kodin siistinnässä ja muussa kevyessä kodinhuollossa sekä 

neuvoa ja ohjata perhettä arjen asioissa ja lasten kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä.  

 

1) Maksullinen kotiapu on tarkoitettu lapsiperheille, joissa on ainakin yksi alle 

kouluikäinen lapsi ja joissa toinen vanhemmista on kotona. Maksullista koti-

apua tilataan suoraan kodinhoitajalta. 

2) Varhaisen tuen kotiapu on peruspalveluna tarjottava tukimuoto, silloin kun 

perheessä on kuormittava tilanne. Aloite perheen tarvitsemasta varhaisen tuen 

palvelusta tulee 

viranomaistaholta perhesosiaalityöhön, jossa tehdään arviointi ja päätös palve-

lun 

myöntämisestä. Palvelu on perheelle maksuton. 

3) Yhtenä lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä voidaan tarjota lapsi-

perheiden 

kotiapua silloin, kun perheellä on lastensuojelun asiakkuus. 

 

 

Sosiaalipäivystys  

 

Alueellinen sosiaalipäivystyskeskus sijaitsee Seinäjoella, jonka toiminta-alueena on koko Ete-

lä-Pohjanmaa. Sosiaalipäivystäjä on tavoitettavissa hätäkeskuksen kautta numerosta 112, 

jossa hätäkeskus ja viranomaistahot arvioivat asiakkaan avun tarpeen ja ottavat tarvittaessa 

yhteyttä sosiaalipäivystäjään. Sosiaalipäivystäjä antaa asiakkaille virka-ajan ulkopuolella hei-

dän tarvitsemansa akuuttiavun ja siirtää jatkotyöskentelyn asiakkaan oman kunnan sosiaali-

työntekijälle. 

 

4.3 Erityispalvelut 

 

Peruspalveluiden ollessa riittämättömät ohjataan lapsi, nuori tai perhe erityispalveluiden 

piiriin. Suunnitelmassa käsitellään Erityispalvelut Osviitan, lasten- ja nuorten mielenterveys, 

sekä lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelun palvelut. 

 

4.3.1 Erityispalvelut Osviitta 

 

Erityispalvelut Osviitta on hallinnollisesti osa Kuusiokuntien terveyskuntayhtymän toimintaa 

ja siitä vastaa kaksi työryhmää, joista toinen on Alavudella ja toinen Ähtärissä. Sivuvas-

taanottotoimintaa on Kuortaneella ja entisessä Töysän kunnassa.  
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Perheneuvola  

Perheneuvolatyö on lakisääteistä palvelua, joka on kirjattu sosiaalihuoltolakiin. Palvelut on 

kohdistettu lähinnä lapsiperheille. Tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten tervettä psy-

kososiaalista kehitystä sekä auttaa vanhempia ja viranomaisia kasvatukseen ja perhe-

elämään liittyvissä kysymyksissä. Asiakastyön menetelminä käytetään ohjausta, neuvontaa, 

ongelmien selvittelyyn liittyviä tutkimuksia ja erilaisia terapioita. Muiden viranomaisten 

kanssa tehtävä yhteistyö sisältää mm. kuntoutus- ja tukitoimenpiteiden suunnittelua, asian-

tuntija-apua ja konsultointia. Yhtenä perusperiaatteena on tarjota palvelut mahdollisimman 

lähellä asiakasperheitä. 

Perheneuvola tarjoaa alueellamme myös koulupsykologiset palvelut. Näihin kuuluu oppimi-

seen ja tunne-elämään liittyvät tutkimukset, tukiterapiat ja oppilashuoltotyö. Koulupsykolo-

ginen työ on tällä hetkellä eniten resursseja vaativa työsektori. Oppimiseen liittyvä tutkimus-

jono on varsin pitkä.  

Perheneuvolassa toimii neljä psykologia, kaksi sosiaalityöntekijää ja erikoissairaanhoitaja 

(merkkari) ja heidän työpanoksensa jakaantuu Alavudelle, Kuortaneelle ja Ähtäriin. 

 

Merkkari 

Merkkari on mielenterveystyöntekijä, joka työskentelee lähellä nuorta esim. koululla. Työ 

kohdentuu 13- 17-vuotiaiden nuorten psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen ja mielentervey-

den hoitamiseen. Ennen Merkkari -toimintaa lyhytaikaisen tuen ja terapian tarve on ohjau-

tunut paljolti perheneuvolan muiden työntekijöiden vastattavaksi. 

 

Toimintaterapia 

Toimintaterapiapalveluita annetaan kaiken ikäisille painottuen lasten toimintakyvyn arvioin-

tiin ja kuntoutukseen. Lapsella voi olla esim. motorista kömpelyyttä, poikkeavuutta leikissä, 

hahmotusvaikeuksia, hankaluuksia yhteistyötaidoissa, keskittymisessä ja tarkkaavaisuudessa. 

Yhteistyötä tehdään perheen ja lapsen lähityöntekijöiden kanssa. Alueella toimintaterapeut-

teja on kaksi. 

 

Päihdetyö 

Päihdetyössä pyritään etsimään erilaisista riippuvuuksista kärsiville henkilöille ratkaisumalle-

ja ja vaihtoehtoja riippuvuuden tilalle. Päihdetyössä toimii alueella kolme työntekijää. 

 

 

 



 

29 
 

Perusterveydenhuollon psykologipalvelut 

Alueen psykologipalvelut tarjoavat asiakkaille psykologista neuvontaa, elämän kriisitilantei-

den selvittelyä, tukea antavia keskusteluja sekä lyhyitä terapioita. Alueella toimii kaksi psyko-

logia. 

 

4.3.2 Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun palvelut 

 
Lastensuojeluasiakkuus alkaa sosiaalitoimeen saapuneesta lastensuojeluilmoituksesta tai 

lapsen tai vanhemman esittämästä pyynnöstä lastensuojelutarpeen arvioimiseksi, jonka poh-

jalta käynnistetään lastensuojelutarpeen selvitys. Tavallisesti lähtökohtana on huoli lapsen 

hyvinvoinnin vaarantumisesta lapsen oman käyttäytymisen, kodin olosuhteiden tai muiden 

tekijöiden johdosta. Lastensuojelutarpeen selvityksessä arvioidaan yhdessä asianosaisten 

kanssa tilanne sekä pyritään löytämään lastensuojelun tukitoimenpiteitä tilanteen korjaami-

seksi. Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteitä ovat mm. ohjaus- ja neuvonta, perhetyö, 

kotiapu, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta, taloudellinen tuki, päivähoito. Viimesijaista las-

tensuojelua ovat kiireellinen sijoitus ja huostaanotto. Tukitoimenpiteiden vaikutuksia arvioi-

daan yhdessä perheen kanssa. Kun huoli lapsesta väistyy ja toivottu muutos perheen olosuh-

teissa tai lapsen käyttäytymisessä on saavutettu, lastensuojeluasiakkuus päättyy. 

 

Alavudella lastensuojelusta vastaa lastensuojelun tiimi, jossa työskentelee tällä hetkellä sosi-

aalityönjohtajan lisäksi kolme sosiaalityöntekijää sekä sosiaaliohjaaja. Lastensuojelun tiimi 

tekee tiivistä yhteistyötä alueen muiden eri viranomaisverkostojen kanssa. Lisäksi alueel-

lamme toimii moniammatillinen lastensuojelun asiantuntijaryhmä, joka kokoontuu säännöl-

lisesti.  

 

Perhetyö 

Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä voidaan perheelle tarjota perhetyötä, mikä 

kuuluu yhtenä osana lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuojelutyöhön. Perhetyön perustehtä-

vänä on lastensuojeluperheiden tukeminen vaikeissa elämäntilanteissa. Perhetyö on aina 

suunnitelmallista ja tavoitteellista ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan työn edetessä. 

Perhetyötä tehdään pääasiassa perheen kotona, ja se voi olla mm. lasten hoidon ja kasvatuk-

sen ohjaamista, kodin arjen ja arkirutiinien hallintaa, perheen toimintakyvyn vahvistamista, 

sosiaalisten verkostojen laajentamista, vanhemmuuden arviointia tai lapselle järjestettävää 

lapsen hyvinvointia tukevaa toimintaa.  

Alavudella perhetyössä on kaksi perheohjaajan ja yksi perhetyöntekijän virkaa.   
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4.3.3 Erikoissairaanhoito 

 

Lasten- ja nuorten erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopii-

ri.  Tutkimuksiin ja hoitoon hakeudutaan aina lääkärin lähetteellä.  

 

Lastenpsykiatrian poliklinikka ja  -osasto 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Lasten- ja nuorisopsykiatrian toimintayksikköön Seinä-

joella kuuluvat poliklinikat ja osastot lapsille sekä nuorille.  

Lastenpsykiatrian poliklinikka ja osasto ovat tarkoitettu alle 13-vuotiaille lapsille ja heidän 

perheilleen. Lastenpsykiatrian osasto toimii viikko-osastona maanantaista perjantaihin. Hoi-

to voi olla kokovuorokautista tai päiväosastohoitoa. Perhehoitotyö on keskeinen hoitomuo-

to. Yhteisöllisyys ja ryhmätoiminnat ovat avainasemassa hoidon suunnittelussa ja toteutuk-

sessa lasten vuorovaikutustaitojen lisäämiseksi.   

 

Pikkulapsipsykiatrian poliklinikka ja päiväosasto 

Pikkulapsipsykiatrian poliklinikka ja päiväosasto ovat suunnattu 0-3-vuotiaiden lasten per-

heille sekä vauvaa odottaville perheille. Poliklinikalla arvioidaan ja hoidetaan vanhemman ja 

lapsen vuorovaikutusta, arvioidaan lapsen kokonaiskehitystä sekä annetaan terapeuttista 

hoitoa vanhemman ja vauvan kiintymyssuhteen edesauttamiseksi raskausaikana tai pikku-

lapsivaiheessa. Työskentely toteutetaan polikliinisesti tai kotikäynnein. 

 

Nuorisopsykiatrian poliklinikka ja -osasto 

Nuorisopsykiatrian poliklinikka ja osasto ovat tarkoitettu 14-19-vuotiaille nuorille ja heidän 

perheilleen. Myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella asuvat opis-

kelijat saavat palveluita kotikunnastaan riippumatta. Peruskouluikäiset nuo-

ret käyvät Ruutipuiston sairaalakoulua, joka sijaitsee sairaala-alueella. Opiskelu alueen muis-

sa oppilaitoksissa on mahdollista osastojakson aikana. 

 

Syömishäiriöyksikkö 

Syömishäiriöyksikkö on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on syömiseen liittyviä 

pulmia. Yksikössä toimii poliklinikka ja päiväosasto. Päiväosasto toimii maanantaista torstai-

hin. Päivät koostuvat vastaanottoaikojen lisäksi erilaisista ryhmätoiminnoista ja ruokailuista.  
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Huomioi lapset -poliklinikka  

Huomioi lapset -poliklinikalle tullaan lähetteellä, mikäli vanhempi itse tai työntekijä ovat 

huolissaan perheen kuormittavan elämäntilanteen vaikutuksesta lapsen elämään tai jos lap-

sen tai perheen tilanne vaatii perusteellisempaa arviointia ja vanhempi itse kokee tarvitse-

vansa apua ja tukea.  

 

Nuorisopsykiatrinen kuntoutusohjaus 

Kuntoutusohjaajat tarjoavat kuntoutusohjauspalveluita nuoriso- ja aikuispsykiatrian, noin 

16-30-vuotiaille asiakkaille. Kuntoutusohjaaja ohjaa ja neuvoo asiakasta mielenterveyson-

gelmien tuomassa elämäntilanteessa ja hoito- ja kuntoutusprosessin eri vaiheissa sekä tie-

dottaa palveluista. Kuntoutusohjauksessa pääpaino on asiakkaan normaalissa elinympäris-

tössä. 

 

4.4 Kolmannen sektorin palvelut 
 

Kolmannella sektorilla tarkoitetaan pääasiassa yhdistyksiä, järjestöjä ja säätiöitä. Kolmannen 

sektorin toiminnassa on sekä palkka- että vapaaehtoistyötä. Suunnitelmassa alueen kolman-

nen sektorin palveluina esitellään seurakunnat, Mannerheimin lastensuojeluliitto, 4H- yhdis-

tys ja yleisesti järjestö ja muun kolmannen sektorin palvelutarjonnat lapsille ja nuorille, nuo-

rille ja perheille. 

4.4.1 Seurakunnat 

 

Evankelis-luterilainen seurakunta tarjoaa lapsille ja nuorille erilaisia palveluja. Seurakunnan 

lapsityö tukee lapsiperheitä kristillisessä kasvatuksessa ja ohjaa lasta tasapainoiseen kasvuun 

kehitystason huomioon ottaen. Päivä- ja perhekerhoissa ja pyhäkouluissa pyritään turvalli-

sesti kertomaan kristillisen uskon keskeisistä asioista niin, että lapsi pystyy ymmärtämään 

opetuksen. Alavuden seurakunnassa toimii päivä- ja perhekerhoja syksystä kevääseen.  

Päiväkerho on 4-5-vuotiaille kasteopetusta, säännöllistä kasvatustyötä, kristillisten ja eettis-

ten arvojen välittämistä, sosiaalisten taitojen kehittämistä ja yhteistyötä vanhempien kanssa.  

Alavuden Seurakunnan varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on tukea varhaisnuorten 

kokonaisvaltaista kasvua, erityisesti hengellistä osa-aluetta. Varhaisnuorisotyö kohtaa ala-

kouluikäisiä varhaisnuoria kerhoissa, leireillä, alakoulussa, erilaisissa seurakunnan järjestä-

missä tapahtumissa, retkillä ja 10-synttäreillä. Kerhot ovat tarkoitettu alakouluikäisille. 

Seurakunnan nuorisotyö järjestää nuorille erilaista ohjelmaa, sekä tapahtumia. Jokainen rip-

pikoulun käynyt ja konfirmoitu kirjon jäsen voi käydä seurakunnan järjestämän kaksivuotisen 

isoskoulutuksen. Isoskoulutuksessa saa valmiudet toimia leireillä ryhmänohjaajan tehtävissä. 
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Ensimmäisen vuoden jälkeen voi hakea lastenleireille isoseksi ja toisen vuoden jälkeen rippi-

leirille isoseksi. 

Seurakunnan nuorisotyö järjestään viikoittain nuorten pappila- iltoja, sekä joka toinen viikko 

Nuoppari Töysän alueella. Iltojen ohjelmana on vapaata olemista, nuorten tekemää ohjel-

maa, sekä seurapelejä. Seurakunnalla on myös ilmainen bändikämppä, jossa soittopelit ovat 

valmiina käytettävissä. Seurakunta järjestää myös retkiä nuorille, joihin lähdetään osallistu-

jamäärän salliessa. 

Nuorten aikuisten toiminta järjestää koko perheen reissuja ja mm. aikuisten kertausriparin. 

Vapaita suuntia Alavudella ovat Rauhanyhdistyksen paikallisyhdistys, Alavuden Helluntaiseu-

rakunta, sekä Babtistilähetyksen kunnallisyhdistys. Vapaat suunnat tarjoavat lapsille ja nuo-

rille erilaisia tapahtumia, kuten leirejä, retkiä, kuoro-, kerho- ja pyhäkoulutoimintaa. Vapaat 

suunnat järjestävät toimintaa myös perheille. 

 

4.4.2 Mannerheimin lastensuojeluliitto- MLL 

 

Alavuden paikallisyhdistys toimii Mannerheimin lastensuojeluliiton arvojen, toimintaperiaat-

teiden ja liittokokouksessa määriteltyjen linjausten mukaan ja edistää jäsentensä valitsemilla 

tavoilla lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia 

Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistys tarjoaa monimuotoisia palveluja. Palvelu-

ja ovat erilaiset tapahtumat, kirpputori ja lipaskeräykset. 

 

4.4.3 4H- yhdistys 

 

Alavudella toimii kaksi 4H-Yhdistystä, Alavuden- sekä Töysän 4H- Yhdistys.  Yhdistykset tar-

joavat 6-28-vuotiaille lapsille ja nuorille erilaisia kerhoja, retkiä, leirejä ja kursseja. Yhdistyk-

sien tavoitteena on työllistää nuoria erilaisiin tehtäviin, kuten kerhonohjaajaksi, 4H- kotipal-

veluun, piha/puutarhatöihin, lastenhoitajaksi sekä dogsitteriksi. 

4H- yhdistysten palveluihin kuuluvat myös 4H-Kotipalvelu lapsiperheille yrityksille, ja van-

huksille, sekä lastenhoitopalvelu. 

Yhdistykset tekevät yhteistyötä nuorisotoimen, seurakuntien sekä muiden nuorisotyötoimi-

joiden ja yhdistysten kanssa. 
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5. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet 
 

Lasten ja nuorten, sekä lapsiperheiden hyvinvointia uhkaavia haasteita on kartoitettu lasten-

suojelun seurantaryhmissä käydyn keskustelun, sekä toteutettujen lapsiperhebarometri-

kyselyn ja 2009- 2012 suunnitelman toteutumista arvioivan webropol-kyselyn avulla.  

 

Lasten ja nuorten kanssa toimijat vastasivat seuraavasti kun heiltä kysyttiin, että ”mitkä ovat 

ne kaksi keskeisintä asiaa, mitkä aiheuttavat lasten, nuorten ja lapsiperheiden pahoinvoin-

tia”: 

- kiire (perheen, vanhempien, aikuisten, lasten) ja yhteisen ajan vähyys perheissä 

- rajattomuus; vanhempien ”rajat on rakkautta” –asenne heikentyy 

- yhteisöllisyyden puute 

- työttömyys 

- riittävä tuen puute  

 

Seuraavaan on koottu em. lähteistä nousseita kehittämistä kaipaavia haasteita: 

 

1: Järjestelmätason haasteet 

 

- Moniammatillinen yhteistyö edellyttää avoimuutta, keskinäistä luottamusta 

ja yhteisiä tavoitteita. Usein moniammatillisen yhteistyö keskeisenä haas-

teena on yhteisen ajan ja paikan löytäminen. Tarvitaan edelleen foorumei-

ta, jossa yhdessä suunnitellaan ja toteutetaan lasten hyvinvointia palvelevia 

toimenpiteitä.  

- Yhteistyötä järjestöjen kanssa toivotaan lisää lasten ja lapsiperheiden hy-

vinvoinnin edistämiseksi.  

- Ennaltaehkäisevän työn rahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen 

- Toimintatapojen mallinnus ja niistä tiedottaminen ja kouluttaminen; toivo-

taan yhdistyksille ja mm. kouluille edelleen lisää tietoa lastensuojelusta ja 

sen toimintatavoista  

- Moniammatilliseen yhteistyöhön liittyy myös toimivat konsultaatiokäytän-

teet lapsia ja perheitä hoitavissa tahoissa. Lastensuojelussa tarvitaan mm. 

lasten psykiatrista tietämystä. 

- Tieto lapsiperheiden palveluista ja harrastusmahdollisuuksista on hajallaan. 

Tarvittaisiin yhteinen ”alusta”, johon ko. tietoa kerätään.  

- Varhaiskasvatuksen vekaratoiminnan kehittämistä edelleen pidettiin tär-

keänä.  
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- Toiminnan ja palveluiden saatavuus alueella on turvattava; toimintaa myös 

reuna-alueille. Etäisyydet palveluihin ovat kasvamassa (vrt. kunta- ja palve-

lurakenneuudistus) 

- Julkisen liikenteen turvaaminen 

- Paikallisen hyvinvoinnin turvaaminen kuntakoon ja palvelualueiden kasva-

essa 

- Väestön ikääntyminen edellyttää rahoituksen ja kehittämisen painopistettä 

ikäihmisten palveluihin; Miten käy lasten ja lapsiperheiden palveluiden? 

 

2: Lapsiperheiden palvelut ja etuudet 

 

- Tavallista ja kohtuuhintaista lastenkaitsentapalvelua toivotaan  

- lapsiperheiden kotiapua toivotaan lisää  

- panostusta lapsiperheiden haastaviin tilanteisiin kuten erotilanteet 

- Vanhempien tueksi toivotaan intensiivisen ja lyhytaikaisen ”supernanny” 

toiminnan käynnistämistä tai ennaltaehkäisevää perhetyötä ja synnytys-

valmennuksen jälkeisen mammaryhmän perustamista, jolla turvataan opas-

tus ja ohjaus lasten kasvatukseen 

- Perheiden tuen saaminen mm. verkostojen puuttuessa ja nykyelämän aset-

tamissa haasteissa (työn ja perheen yhteensovittaminen) 

- Vanhempien vertaistuen vahvistaminen edelleen; yhteisiä keskusteluiltoja, 

perhekahvilatoiminnan edelleenkehittämistä ja luentoja 

 

3: Lasten ja nuorten palvelut 

- Lasten ohjattua kerho-, kulttuuri- ja liikuntatoimintaa kaivataan enemmän 

ja eripuolille Alavutta. Koulukerhotoiminnassa ja sen kehittämisessä näh-

dään paljon mahdollisuuksia, mutta tarvetta koordinoinnille.  

- Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito, koulun kerhot ja lasten harrasteet ha-

lutaan yhdeksi kokonaisuudeksi 

- Luokkien ryhmäkoot huolettavat ja koulukuljetukset, sekä lasten pitkät 

odotusajat ja niiden vietolta puuttuva aikuisten valvonta 

- Oppilashuoltotyötä halutaan kehitettävän ja yhdenmukaistettavan käytän-

teistä  

- Huolta myös erityisopetuksesta ja erilaista mahdollisuuksista oppia, jos ei 

pärjää ns. normaaliopetuksessa 

- Nuorten lisääntyvä pahoinvointi huolestuttaa; nuorten päihdekokeilut ja ra-

jattomuus 

- Nuorten jatko-opintoihin hakeutuminen ja opiskelupaikan saaminen huo-

lestuttaa; miten varmistetaan nuorten jatko-opinnoissa pysyminen  
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6. Suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä 
 

6.1 Visio 
  

VISIO: 

Kaikki Alavuden lapset saavat elää hyvän ja turvallisen 

lapsuuden, oman kasvun ja kehityksen mukaisesti. 
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6.2 Tavoitteet ja toimenpiteet 
 

 

Toimenpiteet: 

1. Vahvistetaan lasten toimijuutta ja osallisuutta yhteiskunnan toiminnan eri tasoil-

la varmistamalla riittävä tiedotus  ja neuvonta (esim. nuorten tiedotus- ja neu-

vontapalvelut – Quume.fi), mielipiteen ilmaiseminen (palautteet) ja toimintaan 

vaikuttaminen (nuva, päätöksenteon taso) 

i.  päävastuutaho: nuorten palvelut ja varhaiskasvatuksen palvelut 

2. Rakennetaan Alavuden sähköinen lasten ja nuorten harrastuskalenteri  tms. alus-

ta, jossa eri tahojen tarjoamat harrastusryhmät ovat kootusti esillä 

i. päävastuutaho: vapaa-aikapalvelut 

3. Kehitetään edelleen koulujen kerhotoimintaa ja varmistetaan kertotoimintaa en-

nen kaikkea sivukouluilla 

i. päävastuutaho: sivistyspalvelut 

4. Panostetaan maahanmuuttaja- ja romanilasten koulun käyntiin ja siirtymiin ni-

velvaiheissa heidän omaa kulttuuriaan kunnioittaen 

i. päävastuutaho: sosiaalityön palvelut, varhaiskasvatuksen palvelut, ope-

tuspalvelut 

5. Varmistetaan lapsen etu ja asema palveluissa;  

a. lasten oikeus lomaan perheen parissa (varhaiskasvatuksen palvelut) 

b. kohtuullinen hoitopäivän pituus (varhaiskasvatuksen palvelut) 

c. lasten kuuleminen lastensuojelussa (perhesosiaalityön palvelut) 

6. Käynnistetään talotoimikunnat nuorisotilojen ja niiden ympärillä tapahtuvan 

nuorten toiminnan suunnittelemiseksi ja toimeenpanemiseksi 

i. päävastuutaho: nuorten palvelut 

7. Hyödynnetään sosiaalista mediaa entistä paremmin lasten ja nuorten osallisuu-

den vahvistajana 

i. päävastuutaho: kaikki 

  

Tavoite 1: Oikeus olla lapsi ja nuori 

Lapsella ja nuorella on oikeus leikkiin, harrastuksiin sekä vapaa-aikaan. Jokainen 

pieni kuntalainen on yksilö, josta kasvaa tasapainoinen aikuinen. Lapsella ja nuo-

rella on mahdollisuus vaikuttaa, sekä osallistua kunnan erilaiseen toimintaan. 

Vahvistetaan vanhempien aikuisena oloa. 
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Toimenpiteet: 

1. Vahvistetaan ja kehitetään lasten ja lapsiperheiden vertaistuen areenoita ja sosi-

aalista yhteisöllisyyttä 

a. vertaisryhmätoimintaa lapsille (terveydenhuoltopalvelut, sosiaalityön pal-

velut, opetuspalvelut) 

b. perheiden yhteisöllisyyden vahvistaminen työotteessa (sosiaalityön palve-

lut) 

c. yhteisöt sosiaalisessa mediassa (järjestöt, sosiaalityön palvelut, vapaa-

aikapalvelut) 

2. Vahvistetaan kasvatuskumppanuutta palveluissa siten, että vanhempia tuetaan 

ja vahvistetaan heidän toimijuuttaan kasvattajina.   

i. päävastuutaho: varhaiskasvatus- ja koulupalvelut, nuorisopalvelut, ter-

veydenhuoltopalvelut 

3. Otetaan kaikissa kouluissa käyttöön sähköinen reissuvihkokäytäntö kodin ja kou-

lun yhteydenpidon tehostamiseksi 

i. päävastuutaho: opetuspalvelut 

4. Kehitetään päivähoidossa omahoitajuuden ja pehmeän aloituksen toimintatapaa 

i. päävastuutaho: varhaiskasvatuspalvelut 

5. Ajantasaistetaan maahanmuuttajien kotoutumista edistävä suunnitelma ja vah-

vistetaan siihen liittyviä toimintatapoja.  

i. päävastuutaho: hallinto- ja kehityspalvelut 

6. Kehitetään edelleen aikuisten ”valvovat vanhemmat”-toimintaa lasten turvallisen 

vapaa-ajan vieton tueksi (ent. peräänkatsojat, katupartiointi) 

i. päävastuutaho: nuorten palvelut 

7. Huomioidaan lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkas-

tuksissa koko perheen hyvinvointia  

i. päävastuutaho: terveydenhuoltopalvelut 

 

  

Tavoite 2: Oikeus rakastavaan ja huolehtivaan perheeseen /ihmissuhteisiin 

Lapsella ja nuorella on riittävät sosiaaliset verkostot ja hyvät ystävyyssuhteet. 

Vanhempia tuetaan kasvatustyössä. Vanhemmuutta vahvistamilla parannetaan 

koko perheen hyvinvointia. Kunnan/yhteiskunnan huolehtiminen vanhempien 

työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta. 
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Toimenpiteet: 

1. Vahvistetaan lasten turvallisuuden tunnetta päivähoidossa pienryhmätoimintaa 

kehittämällä 

i. päävastuutaho: varhaiskasvatuspalvelut 

2. Vahvistetaan kasvatuskumppanuutta palveluissa siten, että vanhempia tuetaan 

ja vahvistetaan heidän toimijuuttaan kasvattajina.   

i. päävastuutaho: varhaiskasvatuksen palvelut ja opetuspalvelut, tervey-

denhuoltopalvelut 

3. Varmistetaan leikkikenttävälineistön turvallisuus 

i. päävastuutaho: tekniset palvelut 

4. Toteutetaan koulukeskus liikuttaa- hankkeen turvallisuuden vahvistamista  

a. Alavuden ala- ja yläkoulun, lukion ja Kuntolutran pihajärjestelyt 

b. esteettömät ja erityistarpeet huomioivat iltapäivätoiminnan tilat  

i. päävastuutaho: tekniset palvelut 

5. Varmistetaan turvallinen nuorten vapaa-ajanvietto tarjoamalla nuorisotiloja 

i. päävastuutaho: nuorten palvelut 

6. Vahvistetaan lasten turvataitokansion käyttö työvälinenä lastensuojelussa, mutta 

myös jo osana lasten peruspalveluja  

i. Vastuutaho: perhesosiaalityön palvelut 

7. Ehkäistään perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa tiedottamalla matalan kynnyksen palve-

luista ja aktiivisella puuttumisella  

i. päävastuutaho: sosiaalityön palvelut 

8. Toteutetaan ja osallistutaan aktiivisesti koulukiusaamisen vähentämiseen täh-

täävään toimintaan 

i. päävastuutaho: opetuspalvelut 

 

 

Tavoite 3: Oikeus turvalliseen elämään 

Lapsella ja nuorella on oikeus elää turvallisessa ympäristössä, kotona ja ulko-

maailmassa. Lapsen ja nuoren ei tarvitse kokea minkäänlaista huonoa kohtelua. 

Lapsi ja nuori saa liikkua ympäristössään turvallisesti. 
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Toimenpiteet: 

1. Varmistetaan lapsiperheiden kotipalvelun kohtuuhintainen saatavuus 

i. päävastuutaho: perhesosiaalityön palvelut 

2. Vahvistetaan lasten ja lapsiperheiden palveluiden koordinointia ja ennaltaehkäi-

sevän työn merkitystä mahdollisesti hankkeella 

i. päävastuutaho: järjestöt, vapaa-aikapalvelut, sosiaalityön palvelut 

3. Vastataan vuorohoitotarpeen kasvavan kysynnän haasteisiin palveluja sopeutta-

malla 

i. päävastuutaho: varhaiskasvatuspalvelut 

4. Selkiinnytetään oppilashuoltotyön toimintatapoja ja juurrutetaan ne vahvaksi 

osaksi koulutyötä.  

i. päävastuutaho: opetuspalvelut ja koulun sosiaaliohjaus, terveyden-

huoltopalvelut 

5. Tehostetaan ja vahvistetaan oppilaiden kolmiportaisen tuen toimintamallia ja 

varmistetaan erityisopetuksen riittävät resurssit ja niiden oikea kohdentuminen 

i. päävastuutaho: sivistyspalvelut 

ii. päävastuutaho: varhaiskasvatuspalvelut 

6. Varmistetaan riittävän pienet opetusryhmäkoot  

i. päävastuutaho: opetustoimi 

7. Varmistetaan pätevä henkilöstö mm. opetus- ja perhesosiaalityön palveluissa 

i. päävastuutaho: kaikki 

8. Tehostetaan moniammatillista yhteistyötä 

a. konsultaatiokäytänteiden selkiinnyttäminen (perhesosiaalityö) 

b. erityispalvelujen ja peruspalvelujen vuoropuhelu (perhesosiaalityö) 

 

Tavoite 4: Oikeus toimivaan palvelujärjestelmään 

Lasten, nuorten ja perheiden palveluita on riittävästi ja monipuolisesti saatavilla. 

Palveluiden suuntaamisessa huomioidaan lapsen ja nuoren etu. Palveluiden lähtö-

kohtana on koko perheen tarpeet. Alueen työntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä 

ja ohjaavat tarvittaessa oikean palvelun piiriin. Työntekijät ovat osaavia ja saavat 

koulutusta tarpeen mukaan. Lapsi ja nuori saa olla yksilö alueen palveluissa. 
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9. Tehostetaan perheasiain sovittelun palveluita ja varmistetaan lasten asema eroti-

lanteissa, sekä kehitetään aiheeseen liittyvää tiedotusmateriaalia 

i. päävastuutaho: Osviitta 

10. Kehitetään lapsiperheiden varhaisen tuen palveluita vahvistamalla perheiden oh-

jausta ja arjen tukea resurssoimalla varhaisen tuen perhetyöhön.  

i. päävastuutaho: perhesosiaalityön palvelut 

11. Vahvistetaan myös lastensuojelun korjaavia palveluja käynnistämällä mm. lasten 

terapeuttiset ryhmät, yksilöohjaus ja intensiivinen perhetyö. 

i. päävastuutaho: perhesosiaalityön palvelut ja Osviitta 

12.  Varmistetaan asetuksen mukaiset lastenneuvola- ja kouluterveydenhuollon tar-

kastukset 

i. päävastuutaho: terveydenhuoltopalvelut 

13. Vahvistetaan neuropsykiatrista osaamista ja palvelumuotoja eri-ikäisten lasten ja 
nuorten tukena. 

i. päävastuutaho: perhesosiaalityön palvelut 

14. Vahvistetaan lasten ja nuorten liikuttamista eriyttämällä liikunnanohjauksen pa-

nosta erityisesti lapsiin ja nuoriin painopisteenä lapset, jotka eivät osallistu seurojen 

järjestämään toimintaan  

i. päävastuutaho: liikuntapalvelut 

15. Ylläpidetään laadukasta aamu- ja iltapäivätoimintaa kaupungin omana toimintana 

i. päävastuutaho: Sivistyspalvelut  

16. Osallistutaan Nuorten Ystävät ry:n Komiasti Opintiellä- hankkeeseen, jolla 

 pyritään vähentämään koulupoissaoloja 

i. päävastuutaho: Opetuspalvelut 
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7. Suunnitelman seuranta ja arviointi 
 

Lastensuojelusuunnitelman valmistelun kanssa keväällä 2013 on kulkenut rinnalla Etelä-

Pohjanmaan lapsiperhepalvelut-hanke ELLA. Sen luotsaamassa Inno-työskentelyssä on suun-

niteltu lapsiperheiden palvelun rakennetta Alavudelle. Kokouksessa 5.6.2013 päädyttiin esit-

tämään hieman uudenlaista rakennetta lapsiperheiden palvelujen organisoimiseksi. Taustalla 

on myös uusi Terveydenhuoltolaki (30.12.2010/1326), sekä valmisteilla oleva sosiaalihuolto-

laki:  

 

12 § Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa 

Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vai-

kuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toi-

menpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten ter-

veydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava 

valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa 

valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. 

Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja 

tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määri-

teltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtai-

sia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. 

Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Kun-

nan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistä-

misessä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien jul-

kisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. 

Jos sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestetty useamman kunnan yhteistoimin-

tana, yhteistoiminta-alueen on osallistuttava asiantuntijana eri toimialojen väli-

seen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja terveysvaikutusten arviointiin alueen 

kunnissa. 

Alavuden perusturva on ollut mukana sähköisen hyvinvointikertomuksen kehittämisessä 

seuraten aktiivisesti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin luotsaamaa Terveempi Pohjois-

Suomi-hanketta, jossa on keskitytty sähköisen hyvinvointikertomuksen luomiseen ja toimin-

nan rakentumiseen. Tässä työskentelyssä on Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen raken-

teelle esitetty rakenne, jota esitetään noudatettavaksi myös Alavuden toiminnassa.  

 

 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#a1326-2010
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Alavuden kaupungin terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen rakenne näyttää seuraavalta:   

 

1 Hyvinvointijohtamisen ja suunnitelmien rakenne 

 

Alavuden mallissa terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen toteutetaan elinkaarimallin tai 

kapeamman toiminnan (esim. päihde- ja mielenterveyssuunnitelma) mukaisesti rakentunei-

den suunnitelmien/ohjelmien ohjaamissa kokonaisuuksissa. 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutusta johtaa LNP-jory (lasten, nuorten, per-

heiden), joka koostuu lasten ja nuorten palveluita järjestävistä kunnan johtavista viranhalti-

joista. Palveluiden kehittäminen ja yhteishankkeiden toteuttaminen tapahtuu lasten ja lapsi-

perheiden palvelut-, sekä nuorten palvelut alaryhmissä, jotka ovat toiminnallisia ryhmiä. 

LNP-foorumi on puolestaan laaja lasten ja nuorten palveluiden toimijoiden verkosto, jonka 

avulla pyritään rantauttamaan kehittämistoimenpiteitä osaksi palveluita ja myös jakamaan 

tietoa palveluista.  Suunnitelman tultua hyväksytyksi valtuustotasolla, tulee kaupunginjohta-

ja nimeämään LNP-joryn ja lasten, sekä nuorten palveluiden ryhmän. Foorumi puolestaan on 

vapaamuotoisempi toimijoiden muodostama verkosto, johon liitytään itsenäisesti.  
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2 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantarakenne 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenteen kokonaisuus on vielä varmistumaton ja 

sen valmistelu osin keskeneräinen. Hyvinvointijohtamisen rakenteiden muutos saattaa aihe-

uttaa tarvetta tämän suunnitelman johtamisrakenteen muuttamiseen.  

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuranta toteutetaan vuosittain osana hyvinvointikertomuk-

sen raportointia ja tämä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma tarkistetaan valtuustokau-

sittain.  
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Lapsiperheiden hyvinvointi-indikaattori tulokset            

              

1. Väestö ja elinolot             

2. Kasvuympäristö             

3. Lapsen ja nuoren terveys & kehitys            

4. Lapsiperheiden vanhemmat             

5. Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu            

      Lähde Vuosi Alavus Töysä 

Etelä-

Pohjanmaa Koko maa      
1. Väestö ja elin-

olot 1.1. Väestörakenne 1.1.1. Väestö Sotkanet 31.12.2011  9 229  3 156  193 735  5 401 267      

  1.1.1.1 0- 15-vuotiaat Sotkanet 31.12.2011 1 704 656 35 659 950 944      

  1.1.1.2 16- 24-vuotiaat Sotkanet 

 

31.12.2011 922 322 20 937 598 685      

  1.1.1.3 yli 24-vuotiaat Sotkanet 31.12.2011 6 603 2 178        

   1.1.2. Väestöennuste (vuoteen 2040) Sotkanet 2012 8 315 2 967 201 977 5 984 898      

  1.1.2.1 0- 15-vuotiaiden määrän ennuste (vuoteen 2040) Sotkanet 2012 1562 514 36 643 986 750      

   

 

1.1.3. Syntyneiden lukumäärä Sotkanet 2011 97 32 2139 59385      

   1.1.4 Koulun aloittaneiden lukumäärä (ala-aste) Kunta 2012 170 **          

 1.2. Työllisyys 1.2.1. Nuorisotyöttömyys, % 15- 24 -vuotiaasta työvoimasta ELY-keskus 2013 16,4 ** 16,8 13,4      

   1.2.2. Lapsiperheiden työmarkkinatilanne  Barometri 2013             

   

1.2.3. Toinen vanhemmista ollut työttömänä viim. vuoden aikana (peruskoulun 

8. ja 9. lk), %vast. Koulutk. 2011 28 * 29 29      

 1.3. Toimeentulo  1.3.1. Toimeentulotukea saaneet lapsiasuntokunnat, % lapsiperheistä Sotkanet 2011 10,5 11,8 8,1 8,6      

   1.3.2. Tyytyväisyys perheen taloustilanteeseen  Barometri 2013              

   1.3.3. Lasten kotihoidontukea saaneet perheet kunnassa  Kela 2012 259 ***          

   

1.3.5. Montako lasta asuu pienituloisessa perheessä: lasten pienituloisuusas-

te, % alle 18-v. Sotkanet 2010 20,8 21,0  14,3 14,8      

 1.4. Perhetyyppi 1.4.1. Lapsiperheet: lkm Sotkanet 2011 915 346 20 609 580547      

   1.4.2. Yksinhuoltajaperheet: lkm Sotkanet 2011 137 52 3 250 117 903      

 1.5. Koulutus 

1.5.1. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä 

väestöstä Sotkanet 2011 6,3 10,3 7,6 11,2      

  1.6. Muuttaminen 1.6.1. Kuntien välinen muuttoliikenne, nettomuutto / 1000 asukasta Sotkanet 2011 -5,1 3,5 1,0 3,1      

2. Kasvuympäristö 2.1. Lähiympäristön 2.1.1. Todennäköisyys, että asuu samassa kunnassa tulevaisuudessa (Todennä- Barometri 2013 98,1 **          
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köisesti kyllä %) 

 viihtyisyys                    

 2.2. Lähi- ja arki   2.2.1. Kokemuksellisuus lasten turvalliseen asuinympäristöön  Barometri  2013              

 ympäristön turvallisuus 

2.2.2. Kokenut fyysistä uhkaa viimeisen vuoden aikana, % vastanneista (perus-

koulun 8. ja 9. lk) Koulutk. 2011 12 * 17 19      

   

 

2.2.3. Koulukiusattuina vähintään kerran viikossa, % vastanneista (pk 8. ja 9. 

lk) Koulutk. 2011 3 * 8 8      

   2.2.4. Lapsiin kohdistuvat seksuaaliset hyväksikäytöt (uhri alle 15 -vuotias) Tilastok. 2011 2 2  31        

   Lähde Vuosi Alavus Töysä 

Etelä-

Pohjanmaa Koko maa      

   

2.2.5. Todennäköisesti yhteiskuntamme on tulevaisuudessa turvallinen (Toden-

näköisesti kyllä %) Barometri 2013 21,2 **          

 2.3. Asuminen 2.3.1. Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista Sotkanet 2011 34,3 37,6 28,1 29,3      

    2.3.2. Tyytyväisyys asumismuotoon (tyytyväinen %) Barometri  2013 94,4 **          
3. Lapsen ja nuo-

ren 3.1. Yleinen hyvinvointi 3.1.1. Vanhemman arvio lapsen hyvinvoinnista  Barometri 2013              

terveys & kehitys  3.2. Sairastavuus 

3.2.1. Koettu terveydentila: Pitää terveydentilansa keskinkertaisena tai huono-

na %-osuus vastann. (peruskoulun 8. ja 9.lk) Koulutk. 2011 11 * 15 17,0      

   

3.2.2. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 0-15-vuotiaita / 1000 vastaa-

vanikäistä (lukumäärä) Sotkanet 2011 48 26 1205 34464      

   3.2.3. Lapsi- ja nuorisopsykiatrian poliklinikka käynnit vuodessa yhteensä  EPSHP 2012 411 195          

 3.3. Ylipainoisuus 3.3.1. Niiden lasten %-osuus, joilla on ylipainoa (peruskoulun 8. ja 9. lk) Koulutk. 2011 23 * 19 17      

 3.4. Unirytmi 

3.4.1. Menee nukkumaan myöhemmin kuin klo 23, % vastanneista (peruskou-

lun 8. ja 9. lk) Koulutk. 2011 26 * 27 28      

  3.5 Seksuaaliterveys 3.5.1. Raskaudenkeskeytykset Sotkanet 2011 12  5 268 10 491       

 3.6. Harrastuneisuus 

3.6.1.  Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajallaan korkeintaan 1h viikos-

sa (pk 8. ja 9. lk) Koulutk. 2011 26 * 36 34      

 3.7. Päihteiden käyttö 3.7.1.Tupakoi päivittäin, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista  Sotkanet 2011 10,7 * 14,2 15,0      

   

3.7.2. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8.- ja 9.-luokan oppi-

laista Sotkanet 2011 13,5 * 19,1 15,5      

   3.7.3. Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista  Sotkanet 2011 2,7 * 5,0 8,0      

 3.8. Läheiset ihmissuhteet 

3.8.1. Vanhemmat eivät aina tiedä viikonloppuiltojen viettopaikkaa, % vastan-

neista (pk 8. ja 9. lk) Koulutk. 2011 23 * 30 34      

   3.8.2 Ei yhtään läheistä ystävää, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista Sotkanet 2011 7,1 * 7,3 9,1      

 3.9. Rikollisesti oireilevat  3.9.1. Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt henkilöt (15-20-vuotiaat) Tilastok. 2011 78 61          

    

3.9.2. Nuori tehnyt toistuvasti rikkeitä tai rikoksia viim. vuoden aikana, % 

vastan. (pk 8. ja 9. lk) Koulutk. 2011 8 * 19 19      
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4. Lapsiperheiden 4.1. Osallisuus 

4.1.1. Vanhemmilla on riittävästi vaikutuskanavia päätöksentekoon (tarua 

vastanneiden osuus) Barometri 2013 71,6 **          

vanhemmat 4.2. Huolenaiheet 4.2.1. Kolme eniten huolta tuottavaa asiaa tällä hetkellä  Barometri 2013              

  4.3. Onnellisuus 4.3.1. Kolme eniten iloa tuottavaa asiaa perheessä tällä hetkellä  Barometri 2013              

5. Lapsi- ja 

5.1. Lastensuojeluilmoi-

tukset 5.1.1. Lastensuojeluilmoitusten määrä Kunta 2012 127 94          

 perhekohtainen 5.2. Tarpeen selvitys 5.2.1. Lastensuojelutarpeen selvitysten  määrä (alkaa  vuodesta 2008) Kunta 2012 55 50          

lastensuojelu 5.3. Avohuolto 5.3.1. Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17 -vuotiaita Sotkanet 2012 130 108 

2 363 

(2011) 

 

72 236 

(2011)      

 5.4. Sijaishuolto 5.4.1. Kodin ulkopuolelle sijoitetut vuoden aikana Sotkanet 2012 21 8 390 (2011) 

14 644 

(2011)      

    5.4.2. Huostassa olleet 0-17 -vuotiaat viimeisimmän sijoitustiedon mukaan Sotkanet 2011 10 9 290 11 953      

 

* Tietoa ei saatavilla 

** Kuntaliitos tai Alavuden ja Töysän tiedot yhdistetty 

*** Kelan aluejaotusvuosi 2013 

  



Liite 2 

48 
 

Hyvinvointikertomuksen indikaattorit 

 

Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet 

 

Elämänlaatu 

 

 

Henkinen hyvinvointi 
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Terveys- ja toimintakyky 

 

 

 

Turvallisuus 
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Asuminen ja ympäristö 

 

 

Toimeentulo 
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Kuntalaisten palvelut 

 

 

Nuoret ja nuoret aikuiset 

Elämänlaatu 
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Henkinen hyvinvointi 

 

Terveys ja toimintakyky 
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Opiskelu ja työ 

 

 

Toimeentulo 

 


