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1 JOHDANTO
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on lakisääteinen suunnitelma, jonka jokaisen kunnan tai
useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja seuraamiseksi sekä
kasvuolojen epäkohtien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Suunnitelma suuntautuu niin päättäjille kuin kunnan
kaikkien toimialojen henkilöstölle. Sen tulee valaista kunnan toimintaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin
edistämiseksi sekä sisältää tietoa lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä. Suunnitelma on otettava
huomioon kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa, ja se on hyväksyttävä kunkin kunnan
kunnanvaltuustossa ja tarkistettava vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelmalla turvataan, että
lasten hyvinvointiin liittyvä kunnan toiminta on tavoitteellista, suunniteltua ja pitkäjänteistä ja että se
perustuu yhteistyöhön.
Hyvinvointisuunnitelman tarkoituksena on lapsille ja nuorille suunnattujen palvelujen järjestäminen
toimialarajat ylittävänä yhteistyönä sekä mahdollisuuksien luominen lasten ja nuorten osallistumiseen heitä
itseään koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Kunnan viranomaisten tehtävänä on kerätä
tietoa lasten ja nuorten kasvuoloista ja sosiaalisista ongelmista sekä välittää tätä tietoa muille viranomaisille
ja päätöksentekijöille, jotka pystyvät toimenpiteillään vaikuttamaan lasten kasvuoloihin. Viranomaisten
välinen yhteistyö on erityisen tärkeää seurattaessa lasten ja nuorten hyvinvointia ja kasvuolojen kehitystä.
Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut siirtyvät Pohjanmaan hyvinvointialueelle v. 2022. Se tuo varmasti
enemmän tai vähemmän muutoksia suunnitelmaan. Jo nyt tiedetään, että Pohjanmaa on hallituksen
SoteKeskus-hankkeen myötä saanut rahaa mm. nuorten psykososiaalinen tuen kehittämiseen IPCmenetelmällä (ratkaisukeskeisellä lyhytterapiamenetelmällä), mikä tarkoittaa mm. henkilöstön kouluttamista
eri toimialoilla (kouluterveydenhuolto, opiskeluhuolto, sosiaalihuolto). Lisäksi Perhekeskus (jota esitellään
viimeisessä luvussa) on osa SoteKeskus-hanketta ja oletettavasti toteutetaan hyvinvointialueella.
Suunnitelman on koonnut kunnanhallituksen 15.1.2018 asettama ns. LAPE-työryhmä. Työryhmään ovat
kuuluneet:
varhaiskasvatuspäällikkö Anna Käcko-Englund (puh.joht.), perhetyöntekijä Susanne Nygård, sosiaaliohjaaja
Erika Achrén, rehtori Elisabeth Mörk, vs. vastaava kuraattori Daniel Björndahl, kouluterveydenhoitaja Eva
Sparv, vapaa-aikasihteeri Alf Wiklund, erityislastentarhanopettaja Annika Ehrström, koulupsykologi Charlotta
Elenius sekä perusterveydenhuollon edustaja Ann-Christin Örn. Myös muut kokouksiin kutsutut asiantuntijat
ovat osaltaan tarjonneet tietoa ryhmän toimintaan.
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2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN NYKYTILANNE
Luvussa Lasten ja nuorten hyvinvoinnin nykytilanne selvitetään, miltä tilanne näyttää saatavilla olevien
tilastotietojen valossa. Tilastotiedoista voidaan lukea tarvittavat painopistealueet lasten ja nuorten palveluja
hoitaville eri toimialoille.

2.1 Väestö ja kasvuolot
Vöyrin asukasluku oli 6461 henkilöä vuonna 2019. Väkiluvun voidaan todeta jatkavan supistumistaan.
Ikäryhmä 0–9-vuotiaat on pienentynyt merkittävästi ajalla 2018–2019, joten syntyneiden määrä on
vähentynyt selvästi v. 2019. On liian varhaista arvioida, onko kyseessä tilapäinen ilmiö.
Vöyrin väkiluku
0–9-vuotiaat, lukumäärä 31.12
10–19-vuotiaat, lukumäärä 31.12
20–29-vuotiaat, lukumäärä 31.12
Väkiluku yhteensä 31.12

2017
812
706
659
6616

2018
800
719
639
6613

2019
751
707
574
6461
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Tarkasteltaessa lasten prosentuaalista osuutta kunnassa koko Pohjanmaahan verrattuna, Vöyrillä 0–6vuotiaiden osuus on hiukan suurempi mutta muissa ikäryhmissä hiukan pienempi Pohjanmaan lukuihin
nähden. Voidaan siis todeta, että vaikka syntyvyys on supistunut, Vöyrillä ollaan silti Pohjanmaan keskiarvon
yläpuolella.
%-osuus väestöstä
0–6-vuotiaat, % väestöstä
7–15-vuotiaat, % väestöstä
16–24-vuotiaat, % väestöstä

Pohjanmaa
Vöyri
Pohjanmaa
Vöyri
Pohjanmaa
Vöyri

2017
7,9
8,4
10,6
10,2
10,9
8,9

2018
7,7
8,2
10,7
10,7
10,8
8,5

2019
7,5
7,8
10,8
10,7
10,6
8
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Vöyrillä, samoin kuin Pohjanmaalla ja koko maassa, lapsiperheiden osuus on supistunut vuodesta 2006
lähtien. Lapsiperheiden osuus on Vöyrillä pienempi kuin Pohjanmaalla ja koko maassa. Yhden vanhemman
perheiden määrä on kasvanut Vöyrillä vuodesta 2009 lukien. Vöyrillä on kuitenkin muuta Pohjanmaata
vähemmän yhden vanhemman perheitä, ja määrä näyttäisi olevan vähentymään päin.
Lapsiperheiden osuus
Lapsiperheet, % perheistä
Yhden vanhemman perheet, % lapsiperheistä

Pohjanmaa
Vöyri
Pohjanmaa
Vöyri

© THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005–2020
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2017
38,9
36,7
15
12,5

2018
38,8
37,1
15,4
12

2019
38,8
36,6
15,7
11,9

2.2 Kasvuympäristön turvallisuus
Seksuaalista häirintää esiintyy useimmiten puhelimen tai internetin kautta kuin fyysisesti. Vöyrillä 10,3 %
yläkoulun 8. ja 9. luokan oppilaista ja 14,1 % lukion 1. ja 2. vuoden oppilaista ilmoitti kokeneensa seksuaalista
häirintää. Yläkoulun osalta luku on Vöyrillä pienempi kuin Pohjanmaan keskiarvo, mutta lukiossa tilanne on
päinvastainen.
Fyysistä väkivaltaa kotona kokeneiden prosentuaalinen osuus on Vöyrillä korkea suhteessa Pohjanmaan
keskiarvoon. Tämä perustuu lasten vastauksiin vuoden 2019 kyselyyn. Osuus on yhteensä vajaat 8 %
korkeampi kuin Pohjanmaan keskiarvo. Tämä ei kuvasta sitä tietoa, mitä sosiaalitoimella on kotien fyysisen
väkivallan tapauksista.
Fyysinen väkivalta
Kokenut vanhempien fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % 4.
ja 5. luokan oppilaista
Kokenut vanhempien fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % 4.
ja 5. luokan oppilaista

Pohjanmaa
Pohjanmaa
Pohjanmaa
Vöyri
Vöyri
Vöyri

miehet
naiset
yhteensä
miehet
naiset
yhteensä

2019
13,7
11,6
12,7
24,4
15,4
20,2
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Vöyrillä on huomiota herättävän korkeat luvut Pohjanmaahan verrattuna niissä 4. ja 5. luokan oppilaissa,
jotka ovat kokeneet fyysistä kaltoinkohtelua vanhempiensa taholta vuoden aikana. Sama koskee vanhempien
henkistä väkivaltaa viimeksi kuluneen vuoden aikana. Tämä ei heijastu lastensuojeluilmoitusten määrässä.
Meillä on näin ollen suhteellisen suuri määrä lapsia, jotka ilmoittavat kokevansa fyysistä kaltoinkohtelua tai
henkistä väkivaltaa ja joista toiminta ei ole tietoinen ja joille ei näin ollen voida tarjota apua.
Fyysinen kaltoinkohtelu ja henkinen väkivalta
Vanhempien fyysinen kaltoinkohtelu, % 4. ja 5. luokan oppilaista
Vanhempien henkinen väkivalta vuoden aikana, % 4. ja 5. luokan
oppilaista

Pohjanmaa
Vöyri
Pohjanmaa
Vöyri

2019
12,7
20,2
19
33,7
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2.3 Terveys
Alkoholinkulutus on vähentynyt voimakkaasti vuoteen 2006 verrattuna, jolloin 28,3 % yläkoululaisista vastasi
juovansa itsensä tosi humalaan vähintään kerran kuukaudessa. Vuonna 2017 luku oli pudonnut 12,8 %:iin (v.
2019 luvut puuttuvat). Tämä supistuminen on myös ollut Vöyrillä huomattavasti suurempi muuhun
Pohjanmaahan verrattuna. Alkoholinkulutuksen vähentyminen on ollut suurinta pojilla. Tosi humalaan kerran
kuukaudessa juovia on lukiossa enemmän kuin yläkoulussa, mutta supistumista on tapahtunut samassa
suhteessa.
Vuosiluokkien 8–9 oppilaiden tupakointi on yleisesti ottaen vähentynyt huomattavasti. Vuonna 2006
kaikkiaan 17 % ilmoitti tupakoivansa päivittäin. Vuonna 2017 vastaava luku on 4,5 %. Luvut ovat Pohjanmaan
keskiarvoa pienempiä. Poikien tupakointi on supistunut vähiten.
Noin puolet Vöyrin lukiolaisista ilmoittaa, että omalla paikkakunnalla on helppo hankkia huumeita. Yläkoulun
8. ja 9. luokkalaisista 43 % ilmoittaa huumeiden hankkimisen olevan helppoa. Luvut osoittavat, että tytöt
katsovat huumeiden hankkimisen olevan helpompaa kuin pojat. Vöyrin luvut ovat Pohjanmaan keskiarvoa
suurempia.
Kaikesta huolimatta Vöyrillä laittomia huumeita ainakin kerran kokeilleita on vähemmän kuin Pohjanmaalla
keskimäärin. Lukion 1. ja 2. vuoden oppilaista 4,3 % vastasi kokeilleensa laittomia huumeita ainakin kerran,
kun Pohjanmaan keskiarvo on 7,9 %.
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Laittomat huumeet, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
Pohjanmaa
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran
Vöyri

2011
7,3
6,1

2013
6,4
2,3

2017
7,9
4,3
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Tyttöjen kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus on lisääntynyt merkittävästi yläkoulun 8. ja 9. luokkalaisilla
sekä lukiolaisilla. Vuonna 2013 yläkoululaisista 8,9 % ilmoitti kokevansa kohtalaista tai vaikeaa
ahdistuneisuutta. Vuonna 2017 vastaava luku oli 14,6 %. Lukiossa näkyy samankaltaista kasvua. Lisäys on
Vöyrillä huomattavasti suurempi kuin Pohjanmaan ja koko Suomen keskiarvo.
Yläkoulun 8. ja 9. luokkalaisten yksinäisyys on lisääntynyt huomattavasti vuoteen 2007 verrattuna. V. 2011
vain 4 % vastaajista ilmoitti, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää, mutta v. 2017 luku oli noussut 11 %:iin.
Tämä on huomattavasti suurempi luku kuin muualla Suomessa. Lisäys on ollut Vöyrillä suurempi kuin yleisesti
Pohjanmaalla. Etenkin tytöt, enemmän kuin joka neljäs, tuntee itsensä yksinäiseksi, mikä on kaksi kertaa
enemmän kuin Pohjanmaalla ja koko Suomessa. Molemmat luvut (2017) ovat kuitenkin lukiossa
huomattavasti positiivisempia Vöyrin osalta. Ristiriitaisesti vain 2,5 % vastasi, ettei heillä ole yhtään läheistä
ystävää, kun taas 20 % ilmoitti tuntevansa itsensä yksinäiseksi.

Läheiset ystävät
Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista
Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Pohjanmaa
Vöyri
Pohjanmaa
Vöyri

2011
6,7
6,1
8,6
4

2017
6,9
1,4
9,2
11,1

Pohjanmaa
Pohjanmaa
Vöyri
Vöyri
Pohjanmaa
Pohjanmaa
Vöyri
Vöyri

naiset
yhteensä
naiset
yhteensä
naiset
yhteensä
naiset
yhteensä

2017
12,3
9,6
20
11,3
12,7
9,9
27,3
15,4
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Tuntee itsensä yksinäiseksi
Tuntee itsensä yksinäiseksi, % lukion 1. ja 2. luokan
opiskelijoista

Tuntee itsensä yksinäiseksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista
© THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005–2019

Ylipainoisten osuus on Vöyrillä hiukan suurempi kuin Pohjanmaan ja koko Suomen keskiarvo. Indikaattori
osoittaa niiden peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten oppilaiden prosenttiosuuden, jotka ovat painoindeksin
perusteella ylipainoisia.
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Lastenpsykiatrian (0–12-vuotiaat) avohoitokäyntien määrä on Vöyrin osalta supistunut voimakkaasti viime
vuosina ja on huomattavasti Pohjanmaan keskiarvoa (2019) alempi. Tämän voidaan tulkita merkitsevän, että
lapset voivat paremmin, mutta kyse voi olla myös saavutettavuudesta ja työtapojen muutoksesta.
Erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrian avohoitokäynnit (0–12vuotiaat)
Vöyri
Käyntimäärä / 1000
Pohjanmaa

2017

2018

2019

273,8
257,4

227,0
266,1

161,5
220,9

Nuorisopsykiatrian avohoitokäyntien määrässä on Vöyrin osalta voimakasta kasvua v. 2019. Pohjanmaan
keskiarvo on samaan aikaan supistunut rajusti.
Erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian avohoitokäynnit
Vöyri
Käyntimäärä / 1000
Pohjanmaa

2017
823,4
892,6

2018
709,0
887,6

2019
949,0
597,6

Nuorisoasema Klaaran asiakasmäärä on lisääntynyt voimakkaasti vuodesta 2015 lähtien. Syynä voi olla
nykynuorten kokema matalampi kynnys avun hakemiseen. Osasyynä voi olla myös Folkhälsanin
nuorisoklinikan lakkauttaminen. Lisäksi Klaara tarjoaa nykyään myös ruotsinkielistä palvelua (uusimmat luvut
puuttuvat).
Nuorisoasema Klaaran käyntimäärä
Asiakkaat
Käynnit

2015
3
25

2016
10
72

2017
17
83

Pohjanmaahan verrattuna Vöyrillä on 0–17-vuotiailla vähemmän hammashoidon käyntejä, mikä viittaa
siihen, että suun terveydenhuolto voi olla keskimääräistä alemmalla tasolla.

2.4 Sivistys
Ilman peruskoulun päättötodistusta jäävien oppilaiden osuus on pieni. Vuosina 2015–2017 vain yksi oppilas
ei saanut todistusta.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä peruskouluissa mitataan TEAviisarin avulla
(terveydenedistämisaktiivisuus). Indikaattori koostuu pisteluvusta asteikolla 0–100. Pisteluku perustuu
kouluille lähetettyyn kyselyyn, jossa selvitetään, miten oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä seurataan, miten
oppilaiden ja vanhempien osallisuus otetaan huomioon, miten koulu ja johto ovat sitoutuneet oppilaiden
hyvinvoinnin parantamiseen ym. Pisteluku 100 tarkoittaa, että toiminta on kaikilta osin hyvän käytännön
mukaista ja laadukasta. Vuonna 2017 Tegengrenskolanin pisteluku oli 80. Koko Suomen keskiarvo oli 67.
Vuonna 2013 Tegengrenskolanin luku oli 62.
Kouluterveyskyselyssä 40,8 % Vöyrin 4. ja 5. luokan oppilaista vastasi kokevansa koulustressiä. Luku on
korkeampi kuin koko maan keskiarvo (33,2 %) ja myös korkeampi kuin Pohjanmaan keskiarvo (35,6 %).
Vuonna 2017 pienempi osuus yläkoulun 8. ja 9. luokan oppilaista (11 %) ilmoitti kokevansa koulu-uupumusta
verrattuna v. 2011 vastanneisiin (14,7 %). Koko maan suuntauksena on koulu-uupumuksen lisääntyminen.
Koulustressi ja koulu-uupumus
Pohjanmaa
Vöyri
Pohjanmaa
Vöyri

Koulustressi, % 4. ja 5. luokan oppilaista
Koulu-uupumus, % 8. ja 9. luokan oppilaista
© THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2020
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2017
35,6
40,8
13,2
11

2019
36,8
46,1
15,7

9,6 % vöyriläisistä 8. ja 9. luokan oppilaista on käynyt koulupsykologilla, mikä on Pohjanmaan keskiarvoa (8
%) suurempi osuus. 42,9 % vastaa, ettei ole saanut tukea koulukuraattorilta, vaikka olisi tarvinnut. Vastaava
luku koko maan osalta on 25,2 %. Vöyrillä pojat ilmoittavat tarvinneensa kuraattorin tukea enemmän, kun
taas koko maassa näin vastanneissa oli enemmän tyttöjä. Myös lukiossa tarve on huomattavasti suurempi
kuin koko maassa. Puolet lukion tytöistä vastasi tarvinneensa kuraattorin tukea, mutta jääneensä ilman sitä.
Kuraattorikäyntien määrä: 2016–2017: 971 käyntiä, 2017–2018: 788 käyntiä.
Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista 16,5 % ilmoitti, että heillä on hyvät vaikutusmahdollisuudet koulussa,
mikä on huomattavasti suurempi luku kuin koko maassa (9,5 %) ja suurempi kuin Pohjanmaalla (13,7 %).
Vaikutusmahdollisuuksista esimerkkeinä ovat koulun tapahtumien järjestäminen, koko koulun yhteiset
säännöt ja oppituntien järjestelyt.
Vuoden 2017 Kouluterveyskyselyssä 5,4 % peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista ilmoitti kokeneensa
kiusaamista vähintään kerran viikossa (vuoden 2019 tiedot puuttuvat). Tämä on hiukan pienempi luku kuin
koko maan keskiarvo (5,8 %). Jos tarkastellaan tuloksia aina vuodesta 2006 alkaen, kiusaamisen voidaan
yleisesti ottaen sanoa vähentyneen vuosien mittaan ja tilanteen olevan Vöyrillä hiukan parempi kuin muualla
Suomessa. Tytöt ovat poikia alttiimpia joutumaan kiusatuksi.
Vuonna 2017 alakoulun 4. ja 5. luokan oppilaista 8,2 % ilmoitti kokeneensa kiusaamista vähintään kerran
viikossa. Vuonna 2019 luku oli laskenut mutta on Vöyrillä silti Pohjanmaan keskiarvoa korkeampi.
Kiusaaminen
Koulukiusattuna, % lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista
Koulukiusattuna, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Koulukiusattuna, % 4. ja 5. luokan oppilaista

Pohjanmaa
Vöyri
Pohjanmaa
Vöyri
Pohjanmaa
Vöyri

2013
1,2
1,1
5,8
6,9
-

2017
0,8
1,4
6,1
5,4
6,8
8,2

2019
0.8
4,9
6,5
7,1

© THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2019

2.5 Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika
Nuorisotyöttömyys on ollut Vöyrillä hiukan alhaisempaa kuin muualla Pohjanmaalla. Työttömien
vöyriläisnuorten prosentuaalinen osuus on laskenut viime aikoina, peräti 2,3 % vuodesta 2018 vuoteen 2019.
Alla ilmoitettava alle 25-vuotiaiden luku kertoo työttömien osuuden 18–24-vuotiaasta työvoimasta, ei koko
asukasluvusta.
Nuorisotyöttömyys
Nuorisotyöttömät, % 18–24-vuotiaista

Pohjanmaa
Vöyri

2017
9,4
8

2018
7,7
7,9

2019
7,0
5,6

© THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2019

Syrjäytymisriskissä (ei työssä, ei opiskele, ei ole varusmiespalvelussa) olevien 18–24-vuotiaiden
prosenttiosuus vastaavan ikäisistä on Vöyrillä hiukan Pohjanmaan keskiarvoa suurempi.
Lasten köyhyysriski on Vöyrillä hiukan Pohjanmaan keskiarvoa suurempi. Tilasto osoittaa, kuinka suuri osa
alueen alle 18-vuotiaista kuuluu kotitalouksiin, joiden tulot jäävät suhteellisen pienituloisuusrajan
alapuolelle.
Köyhyysriski
Lasten köyhyysriski

Pohjanmaa
Vöyri

2016
10,2
12,7

2017
10,7
11,4

2018
11
12,3

© THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2019

Toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden määrä on vähentynyt. Toimeentulotukea saavien
lapsiperheiden osuus Vöyrillä on pienempi kuin Pohjanmaalla keskimäärin. Perustoimeentulon maksu siirtyi
1.1.2017 KELAlle, millä on voinut olla vaikutusta myönnettyjen tukien määrään.
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Toimeentulotuki
Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet lapsiperheet,
% lapsiperheistä

Pohjanmaa
Vöyri
Pohjanmaa
Vöyri

2017
8,2
5,8
1,8
1,4

2018
8,1
6,2
1,9
0,9

© THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2020

Kouluterveyskyselyssä tiedusteltiin keskusteluvaikeuksista vanhempien kanssa, ja tulos on kohentunut
selvästi vuosien 2013 ja 2017 lukuihin verrattuna sekä peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilailla että lukion 1. ja
2. vuoden opiskelijoilla. Luvut ovat myös huomattavasti parempia kuin Pohjanmaalla yleisesti ottaen.
Peruskoulun 4. ja 5. luokan oppilaista 45,3 % ilmoittaa liikkuvansa vähintään tunnin päivässä, mikä on hiukan
enemmän kuin Pohjanmaan keskiarvo (42,5 %). Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista 17,0 % ilmoittaa
liikkuvansa vähintään tunnin päivässä, mikä jää alle Pohjanmaan keskiarvon eli 18,2 %. Tegengrenskolan sai v.
2018 Finlands Svenska Idrott -yhdistyksen liikuntapalkinnon Årets Skola i rörelse innostavasta toiminnastaan
fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi koulupäivään.
Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) -nuorisojärjestön v. 2017 toteuttaman tutkimuksen mukaan
46 % vastaajista ilmoitti kuuluvansa urheiluseuraan ja 6 % nuorisoseuraan tai kulttuuriyhdistykseen. Vuoden
2018 tutkimuksessa urheiluseuraan kuuluvien osuus oli supistunut 10 %. Yhdistyksiin tai seuroihin
kuulumattomien prosenttiosuus oli samaa tasoa vuosina 2017 ja 2018, eli noin 45 %. Vuonna 2018
vöyriläisnuorista 44 % ilmoitti käyneensä useita kertoja paikallisessa nuorisoseurassa. Vastaava luku koko
Pohjanmaan osalta on 57 %.
Vuoden 2017 Kouluterveyskyselyssä 40,8 % peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista vastasi tietävänsä
asuinalueensa harrastusmahdollisuuksista, mikä on huomattavasti alhaisempi osuus kuin Pohjanmaalla
yleisesti. Liki puolet kokee harrastuspaikkojen sijaitsevan liian kaukana ja kolmasosa kokee kiinnostavien
harrastusten olevan liian kalliita. Luvut ovat suurempia kuin muualla Pohjanmaalla.
Yhteenvetona voidaan todeta useimpien voivan hyvin ja monien asioiden muuttuneen parempaan suuntaan
kymmenen vuoden aikajänteellä. Yksinäisyys ja ahdistuneisuus ovat huolestuttavasti lisääntyneet. Etenkin
tytöt ovat alttiita niille. Lisäksi kotien fyysinen ja psyykkinen väkivalta herättää huolta.
Voidaan myös todeta, että monet nuoret ovat aktiivisia mutta yhtä monet eivät ole. Haasteena on saada
passiiviset liikkumaan enemmän, jotta voidaan välttää tulevat fyysiset ongelmat ja samalla edistää psyykkistä
hyvinvointia.
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3 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN NYKYPALVELUT
Luvussa Lasten, nuorten ja perheiden nykypalvelut kuvataan kunnassa tarjottavia palveluita. Tarjottavan
palvelun kuvaus valaisee lasten ja nuorten palvelujen kattavuutta ja monitoimisuutta sekä osoittaa
toimialarajat ylittävän yhteistyön tärkeyden.

3.1 Äitiys- ja lastenneuvola
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut suosituksia, joissa korostetaan perheiden terveyden ja
hyvinvoinnin edistämistä. Suosituksissa painotetaan ennalta ehkäisevää työtä ja voimavarojen käyttämistä
oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan.
Äitiysneuvolapalvelua tarjotaan kaikille tuleville vanhemmille ja neuvolan terveydenhoitaja/kätilö tapaa
useimmat raskaana olevat. Neuvolassa pyritään yksilölliseen terveysseurantaan, jolloin terveille raskaana
oleville tulee vähemmän käyntejä ja erityistä tukea tarvitseville enemmän käyntejä.
Tuleville vanhemmille järjestetään valmennuskursseja raskauden aikana. Synnytyksen jälkeen järjestetään
vanhempi-lapsi-tapaamisia eri teemojen tiimoilta.
Alle esikouluikäisten lasten terveydenhoidosta huolehtii lastenneuvola, jonka toimintaa ohjaavat
valtakunnalliset suositukset. Neuvolassa seurataan lapset fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä,
annetaan rokotukset ja henkilöstö neuvoo ja tukee vanhempia.
Lastenneuvolassa käydään tiheämmin lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana ja 2-vuotiaasta lähtien yhden
vuoden välein. Käyntejä voi tarvittaessa olla tiheämmin. Neuvolakäynnin yhteydessä on lääkärintarkastus
lapselle tämän ollessa 4–6 viikon ikäinen, 4, 8 ja 18 kuukauden ikäinen ja 4-vuotias.
Neuvolassa käynti on vapaaehtoista mutta erittäin pieni osuus jättää käymättä neuvolassa.

3.2 Suun terveydenhuolto
Huoltajat vastaavat alle kouluikäisten suun terveydenhuollosta, hammaslääkärikäynneistä ja ajanvarauksesta.
Lapsi kutsutaan hammashoitajan suorittamaan tarkastukseen lapsen ollessa 1-vuotias sekä 3–5-vuotias.
Hammaslääkärintarkastus tehdään 6-vuotiaille.
Koululaisilla on Vöyrillä oikeus maksuttomaan hammashoitoon 18-vuotiaaksi asti. Peruskoululaisten
hammastarkastukset tehdään luokilla 1, 3, 5, 8 ja 9 sekä tarvittaessa. Hammastarkastuksia tehdään myös
muilla luokilla oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kaikki lapset eivät käy hammashuollossa joka vuosi, ja
osa käynneistä voi olla hammashoitajalle (vl 7). Lukiolaisten ja ammattikoululaisten tulee itse tilata aika
tarkastukseen. Yleisesti voidaan todeta, että lasten ja nuorten suun terveydenhuolto on parempaa muihin
ikäryhmiin verrattuna.

3.3 Terveyskeskuksen psykologipalvelut
Terveyskeskuksen psykologi työskentelee etupäässä neuvolatoimintaan kuuluvien lasten ja heidän
perheidensä parissa. Lastenneuvolan henkilöstö tekee lapsesta ensiarvion ja ottaa tarvittaessa yhteyttä
psykologiin, joka voi toteuttaa erilaista testausta ja selvityksiä. Psykologi lähettää lapsen sitten
jatkoselvittelyihin, jos se on tarpeen.
Perheasioissa psykologi lähinnä tukee vanhemman roolia kasvatusasioissa ja muissa lasta koskevissa asioissa.

Kriisiryhmä
Kriisiapua voidaan tarvita äkillisten kuolemantapausten tai vaikeiden onnettomuuksien yhteydessä.
Kriisiryhmän on mahdollista lähteä kovia kokeneen luo tarjoamaan psyykkistä ensiapua lyhyellä
varoitusajalla, mutta tärkeimpänä toimena on debriefing-tilaisuuden järjestäminen kolmen päivän kuluessa
ikävästä tapahtumasta. Debriefing-tilaisuudessa käydään läpi, mitä on tapahtunut, annetaan vinkkejä
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tapahtuman käsittelyyn, kerrotaan, millaisia reaktioita voi esiintyä, ja yritetään saada koko tapahtumasta
helpommin käsiteltävissä oleva asia. Kriisiryhmä voi lasten ja nuorten kohdalla olla yhteydessä omaan
terveyskeskukseen jatkon järjestämiseksi, mikäli sitä pidetään tarpeellisena. Kriisiryhmä on tarkoitettu
kaikkein akuutimpaan vaiheeseen, kun kaikki tuntuu olevan kaaosta.
Kuka tahansa voi ottaa yhteyttä kriisiryhmään. Jos näkee jonkun voivan huonosti äkillisen
kuolemantapauksen tai vaikean onnettomuuden vuoksi, voi ottaa yhteyttä kriisiryhmään, joka puolestaan
ottaa yhteyttä uhriin. Puhelin on avoinna vuorokauden ympäri. Jos kukaan ei vastaan yöaikaan, yhteyttä
otetaan seuraavana aamuna.

Psykiatrinen erikoissairaanhoito
Lastenpsykiatrian poliklinikka auttaa 0–12-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään psyykkisissä ongelmissa sekä
kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Poliklinikalle tullaan lääkärin lähetteellä, jonka voi saada
kouluterveydenhuollosta, terveyskeskuksesta tai jostain muusta perusterveydenhuollon yksiköstä, kun
tavanomaiset vanhempien, koulun ja perusterveydenhuollon toimenpiteet eivät ole riittäneet. Tavoitteena
on turvata lapsen kehitys kohti tervettä nuoruutta ja aikuisuutta. Poliklinikkakäynnit ovat maksuttomia.
Poliklinikalla työskentelee moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat lastenpsykiatri, lääkäreitä,
psykologeja, toimintaterapeutteja, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitajia/ perheterapeutteja, kliininen
erikoissairaanhoitaja/ perheterapeutti, osastonhoitaja ja sihteeri.
Vaasan nuorisopsykiatrian poliklinikka on tarkoitettu psyykkisistä ongelmista kärsiville 13–17-vuotiaille
nuorille, kun perusterveydenhuollon palvelut eivät ole riittävät. Nuoret voivat hakeutua hoitoon esimerkiksi,
kun heillä on ahdistusta, masennusta, unettomuutta, opiskelu- ja koulunkäyntivaikeuksia,
ihmissuhdevaikeuksia, itsetuhoisuutta, pakkotoimintoja ja -ajatuksia.
Poliklinikalle tullaan lääkärin lähetteellä, jonka saa terveyskeskuksesta, opiskelu- tai kouluterveydenhuollosta
tai yksityiseltä sektorilta. Arviointijakso sisältää yleensä 3–5 yksilökäyntiä ja tarvittaessa 1–3 perhekäyntiä.
Arviointijakson lopussa pidetään yhdessä hoitoneuvottelu, jossa sovitaan mahdollisesta jatkohoidosta.
Poliklinikkakäynnit ovat maksuttomia.
Nuorisopsykiatrian poliklinikalla työskentelee lääkäreitä, psykologeja, erikoissairaanhoitajia,
toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijöitä, osastonhoitaja ja sihteeri.
Nuorisopsykiatrian poliklinikalla toimii myös akuuttitiimi koko Vaasan sairaanhoitopiirin 13–17-vuotiaita
varten. Akuuttitiimiin ei tarvita lääkärin lähetettä ja tiimi voidaan tarvittaessa pyytää paikalle arvioimaan
erikoissairaanhoidon tarvetta. Kiertävä työpari tekee kuraattorin kutsusta toisinaan koulukäyntejä, mutta
joskus riittää nuoren kanssa käyty puhelinkeskustelu. Akuuttitiimi tekee tarvittaessa myös kotikäyntejä.
Lastenpsykiatrian osasto tarjoaa tutkimusta ja hoitoa 6–12-vuotiaille lapsille, kun perusterveydenhuollon ja
avohoidon toimenpiteet eivät riitä. Lapsella voi olla ongelmia esimerkiksi koulussa, kotona tai
kaverisuhteissa. Hän voi olla masentunut tai hänellä voi olla itsetuhoisia ajatuksia tai käytösongelmia.
Saadakseen hoito lastenpsykiatrian osastolla lapsi tarvitsee lääkärin lähetteen terveyskeskuksesta,
kouluterveydenhoidosta, perheneuvolasta tai lastenpsykiatrian poliklinikalta.
Lastenpsykiatrian osastolla työskentelevät lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitajia,
mielenterveyshoitajia, kuvataideterapeutti ja toimintaterapeutti. Lapsella on tutkimusjaksolla kaksi
omahoitajaa ja perheellä kaksi perhetyöntekijää.
Nuorisopsykiatrian osasto tarjoaa tutkimusta ja hoitoa 13–17-vuotiaille nuorille, kun perusterveydenhuollon
ja avohoidon palvelut eivät riitä. Nuori tarvitsee lääkärin lähetteen voidakseen saada hoitoa
nuorisopsykiatrian osastolla. Hoidon syynä voivat olla vaikeudet koulussa, kotona tai kaveripiirissä. Nuori voi
olla alakuloinen, masentunut, ahdistunut tai hänellä voi olla itsetuhoisia ajatuksia, pakkotoimintoja,
epäsosiaalista käytöstä tai syömishäiriöitä.
Nuorisopsykiatrian osastolla työskentelevät lääkäri, psykologi, hoitajia, sosiaalityöntekijä, taideterapeutti ja
opettajia. Kun hoito nuorisopsykiatrian osastolla alkaa, nuorelle nimetään kaksi omahoitajaa ja perheelle
kaksi perhetyöntekijää.
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Hoito nuorisopsykiatrian osastolla voi sisältää joko tutkimusjakson, selvittelyjakson tai hoitojakson. Hoito
perustuu vapaaehtoisuuteen mutta tarvittaessa myös nuoren tahdosta riippumattomaan hoitoon.

3.4 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut sisältävät kotipalvelun, perhetyön ja tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan.
Lapsiperheellä on kuormittavissa elämäntilanteissa mahdollisuus saada kotipalvelua. Tällaisia tilanteita voivat
olla esimerkiksi vanhemman uupumus tai sairaus, vaikea raskaus, synnytys tai erityinen elämäntilanne.
Kotipalvelu tukee vanhemmuutta, auttaa lastenhoidossa ja arkisissa käytännön kotitaloustöissä.
Kotipalvelutarpeen kartoituksessa lähtökohtana on perheen yksilöllinen tilanne ja tarpeet. Kotipalvelua
voidaan tarjota tilapäisenä tai pidemmän aikaa.
Perhetyön tavoitteena on tarjota perheelle varhaisessa vaiheessa tukea, jossa pyritään tunnistamaan,
ehkäisemään ja helpottamaan perheen ongelmia. Perhettä pyritään tukemaan kokonaisuutena sekä
huolehtimaan perheenjäsenten yksilöllisistä tarpeista. Pyrkimyksenä on löytää ja vahvistaa perheen omia
voimavaroja, jotta he voivat jatkossa selvitä itsenäisesti.
Tukiperheiden avulla tuetaan perheiden omia voimavaroja ja kasvatuskykyä. Tukiperheet ottavat lapsia
vastaan omassa kodissaan ennen hoidon aloittamista solmittavan sopimuksen mukaan. Lapsi saa
tukiperheessä virikkeitä, aikaa, turvallisen arjen ja hoivan. Tukiperheen sosiaalisen tilanteen tulee olla vakaa
ja perheellä tulee olla kykyä ja aikaa erityistä hoivaa tarvitsevan lapsen vastaanottamiseen.
Myös tukihenkilötoiminta on sosiaalihuollon tukitoimenpide. Tukihenkilö tapaa lasta muutaman tunnin
kerrallaan lapsen kotona tai lähiympäristössä.

3.5 Lastensuojelu
Lastensuojelussa pyritään turvaamaan lapsen oikeus turvalliseen ja hyvään kasvuympäristöön sekä tukemaan
vanhempia lastensuojelulaissa vahvistettujen ehtojen mukaisesti. Lastensuojelu voidaan jakaa ehkäiseviin
toimiin, avohuollon tukitoimiin ja sijaishuoltoon.

Lastensuojeluilmoitus ja lastensuojelutarpeen selvittäminen
Lastensuojeluilmoitus on tehtävä, jos on herännyt epäily lapsen hoidon tai kasvatuksen laiminlyönnistä.
Myös lapsen oma käytös voi olla lastensuojeluilmoituksen syynä, jos lapsi esimerkiksi vaikuttaa
turvattomalta, aggressiiviselta tai käyttää päihteitä.
Kuka tahansa voi tehdä lastensuojeluilmoituksen tai ottaa yhteyttä kunnan lastensuojeluun, mikäli hän on
huolissaan lapsen tai perheen tilanteesta. Jos viranomainen tai muu ammattihenkilö on huolissaan lapsesta,
hänen on välittömästi tehtävä lastensuojeluilmoitus. Yksityishenkilöt voivat tehdä ilmoituksen nimettömänä.
Myös lapsi itse tai hänen vanhempansa voivat ottaa yhteyttä saadakseen tukea ja neuvoja. Ilmoitus tehdään
joko kunnan kotisivulta löytyvällä lomakkeella tai puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 8–16
lastensuojelun henkilökunnalle. Iltaisin ja viikonloppuisin ilmoitus tehdään Vaasan sosiaalipäivystykseen, puh.
(06) 325 2347. Jos on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun
tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen, on tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus.
Kun kunnan lastensuojeluun on tullut lastensuojeluilmoitus, sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja ottaa
yhteyttä lapsen huoltajiin lapsen ja perheen tilanteen selvittämiseksi. Sen jälkeen järjestetään lastensuojelun
ja perheen tapaaminen, yleensä sosiaalitoimistossa. Tapaamisessa käsitellään ilmoitusta ja arvioidaan
yhdessä tuen tarvetta. Lastensuojelu tekee yhteistyötä päiväkodin, koulun, neuvolan ja muiden
yhteistyötahojen kanssa lastensuojelutarpeen arvioinnissa. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tulee tehdä
lastensuojelutarpeen selvitys kolmen kuukauden kuluessa. Mikäli arviointi osoittaa lapsen ja perheen
tarvitsevan lastensuojelun tukitoimia, lapsesta tulee lastensuojelun asiakas ja hänelle laaditaan
asiakassuunnitelma. Lastensuojelu voi tarjota perheelle tukipalveluina esim. tukihenkilön, tukiperheen,
kotipalvelua sekä perhetyötä. Jos puutteet lapsen huolenpidossa tai kasvuolosuhteissa uhkaavat vakavasti
vaarantaa lapsen terveyttä ja kehitystä, lapsi voidaan ottaa huostaan ja sijaishuoltoon.
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Avohuollon tukitoimet
Avohuollon tukitoimia annetaan, kun lapsen kasvuolosuhteet tai hänen oma käytöksensä vaarantavat hänen
terveyttä ja kehitystä. Lastensuojelun avohuollon tukitoimet voivat olla perheelle tarjottavaa taloudellista
tukea, terapiaa, perhetyötä, tukihenkilö, kotipalvelua, perheneuvontaa ja -kuntoutusta. Lapsi voidaan myös
sijoittaa avohuollon tukitoimena.

Huostaanotto ja sijaishuolto
Kun avohuollon tukitoimet ovat osoittautuneet riittämättömiksi tai epätarkoituksenmukaisiksi, lapsi voidaan
ottaa huostaan sijaishuoltoon. Huostaanotto tehdään, jos sen katsotaan olevan lapsen edun mukaista.
Huostaanotto voidaan tarvittaessa tehdä vanhempien tahdon vastaisesti. Ennen lapsen sijoittamista kodin
ulkopuolelle sosiaalityöntekijän on kartoitettava perheen läheisverkosto sen mahdollisuuden
poissulkemiseksi, ettei kukaan lapsen läheisistä pysty huolehtimaan lapsesta tai tukemaan häntä.
Kiireellinen sijoitus voidaan tehdä, jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muusta syystä tarvitsee kiireellistä
sijoitusta kodin ulkopuolelle.
Lapsen sijaishuolto tulee lastensuojelulain mukaan järjestää ensi sijassa perhehoidossa. Perhehoitajan on
suoritettava tehtävän edellyttämä ennakkovalmennus. Lapsen sijaishuolto saadaan järjestää laitoshuoltona
vain, jos lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää muulla tavoin. Lapsen huostaanotto on aina viimesijainen
ratkaisu.

Lastensuojelun jälkihuolto
Jos lapsi tai nuori on ollut sijoitettuna kodin ulkopuolella kuutta kuukautta pidemmän ajan, hänellä on oikeus
vapaaehtoiseen jälkihuoltoon. Tukitoimet voivat olla asunnon etsimisessä ja sisustamisessa avustaminen tai
itsenäisen elämän mahdollistavan ohjauksen antaminen. Kunnan velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen
päättyy viiden vuoden kuluttua siitä, kun sijoitus on päättynyt, tai viimeistään, kun nuori täyttää 25 vuotta.

Asiantuntijaryhmä
Lastensuojelulaissa määrätään, että lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on oltava käytettävissään
lapsen kasvun ja kehityksen, terveydenhuollon, oikeudellista sekä muuta lastensuojelutyössä tarvittavaa
asiantuntemusta.
K2- ja K5-kunnilla on mahdollisuus käyttää Vaasan kaupungin ylläpitämää ja hallinnoimaa alueellista
asiantuntijaryhmää. Tämä asiantuntijaryhmä kokoontuu kuukausittain Vaasassa ja käsittelee kunnan
sosiaalihuoltohenkilöstöltä saamiaan kysymyksiä. Kunnan sosiaalihuollon edustaja kutsutaan kokoukseen,
kun siellä käsitellään kuntaa koskevaa asiaa.

3.6 Toimeentulotuki
Perustoimeentulotuki siirtyi kunnilta/kaupungeilta Kansaneläkelaitokselle 1.1.2017. Toimeentulotuki on
viimesijainen sosiaaliturvaetuus ja tarkoitettu taloudellisissa vaikeuksissa olevien henkilöiden ja perheiden
tilapäiseksi tueksi. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen tulo, jota tarvitaan ihmisarvoiseen
elämään. Kunta myöntää harkintansa mukaan täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea, jota haetaan
perustoimeentulotuen jälkeen ja lisäksi. Jotta voisi hakea kunnalta täydentävää toimeentulotukea, on oltava
Kansaneläkelaitoksen päätös perustoimeentulotuesta kyseiselle kuukaudelle.
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti tarvitsevat lapsiperheet voivat hakea täydentävää toimeentulotukea
lastentarvikkeisiin, esimerkiksi sänkyyn, syöttötuoliin, turvaistuimeen ja polkupyörään. Täydentävää
toimeentulotukea voidaan joissain tapauksissa myöntää myös ohjattuun harrastustoimintaan.
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3.7 Lastenvalvonta
Kun vanhemmilla on lapsen yhteishuoltajuus, he vastaavat yhdessä lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä ja
tekevät yhdessä lasta koskevat päätökset, jollei toisin ole määrätty. Näin ollen tarvitaan yleensä molempien
vanhempien suostumus päätettäessä lasta koskevista henkilökohtaisista ja tärkeistä asioista. Tällaisia asioita
ovat muun muassa lapsen koulunkäynti, kotipaikkakunnan muutos ja (Suomen) passi lapselle. Jos toinen
vanhemmista on yksin lapsensa huoltaja, tilanne on toinen. Tuolloin hän päättää yksin lasta koskevista
henkilökohtaisista asioista eikä toisen vanhemman suostumusta tarvita.

Lapsen vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista ja vanhempien velvollisuutena on vastata
lapsen kasvatuksesta ja hoidosta. Vanhempien erotessa heidän on ensi sijassa päätettävä, kumman
vanhemman luona lapsi asuu. Lapsen tapaamisoikeus turvaa lapsen oikeuden pitää yhteyttä ja tavata sitä
vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Lapsen oikeus tavata vanhempiaan ei ole millään tavalla sidoksissa
siihen, onko vanhempi lapsen huoltaja vai ei. Vanhemmat voivat sopia vapaasti keskenään lapsen huollosta,
asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Jotta sovitut asiat olisivat toimeenpantavissa, niistä on laadittava
kirjallinen sopimus lapsen asuinkunnan lastenvalvojalla. Lastenvalvoja vahvistaa sopimukset ja varmistaa,
etteivät ne ole lapsen edun vastaisia. Mikäli vanhemmat eivät pääse lapsen huollosta sopimukseen,
tuomioistuin ratkaisee asian. Se, onko vanhempi huoltaja vai ei, ei vaikuta lapsen oikeuteen tavata
etävanhempaansa tai vanhemman velvollisuuteen osallistua lapsen elatukseen. Huoltajuus päättyy lapsen
tultua täysi-ikäiseksi.

Lapsen elatuksesta annetun lain mukaan vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta. Vanhempi voidaan
velvoittaa suorittamaan lapselle elatusapua, jos hän ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai lapsi ei
asu pysyvästi hänen luonaan. Vahvistettu elatusapusopimus vastaa tuomioistuimen lainvoimaista päätöstä.
Lapsen elatuksesta annetun lain mukaan lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Se käsittää lapsen
kehitystason mukaisten tarpeiden tyydyttämisen. Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan.
Vanhemman elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon lapsen ikä, vanhempien työkyky ja taloudellinen
tilanne.

3.8 Sosiaalihuollon yhteisötyöosapuolet
Sosiaalipäivystys
Pohjanmaalla toimii Vaasan kaupungin hallinnoima alueellinen sosiaalipäivystys, jolta Vöyrin kunta ostaa
sosiaalipäivystyspalvelua. Sosiaalipäivystys hoitaa kaikki toimistoajan ulkopuolella saapuneet ilmoitukset ja
ottaa heti seuraavana arkipäivänä yhteyttä kunnan sosiaalitoimistoon ja lähettää sen jälkeen kirjallisen
ilmoituksen.

Kirkon perheneuvonta
Kunta ja seurakunta ostavat yhdessä perheneuvontapalveluja sekä Vaasan ruotsinkieliseltä seurakunnalta
(Vasa svenska församling) että Pedersören rovastikunnalta (Pedersöre prosteri).
Kirkon perheneuvonta tarjoaa ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä
elämän kriisitilanteissa. Henkilökunta on erikoistunut parisuhteeseen liittyviin kysymyksiin. Perheneuvojat ja
vastaanottosihteeri ovat vaitiolovelvollisia, ja toiminta on luottamuksellista. Perheneuvontaan voi tulla yksin,
yhdessä parinsa kanssa tai tarvittaessa koko perheen voimin. Perheneuvonnan pääasiallisena
työskentelymenetelmänä on terapeuttinen tai sielunhoidollinen keskustelu. Palvelu on maksutonta.
Perheneuvontakäyntien yleisimpinä syinä ovat vuorovaikutusongelmat, avioerokysymykset, erilaiset
elämänvaiheisiin liittyvät kriisit, uskottomuus, ongelmat sukulaisuus- ja muissa lähisuhteissa, erilaiset kriisit
perheessä, henkinen ja fyysinen väkivalta tai seksuaaliongelmat.

15

Vaasan turvakoti
Turvakoti on tarkoitettu niille, jotka ovat kokeneet väkivaltaa tai sen uhkaa perheessä tai lähisuhteissa.
Turvakoti tarjoaa heille tilapäisen turvallisen kodin, jossa he voivat toipua väkivallasta. Turvakodin
tavoitteena on murtaa väkivaltakierre, pyrkiä parantamaan väkivallan yhteydessä syntyneitä haavoja sekä
ehkäistä väkivaltaa. Turvakoti tarjoaa keskusteluapua ja neuvoja perheessä ja lähisuhteissa tapahtuneesta
väkivallasta selviämiseen. Turvakotiin voi soittaa ja sinne voi tulla yksin tai lapsien kanssa. Turvakoti on
tarkoitettu sekä naisille että miehille. Lapset asetetaan aina keskiöön ja heidän elämäntilanne pyritään
turvaamaan. Avopalvelupiste Avokki tarjoaa apua myös väkivaltaa käyttäneille. Avokki sijaitsee samassa
rakennuksessa ensi- ja turvakodin kanssa. Avokissa henkilökunta pyrkii murtamaan väkivaltakierteen ja
järjestää tarvittaessa myös perhetapaamisia, jos sen katsotaan olevan turvallista.

Klaara
Nuorisoasema Klaarassa 13–24-vuotiaat voivat käydä luottamuksellista keskustelua itseään askarruttavista
asioista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa. Klaara tarjoaa palveluita, jotka keskittyvät
lasten ja nuorten mielenterveyteen, päihteiden käyttöön ja elämänhallintaan liittyvien ongelmien
ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.
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3.9 Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus-nimike kattaa tässä yhteydessä
varhaiskasvatuksen ja esikoulun.

Varhaiskasvatus
Vöyrin kunnassa on seitsemän ruotsinkielistä päiväkotia, yksi suomenkielinen ryhmäperhepäiväkoti ja yksi
perhepäivähoitaja. Varhaiskasvatus perustuu Vöyrin kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan.
Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on varhaiskasvatuslain mukaan oikeus suunnitelmalliseen ja
tavoitteelliseen kasvatukseen, opetukseen ja hoitoon. Tämän
toteuttamiseksi kullekin päiväkodissa tai ryhmä- ja
perhepäivähoidossa olevalle lapselle on laadittava
henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, jonka
lähtökohtina tulee olla lapsen tarpeet ja lapsen etu.
Suunnitelmassa kuvattujen tavoitteiden tulee koskea
pedagogista toimintaa, ja ne tulee kuvata lasten
varhaiskasvatussuunnitelmassa. Asetetut tavoitteet on otettava
huomioon lapsiryhmän toiminnan suunnittelussa ja
oppimisympäristöjen kehittämisessä.
Varhaiskasvatuksessa luodaan pohja lasten monipuoliselle
osaamiselle. Monipuolisella osaamisella tarkoitetaan
kokonaisuutta, joka koostuu tiedoista, taidoista, arvoista,
asenteista ja tahdosta. Osaaminen sisältää myös kyvyn käyttää
omia tietoja ja taitoja sekä toimia tilanteen edellyttämällä
tavalla.

Esikoulu
Vöyrin kunnassa on seitsemän ruotsinkielistä ja kaksi suomenkielistä esikouluryhmää. Esiopetus on osa
perusopetusta. Esiopetus kestää yleensä yhden lukuvuoden ja
on laajuudeltaan vähintään 700 tuntia. Esiopetusta annetaan
neljä tuntia päivässä, ja se on maksutonta ja pakollista. Kukin
esikouluyksikkö kokoaa vuosittain yksikön oman
työsuunnitelman. Jokaisella lapsella on henkilökohtainen
suunnitelma. Lapsi voi esikoulutuntien lisäksi osallistua
varhaiskasvatukseen.
Esikoulussa pyritään monipuoliseen osaamiseen, jolla
tarkoitetaan tiedoista, taidoista, arvoista, asenteista ja tahdosta
muodostuvaa kokonaisuutta. Osaaminen sisältää myös kyvyn
käyttää omia tietoja ja taitoja. Monipuolisen osaamisen
kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu koko elämän
eri tieto- ja taitoalueilla, arkitoiminnassa ja vuorovaikutuksessa.
Monipuolisen osaaminen tulee ottaa huomioon
toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittämisessä sekä
kasvatus- ja opetustyössä. Se edellyttää tavoitteellista työtä ja tavoitteiden saavuttamisen arviointia sekä
esiopetuksen ja perusopetuksen välistä yhteistyötä.
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Erityispäivähoito ja oppilashuolto
Erityispäivähoito on tarkoitettu erityistä tukea tai huomiota tarvitseville lapsille. Päiväkodit ja
erityispäivähoito tekevät yhteistyötä lapsiryhmien jatkuvassa seurannassa ja havainnoinnissa. Mitä
varhemmin mahdolliset vaikeudet havaitaan, sitä helpompaa lapsen kehityksen tukeminen on.
Kunnassa on kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (1,8 henkilötyövuotta), jotka toimivat erityistä tukea
tarvitsevien lasten parissa. Erityisopettaja, samoin kuin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökunta,
tekee tarvittaessa yhteistyötä terveydenhoitajien, lääkärien, kuraattoreiden, terapeuttien, psykologien,
opettajien, sosiaalityöntekijöiden tai muiden asiantuntijoiden kanssa.
Erityispäivähoito perustuu kolmiportaiseen tukeen. Näitä portaita ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja
erityinen tuki. Yleinen tuki toimii lisänä, jota voi ajoittain tarjota jokaiselle lapselle, kun tuen tarvetta ilmenee.
Tehostettua tukea annetaan, kun lapsi tarvitsee kattavampaa tukea. Tuen on oltava säännöllistä,
suunnitelmallista ja yleistä tukea kattavampaa. Mikäli tehostettu tuki ei ole riittävä, erityisopettaja tekee
pedagogisen selvityksen yhteistyössä opettajan kanssa. Selvitys käsitellään asiantuntijaryhmässä/opetuksen
tukiryhmässä, joka voi suositella lapsen siirtämistä erityisen tuen piiriin. Erityisopettaja laatii tällaisen
päätöksen jälkeen yhdessä opettajan kanssa lapselle henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan
suunnitelman (HOJKS).
Esikoululaiset kuuluvat oppilashuollon piiriin. Oppilashuollossa kuraattorit, psykologit, lastenneuvolan
henkilöstö, sosiaalityöntekijät ja muut asiantuntijat toimivat yhteistyössä esikoulun ja kodin kanssa
tukeakseen lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen kokonaisuutta. Oppilashuoltoa toteutetaan
yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa. Siihen kuuluu sekä yhteisöllinen että yksilökohtainen tuki.
Yhteisöllinen tuki on ennaltaehkäisevää ja edistää koko päiväkodin opiskeluhuoltoa. Se kattaa esimerkiksi
suunnitelman kiusaamisen ehkäisemiseksi, viihtyvyyskyselyt, teemapäivät, tiedottamisen, kaikille suunnatut
toimenpiteet, yhteistyön lasten ja heidän perheidensä kanssa sekä esikoulun oppilashuoltotyön arvioinnin.
Yksilökohtaista tukea varten on opetuksen tukiryhmä. Esikouluissa pidetään säännöllisesti kokouksia
opiskelun tukiryhmän kanssa. Kaikenlaisen lapseen liittyvän huolen tulee johtaa toimenpiteisiin. Opetuksen
tukiryhmässä käsitellään pedagogisia ja kurinpidollisia asioita. Ryhmää johtaa päiväkodin johtaja. Opettajien
ja erityisopettajien lisäksi ryhmään sisältyvät asian käsittelyyn liittyvät asiantuntijat. Aloitteen asian
käsittelemiseksi opetuksen tukiryhmässä voi tehdä yksikön henkilöstö, koti tai muu oppilashuollon henkilö.
Asiantuntijaryhmä kutsutaan koolle, kun herää huoli yksittäisen lapsen terveydestä. Asiantuntijaryhmään
kuuluvat kuraattori, lastenlääkäri, lastenneuvola sekä se, joka on ilmaissut huolensa lapsesta. Jotta ryhmään
voidaan ottaa ulkopuolisia asiantuntijoita, tarvitaan huoltajan kirjallinen suostumus. Päiväkodille tiedotetaan
sellaisista asioista, joilla on merkitystä opetusjärjestelyjen kannalta.

3.10 Koulu
Vöyrin kunnassa on kymmenen alakoulua: Centrumskolan i Oravais, Karvsor skola, Kimo skola, Koskeby skola,
Maxmo kyrkoby skola, Rejpelt skola, Rökiö skola, Särkimo skola, Oravaisten suomenkielinen koulu ja
Petterinmäen koulu.
Tegengrenskolan, joka on vuosiluokkien 7–9 yläkoulu, sijaitsee Vöyrin keskustassa. Lukio Vörå
samgymnasium-idrottsgymnasium muodostaa Folkhälsan Utbildning Oy:n kanssa Campus Norrvallan. Vöyrin
suomenkieliset oppilaat käyvät yläkoulun ja lukion naapurikunnissa (Alahärmässä, Vaasassa, Isossakyrössä).
Vuosiluokkien 1–9 perusopetuksen paikallinen opetussuunnitelma noudattaa varhaiskasvatussuunnitelman
kanssa samaa linjaa. Kunta panostaa viestintään ja vuorovaikutukseen (mm. suomen kielen opetusta
esikoulusta lähtien), yrittäjyyteen ja kestävään hyvinvointiin. Vöyriläiskouluilla on vankkaa taustaa
valtakunnallisissa ja alueellisissa erityisopetuksen ja IT:n kehittämishankkeissa.
Vöyrin koulujen erityispiirteenä on myös suhteellisen suuri maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osuus.
Kunta on ottanut vastaan kiintiöpakolaisia useita kertoja (Vietnamista, Burmasta, Afganistanista ja Kongosta)
ja kunnassa on sekä vastaanottokeskus että perheryhmäkoti ilman huoltajia saapuneille alaikäisille
pakolaisille. Lisäksi kuntaan on suuntautunut työperäistä maahanmuuttoa, ja näistä syistä monissa kouluissa
on ollut valmistavan opetuksen ryhmiä, joista oppilaista on sitten siirretty perusopetusluokille. Valmistavassa
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opetuksessa noudatetaan omaa erillistä opetussuunnitelmaa. Tarvittaessa annetaan myös kotikielen
opetusta.
Jokaisessa koulussa on yleisen opiskeluhuoltoryhmän (ks. alla) lisäksi oppimisen tukiryhmä. Oppimisen tuki
noudattaa kolmiportaisen tuen mallia (selvitetty aiemmassa luvussa) ja tuki muokataan pitkälti kunkin
yksittäisen oppilaan kulloistenkin tarpeiden mukaan. Oppilaat työskentelevät joko luokassa tuettuna, osittain
pienryhmässä tai kokonaan pienryhmässä tarpeen mukaan.
Kunnassa on joustavan perusopetuksen ryhmä (JOPO) ja runsaasti tukea tarvitsevien oppilaiden ryhmä
(Hubben) Koskeby skolassa/Tegengrenskolassa. Kunnassa on koordinoiva erityisopettaja, joka vastaa siitä,
että erityisopetus ja sen resurssit ovat yhtäläisiä koko kunnan alueella.
Koulut ovat kouluympäristön turvaamiseksi ja tukemiseksi laatineet useita suunnitelmia, esimerkiksi
kiusaamisen estämisen suunnitelman, kriisisuunnitelman ja opiskeluhuoltosuunnitelman sekä koulun
järjestyssäännöt yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Koulukohtaiset, yleisten
opiskeluhuoltotoimenpiteiden vuosisuunnitelmat laaditaan lukuvuoden alussa ja liitetään työsuunnitelmaan.
Poissaoloja ja opintosuorituksia tarkkaillaan jatkuvasti, jotta ongelmat voidaan havaita hyvissä ajoin ja tarjota
tukea.
Kouluissa on oppilasneuvosto ja tukioppilaita. Yhteistyö ja sosiaalisten taitojen harjoittelu ovat luonnollinen
osa opetusta, mutta niitä harjoitellaan erityisen paljon, kun on aika siirtyä kouluasteelta toiselle tai jos
ryhmässä esiintyy ongelmia. Oppilaille esitetään ennen vuosittaisia kehityskeskusteluja ennakkotehtävänä
viihtyvyyskyselyjä osallisuuden vahvistamiseksi sekä mahdollisten puutteiden havaitsemiseksi.
Tegengrensskolanissa on keväästä 2019 lähtien toiminut oppilaskoutsi, joka tukee oppilaiden koulunkäyntiä
ja hyvinvointia. Helmikuussa 2020 alkavassa 2-vuotisessa hankkeessa palkataan somevalmentaja, joka tukee
ja ohjaa sekä lapsia että vanhempia sosiaalisen median käytössä.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä
erityistarpeisille oppilaille. Toiminnalla pyritään tukemaan lasten hyvinvointia ja terveyttä sekä kodin ja
koulun kasvatustyötä. Lapsille tarjotaan ennen koulupäivän alkua ja sen päätyttyä turvallinen ympäristö,
jossa he voivat aikuisten opastuksella osallistua monipuoliseen ja virikkeelliseen toimintaan. Vöyrin kunnassa
aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään pääasiassa koulujen yhteydessä.
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Opiskeluhuolto
Opiskeluhuollon (perusopetuslaissa ”oppilashuolto, lukiolaissa ”opiskelijahuolto”) tarkoituksena on edistää
opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä vaalia koko oppilaitoksen hyvinvointia ja
opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta.
Opiskeluhuolto koskee kaikkia oppilaitoksessa työskenteleviä ja kaikkia oppilashuoltopalveluista vastaavia
työntekijöitä (kuraattorit, koulupsykologit ym.). Oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu
oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista.
Opiskeluhuolto kostuu sekä yhteisöllisestä (yleisestä) että yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta. Yhteisöllinen
opiskeluhuolto kattaa kaikille oppilasryhmille suunnatut ennaltaehkäisevät toimenpiteet.
Yksilökohtainen opiskeluhuolto sisältää esimerkiksi terveydenhuollon ja psykologi- ja kuraattoripalvelut, ja
sen tarkoituksena on auttaa yksittäistä opiskelijaa selviämään jostakin ajankohtaisesta ongelmasta.
Suostumus ja yksityisyydestä huolehtiminen ovat keskeisiä tässä toiminnassa.
Sekä yhteisöllisen että yksilökohtaisen opiskeluhuollon lähtökohtana on, että opiskelijat ja huoltajat
osallistuvat toimintaan ja saavat äänensä kuuluville. Opiskeluhuolto on matalan kynnyksen toimintaa, ja sitä
toteutetaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain 30.12.2013/1287 mukaisesti.

Opiskeluhuollon palvelut
Työn- ja vastuunjako sekä moniammatillinen yhteistyö on määritelty paikallisessa opetussuunnitelmassa.
Yhteisöllistä ja ennaltaehkäisevää työtä korostetaan, ja oppilashuollon palvelut jaetaan kulloisenkin tarpeen
mukaan. Tällä hetkellä kunnan opiskeluhuollon palvelut jakautuvat seuraavasti:
Koulukuraattori
Vastaava kuraattori
Koululääkäri
3 kouluterveydenhoitajaa
Koulupsykologi
Sosiaalitoimi

Esikoulu
Tarvittaessa

Vl 1–6
4,5 pv/vko
0,5 pv/vko

Vl 7–9
0,5 pv/vko
3 pv/vko
2 pv/vko

2 pv/vko

Lukio/Norrvalla
1 pv/vko
3 pv/vko

Kokoaikainen
Tarvittaessa

Vastaava kuraattori hoitaa yläkoulun ja Campus Norrvallan oppilaiden lisäksi myös osaa alakoululaisista.
Kuraattoreilla on n. 800 keskustelukäyntiä kouluvuodessa sekä lisäksi kaikki huoltajien, viranomaisten,
kouluhenkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa käytävät keskustelut.
Koulupsykologin palvelut on tarkoitettu kunnan kaikille koululaisille ja opiskelijoille (n. 1100 oppilasta).
Oppilas voi tulla koulupsykologille viranomaisten, kuraattorin, kouluterveydenhoitajan, koululääkärin tai
erityisopettajan aloitteesta.
Kouluterveydenhuolto hoitaa yhteensä n. 900 oppilasta alakoulusta lukioon saakka ja lisäksi suuren osan
kansankorkeakoulun opiskelijoista. Syksystä 2018 lähtien kouluterveydenhuolto kattaa myös kunnan
esikoululaiset. Kouluterveydenhuollossa työskentelee kolme kokoaikaista hoitajaa ja koululääkäri on
käytettävissä kahtena päivänä viikossa. Tarve on kuitenkin tätä suurempi. Suosituksena on 1 päivä/500
oppilasta.
Kouluterveydenhuollon tehtävänä on seurata lapsen/nuoren fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä ja
terveyttä säännöllisten terveystarkastusten avulla. Kouluterveydenhuollon on oltava helposti saatavilla ja
oppilaiden/nuorten tulee saada nopeasti vastaanottoaika kouluterveydenhoitajalle. Lisäksi on oltava
mahdollisuus tulla kouluterveydenhoitajalle ilman ajanvarausta. Kouluterveydenhoitaja hoitaa
perusopetuksen oppilaiden ja esikoululaisten ennaltaehkäisevän terveydenhuollon. Samoin koulupäivän
aikana tapahtuneet tapaturmat ja sairastumiset. Toimintaa ohjaavat valtakunnalliset suositukset, joita
noudatetaan toimintasuunnitelman mukaan. Vuosiluokkien 1–9 oppilaille suositellaan terveystarkastusta
joka vuosiluokalla. Niitä ei ole voitu toteuttaa täysimittaisesti, koska kouluterveydenhuolto on viime vuosina
joutunut priorisoimaan kiireellisiä, psyykkisistä ja sosiaalisista seikoista johtuvia asioita.
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Vuosiluokilla 1, 5 ja 8 tehdään laaja terveystarkastus terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla. Huoltaja
osallistuu niihin, ja tarkastuksessa huomioidaan koko perheen vointi. Nämä tarkastukset on pystytty
toteuttamaan kunnassamme.
Opiskeluterveydenhuolto sisältää terveydenhuollon
toisen asteen oppilaitoksissa, ja sitä hoitaa
kouluterveydenhuolto. Campus Norrvallassa toimii Vörå
samgymnasium, Vörå idrottsgymnasium ja Norrvalla
folkhögskola. Suurin osa opiskelijoista käy
terveystarkastuksessa terveydenhoitajan ja lääkärin
vastaanotolla vähintään kerran. Poikien
lääkärintarkastuksen tekee terveyskeskuslääkäri
varusmiespalvelun kutsuntatarkastuksen yhteydessä.
Kouluterveydenhuolto hoitaa suurimman osan
ehkäisyneuvontaa koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon
puitteissa. Oppilaat/opiskelijat voivat kääntyä myös
terveyskeskuksen äitiysneuvolan ja ehkäisyneuvonnan
puoleen. Kouluterveydenhuolto on opiskeluhuollon
olennainen osa. Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri
tekevät aktiivisesti yhteistyötä muun opiskeluhuollon ja
yhteistyökumppaneiden kanssa.

3.11 Vapaa-aika
Uuden nuorisolain (1285/2016) mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee
luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja ja
tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.
Nuorisotyötä Vöyrillä tekevät vapaa-aikasihteeri kokoaikaisesti ja vapaa-aikajohtaja 30 % työajasta. Vöyrin
seurakunnalla on kolme nuoriso-ohjaajaa ja 4H-järjestöllä palkallinen toiminnanjohtaja.

Nuortenilta
Vöyrin kunta tarjoaa yhdessä seurakunnan ja Vöyrin vapaakirkon kanssa nuorisoillan alle 18-vuotiaille yhtenä
iltana viikossa kolmessa vanhassa kunnanosassa. Lisäksi Vöyrin seurakunta pitää avoimet ovet vuosiluokkien
4–6 lapsille Amigossa Oravaisissa. Tämä toimii sisääntuloväylänä nuorteniltoihin. Kävijämäärä kasvoi
muutaman vuoden mutta laski v. 2017.

Decibel
Kunta osallistuu Decibel.fi:hin, joka on kaksikielinen alueellinen nuorisoportaali. Decibel.fi on suunnattu 13–
25-vuotiaille ja tekee ennaltaehkäisevää nuorisotyötä, jonka perustavoitteena on tarjota ammattimaista
tietoa, ohjausta ja neuvontaa nuoren elämän eri kysymyksissä ja tilanteissa. Näin halutaan tukea nuoren
kasvua, itsenäisyyttä ja hyvinvointia. Palvelut perustuvat nuorten tiedon ja tuen tarpeisiin.

Työrinki
Työrinki välittää nuorten 14–18-vuotiaiden antamaa työapua yksityishenkilöille ja yhdistyksille. Työtehtävät
voivat koostua erilaisista kotitalous- ja arkiaskareista. Työringissä on noin 35 nuorta. Työrinkiä käytetään
ahkerasti etenkin keväisin ja kesäisin.
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Taiteen perusopetus
Kansalaisopisto tarjoaa kuvataiteen perusopetusta 7–18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Opetus koostuu 4vuotisista perusopinnoista ja 3-vuotisista syventävistä opinnoista. Opetus noudattaa opetushallituksen
vahvistamia ohjeita ja mukautetaan paikallisiin olosuhteisiin. Musiikkiopistotason opintoja on tarjolla
Mustasaaren musiikkiopistolta hankittuna ostopalveluna.

Kirjasto
Vöyrillä on kolmen kirjaston lisäksi kirjastoauto, joka kulkee kunnan eri osiin. Kirjaston edustajat vierailevat
tuleville vanhemmille järjestettävissä ryhmätapaamisissa ja osallistuvat terveyskeskuksen vanhempilapsiryhmiin. Kirjastossa järjestetään säännöllisesti satuhetkiä. Päiväkodit vierailevat säännöllisesti kirjaston
satuhetkissä ja lainaamassa kirjoja. Päiväkodeissa on kirjaston toimittamia satupusseja. Perheet saavat
lainata kotiin yhden pussin kerrallaan. Pussi sisältää ikäryhmälle sopivia satukirjoja.
Kirjasto tekee yhteistyötä myös koulujen kanssa. Luokalle tai koululle lainataan kirjalaatikoita. Kirjastoauto
käy säännöllisesti niissä kouluissa, jotka eivät tule kirjastoon. Kouluissa järjestetään pyynnöstä
kirjavinkkauksia, ja kirjaston henkilökunta voi osallistua myös koulujen vanhempainiltoihin.

3.12 Työllisyys
Vöyrin kunnassa on palkallinen työllistämiskoordinaattori, jonka tehtävänä on muun muassa auttaa
pitkäaikaistyöttömiä erityyppisiin vakinaisiin tai tukitöihin.

Resurscentret Föregångarna
Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, joka on läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoaa mahdollisuuden
turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivässä nuorisotyössä haetaan nuoren kanssa ratkaisuja
nuoren pulmiin ja kysymyksiin sekä tuetaan nuorta hakeutumaan niihin palveluihin, joita hän tarvitsee.
Etsivän nuorisotyön ensisijaisimpana tehtävänä on auttaa niitä alle 29-vuotiaita nuoria, jotka eivät opiskele
tai työskentele tai jotka tarvitsevat tukea hakeutuakseen tarvitsemiensa palvelujen piiriin. Etsivä nuorisotyö
tarjoaa nuorelle tukea varhaisessa vaiheessa, jos nuori itse on halukas ottamaan tuen vastaan.
Vöyrin kunta ostaa palvelun Resurscentret Föregångarna -organisaatiolta. Föregångarna (RF) tekee
yhteistyötä vöyriläiskoulujen kanssa ja tiedottaa RF:n toiminnasta 9.-luokkalaisille vuosittain. RF järjestää joka
syksy tämän tueksi kokouksen, joka liittyy kouluasteelta toiselle siirtymiseen. Kokoukseen osallistuvat opintoohjaajat, kuraattorit ja erityisopettajat, ja siellä tarkastetaan, että kaikilla on peruskoulun jälkeen
opiskelupaikka tai muu kestävä suunnitelma. Tällä tavoin pyritään vähentämään ja torjumaan nuoren
syrjäytymisriskiä.
RAMP on suunnattu 16–29-vuotiaille, jotka opiskelevat tai aikovat aloittaa opiskelun. RAMP tarjoaa apua
opintoihin, henkilökohtaiseen kehitykseen, elämänhallintaa ym. Nuorelle voidaan tarvittaessa laatia myös
henkilökohtainen suunnitelma.

Ohjaamo Pohjanmaa
Ohjaamo on alle 30-vuotiaille suunnattu matalan kynnyksen palvelu. Ohjaamo tarjoaa henkilökohtaista
neuvontaa ja ohjausta työhön, opintoihin ja muihin asioihin sekä tukea omaan elämäntilanteeseen. Palvelu
on kaikille avointa asuinkunnasta riippumatta. Lähin Ohjaamo on Vaasassa.

Bestis Verstas
Bestis Verstas on Vaasassa toimiva suomenkielinen nuorisotyöpaja, jonka pääperiaatteina ovat
työssäoppiminen ja sosiaalisten elinolojen parantaminen. Bestis on tarkoitettu 15–29-vuotiaille.
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Työpajassa korjataan ja entisöidään huonekaluja ja tehdään pintakäsittelytöitä. Bestiksessä tehdään myös
pienimuotoisia puutöitä, polkupyörien huoltoa ja korjauksia sekä ompelu- ja käsitöitä. Työpajalaiset tulevat
työkokeiluun TE-toimiston kautta.

Jobmatching, Yrkesakademin i Österbotten
Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on antaa opinto-ohjausta ja etsiä juuri oikea työntekijä oikealle
työpaikalle. Lisäksi hankkeella
pyritään vähentämään
hankkeen kohderyhmän
työnhakijoiden määrää,
katkaisemaan pitkät
työttömyysjaksot ja tarjoamaan
koulutusta sekä kohdentamaan
työpaikoille juuri oikeanlainen
työvoima niiden tarpeiden
mukaan. Nuorille tarjotaan
ohjausta ja mahdollisuus
osaamisen kohentamiseen
työllistymisen helpottamiseksi.
Hanke on kaksikielinen
(suomen- ja ruotsinkielinen).

Jobbakademin, Folkhälsan i Vörå, Norrvalla
Jobbakademin on pitkäaikaistyöttömille tarkoitettu kolmen kuukauden pituinen kurssi. Kurssilla käsitellään
mm. työnhakua, arjen tasapainoa, henkistä ja fyysistä valmennusta ja ohjausta. Kurssiin päätteeksi
järjestetään työkokeilu. Tavoitteena on antaa pohjaa ja jaksamista työmarkkinoille siirtymiseen, korostaa
terveyden, ravinnon ja unen merkitystä – helppoa arjen hallintaa, sisällyttää opetukseen fyysistä harjoittelua,
vuorovaikutusharjoittelua sekä ohjausta, uraharjoittelua ja valmennusta.

3.13 Kotouttaminen
Oravaisissa on ollut pakolaistoimintaa vuodesta 1991 lähtien. Vöyrillä on turvapaikanhakijoille Vöyrin
Maahanmuuttokeskus, joka sekä aikuisista ja perheistä että ilman huoltajaa saapuneista alaikäisistä
turvapaikanhakijoista. Hakijat majoitetaan Vöyrin Maahanmuuttokeskuksen yksiköihin, kunnes
Maahanmuuttovirasto on päättänyt oleskeluluvan myöntämisestä. Mikäli oleskelulupa myönnetään,
maahanmuuttajat siirretään omaan vuokra-asuntoon (jos on kyse perheestä tai aikuisista) tai he jatkavat
perheryhmäkodissa asumista (jos on kyse ilman huoltajaa saapuneista alaikäisistä). Oleskeluluvan saaneet
alaikäiset rekisteröidään väestörekisteriin, ja heille annetaan kuntapaikka.
Vöyrin Maahanmuuttokeskus tarjoaa sosiaalipalveluja ilman huoltajaa saapuneille alaikäisille, ja vasta nuoren
täytettyä 21 vuotta hänet siirretään kunnan oman sosiaalitoimen asiakkaaksi, mikäli tarvetta on.
Henkilökuntaa on paikalla vuorokauden ympäri sekä vastaanottokeskuksessa että perheryhmäkodeissa.
Vöyrin kuntaan otetaan vastaan myös kiintiöpakolaisia. Heillä on kotouttamisjakson aikana oma
pakolaiskoordinaattori ja sosiaaliohjaaja, joka vastaa kotouttamisesta ja sosiaalipalveluista.
Kotouttamisjakson (3 vuotta) päätyttyä kiintiöpakolaiset siirretään kunnan oman sosiaalitoimiston
asiakkaiksi, mikäli tarvetta on. Kiintiöpakolaiset asuvat omissa vuokra-asunnoissa eri puolilla kuntaa.
Kunnassa asuvilla maahanmuuttajilla on oikeus tarjolla oleviin palveluihin, esimerkiksi terveydenhuoltoon,
opetukseen, kolmannen sektorin palveluihin, vapaaehtois- ja kansalaisjärjestöihin jne. Turvapaikkaa hakevilla
on kuitenkin rajallinen oikeus palveluihin, esimerkiksi oikeus kiireellisiksi tai ehdottoman välttämättömiksi
katsottuihin sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluihin, toisin kuin muilla maahanmuuttajaryhmillä, joiden
oikeutta näihin palvelumuotoihin ei ole rajattu.
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Alakouluikäisten koulunkäynti on pystytty järjestämään kunnassa sekä suomeksi että ruotsiksi, mutta
vanhempien oppilaiden ja aikuisten suomenkielinen koulunkäynti on järjestetty lähikunnissa. Vöyrin kunta
tekee yhteistyötä mm. Alahärmän Yläkoulun kanssa Kauhavalla, jossa vastaanottokeskuksen ja
pakolaistoimiston asiakkailla on mahdollisuus saada valmentavaa suomen kielen opetusta, opiskella
peruskoulun oppiaineita sekä suorittaa peruskoulun päättötutkinto.
Folkhälsan Utbildning on pystynyt tarjoamaan maahanmuuttajille ruotsinkielistä opetusta – luku- ja
kirjoitustaidottomien opetuksesta aina ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen (Valma)
saakka. Kunnassa järjestetään varhaiskasvatusta maahanmuuttajalapsille, mutta vastaanottokeskukset
järjestävät omaa päivätoimintaa turvapaikanhakijoiden lapsille ja nuorille.
Kotouttamisessa on kyse eri viranomaisten välisestä yhteistyöstä ja sektorirajat ylittävästä työstä.
Kotoutumisen edistämisestä annetun lain 30 §:n mukaan kunnalla on ”yleis- ja yhteensovittamisvastuu
maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla.
Kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille. Lisäksi kunnan on
huolehdittava siitä, että maahanmuuttajille tässä laissa tarkoitetut toimenpiteet ja palvelut järjestetään
sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnan on huolehdittava
oman henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä kotouttamisessa.”

3.14 Muu lapsille ja nuorille suunnattu toiminta
Yhdistyselämä
Kunnassa on lukuisia urheilu- ja nuorisoseuroja sekä kotiseutu- ja
musiikkiyhdistyksiä, jotka tekevät tärkeää työtä lasten ja nuorten
hyvinvoinnin edistämiseksi. Kunta tarjoaa taloudellista tukea
yhdistysten toimintaan. Muun muassa seurakunnat, 4H ja
partiolaiset järjestävät lapsille ja nuorille kerho- ja leiritoimintaa.
Folkhälsan pitää kesäisin uimakouluja kaikissa kunnanosissa.
Tutkimukset osoittavat, että urheiluseurat ovat ylivoimaisesti
suosituimpia. Yhtä monet nuoret eivät kuitenkaan toimi aktiivisesti
missään seurassa tai yhdistyksessä.

Kyläaikuiset – Vuxna på byjin
Kesällä 2018 käynnistyi Kyläaikuiset-toiminta, jossa Mustasaaren kunnan vapaa-ajan ja kulttuurin työntekijät
sekä vöyriläiset, mustasaarelaiset ja maalahtelaiset vanhemmat ”partioivat” ennaltaehkäisevässä mielessä
taajamien ja kylien tapahtumissa, joissa liikkuu nuoria. Partiointi järjestetään mm. Åminnen
nuorisotansseissa ja Maxmodansin-illoissa. Kyläaikuiset liikkuvat siellä, missä nuoretkin liikkuvat, ja on
käytettävissä lisätukena.
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4 KOORDINOIVAT VERKOSTOT
Paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten
kunnassa on oltava ohjaus- ja palveluverkosto tai muu vastaava yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmänä ovat
kaikki kunnassa asuvat nuoret. Verkoston tai muun yhteistyöryhmän tulee toimia vuorovaikutuksessa
nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. Ryhmän
tavoitteena on edistää, ohjata, yhteensovittaa, seurata ja arvioida kunnan tekemää lapsi- ja
perhepalvelutyötä. Vuonna 2018 asetettu Vöyrin Lape-ryhmä korvaa aiemman lapsi- ja nuorisoryhmän ja
toimii tässä tarkoituksessa monialaisena yhteistyöryhmänä. Alla olevissa kappaleissa esitetään katsaus
perhekeskuksen toimintaan sekä lapsibudjetointiin ja lapsivaikutusten arviointiin. Ne eivät ole vielä käytössä
Vöyrillä, mutta tavoitteena on niiden jonkinasteinen toteuttaminen oletettavasti, kun sosiaali- ja
terveydenhuoltopalvelut siirtyvät Pohjanmaan hyvinvointialueelle vuonna 2022.

4.1 Perhekeskukset

Perhekeskukset otetaan käyttöön kaikkialla Suomessa osana kuntien, tulevien maakuntien sekä järjestöjen ja
seurakuntien toimintaa. Lapsi- ja perhepalvelujen uudistus tuo palvelut lähemmäksi lapsiperheitä ja heidän
arkeaan. Perhekeskukset muodostavat verkoston niin, että lapsiperheiden palveluista saadaan toimiva ja
koordinoitu kokonaisuus. Perhekeskus on perustason palveluja tarjoava palvelukokonaisuus, joka kattaa
lapsiperheiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut sekä yhteistyöverkostoon sisältyvien kuntien, järjestöjen
ja seurakuntien tarjoamat palvelut. Perhekeskus yhdistää palvelut toimivaksi ja koordinoiduksi
kokonaisuudeksi. On tärkeää sopia yhteisistä toimintakäytänteistä keskuksen palvelujen suhteen, esimerkiksi
moniammatillisista arvioinneista.
Järjestöillä ja seurakunnilla on perhekeskuksessa merkittävä rooli. Ne laajentavat palvelutarjontaa ja
tarjoavat perheille yksilöllisiä palveluja perheiden tarpeiden mukaan. Ne mahdollistavat vertaistuen
toteutumisen ja vapaaehtoistoiminnan. Pohjanmaalla perhekeskuksia on kehotettu kartoittamaan kuntien
LAPE-ryhmien kautta, mitkä seurakuntien ja järjestöjen avaintahot voisivat omalla toiminta-alueella tarjota
palveluja perhekeskuksen osana.
Perhekeskuksen on suunniteltu toimivan lähipalveluperiaatteella. Palvelujen tulee olla saatavilla fyysisesti,
digitaalisesti ja psykososiaalisesti. Perhekeskuksen verkosto sisältää myös erityistason palveluja. Erityistason
palvelut tukevat ja toimivat yhdessä perustason palvelujen kanssa (integratiiviset toimintamallit), tästä
esimerkkinä ovat mm. erityissairaanhoidon ja lastensuojelun konsultaatiot ja toiminta kentällä. Erityistaso voi
vastaavalla tavalla konsultoida perustasoa.
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Digitaalista perhekeskusta on kehitetty kansallisella tasolla (Digitaalinen perhekeskus). Digitaalista
perhekeskusta koskevissa ratkaisuissa tulee noudattaa kansallista kehitystä sekä maakuntatason
digipalvelujen yhteistä kehitystä.
Perhekeskuksen tehtävät on määritelty valtakunnan tasolla seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

edistää ja seuraa lapsen ja perheen terveyttä ja hyvinvointia,
tukee vanhemmuudessa ja parisuhteessa,
ottaa huomioon monikulttuurisuuden ja perheiden monimuotoisuuden,
ehkäisee lähisuhdeväkivaltaa,
auttaa sovinnolliseen eroon ja vanhemmuuden jatkumiseen,
tarjoaa varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta,
mahdollistaa vertaistuen ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

4.2 Lapsibudjetointi ja lapsivaikutusten arvionti
Lapsibudjetointi tarkoittaa, että kunta tarkastelee lapsi- ja perhepalvelujen kustannuksia kokonaisuutena.
Lapsibudjetoinnin avulla turvataan resurssien oikeudenmukainen ja tehokas käyttö. Lapsibudjetoinnin
ensimmäisenä askeleena on lapsikeskeisen budjetoinnin kehittäminen ja käyttöönotto. Lapsibudjetoinnin
avulla voidaan varmistaa, että resurssien jako on johdonmukaista ja että lasten ja perheiden määrärahat ovat
riittäviä ja niitä käytetään oikeudenmukaisesti ja mahdollisimman hyvin. Lapsibudjetoinnissa tarkastellaan
kunnan järjestämien palvelujen kustannusten jakautumista ja samalla kuvataan kokonaisuutta. Tämän avulla
voidaan myös seurata investointien tehokkuutta. Tämä lisää ymmärrystä siitä, mitä etua resurssien oikeasta
suuntaamisesta on haluttaessa saavuttaa yhteisiä tavoitteita. Lapsibudjetointi tarkoittaa budjetin
tarkastelemista lapsenoikeusnäkökulmasta. Se ei tarkoita, että pitäisi laatia erillinen lasten talousarvio, vaan
kyse on talousarvion lapsiin kohdistuvien määrärahojen tarkastelusta kokonaisuutena hallinto- ja
toimialarajat ylittäen.
Valtioneuvosto tekee parhaillaan selvitystä muodostaakseen käsityksen kotimaisten ja kansainvälisten
parhaiden lapsibudjetoinnin käytäntöjen soveltamisesta laajemmin suomalaisessa budjettiprosessissa. Lisäksi
arvioidaan käytäntöjen laajempaa sovellettavuutta sekä kuntatasolla, aluetasolla ett valtion budjettiprosessin
osalta. Selvityksen lopuksi luodaan tiekartta lapsibudjetoinnin hankkeessa kehitettyjen työvälineiden ja
mallien jalkauttamiselle kuntiin, maakuntiin ja valtionhallintoon sekä määritellään keskeisten toimijoiden
tehtävät.
Lapsivaikutusten arviointi on prosessi, jossa arvioidaan etukäteen eri päätösesitysten vaikutuksia lasten
hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Arviointi mahdollistaa eri vaihtoehtojen vertailun ja parhaan
ratkaisun löytämisen. Se on myös tapa varmistaa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen edellyttämä lapsen
edun harkinta lasta tai lapsia koskevassa päätöksenteossa. Usein on järkevää yhdistää lapsivaikutusten
arviointi laajempaan vaikutusten arvioinnin prosessiin. Tässä ohjeessa esitetyt näkökulmat ja suositukset on
tarkoitettu valmistelun tueksi sekä silloin, kun päätökset koskevat pääasiallisesti lapsia, että silloin, kun
vaikutuksia lapsiin tarkastellaan osana laajempaa vaikutusten arvioinnin kokonaisuutta.
Lapsivaikutusten arvioinnin vaiheet ovat:
1.
2.
3.
4.
5.

Tunnista tarve ja arvioitava asia.
Kuvaa asian taustoja ja tavoitteita sekä eri päätösvaihtoehtojen perusteluja ja seurauksia.
Kerää olennainen tieto aiheesta. Määrittele mahdollisen lisätiedon tarve.
Kuule lapsia ja nuoria sekä muita, joihin päätös saattaa vaikuttaa.
Analysoi ja vertaile eri vaihtoehtojen vaikutuksia lasten ja lapsiryhmien hyvinvointiin ja lapsen
oikeuksien toteutumiseen.
6. Tee yhteenveto eri päätösvaihtoehtojen arvioiduista vaikutuksista. Tee tarvittaessa suositus siitä,
miten päätöksenteossa edetään.
7. Julkista ainakin arvioinnin tulokset ja perustelut. Tiedota asiasta myös niille, joita prosessissa on kuultu.
Määrittele, miten vaikutuksia seurataan.
8. Kun päätös on tehty, seuraa ja arvio toteutuneita vaikutuksia.
UNICEF. Ohjeita ja näkökulmia lapsivaikutusten ennakkoarviointiin kunnan päätöksenteossa.
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5 INDIKAATTORIT JA TAVOITTEET
Tässä luvussa määritellään lasten ja nuorten palveluja edistävän toiminnan tavoitteet. Kullakin tavoitteella on indikaattori, johon se perustuu, ts. ongelma-alue tai palvelu
tai tilanne, johon halutaan parannusta. Menettelytavan konkretisoimiseksi on mittari ja lisäksi aikataulu, johon mennessä tavoite halutaan saavuttaa. Näiden on tarkoitus
toimia päätöksenteon ja päivittäisen työn välineinä.

5.1 Terveydenhuolto
Indikaattori
Tukea tuleville vanhemmille ja lapsiperheille
voidaan parantaa.

Tavoite
Tulevat vanhemmat ja lapsiperheet saavat
riittävästi tukea eri vaiheissa.

Mittari
Enemmän yhteistyötä terveydenhuollon ja
muiden sektoreiden (yhdistysten ym.) välillä.

Aikataulu
2020–2021

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat
lisääntyvät.

Kunnan riittävät/paremmat resurssit auttavat
ongelmien varhaisessa havaitsemisessa ja
hoidossa.

2020 ja siitä
eteenpäin

Tukea tuleville vanhemmille ja lapsiperheille
voidaan parantaa.

Yksinkertaistetaan informaatiovirtaa ja
ajanvarausta internetin kautta, mahdollisuus
suoraan kontaktiin neuvolahenkilöstön kanssa
internetin kautta.
Suositellaan paikallistason palvelujen
lisäämistä mielenterveysongelmissa, jolloin
erikoissairaanhoidon palvelujen tarve
vähenee ja hoito saadaan lähempänä kotia.

Yhteistyötä ennaltaehkäisevien toimien
parissa.
Lapsen/nuoren siirto lähetteellä
erikoissairaanhoitoon toimii.
Ajanvaraus internetin kautta mahdollinen.

On ilmennyt tarpeita, joiden mukaan
terveydenhuollon/ kouluterveydenhuollon
palvelujen ja erikoissairaanhoidon palvelujen
välillä on aukko.
Hammashuollon käyntejä 0–17-vuotiailla on
Pohjanmaan keskiarvoa vähemmän.
Hammashuollon käyntejä 0–17-vuotiailla on
Pohjanmaan keskiarvoa vähemmän.

Kunnassa tavoitetaan kaikki lapset suun
terveydenhuollossa ja
hammaslääkärikäynneissä.
Riittävät resurssit suun terveydenhuollon
tarpeen täyttämiseksi.
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On saatu enemmän paikallisia resursseja.
Paikallinen perheneuvola.
Kouluterveyskyselyn tulokset
mielenterveyden osalta nousevat
Pohjanmaan keskitasolle.
Käyntimäärä kasvaa ja kouluterveyskyselyssä
saavutetaan paremmat tulokset.
Resurssia lisätty tarpeen mukaan.

2020–2021

2020

2020–2021

2020–2021

5.2 Sosiaalihuollon palvelut
Indikaattori
Poikkeavan korkeita lukuja mm. kodin
fyysisessä väkivallassa, joka ei heijastu
lastensuojeluilmoituksissa.
Perhetyön tavoitteena on antaa varhaista
tukea, jossa pyritään tunnistamaan,
ehkäisemään ja helpottamaan perheen
ongelmia.
Moniammatillista yhteistyötä tulee
kansallisesti katsoen kehittää.

Tavoite
Henkilöstötilanne käydään läpi ja tarvittaessa
perustetaan uusia virkoja ja toimia.

Yhteistyö mm. terveyskeskuksen,
päivähoidon, koulutoimen ja
erikoissairaanhoidon kanssa on kehittynyt.

Koordinoitu palvelu.

2021

Poikkeavan korkeita lukuja kodin fyysisessä ja
henkisessä väkivallassa sekä
kaltoinkohtelussa.

Tehdään yhteistyötä muiden sektoreiden
kanssa lasten ja vanhempien tietoisuuden
lisäämiseksi kodin väkivallasta sekä tehdään
yhteistyötä muiden sektoreiden kanssa
henkilöstön kouluttamisessa varhaiseen
puuttumiseen, jos on herännyt väkivalta- tai
kaltoinkohteluepäily.
Kodin ulkopuolelle tapahtuvien sijoitusten
tarvetta voidaan supistaa ennaltaehkäisevillä
toimenpiteillä.

Kouluterveyskysely.

2020 ja siitä
eteenpäin

Sijoitukset kodin ulkopuolelle supistuvat.

2020 ja siitä
eteenpäin

Kun avohoidon tukitoimet ovat
osoittautuneet riittämättömiksi tai
epätarkoituksenmukaisiksi, lapsi voidaan
ottaa huostaan ja sijoittaa hoitoon kodin
ulkopuolelle.

Järjestetään itse perhetyö.
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Mittari
Palvelut ja päätöksen lakisääteisten
aikarajojen sisällä. Henkilön työkuorma pysyy
kohtuullisena.
Perhetyön tarve ja kustannukset
ostopalveluna supistuvat.
On perustettu perhetyöntekijän toimi.

Aikataulu
2020 ja siitä
eteenpäin
2020–2021

5.3 Koulu ja varhaiskasvatus
Indikaattori
Vöyrin luvut ovat kiusaamisen osalta
Pohjanmaan keskiarvoa korkeammat.

Tavoite
Vähennetään varhaisella puuttumisella
kiusaamista niin varhaiskasvatuksessa kuin
perusopetuksessakin kiusaamisen
ehkäisemiseen tähtäävien uusien
strategioiden ja varhaiskasvatuksen päivitetyn
kiusaamisen ehkäisemissuunnitelman avulla.
Edistetään erityisopetuksen,
varhaiskasvatuksen-esikoulun-koulun-toisen
asteen yhtenäistä oppimispolkua.

Mittari
Kiusatuiksi itsensä kokevien oppilaiden
lukumäärä on puolittunut.

Aikataulu
2020–2021

Tapaamisia pidetty erityisopettajien kesken ja
yhtenäiseen oppimispolkuun on täydentäviä
välineitä.

2020–2024

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat
ovat lisääntyneet.

Hyvä mielenterveys ja vahva usko
tulevaisuuteen.

Kouluterveyskysely: hyvät tulokset
kansallisella tasolla, lasten- ja
nuortenpsykiatrian käyntimäärät alittavat
kansallisen tason.

2020 ja siitä
eteenpäin

Suuri osa lapsista ja nuorista on fyysisesti
passiivisia.

Jatketaan työtä aktiivisen elämäntavan
tukemiseksi aktiivisilla koulupäivillä ja
kerhotarjonnalla.
Opiskeluhuoltoon riittävät resurssit
toimimaan kattavasti kunnan kouluissa.

Fyysisesti aktiivisten oppilaiden lukumäärä on
hyvää kansallista tasoa. Kouluterveyskysely,
MOVE-mittaukset.
Saavutetaan opiskeluhuoltohenkilöstön
määristä annetut suositukset oppilasmäärissä
ja oppilaitoksissa.

2020 ja siitä
eteenpäin

Enemmän sektorirajat ylittävää yhteistyötä
kunnassa ja kuntarajojen ulkopuolella
psyykkisen ja fyysisen terveyden ongelmien
ehkäisemisessä.
Parannetaan informaatiokulkua -> kehitetään
ja tehostetaan yhteistyökumppaneiden välistä
yhteistyötä.
Lisätään oppilaiden ja huoltajien tietoisuutta
ja vaikutetaan asenteisiin.

THL Kouluterveyskysely.

2020 ja siitä
eteenpäin

TEAviisari ja henkilöstökyselyt.

2019 ja siitä
eteenpäin

THL Kouluterveyskysely.

2020 ja siitä
eteenpäin

Koulustressi, kiusaaminen ja ahdistuneisuus.

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat
ovat lisääntyneet.
Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat
ovat lisääntyneet.

Epäselvyydet henkilöstön työssä
terveysongelmaisten lasten tukemisessa
lisäävät henkilöstön stressiä.
Suuri osuus lapsia, jotka ilmoittavat
kokeneensa seksuaalista väkivaltaa ja
seksuaalista häirintää.
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2020–2021

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat
ovat lisääntyneet ja kotien väkivalta on
lisääntynyt.
Suuri osuus vuosiluokkien 4 ja 5 oppilaista
kokee koulustressiä.

Opiskeluhuollon puoleen kääntyminen ja
opiskeluhuollon käyttäminen tulee olla
helppoa.
Perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 oppilaiden
koulustressi vähenee.

THL Kouluterveyskysely, viihtyvyyskyselyt.

2020 ja siitä
eteenpäin

Laadittu uusia työmenetelmiä ja -välineitä
koulustressin vähentämiseksi.
Kouluterveyskyselyn tulokset kohenevat.

2021

Poikkeavan korkeita lukuja kodin fyysisessä ja
henkisessä väkivallassa sekä
kaltoinkohtelussa.

Lisätään lasten ja vanhempien tietoisuutta
kodin fyysisestä väkivallasta. Madalletaan
kynnystä koetusta fyysisestä väkivallasta
kertomiseen. Koulutetaan henkilöstöä
varhaiseen puuttumiseen, mikäli herää epäily
fyysisestä väkivallasta.

THL Kouluterveyskysely.

2020 ja siitä
eteenpäin

Mittari
THL Kouluterveyskysely.

Aikataulu
2020 ja siitä
eteenpäin

Perusopetuksen sekä jatko-opintojen
päättäneiden osuus.

2020 ja siitä
eteenpäin

Tulkkipalveluja käytetään enemmän, tietoa
levitetään lukijan tavoittavalla tavalla,
asiakirjojen kääntäminen, osallistuminen
toiminnan tilaisuuksiin kasvaa.

2020 ja siitä
eteenpäin

5.4 Kotouttaminen
Indikaattori
Nuorten yksinäisyys, kiusaaminen,
kaltoinkohtelu, kodin väkivalta ym.

Tavoite

Pyritään lisäämään
maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten
osallisuutta.
Riski koulupoissaolojen lisääntymiseen, minkä Turvataan yli-ikäisten peruskoululaisten
seurauksena useat voivat jäädä ilman
mahdollisuus saada peruskoulun
koulutusta.
päättötodistus.
Luodaan terveellinen ja turvallinen oppimis- ja Pyritään lisäämään
kasvuympäristö, jossa lasta tuetaan muissakin maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten
kuin oppimista koskevissa asioissa.
osallisuutta.
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5.5 Vapaa-aika ja työllisyys
Indikaattori
Vuosiluokkien 8–9 oppilaiden kokema
yksinäisyys on lisääntynyt merkittävästi.

Tavoite
Nuorille paremmat tiedotuskanavat ->
useammat lapset ja nuoret osallistuvat
nykyiseen toimintaan. Rohkaistaan ja tuetaan
yhdistyksiä toimintaan koko kunnan alueella.

Mittari
Enemmän aktiivisia toimijoita yhdistyksissä.
THL:n tulokset.

Aikataulu
2020 ja siitä
eteenpäin

Monet nuoret eivät tunne lähialueen
harrastusmahdollisuuksia.

Parannetaan/kehitetään nuorille ja
vanhemmille suunnattuja tiedotuskanavia.

Enemmän osallistujia aktiviteeteissa ja
enemmän yhdistysaktiiveja. Kyselyt.

2020 ja siitä
eteenpäin

Riski koulupoissaolojen lisääntymiseen, minkä
seurauksena useat voivat jäädä ilman
peruskoulun jälkeistä koulutusta.
Riski koulupoissaolojen lisääntymiseen, minkä
seurauksena useat voivat jäädä ilman
peruskoulun jälkeistä koulutusta.

100 % vuosiluokasta jatkaa opintoja tai muuta
suunniteltua toimintaa yläkoulun jälkeen.

Päättötutkinnon suorittaneet miinus kirjoilla
olevat opiskelijat, työssä olevien lukumäärä.

2021 ja siitä
eteenpäin

Avataan reitti suoraan työpaikkaan tai ensin
työvoimahallinnon ensisijaisiin työllisyyttä
edistäviin toimenpiteisiin ja sieltä työhön.

TE-toimistoon, sosiaalitoimistoon tai
terveyskeskuksen mielenterveyteen yhteyttä
ottavien lukumäärä.

2021 ja siitä
eteenpäin

Nuorilla on vain vähän
vaikutusmahdollisuuksia heitä koskeviin
asioihin.

Nuorisovaltuuston osallisuus lisääntyy ja
nuorisovaltuustoa kuullaan lapsia ja nuoria
koskevissa kunnan päätöksissä.

Lausuntojen lukumäärä.
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2021

5.6 Kunnan yleiset tavoitteet
Indikaattori
Perhekeskus otetaan käyttöön osana kuntien
sekä järjestöjen ja seurakuntien toimintaa
kaikkialla Suomessa.
Lapsi- ja perhepalvelujen uudistus tuo
palvelut lähemmäksi lapsiperheitä ja heidän
arkeaan.
Perhekeskus otetaan käyttöön osana kuntien
sekä järjestöjen ja seurakuntien toimintaa
kaikkialla Suomessa.

Tavoite
Virtuaalinen perhekeskus perheille.

Mittari
Vöyrin kunnassa on virtuaalinen perhekeskus.

Perheet löytävät perhekeskukseen.

Käyntien määrä perhekeskuksen sivuille
lisääntyy.

Selvitetään yhteistyökumppaneiden kanssa
mahdollisuudet fyysisen perhekeskuksen
perustamiseen.

Kunnassa on fyysinen perhekeskus jossain
muodossa.

2024

Lapsibudjetointi

Odotetaan valtioneuvoston
lapsibudjetointiselvitystä, jonka odotetaan
valmistuvan v. 2020, ja sen jälkeen kunta voi
päättää lapsibudjetoinnista ja
menettelytavasta.

Lapsibudjetointi on käytössä.

2022

Lapsivaikutusten arviointi

Otetaan käyttöön lapsivaikutusten arviointi ja
laaditaan suuntaviivat kunnalle.

Lapsivaikutusten arviointi tehdään
päätöksenteossa, joka vaikuttaa lapsiin ja
nuoriin.

2022

Lapsiystävällinen kunta

Kun lapsivaikutusten arviointi ja
lapsibudjetointi on otettu käyttöön, haetaan
Unicefiltä lapsiystävällisen kunnan asemaa.

Vöyrin kunta saa Unicefiltä lapsiystävällisen
kunnan tittelin.

2024
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Aikataulu
2022

2021–2024

