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Paikka

Kulttuuritalo Orrela

Aika

24.11.2015 klo 18.00 – 19.05

Sivu 2

Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Sippola Eija
Simpura Kari
Alanko Mirva
Erlands Kaj
Harjula Irma
Panttila Eliisa
Sievi-Korte Tero
Tamsi Sakari
Tamsi Satu
Robinson Nina
Suominen Harri

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen, poissa
jäsen, poissa
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Närpiön edustaja, poissa
Kaskisten edustaja

Leppäniemi Jukka
Kiviluoma Jarmo
Niemi Pauliina
Kittilä Leena
Rossi Aki
Simelius Paula

kunnanhallituksen puheenjohtaja, poissa
kunnanhallituksen edustaja
sivistysjohtaja, esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
kirjastonjohtaja
toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Työjärjestys

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksyttiin.

Asiat

§:t 59 - 65

Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjantarkastus tiistaina 1.12.2015
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kari Simpura ja Tero Sievi-Korte.
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Eija Sippola
puheenjohtaja

Paula Simelius
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Teuva 1.12.2015

Kari Simpura
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Kulttuuritalo Orrelassa 7.12.2015

Paula Simelius, toimistosihteeri

Tero Sievi-Korte
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Irtisanoutuminen perhepäivähoitajan toimesta
Dnro D/308/01.01.04.00/2015
Valmistelija / lisätiedot: varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä, p. 050 386 4650
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Sivistysltk §

Sisko Varala on 27.10.2015 päivätyllä kirjeellään (saapunut 27.10.2015)
irtisanoutunut perhepäivähoitajan toimesta 1.3.2016 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi, mikäli KEVA tekee asiasta myönteisen päätöksen.
Valmistelijan esitys: Sivistyslautakunta päättää myöntää Sisko Varalalle
eron perhepäivähoitajan toimesta 1.3.2016 lukien, mikäli KEVA tekee asiasta myönteisen päätöksen.

Sivistysjohtaja

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen.
Päätös: Hyväksyttiin.
_________
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Talousarvion osavuosikatsaus II/2015
Dnro D/315/02.02.02.00/2015
Valmistelija / lisätiedot: sivistysjohtaja Pauliina Niemi, p. 050 386 4611
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Aikaisemmat käsittelyt Kunnanhallitus 8.10.2015 § 169
Kunnanvaltuusto 20.10.2015 § 54
Khall 168 §

Kunnanvaltuusto on 15.12.2014 hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 – 2017 taloussuunnitelman yleisperusteluineen
sekä toiminnallisine että taloudellisine tavoitteineen. Vuoden 2015
talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen loppusumma on 39,3 milj. euroa, josta on elokuun loppuun mennessä
kirjattu 25,3 milj. euroa eli 64,3 %. Vuoden 2014 vastaavana aikana
osuus oli 64,5 % talousarviosta.
Vuoden 2015 talousarvion käyttötalousosan ulkoinen toimintatuloarvio on 5,3 milj. euroa, josta on elokuun loppuun mennessä kertynyt
3,2 milj. euroa eli 59,4 %. Vuoden 2014 vastaavana aikana osuus oli
63,2 % talousarviosta.
Tuloslaskelman mukaan toimintakate oli elokuun lopussa -22,1 milj.
euroa (65,1 %). Vuoden 2014 vastaavana aikana lukema oli -29,1
milj. euroa (64,7 %) talousarviosta. Verotuloja on kirjattu 12,0 milj.
euroa (71,2 %) ja valtionosuuksia 11,9 milj. euroa (67,7 %). Tuloslaskelman vuosikate toisen vuosikolmanneksen jälkeen osoittaa 1,7
milj. euron ylijäämää. Rahoituserien, 1,0 milj. euron suunnitelman
mukaisten poistojen ja satunnaisten tuottojen jälkeen tilikauden tulos
osoittaa 1,2 milj. euron ylijäämää. Investointien nettosumma oli 4,0
milj. euroa.
Kaukolämpölaitoksen yhtiöittämiseen liittyvä 585 336 euron myyntivoitto on kirjattu kertaluonteisesti tilikauden satunnaisiin tuottoihin.
Yhtiöittäminen on vaikuttanut myös toimintatuloihin- ja kuluihin sekä
poistojen määrään. Muuttuneiden lukujen vaikutus tulokseen on yhteensä n. 20 000 euroa.
Osavuosikatsaus 31.8.2015 liitteenä.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kirjallisen ja suullisen informaation tiedoksi ja saattaa kirjallisen liiteinformaation tiedoksi myös valtuustolle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Kvalt 54 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
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20.10.2015
Sivistysltk
24.11.2015

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee kirjallisen ja suullisen informaation tiedoksi
Päätös: Merkittiin tiedoksi kirjallinen ja suullinen informaatio.
_________
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Sivistystoimi
Päävastuualueen päällikön katsaus
Talous
Sivistystoimen päävastuualueen vuoden 2015 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen loppusumma on 8 225 900 euroa. Käyttötalousosan ulkoisesta menomäärärahasta
on elokuun loppuun mennessä kirjattu käytetyksi 4 922 338 euroa (62,3 %). Vuoden 2014 vastaavana aikana toteutuma oli 68,9 % tilinpäätöksestä.
Sivistystoimen päävastuualueen tuloja on kertynyt 388 158 euroa (65,3 %).
Hallinto ja henkilöstö
Sivistyslautakunnalla on ollut 8 varsinaista kokousta, joissa käsiteltäviä asioita on ollut yhteensä
52 kpl. Vapaa-ajanlautakunnalla on ollut 2 kokousta, jossa käsiteltäviä asioita on ollut yhteensä 8.
Päävastuualueella työskentelee yhteensä 165 viranhaltijaa ja työntekijää. Työntekijöistä ja viranhaltijoista vakinaisia kokoaikaisia on yhteensä 103. Vakinaisia osa-aikaisia työntekijöitä ja viranhaltijoita on yhteensä 9. Määräaikaisia kokoaikaisia työntekijöitä ja viranhaltijoita on yhteensä 21.
Määräaikaisia osa-aikaisia on yhteensä 32 viranhaltijaa ja työntekijää. Määräaikaisista osaaikaisista suurin osa on kansalaisopiston tuntiopettajia. Suurimmat vastuualueittaiset työntekijämäärät ovat varhaiskasvatuksessa.

Olennaiset tapahtumat toiminnassa
Yhtenäiskoulun ja lukion remontin aikana käytetty ruokalaparakki on siirretty entisen Sepän Ahjon paikalle. Parakin remontointi on valmistunut kevään mittaan esiopetuksen tarpeiden mukaiseksi. Sivistyslautakunta on hyväksynyt esiopetuksen uudelleenjärjestelyt siten että kaikki kunnan esioppilaat siirtyivät uuteen Eskaritaloon seuraavan lukuvuoden alusta lähtien.
Sivistyslautakunta on hyväksynyt maakunnallisen perusopetuksen tuntijaon, joka liittyy yhteiseen
maakunnalliseen opetussuunnitelman valmisteluprosessiin. Yhteistyössä on ollut mukana 17
kuntaa ja Isokyrö. Uusi tuntijako astuu voimaan kaikissa yhteistyössä mukana olleissa kunnissa
1.8.2016.
Perälän ja Äystön kouluille on asennettu kevään aikana langaton verkko. Uudistus on yksi välietappi siihen, että myös kyläkouluissa olisi mahdollisuus kätevämmin vastata tietoteknisiin haasteisiin, joita mm. uusi opetussuunnitelma tulee edellyttämään perusopetukselta.
Henkilökunnan kanssa käydyt kehityskeskustelut toteutettiin helmi-maaliskuussa.
Yhtenäiskoulun rehtorina aloitti 1.3.2015 Reijo Sjöblom. Yhtenäiskoulun apulaisrehtoriksi valittiin
Maija-Liisa Saksa, joka aloittaa tehtävässään 1.8.2015.
Vuonna 2014 yhteistoimintamenettelyn tuloksena esitetty henkilöstönvähennysohjelma edellytti
sivistystoimelta yhden opettajan henkilötyövuoden vähennystä 1.8.2015 alkaen. Toiminnan turvallisuuden ja opetuksen riittävän tason varmistamiseksi sivistystoimi pyysi kunnanhallitukselta
lykkäystä päätettyyn vähennykseen. Kunnannallitus myönsi lykkäystä, jonka perusteella voitiin
anoa myös valtion erityisavustusta ryhmäkokojen pienentämiseen. Saadulla avustuksella voidaan
jakaa tulevat ekaluokkalaiset pedagogisesti järkeviin ryhmiin.
Valtion erityisavustusta on haettu ja saatu perusopetuksen opetusryhmien pienentämisen lisäksi
kerhotoiminnan kehittämiseen ja esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia.
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Vapaa-ajanlautakunta on jakanut kohdeavustukset vuodelle 2015 ja julistanut haettavaksi yhdistysten ja seurojen toiminta-avustukset v. 2015, jotka on jaettu kesäkuussa 2015.
Sivistyslautakunta on hyväksynyt Seinäjoen kulttuurilautakunnan pyynnön Teuvan kirjaston osallistumisesta maakunnalliseen kirjastokimppaan.
Kirjastolle on valittu uudeksi kirjastovirkailijaksi Marja Niska, joka aloittaa työssään 1.9.2015.
Perälän ryhmikseen ja vuororyhmikseen on palkattu vakituisia työntekijöitä, Eskaritalon henkilöstö on valittu ja toiminta on alkanut 11.8.2015. Sipilän päiväkodilla on eskareiden siirryttyä kokonaan Eskaritalolle, hoidossa 1-5 –vuotiaita lapsia n. 30.

Kehittämiskohteet ja valmisteilla olevat asiat
Eskaritalon varustaminen esiopetuksen tarpeiden mukaiseksi sekä talon henkilöstöjärjestelyt
etenivät kevään mittaan siten, että eskaritalon käyttöönotto elokuun alussa oli aikataulussa. Valitettavasti kalustetoimittajien aikataulut eivät pitäneet ja lukukausi jouduttiin aloittamaan lähes ilman kalusteita.
Yhtenäiskoulun sekä lukion peruskorjaus eteni aikataulussa ja sekä yläkoululaiset että lukiolaiset
muuttivat tiloihin kesän aikana. Remontti valmistui heinäkuussa ja uusi lukuvuosi aloitettiin uusissa tiloissa. Niinikään osalla kalustetoimittajista oli vaikeuksia tilauksemme toimittamisessa, mutta
koulutyö pystyttiin aloittamaan puuttuvista kalusteista huolimatta.
Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksen kuntakohtainen työskentely on työstettävänä
pääosin rehtoreilla ja OPS-tiimillä. Myös henkilökunta osallistuu uudistuksen valmisteluun. Uusi
opetussuunnitelma astuu voimaan porrastetusti siten, että alakouluissa se otetaan käyttöön
1.8.2016, 7-luokalla 1.8.2017, 8-luokalla 1.8.2018 ja 9-luokalla 1.8.2019.
Toisen asteen koulutuksen tulevaisuuden suunnittelua on jatkettu yhdessä Suupohjan muiden
toimijoiden kesken. Vaikka lakiesitykset toisen asteen uudeksi rahoituslaiksi ja järjestämislupien
uudelleen hakemiseksi eivät edenneet eduskunnassa on valtionvarainministeriöstä annettu ymmärtää mittavien säästöjen olevan silti voimassa. Tästä syystä vaihtoehtojen kartoittaminen toisen asteen koulutuksen säilyttämiseksi alueellamme on tarpeellista.
Nuorten tieto- ja neuvontatyön mahdollisuutta seudullisena yhteistyönä työstetään Suupohjan
kuntien kanssa. Sivistystoimi on osallistunut lisäksi muiden hallintokuntien kanssa Suupohjan kuljetuslogistiikan kehityshankkeen suunnitteluun.
Etelä-Pohjanmaan maakuntakirjastoalueella suunnitellaan koko maakunnan alueen kattavaa kirjastokimppaa. Seinäjoen kulttuurilautakunta teki päätöksen asiasta omalta osaltaan ja lähestyi
muita alueen kirjastoja. Sivistyslautakunta päätti, että myös Teuvan kirjasto lähtee mukaan kirjastokimppaan. Kirjastokimpan organisointi on jatkunut työryhmien nimeämisellä.
Kirjaston sisäilma nousi keskeisenä ongelmana esiin Aluehallintoviraston (AVI) tekemässä työsuojelutarkastuksessa. Tekninen toimi tulee laatimaan korjaussuunnitelman ongelman poistamiseksi.
Sivistyslautakunnan tuloskorttia on alettu uudistamaan aluksi virkamiestyönä. Uusi tuloskortti tulee lautakunnan iltakouluun käsiteltäväksi syksyllä ja hyväksytään ennen talousarviokäsittelyä
Sivistyslautakunta
Perustehtävät
Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuksesta, yleissivistävästä koulutuksesta, kirjastosta,
muusta sivistystoimesta ja sivistystoimen hallinnosta.
Sivistyslautakunta
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Operatiiviset toimenpiteet / keinot

Asiakas
1. Laadukkaat ja monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

2. Laadukas yleissivistävä
koulutus kaikille

1.1. Laadukkaat ja monipuoliset
varhaiskasvatuspalvelut
kuntalaisille

1.1.1. Kysyntään nähden riittävät
palvelut eri hoitomuodoissa

1.1.1.1. Hoitopaikkojen riittävyys

1.1.2. Arjessa toimiva kasvatuskumppanuus perheiden kanssa
1.1.3. Palvelut järjestetään vähintään
lakisääteisessä ajassa
1.1.4. Toimintaan riittävät ja sopivat
tilat
1.1.5. Henkilöstö tietää miten toimitaan poikkeustilanteissa

1.1.1.2. Hakutoiveiden toteutuminen
1.1.1.3. Asetusten mukaiset ryhmäkoot
1.1.1.4. Riittävä ja pätevä henkilökunta
1.1.1.5. Lasten varhaiskasvatussuunnitelma tehty
1.1.1.6. Vanhempainillat yms.
1.1.1.7. Hakemuksen saapumisesta hoitopaikkaan järjestetään vähintään 2 vkossa
(työpaikan/opiskelupaikan
saaminen) tai viimeistään
4 kk:n kuluttua (subjektiivinen oikeus)
1.1.1.8. Säännölliset tarkastukset
1.1.1.9. Henkilöstön ensiapukoulutus
1.1.1.10. Ajantasaiset turvallisuussuunnitelmat

1.2. Palveluiden saatavuus
1.3. Terveelliset ja turvalliset
toimitilat

1.2.1. Kiertävä lastentarhanopettaja

2.1. Turvataan tasokas perusopetus yhtenäiskouluperiaatteella

2.1.1. Ryhmäkoko pedagogisesti
toimiva (10-20)

2.2. Koulukeskuksen saneeraus
2.3. Lukio-opetuksen turvaaminen Teuvalla / seutukunnallinen yhteistyö
2.4. Verkko-opetuksen kehittäminen

2.1.2. Kaikille päättötodistus ja jatkoopiskelupaikka
2.2.1. Peruskorjauksen jatkaminen
2.3.1. Monipuolinen kurssitarjotin

2.4.1. Pyritään järjestämään verkkoopintoja mahdollisuuksien mukaan

2.5. Oppilaiden elämänhallinnan
ja terveydentilan edistäminen

2.5.1. Kouluterveyskysely

3. Kirjastopalveluiden monipuolinen tarjonta

3.1. Monipuolinen ja uusiutuva
aineisto yhdessä Krannien
kanssa
3.2. Kirjastotalon suunnittelun
käynnistys

3.1.1. Vähintään OKM:n antama tavoitetaso

4. Monipuolinen kansalaisopiston kurssitarjonta

4.1. Itsenäinen kansalaisopisto

4.1.1. Kurssien toteutuminen ja oppilasmäärät

5. Asiakastyytyväisyys

5.1. Tyytyväiset asiakkaat

5.1.1. Asiakastyytyväisyyskyselyt
asteikolla 1-5, tavoitetaso vähintään 3,5

2.1.1.1. Riittävät tuntiresurssit
2.1.1.3. Aineopetusjärjestelmää
kehitetään alakoulun ja yläkoulun yhteistyönä
2.1.2.1. Tehokas opinto-ohjaus
2.2.1.1. Peruskorjauksen toteutus

2.4.1.1. Verkko-opintojen markkinointi ja seuranta
2.4.1.2. Opettajille ohjausta verkkokurssien laadintaan ja opettamiseen
2.5.1.1. Toimiva oppilashuolto
jokaisella koululla

3.1.1.1. ja 4.1.1.1 Palveluiden täsmämarkkinointi ja seuranta

5.1.1.1. Asiakaslähtöinen toiminta
5.1.1.2. Asiakastyytyväisyyskyselyt

Toteutuneet toimenpiteet 30.8.2015
-

Yhtenäiskoulun ja lukion peruskorjaus eteni aikataulussa ja yhtenäiskoulu kokonaisuudessaan ja lukio aloittivat uuden lukukauden
uusituissa tiloissa, myös Eskaritalo aloitti toimintansa lukukauden alussa
Kirjasto käyttää TeuvaON Facebook-sivustoa ja kirjaston blogia aktiivisesti tapahtumien ja ajankohtaisten asioiden tiedottamiseen
kirjaston omien verkkosivujen ohessa
Kirjaston sisätiloja on remontoitu
Lisääntyneen päivähoidontarpeen tyydyttämiseksi on palkattu määräaikaisia perhepäivähoitajia
Kaikille lapsille laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma
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Prosessit
1.1.1. ja 1.2.1 Yhteistyö alkuopetuk- 1.1.1.1. Ajantasalla olevat nettisivut,
sen ja LLKY:n lapsiperhepalveesitteet, yms.
luiden kanssa
1.1.1.2. Varhaiskasvatussuunnitelmat
1.1.1.3. Tarvittaessa palaverit vanhempien kanssa
1.1.1.4. Riittävät erityislastentarhanopettajan palvelut
1.1.1.5. Varso-palaverit säännöllisesti
1.1.2. Päivähoitopaikan hakuprosessi toimii hyvin
1.2.1. Varhaiskasvatussuunnitelmat
1.2. Lasten yksilölliset suunnilaaditaan kaikille lapsille ja
telmat ja tavoitteet
asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan
1.3. Lasten joustava siirtyminen 1.3.1. Siirtymävaiheiden laadukas
hoitaminen (päivähoidon sisäivarhaiskasvatuksen kautta
set, esikouluun siirtyminen,
alkuopetukseen
koulun alkaminen)
1.4.1. Erityislastentarhanopettajan
1.4. Oikea-aikainen tuen saapalvelut saatavilla kaikilla teuminen
valaisille alle kouluikäisille lapsille
1.5.1. Yhteistyö mm. lastenneuvolan,
1.5. Monialainen yhteistyö
lastensuojelu, perhetyön, mahdollisten terapiapalveluiden
yms. kanssa

1. Varhaiskasvatus

1.1. Selkeä varhaiskasvatuksen palvelurakenne

2. Yleissivistävä opetus

2.1. Toimiva ja tuloksekas
yleissivistävä opetus

2.1.1. Vähintään valtakunnalliset
keskiarvotulokset: valtakunnalliset kokeet, PISA-tutkimus,
OPH:n arvioinnit, yo-tulokset

2.1.1.1. Hyvä opetus

3. Kirjastopalvelut

3.1. Krannit-kirjastojen aineistojen logistiikka
3.2. Yhteiset verkko - ja asiointipalvelut

3.1.1. Logistiikka toimii säännöllisesti

3.1.1.1. Kuljetus kerran viikossa

3.2.1. Toimivat verkkopalvelut

3.3. Lukuharrastuksen tukeminen

3.3.1. Lukuharrastukset kasvavat

4. Kansalaisopistopalvelut

4.1. Rehtoreitten yhteistyö

4.1.1. Toteutuneet kurssit

3.2.1.1. Päivitetään, ylläpidetään ja
kehitetään ajanmukaista
verkkopalvelua yhdessä
kimpan kirjastojen kanssa
3.3.1.1. Kirjaesittelyt, tiedonhaun ja
kirjaston käytön opetuksen
vakiinnuttaminen
4.1.1.1. Käytäntöjen yhtenäistäminen

5. Moniammatillinen yhteistyö eri viranomaisten
kanssa

5.1. Oppilas-/opiskelijahuollon
kehittäminen

5.1.1. Kahden vuoden välein tehtävässä kouluterveystutkimuksessa maakunnallista
keskiarvoa paremmat tulokset

5.2. Varso –toiminnan kehittäminen

5.1.1.1. Valistus (Selvä Sopimus)
5.1.1.2. Fysioterapia-ryhmät oppilaille
5.2.1.1. Säännölliset kokoontumiset
5.2.1.2. Toiminnan arvioiminen
5.2.1.3. Koulukuraattoripalvelut

Toteutuneet toimenpiteet 30.8.2015
-

Valtakunnalliset kokeet on suoritettu yhdeksäsluokkalaisille äidinkielessä, vieraissa kielissä ja matematiikassa
ylioppilastulokset olivat valtakunnallisesti vertailtuina hyvät, erityisen hyviä tuloksia saavutetiin äidinkielessä
Krannit-kirjastojen aineistojen logistiikkapalvelu Kapsäkki toimii säännöllisesti, kuljetus Teuvalle tulee kaksi kertaa viikossa
Lukuharrastusta on tuettu järjestämällä satutunteja alle kouluikäisille lapsille
Teuvan kaikki 7-luokkalaiset ovat käyneet kirjastonkäytön oppitunnilla kirjastossa
Kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelut ovat kaikkien päivähoidossa olevien lasten käytettävissä, palvelua järjestetään tarvittaessa myös kotihoidossa oleville lapsille
Varso –palaverit järjestetään säännöllisesti
Omistajat / henkilöstö / osaaminen

1. Pätevä ja osaava henkilöstö
Hyvinvoiva henkilökunta
ja työyhteisö

1.1. Täydennyskoulutussuunnitelma koko henkilöstölle

1.1.1. Koulutussuunnitelmien tekeminen vuosittain
1.1.2. Tavoitteena 50 %:n osallistuminen täydennyskoulutukseen
nelivuotiskaudella

1.1.1.1.,1.1.2.1. ja 1.1.3.1. Toteutuminen/seuranta
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1.1.3. Pätevyysvaatimus >90 %
1.1.3.2. Alueellinen sijaispankki
1.1.4. Työjärjestelyt, työterveyshuolto,
virkistystoiminta, esimiestyön
tukeminen
1.2. Työssäjaksamisen tukeminen
2. Elinikäiseen oppimiseen
kannustava ja henkilökunnan hyvinvointia tukeva johtaminen

3.1. Kehityskeskustelut

3.1.1. Palautteen antaminen ja saaminen

3. Lautakunnan jäsenten
tietoisuuden lisääminen

3.1. Vastuualueiden toiminnan
tunteminen

3.1.1. Kokonaisuuksien ymmärtäminen 3.1.1.1. Perehdyttämiskoulutus

3.1.1.1. Yhteenvedot ja toimenpiteet

Toteutuneet toimenpiteet 30.8.2015
-

Koulutussuunnitelmat on laadittu kehityskeskusteluiden pohjalta koko sivistystoimessa
Kehityskeskustelut toteutettu koko sivistystoimessa
Kirjaston koko henkilökunta osallistui valtakunnallisille kirjastopäiville
Talous
1.1.1.1. Esim. Yhteiset koulutukset
yhteinen vastaava koulukuraattori

1. Seudullinen yhteistyö

1.1. Palveluiden järjestäminen
yli kuntarajojen

2. Kulttuurimyönteisyys

2.1. Taito- ja taidekasvatuksen
vahvistaminen

3. Kustannustietoisuus

3.1. Tavoitteena maakunnalli- 3.1.1. Suhde maakunnallisiin keskiarvo kustannuksiin
siin keskiarvokustannuksiin
pääsy kaikilla osa-alueilla
3.2.1. Palveluiden tuottamisen todel3.2. Kustannustietoisuus eri
liset kustannukset esille
tasoilla; lautakunta, henkilöstö, asiakkaat

2.1.1.1. Markkinointi ja osallistumisen seuranta

2.1.1. Osallistuminen ja kulttuuritoiminnan näkyvyys

3.1.1.1. Seuranta, kustannukset/
oppilas tai kustannukset/
asukas

Toteutuneet toimenpiteet 30.8.2015

-

Osaava –koulutusta opetustoimen henkilöstölle maakunnallisessa yhteistyössä
Teuva on tehnyt sopimuksen Kauhajoen kanssa vastaavan kuraattorin palvelujen hankkimisesta oppilashuoltolain mukaisesti
Varhaiskasvatuksen seutukunnallisesti järjestetyt koulutukset henkilöstölle ja esimiehille

Sivistystoimen toteutuma 1.1.-30.8.2015 (ulkoiset)
410
3
3000
4000
4999
6000
6999
7000
8499
8800

SIVISTYSLAUTAKUNTA
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

420 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA

Tilinpäät.
2014

Toteutuma
2014 01-08

629 813,02
-7 810 755,50
-7 180 942,48
-319,39
-7 181 261,87

371 751,49
-5 383 243,29
-5 011 491,80
195,16
-5 011 296,64

-7 181 261,87
-7 181 261,87

-5 011 296,64
-5 011 296,64

Tilinpäät.
2014

Toteutuma
2014 01-08

Budjetti+
muutosbud

Toteutuma
2015 1 -08

594 000,00
-7 899 900,00
-7 305 900,00

388 158,09
-4 922 337,66
-4 534 179,57
237,91
-4 533 941,66

65,3
62,3
62,1
-100
62,1

-4 533 941,66
-4 533 941,66

62
62

-7 305 900,00
-1 800,00
-7 307 700,00
-7 307 700,00
Budjetti+
muutosbud

Toteutuma
2015 1 -08

Käyttö%

Käyttö%
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3
3000
4000
4999
6999
8499
8800

400
3
3000
4000
4999
6000
6999
7000
8499
8800

TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

SIVISTYSTOIMI
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Sivu 11

85 848,36
-303 104,60
-217 256,24
-217 256,24
-217 256,24
-217 256,24

47 884,26
-220 686,01
-172 801,75
-172 801,75
-172 801,75
-172 801,75

Tilinpäät.
2014

Toteutuma
2014 01-08

715 661,38
-8 113 860,10
-7 398 198,72
-319,39
-7 398 518,11

419 635,75
-5 603 929,30
-5 184 293,55
195,16
-5 184 098,39

-7 398 518,11
-7 398 518,11

-5 184 098,39
-5 184 098,39

66 000,00
-326 000,00
-260 000,00
-260 000,00
-260 000,00
-260 000,00

60 §

46 138,48
-200 340,49
-154 202,01
-154 202,01
-154 202,01
-154 202,01

69,9
61,5
59,3
59,3
59,3
59,3

Budjetti+
muutosbud

Toteutuma
2015 1 -08

660 000,00
-8 225 900,00
-7 565 900,00

434 296,57
-5 122 678,15
-4 688 381,58
237,91
-4 688 143,67

65,8
62,3
62
-100
62

-4 688 143,67
-4 688 143,67

61,9
61,9

-7 565 900,00
-1 800,00
-7 567 700,00
-7 567 700,00

Käyttö%

Sivistystoimen talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.8.2015 kustannuspaikoittain (ulkoiset)

Tilinpäät.
2014
401
3
3000
4000
4999
6999
7000
8499
8800
402
3
4000
4999
6999
8499
8800
403
3
3000
4000
4999
6999
8499
8800
410
3
3000
4000
4999
6999

Koulutuspalvelujen hallinto
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Musiikkioppilaitokset
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Muu sivistystoimi
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Yhtenäiskoulu 1-6 luokat
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE

Toteutuma
2014 01-08

Budjetti+
muutosbud

21 931,14
-102 448,95
-80 517,81
-80 517,81

-63 133,84
-63 133,84
-63 133,84

-80 517,81
-80 517,81

-63 133,84
-63 133,84

-109 200,00
-109 200,00
-109 200,00
-1 800,00
-111 000,00
-111 000,00

-42 338,23
-42 338,23
-42 338,23
-42 338,23
-42 338,23

-29 555,31
-29 555,31
-29 555,31
-29 555,31
-29 555,31

299,99
-6 151,69
-5 851,70
-5 851,70
-5 851,70
-5 851,70

1 538,00
-1 092 128,94
-1 090 590,94
-1 090 590,94

Toteutuma
2015 1 -08

Käyttö%

20 933,10
-66 307,78
-45 374,68
-45 374,68

-100
60,7
41,6
41,6

-45 374,68
-45 374,68

40,9
40,9

-40 000,00
-40 000,00
-40 000,00
-40 000,00
-40 000,00

-20 536,45
-20 536,45
-20 536,45
-20 536,45
-20 536,45

51,3
51,3
51,3
51,3
51,3

163,63
-1 402,17
-1 238,54
-1 238,54
-1 238,54
-1 238,54

-7 000,00
-7 000,00
-7 000,00
-7 000,00
-7 000,00

118,18
-292,39
-174,21
-174,21
-174,21
-174,21

-100
4,2
2,5
2,5
2,5
2,5

1 538,00
-724 793,69
-723 255,69
-723 255,69

-1 268 320,00
-1 268 320,00
-1 268 320,00

38 515,00
-738 823,58
-700 308,58
-700 308,58

-100
58,3
55,2
55,2
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8499
8800
411
3
4000
4999
6999
8499
8800
412
3
4000
4999
6999
8499
8800
413
3
4000
4999
6999
8499
8800
414
3
4000
4999
6999
8499
8800
415
3
4000
4999
6999
8499
8800
416
3
4000
4999
6999
8499
8800
417
3
4000
4999
6999
8499
8800
418
3
4000
4999
6999
8499

TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Horon koulu
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Kauppilan koulu
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Komsin koulu
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Norin koulu
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Perälän koulu
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Riipin koulu
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Äystön koulu
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Erityisopetus
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
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-1 090 590,94
-1 090 590,94

-723 255,69
-723 255,69

-77 719,17
-77 719,17
-77 719,17
-77 719,17
-77 719,17

-1 268 320,00
-1 268 320,00

60 §
-700 308,58
-700 308,58

55,2
55,2

-78 498,06
-78 498,06
-78 498,06
-78 498,06
-78 498,06

-5 333,18
-5 333,18
-5 333,18
-5 333,18
-5 333,18

-100
-100
-100
-100
-100

-2 304,69
-2 304,69
-2 304,69
-2 304,69
-2 304,69

-2 617,93
-2 617,93
-2 617,93
-2 617,93
-2 617,93

-1 478,26
-1 478,26
-1 478,26
-1 478,26
-1 478,26

-100
-100
-100
-100
-100

-1 995,74
-1 995,74
-1 995,74
-1 995,74
-1 995,74

-2 800,64
-2 800,64
-2 800,64
-2 800,64
-2 800,64

-1 530,42
-1 530,42
-1 530,42
-1 530,42
-1 530,42

-100
-100
-100
-100
-100

-91 564,51
-91 564,51
-91 564,51
-91 564,51
-91 564,51

-91 657,92
-91 657,92
-91 657,92
-91 657,92
-91 657,92

-82,38
-82,38
-82,38
-82,38
-82,38

-100
-100
-100
-100
-100

-205 764,00
-205 764,00
-205 764,00
-205 764,00
-205 764,00

-135 212,02
-135 212,02
-135 212,02
-135 212,02
-135 212,02

-156 508,07
-156 508,07
-156 508,07
-156 508,07
-156 508,07

67
67
67
67
67

-3 859,78
-3 859,78
-3 859,78
-3 859,78
-3 859,78

-4 277,04
-4 277,04
-4 277,04
-4 277,04
-4 277,04

-2 392,14
-2 392,14
-2 392,14
-2 392,14
-2 392,14

-100
-100
-100
-100
-100

-238 404,87
-238 404,87
-238 404,87
-238 404,87
-238 404,87

-170 817,74
-170 817,74
-170 817,74
-170 817,74
-170 817,74

-258 000,00
-258 000,00
-258 000,00
-258 000,00
-258 000,00

-157 325,48
-157 325,48
-157 325,48
-157 325,48
-157 325,48

61
61
61
61
61

-282 788,64
-282 788,64
-282 788,64
-282 788,64

-205 723,03
-205 723,03
-205 723,03
-205 723,03

-306 000,00
-306 000,00
-306 000,00
-306 000,00

-168 387,05
-168 387,05
-168 387,05
-168 387,05

55
55
55
55

-233 430,00
-233 430,00
-233 430,00
-233 430,00
-233 430,00
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8800
419
3
3000
4000
4999
6999
8499
8800
420
3
3000
4000
4999
6999
8499
8800
421
3
4000
4999
6999
8499
8800
422
3
4000
4999
6999
8499
8800
423
3
4000
4999
6999
8499
8800
434
3
3000
4000
4999
6999
8499
8800
435
3
4000
4999
6999
8499
8800
436
3
3000
4000

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Yhtenäiskoulu 1-9 luokat
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Koulujen jakamattomat
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Oppimateriaalikeskus
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Esikoulu
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Päiväkodin esiopetus
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Lukio
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Ammattikoulutus
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Virtuaalilukio
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT

Sivu 13
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-282 788,64

-205 723,03

-306 000,00

-168 387,05

55

8 764,81
-1 421 708,36
-1 412 943,55
-1 412 943,55
-1 412 943,55
-1 412 943,55

764,81
-1 028 106,69
-1 027 341,88
-1 027 341,88
-1 027 341,88
-1 027 341,88

10 000,00
-1 329 000,00
-1 319 000,00
-1 319 000,00
-1 319 000,00
-1 319 000,00

214,6
-949 333,54
-949 118,94
-949 118,94
-949 118,94
-949 118,94

2,1
71,4
72
72
72
72

276 460,00
-546 738,25
-270 278,25
-270 278,25
-270 278,25
-270 278,25

184 304,00
-336 094,39
-151 790,39
-151 790,39
-151 790,39
-151 790,39

266 300,00
-462 000,00
-195 700,00
-195 700,00
-195 700,00
-195 700,00

159 560,00
-277 142,54
-117 582,54
-117 582,54
-117 582,54
-117 582,54

59,9
60
60,1
60,1
60,1
60,1

-3,53
-3,53
-3,53
-3,53
-3,53

-3,53
-3,53
-3,53
-3,53
-3,53

-121 132,51
-121 132,51
-121 132,51
-121 132,51
-121 132,51

-65 590,01
-65 590,01
-65 590,01
-65 590,01
-65 590,01

-186 100,00
-186 100,00
-186 100,00
-186 100,00
-186 100,00

-114 820,40
-114 820,40
-114 820,40
-114 820,40
-114 820,40

61,7
61,7
61,7
61,7
61,7

-181 537,90
-181 537,90
-181 537,90
-181 537,90
-181 537,90

-112 722,61
-112 722,61
-112 722,61
-112 722,61
-112 722,61

-145 900,00
-145 900,00
-145 900,00
-145 900,00
-145 900,00

-98 904,29
-98 904,29
-98 904,29
-98 904,29
-98 904,29

67,8
67,8
67,8
67,8
67,8

-612 420,89
-612 420,89
-612 420,89
-612 420,89
-612 420,89

14 170,60
-432 465,20
-418 294,60
-418 294,60
-418 294,60
-418 294,60

22 000,00
-690 200,00
-668 200,00
-668 200,00
-668 200,00
-668 200,00

2 680,57
-357 500,56
-354 819,99
-354 819,99
-354 819,99
-354 819,99

12,2
51,8
53,1
53,1
53,1
53,1

-80 346,66
-80 346,66
-80 346,66
-80 346,66
-80 346,66

-79 000,94
-79 000,94
-79 000,94
-79 000,94
-79 000,94

-70 000,00
-70 000,00
-70 000,00
-70 000,00
-70 000,00

-50 506,45
-50 506,45
-50 506,45
-50 506,45
-50 506,45

72,2
72,2
72,2
72,2
72,2

11 866,85
-14 507,91

-14 506,21

0
0
0
0
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4999
6999
8499
8800
443
3
3000
4000
4999
6999
8499
8800
451
3
3000
4000
4999
6999
8499
8800
452
3
3000
4000
4999
6999
8499
8800
453
3
3000
4000
4999
6999
8499
8800
454
3
3000
4999
6999
8499
8800
468
3
3000
4000
4999
6999
8499
8800
469
3
3000
4000
4999
6999

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Kansalaisopisto
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
KIrjastojärjestelmän uusiminen
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Kirjasto/ Kahviautomaatti
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Pääkirjasto
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Kirjasto- projektit
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Kirjasto/ kirjailijavieraat
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Kirjaston tabletit
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
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-2 641,06
-2 641,06
-2 641,06
-2 641,06

-14 506,21
-14 506,21
-14 506,21
-14 506,21

19 734,00
-201 307,94
-181 573,94
-181 573,94
-181 573,94
-181 573,94

10 691,00
-140 060,23
-129 369,23
-129 369,23
-129 369,23
-129 369,23

-4 504,91
-17 495,09
-22 000,00
-22 000,00
-22 000,00
-22 000,00

60 §
0
0
0
0

20 000,00
-210 000,00
-190 000,00
-190 000,00
-190 000,00
-190 000,00

10 711,00
-110 767,74
-100 056,74
-100 056,74
-100 056,74
-100 056,74

53,6
52,7
52,7
52,7
52,7
52,7

-4 504,91
-17 495,09
-22 000,00
-22 000,00
-22 000,00
-22 000,00

1 484,25
1 484,25
1 484,25
1 484,25
1 484,25

-100
-100
-100
-100
-100

185,61
-71,52
114,09
114,09
114,09
114,09

-64,26
-64,26
-64,26
-64,26
-64,26

-57,02
-57,02
-57,02
-57,02
-57,02

-100
-100
-100
-100
-100

14 608,58
-298 213,80
-283 605,22
-283 605,22
-283 605,22
-283 605,22

1 040,28
-215 225,61
-214 185,33
-214 185,33
-214 185,33
-214 185,33

2 679,61
-193 784,80
-191 105,19
-191 105,19
-191 105,19
-191 105,19

121,8
67,4
67
67
67
67

867,18
867,18
867,18
867,18
867,18

867,18
867,18
867,18
867,18
867,18

2 500,00
-2 488,29
11,71
11,71
11,71
11,71

2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00

2 000,00
-160
1 840,00
1 840,00
1 840,00
1 840,00

1 500,00
-1 476,75
23,25
23,25

1 500,00
-430,48
1 069,52
1 069,52

0
0

2 200,00
-287 500,00
-285 300,00
-285 300,00
-285 300,00
-285 300,00

0
0
0
0

-100
-100
-100
-100
-100
-100
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8499
8800
470
3
4000
4999
6999
8499
8800
455
3
3000
4000
4999
6999
8499
8800
456
3
3000
4000
4999
6000
6999
8499
8800
457
3
3000
4000
4999
6999
8499
8800
459
3
4000
4999
6999
8499
8800
460
3
3000
4000
4999
6999
8499
8800
471
3
3000
4000
4999
6999
8499
8800

TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
KIrjasto/ digitointitila
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Päiväkoti
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Perhepäivähoito
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Ryhmikset
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Lasten kotihoidontuki
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Aamu- ja iltapäivätoiminta
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Äystön päiväkoti
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
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23,25
23,25

1 069,52
1 069,52

0
0

-906,73
-906,73
-906,73
-906,73
-906,73

-306,27
-306,27
-306,27
-306,27
-306,27

0
0
0
0

28 513,83
-257 888,78
-229 374,95
-229 374,95
-229 374,95
-229 374,95

19 135,36
-175 351,36
-156 216,00
-156 216,00
-156 216,00
-156 216,00

30 000,00
-283 100,00
-253 100,00
-253 100,00
-253 100,00
-253 100,00

17 197,43
-156 363,40
-139 165,97
-139 165,97
-139 165,97
-139 165,97

57,3
55,2
55
55
55
55

125 836,80
-692 103,41
-566 266,61
-319,39
-566 586,00
-566 586,00
-566 586,00

74 075,89
-463 083,70
-389 007,81
195,16
-388 812,65
-388 812,65
-388 812,65

114 500,00
-748 800,00
-634 300,00
-634 300,00
-634 300,00
-634 300,00

72 260,31
-502 601,33
-430 341,02
237,91
-430 103,11
-430 103,11
-430 103,11

63,1
67,1
67,8
-100
67,8
67,8
67,8

59 193,10
-502 480,08
-443 286,98
-443 286,98
-443 286,98
-443 286,98

36 567,39
-327 576,39
-291 009,00
-291 009,00
-291 009,00
-291 009,00

65 000,00
-535 250,00
-470 250,00
-470 250,00
-470 250,00
-470 250,00

34 501,53
-332 791,69
-298 290,16
-298 290,16
-298 290,16
-298 290,16

53,1
62,2
63,4
63,4
63,4
63,4

-309 608,35
-309 608,35
-309 608,35
-309 608,35
-309 608,35

-205 415,50
-205 415,50
-205 415,50
-205 415,50
-205 415,50

-310 000,00
-310 000,00
-310 000,00
-310 000,00
-310 000,00

-187 350,00
-187 350,00
-187 350,00
-187 350,00
-187 350,00

60,4
60,4
60,4
60,4
60,4

28 399,04
-76 020,10
-47 621,06
-47 621,06
-47 621,06
-47 621,06

12 972,64
-48 625,88
-35 653,24
-35 653,24
-35 653,24
-35 653,24

32 000,00
-78 300,00
-46 300,00
-46 300,00
-46 300,00
-46 300,00

7 560,00
-51 319,62
-43 759,62
-43 759,62
-43 759,62
-43 759,62

23,6
65,5
94,5
94,5
94,5
94,5

32 119,00
-324 829,44
-292 710,44
-292 710,44
-292 710,44
-292 710,44

15 965,62
-210 629,55
-194 663,93
-194 663,93
-194 663,93
-194 663,93

32 000,00
-341 800,00
-309 800,00
-309 800,00
-309 800,00
-309 800,00

19 226,76
-221 421,35
-202 194,59
-202 194,59
-202 194,59
-202 194,59

60,1
64,8
65,3
65,3
65,3
65,3
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461
3
3000
4000
4999
6999
8499
8800
462
3
3000
4000
4999
6999
8499
8800
463
3
3000
4000
4999
6999
8499
8800
464
3
3000
4000
4999
6999
8499
8800
400
3
3000
4000
4999
6000
6999
7000
8499
8800

Vapaa-ajan palvelujen hallinto
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Liikuntatoimi
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Nuorisotyö
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Kulttuuritoimi
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
SIVISTYSTOIMI
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
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-48 226,55
-48 226,55
-48 226,55
-48 226,55
-48 226,55

-32 464,38
-32 464,38
-32 464,38
-32 464,38
-32 464,38

-57 200,00
-57 200,00
-57 200,00
-57 200,00
-57 200,00

300
-31 573,15
-31 273,15
-31 273,15
-31 273,15
-31 273,15

-100
55,2
54,7
54,7
54,7
54,7

79 810,66
-179 698,57
-99 887,91
-99 887,91
-99 887,91
-99 887,91

44 361,56
-128 025,52
-83 663,96
-83 663,96
-83 663,96
-83 663,96

60 000,00
-179 800,00
-119 800,00
-119 800,00
-119 800,00
-119 800,00

42 290,85
-120 624,84
-78 333,99
-78 333,99
-78 333,99
-78 333,99

70,5
67,1
65,4
65,4
65,4
65,4

2 257,00
-46 630,45
-44 373,45
-44 373,45
-44 373,45
-44 373,45

192
-36 064,40
-35 872,40
-35 872,40
-35 872,40
-35 872,40

2 000,00
-53 700,00
-51 700,00
-51 700,00
-51 700,00
-51 700,00

519,56
-30 357,57
-29 838,01
-29 838,01
-29 838,01
-29 838,01

26
56,5
57,7
57,7
57,7
57,7

3 780,70
-28 549,03
-24 768,33
-24 768,33
-24 768,33
-24 768,33

3 330,70
-24 131,71
-20 801,01
-20 801,01
-20 801,01
-20 801,01

4 000,00
-35 300,00
-31 300,00
-31 300,00
-31 300,00
-31 300,00

3 028,07
-17 784,93
-14 756,86
-14 756,86
-14 756,86
-14 756,86

75,7
50,4
47,1
47,1
47,1
47,1

715 661,38
-8 113 860,10
-7 398 198,72
-319,39
-7 398 518,11

419 635,75
-5 603 929,30
-5 184 293,55
195,16
-5 184 098,39

660 000,00
-8 225 900,00
-7 565 900,00

434 296,57
-5 122 678,15
-4 688 381,58
237,91
-4 688 143,67

65,8
62,3
62
-100
62

-7 398 518,11
-7 398 518,11

-5 184 098,39
-5 184 098,39

-4 688 143,67
-4 688 143,67

61,9
61,9

-7 565 900,00
-1 800,00
-7 567 700,00
-7 567 700,00
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60 §

Vapaa-ajanlautakunta
Perustehtävä:
Tuottaa kohtuuhintaisia vapaa-ajanpalveluita kuntalaisille yksin ja yhdessä seurojen/yhdistysten kanssa.
Vastaa vapaa-ajan hallinnosta.
Näkökulma ja kriittiset menestystekijät

Strategiset tavoitteet
2014-2016

Avainmittarit ja tavoitetaso

Operatiiviset toimenpiteet
/ keinot

Asiakas
1. Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien saatavuus lähipalveluna

1.1. Vapaa-ajanpalvelut ja
niistä tiedottaminen

2. Seudullinen yhteistyö

2.1. Seutukunnallinen lapsi2.1.1. Sitoutuminen strategian
ja nuorisopoliittinen stramukaiseen toimintaan
tegia
2.2. Suupohjan alueen ehkäisevän päihdetyön strategia
3.1.1. Toimiva yhteistyö seuro3.1. Vuorovaikutteinen yhjen ja yhdistysten kanssa
teistyö

3. Yhteistyö kolmannen sektorin
kanssa

1.1.1. Kävijät/tapahtumat

1.1.1.1.Asiakaskyselyt

2.1.1.1. Seuranta

3.1.1.1. Avustusten priorisointi toiminnan mukaan
3.1.1.2. Avustusten tarkka
seuranta

Toteutuneet toimenpiteet 30.8.2015
-

Tammi-illan romantiikkaa konsertti järjestetty, esiintyjänä Seinäjoen kaupunginorkesteri
Lumikenkäilyä järjestetty tammikuusta alkaen kerran viikossa kuntalaisille
Urheilijoiden palkitsemistilaisuus Pappilankankaalla
Koko perheen laskiaistapahtuma järjestetty Pappilankankaan ja seurakunnan kanssa
Teuva – Karijoki haastehiihto järjestetty
Kiusaamisesta jää arvet tapahtuma järjestetty yhteistyössä koulun kanssa
Uimahallilla toimii naisten ja miesten vesijuoksuryhmät, vesijumpat ja kuntosaliryhmät ikäihmisille sekä miehille että naisille erikseen
Suupohjan lasten ja nuorten karaokekarsinnat järjestetty, finaali oli Kaskisissa
Kansallisen veteraanipäivän juhla järjestetty seurakunnan kanssa yhteistyössä
valtakunnallinen Ui kesäksi kuntoon –kampanjaan osallistuttu
Postilaatikkopyöräilyt järjestetty kuntalaisille touko-, kesä-, heinä- ja elokuun ajan
tulevien 7-luokkalaisten vanhemmat tutustumassa nuorisotiloihin vanhampainiltapäivänä
Äitienpäivän konsertti järjestetty yhteistyössä Lions Clubin kanssa
valtakunnallisessa uimataitoviikossa Teuvan uimahalli mukana , viiikon joka päivälle toimintaa
uimakoulut järjestetty lapsille kesäkuun aikana, mukana 150 lasta, opettajina Mirella Peltonen ja Juulia Keltto
nuorille järjestetty reissu PowerParkiin
Teuvan keskuskentällä Potkupyöräkisa, jossa kilpailivat alueen kuntien päättäjien joukkueet. Kisa pidettiin veteraanien kesäjuhlan yhteydessä
Ars Nova Botnica järjestelyt tehty yhdessä Teuvan Taideseuran kanssa, ulkopiuolinen jury Karin Lipkin-Forsén
Ars Nova Botnica avoinna yleisölle heinäkuun ajan
Taideleiri lapsille järjestetty yhdessä Teuvan Taideseuran kanssa
Elolystiviikolla 24.7.-2.8. yhteistyössä teuvalaisten yhdistysten kanssa, viikon aikana taphtumiin osallistui n. 5 000 ihmistä
7-luokkalaisten ryhmäyttämispäivässä nuorisotoimella ja 4H-yhdistyksellä oli yhteinen liikennerasti

Prosessit
1. Toimintaedellytysten luominen laadukkaille vapaa-ajanvietto-palveluille (liikunta,
nuoriso, kulttuuri, uimahalli)

1.1. Osaamisen keskittämi1.1.1. Pätevä henkilökunta
nen toimialoittain
1.2. Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa

1.1.1.1.Palveluiden kehittäminen resurssien mukaan

2. Nuorten kasvun ja elinolojen
kehittäminen

2.1. Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet

2.1.1.1. Uusi toimintamalli/aloitekanava
2.1.1.2. Nuorten oma vaikuttajaryhmät

2.1.1. Elämänmyönteinen,
tyytyväinen nuori
2.1.2. Seudulliset kehittämishankkeet
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3. Alueellinen verkostoituminen
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3.1. Toimiva yhteistyö seutukunnallisesti

3.1.1. Jaksava ja hyvinvoiva
henkilöstö

60 §
3.1.1.1. Yhteisten tarpeiden
kartoittaminen

Toteutuneet toimenpiteet 30.8.2015
- Alueellinen päihdetyöryhmä kokoontuu säännöllisesti
- Suupohjan nuorisotoimien palaverit pidetään säännöllisesti
- Suupohjan (+ Kaskinen) kulttuurivastaavien tapaamiset pyritään järjestämään kaksi kertaa vuodessa

Omistajat / henkilöstö / osaaminen
1. Ammattitaitoinen ja riittävä
henkilöstö

1.1. Osaamisen keskittäminen

1.1.1. Motivoitunut ja osaava
henkilökunta
1.2.1. Oikeat henkilöresurssit

2. Täydennyskoulutukset

1.2. Osaamisen varmistaminen ja johtamisen kehittäminen
2.1. Henkilökohtainen koulutussuunnitelma
3.1. Työhyvinvoinnin edistäminen

3. Työhyvinvointi

1.1.1.1. Oikea henkilöstön
määrä suhteutettuna
työn määrään

2.1.1. Ammattitaitoinen henki- 2.1.1.1. Täydennyskoulutukset
lökunta
3.1.1. Jaksava ja hyvinvoiva
3.1.1.1. Oman työkunnon
henkilöstö
ylläpito

Toteutuneet toimenpiteet 30.8.2015
- Teuva toimii –moniammatillinen tiimi kokoontuu säännöllisesti
- vapaa-aikasihteeri osallistui alueelliselle kulttuuristrategialleirille, joka pidettiin kaksipäiväisenä Kivitipussa Lappajärvellä

1. Budjetissa pysyminen ja
talouden hallinta
2. Ulkopuolisen rahoituksen
mahdollisuus

1.1. Muutoksiin reagointi ja
taloudellisen tilanteen
jatkuva tarkastelu
2.1. Ulkopuolisen rahoituksen hyödyntäminen

1.2.1. Osavuosikatsaukset
1.2.2. Toteutuma
2.1.1. Toteuttamiskelpoiset
hankkeet

1.1.1.1. Käyttösuunnitelmien
tarkistukset tarvittaessa
2.1.1.1. Joidenkin osa-alueiden
hankkeistaminen

§ 61, SIVLTK 24.11.2015 18:00

D: 311/2015
Kokouspäivämäärä
24.11.2015

TEUVAN KUNTA
Sivistyslautakunta

Sivu 19
61 §

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2015-2016
Dnro D/311/00.04.01/2015
Valmistelija / lisätiedot: sivistysjohtaja Pauliina Niemi, p. 050 386 4611
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi
Aikaisemmat käsittelyt:

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta 21.9.2015 / § 99
Valmistelija/lisätiedot: johtava sosiaalityöntekijä Paula Uusi-Hakala, puh. 043-820
0478, sähköposti etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 99 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja kuntien yhteinen
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on laadittu vuosille 2011 2012. LLKY:n johtokunta ja kuntien valtuustot ovat hyväksyneet
suunnitelman vuonna 2011.
Vuonna 2014 nimettiin LLKY:n ja kuntien yhteinen monialainen lapsiperheiden johtoryhmä, johon kuuluu lapsiperhepalvelujen johtavia viranhaltijoita. Johtoryhmän tehtäväksi tuli mm. lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen.
Johtoryhmä päätti, että suunnitelma tehdään vuosien 2011 - 2012
suunnitelman pohjalta vuosille 2015 - 2016. Aiempaa suunnitelmaa
on lyhennetty ja päivitettyyn suunnitelmaan on laitettu tekstiosaan
tiedot vain niistä asioista, jotka ovat edellisen suunnitelma jälkeen
muuttuneet.
Johtoryhmän laatima ”Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2015 - 2016” on esityslistan lisätietona.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy osaltaan lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman 2015 – 2016. Suunnitelma lähetetään käsiteltäväksi yhteistoimintalautakunnalle ja Isojoen, Karijoen ja Teuvan
kunnanhallituksille ja Kauhajoen kaupunginhallitukselle.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015 – 2016 on
pöytäkirjan erillisenä liitteenä 1 / johtokunta 21.9.2015 (Dnro
D/248/05.09.00/2015).
----Valmistelija / lisätiedot: sivistysjohtaja Pauliina Niemi, p. 050 386 4611
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Sivistysltk
24.11.2015

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015 – 2016 on esityslistan
liitteenä. Suunnitelma on lasten, nuorten ja lapsiperheiden poikkihallinnollisen johtoryhmän työkalu ja palvelee kuntien hyvinvointikertomusten laadintaa.
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Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2015 – 2016.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
_________
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Lasten ja nuorten
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Tiivistelmä
Väestö, työllisyys ja toimeentulo
Kuntien Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuvan väkiluku ja lapsiperheiden osuus väestöstä on vähentynyt
vuosittain. Yksinhuoltajaperheiden osuus on kasvanut Kauhajoella ja Teuvalla, laskenut Isojoella ja Karijoella. Luvut ovat kuitenkin edelleen alle maan keskiarvon. Avioerojen määrä on kasvanut vuodesta 2011
vuoteen 2013 kaikissa kunnissa. Kauhajoella on vuonna 2013 avioeroja ollut enemmän kuin koko maassa,
muissa kunnissa alle maan keskiarvon.
Tilastoista ilmenee, että nuorisotyöttömyys on lisääntynyt. Kauhajoella luvut ovat yli maan keskiarvon,
nuorisotyöttömyyden ollessa v. 2013 18,5 % 15 – 24 -vuotiaasta työvoimasta. Kouluterveyskyselyssä koululaisten vanhempien työttömyys on kasvanut kaikissa kunnissa.
Lasten pienituloisuusasteen mukaan pienituloisissa perheissä asuvia alle 18-vuotiaita lapsia on Karijoella,
Kauhajoella ja Teuvalla selkeästi yli maan keskiarvon, Isojoen luku on lähellä maan keskiarvoa.
Toimeentulotukea saaneita lapsiperheitä oli vuonna 2013 koko maassa 8,1 % kaikista lapsiperheistä. Vastaava luku oli Karijoella 8,9 %, Kauhajoella 7,9 %, Isojoella 7,7 % ja Teuvalla 6,6 %. Toimeentulotukea pitkään saaneiden 18–24 –vuotiaiden osuus oli Kauhajoella 5,5 %, koko maassa 3,4 %.
Koulutus
Peruskoulun jälkeen koulutuksen ulkopuolelle jääneitä on vähemmän kuin maassa keskimäärin tarkastelujakson alkupäässä, mutta jakson loppupäässä kasvanut radikaalisti. Koko maassa koulutuksen ulkopuolelle
jäi vuonna 2013 9,4 % 17- 24- vuotiaista, vastaava luku oli Isojoella 10,6 %, Karijoella 8,0 %, Kauhajoella
10,6 % ja Teuvalla 9,3 %.
Koulutustaso on Suupohjan kunnissa alhaisempi kuin maassa keskimäärin. Koulutustasomittari oli vuonna
2013 koko maassa 351, Isojoella 216, Karijoella 217, Kauhajoella 274 ja Teuvalla 252.
Terveys
Sairastavuusindeksi ilmaisee jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin avulla miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (= 100). Suupohjassa sairastavuusindeksi oli vuonna
2013 Isojoella 114,4, Karijoella 110,9, Kauhajoella 117,2 ja Teuvalla 104,8.
Kouluterveyskyselyn 2013 mukaan peruskoulun 8 – 9 -luokan ja lukion 1. ja 2. luokan oppilaista 29 – 36 %
harrastaa liian vähän liikuntaa ja ylipainoa oli 17 – 20 %:lla vastanneista.
Lasten ja nuorten psykiatrian avohoitokäynnit vaihtelevat Suupohjan kuntien alueella. Vuonna 2013 lastenpsykiatrian käyntejä oli Karijoella ja nuorisopsykiatrian käyntejä Isojoella ja Teuvalla hieman enemmän
kuin maassa keskimäärin. Suunta on ollut Kauhajoella hieman laskeva ja Teuvalla, erityisesti nuorisopsykiatrian osalta nouseva.
Aikuisten psykiatrian avohoitokäynnit ovat Kauhajoella ja Teuvalla lähes kaksinkertaiset koko maan lukuihin verrattuna, psykiatrian laitoshoidon potilasmäärät ovat Kauhajoella ja Teuvalla maan keskiarvoa korkeammat.
Koulukiusaaminen
Kouluterveyskyselyssä 2013 peruskoulun 8-9 -luokan ja lukion 1. ja 2. luokan oppilaista koki koulukiusaamisen vähentyneen. Peruskoulun oppilaista Isojoella 8 %, Kauhajoella 3 % ja Teuvalla 8 % oli ollut koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, vastaava luku Etelä-Pohjanmaalla oli 7 % ja Kauhajoen lukion vastaava luku oli 1 %.
Päihteet ja rikollisuus
Kouluterveyskyselyn mukaan peruskoulun 8 -9 –luokan oppilaiden tupakointi on vähentynyt, mutta lukion
1. ja 2. luokan oppilailla lisääntynyt vuodesta 2011 vuoteen 2013. Nuorten humalaan juominen on Suupohjan nuorilla yleisempää kuin Etelä-Pohjanmaan nuorilla keskimäärin. Laittomia huumeita oli kokeillut peruskoululaisista n. 1 - 6% , luku oli noussut Isojoella mutta laskenut Teuvalla. Lukiolaisista laittomia huumeita oli kokeillut ainakin kerran 2 - 9 %, määrä oli kaksinkertaistunut Kauhajoella ja lukumäärä oli yli
Etelä-Pohjanmaan määrän.
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Lapsen päihteiden käyttö ja vanhempien päihteiden käyttö olivat suurimmat syyt lastensuojeluilmoituksiin, molemmat olivat kasvaneet vuodesta 2010. Kauhajoella poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen
kohdistuvat rikokset ovat pääsääntöisesti alle maan keskiarvon. Rattijuopumustapaukset ja liikennerikokset ovat yli maan keskiarvon, lukuun ottamatta Karijokea ja Teuvaa. Perheväkivaltaan liittyvät poliisin
kotihälytykset ovat lisääntyneet kunnissa. Huumausainerikokset ovat Kauhajoella kasvaneet yli maan keskiarvon. huumausainerikokset ovat kasvaneet myös Teuvalla, mutta ovat alle maan keskiarvon.
Peruskoululaisten kouluterveyskyselyssä 2011 toistuvasti rikkeitä vuoden aikana oli tehnyt Suupohjan kunnissa 16 – 23 % vastaajista, kun vastaava luku Etelä-Pohjanmaalla oli keskimäärin 17 %. Vuonna 2010 lapsen
tekemä rikos oli kolmanneksi suurin lastensuojeluilmoituksen syy, mutta vuonna 2014 se oli yhdeksänneksi
suurin syy, eli pienentynyt paljon.
Lastensuojelu
Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä Isojoella on laskenut yli puolella vuoteen 2014 vuodesta 2011. Myös
Karijoella ja Teuvalla lukumäärä on pienentynyt. Kauhajoella ilmoitusten määrä on noussut. Avohuollossa
olevien lasten määrä on laskenut vuosittain Isojoella ja Karijoella vuodesta 2011 lähtien. Teuvalla ja kauhajoella lukumäärät ovat pysyneet vuosittain lähes samoissa lukemissa. Kaikissa kunnissa avohuollossa
olevien lasten lukumäärät ovat yli maan keskiarvon.
Yleisimmät yksittäiset syyt lastensuojeluilmoituksissa vuonna 2014 olivat vanhemman päihteiden käyttö,
lapsen päihteiden käyttö, lapsen koulunkäyntivaikeudet ja perheväkivalta.
Sijaishuollossa olevien lasten lukumäärä on vähentynyt Kauhajoella ja on ollut vuonna 2013 alle maan
keskiarvon. Muista kunnista ei ole vastaavaa lukua.
Palvelut
Kouluterveyskyselyssä huolenaiheena oli kaikissa kouluissa nuorten kokemus siitä, että koululääkärin vastaanotolle pääseminen on vaikeaa mutta vuonna 2013 kyselyn mukaan se on hiukan parantunut, peruskoulussa Isojoella 66 %, Kauhajoella 29 % ja Teuvalla 28 % ja Kauhajoen lukiossa 42 % ja Teuvan lukiossa 26 %
oppilaista oli tätä mieltä.
Nuorten kokemus kouluterveydenhoitajalle pääsystä on parantunut peruskoululaisilla Kauhajoella ja huonontunut Isojoella.

Suunnitelman strategiset painopistealueet ovat:
1. Ympäristö on turvallinen sekä sosiaalisesti että fyysisesti ja lasten ja nuorten tarpeet otetaan
huomioon ympäristön suunnittelussa
2. Vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ikätasoisesti
3. Lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä vastaavat vanhemmat ja heitä tuetaan kasvatustehtävässään
4. Palvelut ja palvelujärjestelmä edistävät lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä
ja ennaltaehkäisevät ongelmia
5. Lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia korjaavat palvelut ovat riittäviä, vaikuttavia ja
laadukkaita
Keskeiset kehittämistarpeet, tavoitteet, toimenpiteet, seurantaindikaattorit ja vastuutahot löytyvät matriisista sivuilta 37 – 42.

4

§ 61, SIVLTK 24.11.2015 18:00 / Pykälän liite: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille
Sivu 24

Johdanto
Vuoden 2008 alussa voimaan tulleen lastensuojelulain 12 §:n mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain
(365/1995) 65 §:n mukaista talousarviota ja – suunnitelmaa laadittaessa. Lastensuojelusuunnitelman tulee
kattaa kunnan eri hallintokunnat. Suunnitelman tekeminen toimii myös välineenä eri hallintokuntien välisen yhteistyön kehittämisessä. Kunnissa on vuonna 2013 laadittu hyvinvointikertomukset. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa on huomioitu hyvinvointikertomuksissa asetetut tavoitteet.
Linkit kuntien hyvinvointikertomuksiin:
http://www.kauhajoki.fi/site?node_id=1997
http://www.teuva.fi/e/site?node_id=75
Kaikkien kuntien valmiit suunnitelmat löytyvät osoitteesta:
www.hyvinvointikertomus.fi
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja kuntien yhteinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on laadittu vuosille 2011–2012. Llky:n johtokunta ja kuntien valtuustot ovat hyväksyneet suunnitelman vuonna 2011. Vuonna 2014 nimettiin llky:n ja kuntien yhteinen monialainen johtoryhmä, jonka tehtäväksi tuli lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen.
Monialaisen lapsiperheiden johtoryhmän kokoonpano:
Esko Kiviniitty, sosiaalipalvelujohtaja LLKY, työryhmän puheenjohtaja
Paula Uusi-Hakala, lapsiperheiden sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä, LLKY, työryhmän sihteeri
Arja Aromaa, vs. neuvolan osastonhoitaja, LLKY
Erja Heikinniemi, peruspalvelujohtaja, yhteistoimintalautakunnan edustaja
Teija Paananen, perhepäivähoidon ohjaaja, Karijoki
Kirsi Koski-Säntti, varhaiskasvatusjohtaja, Kauhajoki
Leena Kittilä, varhaiskasvatusjohtaja, Teuva
Paula Kallionpää, vapaa-aikatoimen johtaja, Kauhajoki
Antero Kulonpää, koulutoimenjohtaja, Karijoki
Kirsti Kähärä, terveyspalvelujohtaja, LLKY
Annukka Käkelä, vapaa-aikasihteeri, Teuva
Eija Liikamaa, sivistysjohtaja, Kauhajoki
Pauliina Niemi, sivistysjohtaja, Teuva
Kari Nuuttila, liikelaitoskuntayhtymän johtaja, LLKY
Antti Oikarinen, rehtori, Isojoki
Antti Rajamäki, liikuntasihteeri, Karijoki
Tarja Toivonen, hoitotyönjohtaja, LLKY
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa johtoryhmälle on valmistellut johtoryhmän valitsema työryhmä, jossa olivat mukana: Tarja Toivonen, Arja Aromaa, Kirsi Koski-Säntti, Leena Kittilä, Eija Liikamaa, Lari
Marjamäki, Paula Kallionpää, Päivi Ojala, Erja Heikinniemi, Paula Uusi-Hakala.
Johtoryhmä päätti, että suunnitelma tehdään vuosien 2011–2012 suunnitelman pohjalta vuosille 20152016. Aiempaa suunnitelmaa lyhennetään ja uuteen suunnitelmaan laitetaan tekstiosaan tiedot vain niistä
asioista, jotka ovat edellisen suunnitelman jälkeen muuttuneet.
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1. Suunnitelman tausta ja lähtökohdat
1.1.2008 voimaan tullut lastensuojelulaki on keskeisin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa ohjaava
säädös. Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain ja ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin. (Lastensuojelulaki 417/2007)
Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu. Lastensuojelun lisäksi kunta järjestää lasten ja
nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ehkäisevää lastensuojelua silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana. Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on tuki ja erityinen tuki, jota annetaan
esimerkiksi opetuksessa, nuorisotyössä, päivähoidossa, äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa sosiaali- ja
terveydenhuollossa.
Lastensuojelun keskeisinä periaatteina ovat
1. Lastensuojelun on edistettävä lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia
2. Vanhempien, huoltajien ja muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden tukeminen lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa
3. Lapsen ja perheen ongelmien ehkäisy ja varhainen puuttuminen
4. Ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu
5. Hienovaraisuusperiaate
6. Avohuollon tukitoiminen ensisijaisuus jollei lapsen etu muuta vaadi
7. Jos sijaishuolto on lapsen edun kannalta tarpeen, se on järjestettävä viivytyksettä
8. Sijaishuoltoa toteutettaessa on otettava lapsen edun mukaisella tavalla huomioon tavoite perheen
jälleenyhdistämisestä
Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan 1.4.2015. Lain 9§ mukaan kunnallisten viranomaisten on yhteistyössä
seurattava ja edistettävä lasten ja nuorten hyvinvointia sekä poistettava epäkohtia ja ehkäistävä niiden
syntymistä.
Lastensuojelulain 12 §: n mukaisen suunnitelman tulee sisältää suunnitelmakaudelta tiedot:
1.
2.
3.
4.
5.

Lasten ja nuoren kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta
Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista
Lastensuojelun tarpeesta kunnassa
Lastensuojeluun varattavista voimavaroista
Lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseen käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä
6. Yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä sekä
7. Suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta

Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tulisi olla strateginen toimintaa linjaava sekä konkreettiset
toimet sisältävä toimintaohjelma. Kuntien päättäjien ja johtajien tehtävä on ohjata ja johtaa sekä yhteistyössä kehittää lasten ja nuorten hyvinvointityötä pitkäjännitteisesti ja tavoitteellisesti. Suunnitelmalla on
myös konkreettinen tehtävä. Se sisältää toimet ja kehittämisehdotukset.
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2. Lasten ja nuorten hyvinvointi ja elinolot Suupohjassa
Lastensuojelusuunnitelman tulee lastensuojelulain mukaan sisältää tiedot lasten ja nuorten kasvuoloista ja
hyvinvoinnin tilasta. Lasten ja nuorten hyvinvointityön tulee olla suunnitelmallista ja pitkäjänteistä, jotta
se olisi vaikuttavaa. Suunnitelmallisen työn perustana on kattava ja luotettava tieto lasten ja nuorten
hyvinvoinnista ja elinoloista sekä hyvinvoinnin riskitekijöistä.
Hyvinvointia voidaan kuvata indikaattoreilla, jotka kuvaavat mm. väestörakennetta, väestön elinoloja,
elinympäristöä, terveyttä ja sairastavuutta, elämäntapoja ja elämänhallintaa sekä hyvinvointipalvelujen
toimivuutta.

2.1. TILASTOLLINEN HYVINVOINTITIETO
2.1.1. Väestö ja elinolot
Kuntien asukkaat
2011

2012

2013

Isojoki

2354

2290

2257

Karijoki

1527

1514

1462

Kauhajoki

14191

14167

14081

Teuva

5847

5767

5656

Kuntien väkiluku on vähentynyt kaikissa kunnissa vuosittain.

Lapsiperheet, % perheistä
2010

2011

2012

2013

Koko maa

40,0

39,7

39,5

39,1

Isojoki

36,8

35,1

34,2

32,6

Karijoki

32,1

31,1

30,7

29,7

Kauhajoki

38,6

38,1

37,7

37,4

Teuva

32,5

32,2

32,0

31,8

Lähde: SOTKAnet indikaattoripankki

Lapsiperheiden osuus on pienentynyt kaikissa kunnissa.
Yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiperheistä

Lähde:
SOTKAnetin indikaattoripankki
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Yksinhuoltajaperheiden osuus on kasvanut Kauhajoella ja Teuvalla ja laskenut Isojoella ja Karijoella. Luvut
ovat kuitenkin edelleen alle maan keskiarvon.

Avioeroja 25 – 64- vuotiailla/1000 vastaavanikäistä naimisissa olevaa kohden

Koko maa
Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Teuva

2011
16,6
9,5
4,6
11,4
10.1

2012
16,2
9,8
22,9
12,2
5,8

2013
17,4
10,1
9,5
18,9
14,3

Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki

Avioerojen määrä on kasvanut vuodesta 2011 vuoteen 2013 kaikissa kunnissa. Kauhajoella on vuonna 2013
avioeroja ollut enemmän kuin koko maassa, muissa kunnissa erojen määrä on alle maan keskiarvon.

2.1.2. Työllisyys ja toimeentulo
Työllisyys
Nuorisotyöttömät, % työvoimasta (nuorisotyötön on 15 – 24 vuotias työtön)
Koko maa
Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Teuva

2010
13,0
9,4
8,3
17,7
11,1

2011
11,9
7,0
9,5
15,5
10,1

2012
12,4
12,0
19,7
14,7
10,1

2013
14,6
11,6
11,4
18,5
13,6

Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki ja Tilastokeskus

Nuorisotyöttömyys on kasvanut eniten Kauhajoella ja Teuvalla. Kauhajoella nuorisotyöttömyys on ollut
vuosina 2010- 2013 yli maan keskiarvon. Muissa kunnissa nuorisotyöttömyys on ollut alle maan keskiarvon,
lukuun ottamatta Karijoen vuoden 2012 työttömyyslukua.

Toimeentulo
Lasten pienituloisuusaste on indikaattori, joka ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18vuotiaiden henkilöiden osuuden prosentteina kaikista alueella asuvista alle 18-vuotiaista henkilöistä.
Lasten pienituloisuusaste oli vuonna 2012 koko maassa 14,3; Isojoella 13,5; Karijoella 17,9; Kauhajoella
18,4 ja Teuvalla 17,3.

Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä

Koko maa
Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Teuva

2010
9,0
5,8
9,5
9,8
9,2

2011
8,5
6,5
9,3
9,2
8,4

2012
8,1
6,7
9,2
8,1
7,5

2013
8,1
7,7
8,9
7,9
6,6

Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki
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Toimeentulotukea saavien lapsiperheiden osuus on Isojokea lukuun ottamatta vähentynyt kaikissa kunnissa.

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18 – 24 – vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Koko maa
Kauhajoki
Teuva

2010
3,0
3,7
1,9

2011
2,9
4,2
3,4

2012
3,1
4,5
3,8

2013
3,4
5,5
3,2

Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki

Ikäluokasta toimeentulotukea saa Kauhajoella useampi kuin koko maassa keskimäärin.

2.1.3. Varhaiskasvatus ja koulutus
Varhaiskasvatus
Lasten päivähoidon ja kotihoidontuen osuus %, vuosi 2013

0-6 vuotiKunta
aat, lkm
Isojoki*
108
Karijoki
64
Kauhajoki*
905
Teuva
330
Koko maa
365993

päivähoidossa
(sis.ph:ssa olevat
esioppilaat),
lasten lkm
45
48
565
170
228981

kotihoidon kotihoidon
päivähoidossa, tuen saajat, tuki, %% -osuus
lasten lkm
souus
42
31
29
75
15
23
62
149
16
52
113
34
63
92003
25

Suupohjan kunnista Isojoella lasten osuus päivähoidossa yli 10 % vähäisempää koko maan keskiarvoon verrattuna. Karijoella sen sijaan lasten lukumäärä on yli 10 % suurempi.
*Kauhajoella ja Isojoella esioppilaiden päivähoito toteutetaan osaksi aamu- ja iltapäiväpalveluissa, joten
niiden osuus ei näy näissä luvuissa.

Tilasto tehty vuoden 2013 maalis-, loka- ja joulukuun keskiarvoista päivähoidossa ja kotihoidon tukea saavat
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Koulutus
Koulutustasomittari on Tilastokeskuksen kehittämä mittari, joka lasketaan 20 vuotta täyttäneen väestön
suorittaminen tutkintojen koulutusasteista. Mittari huomioi väestön koulutusasteen mukaan ja tiivistää
tiedot yhdeksi indikaattoriksi. Esim. 252 tarkoittaa 2,5 vuoden koulutusta peruskoulun jälkeen.

Koulutustasomittari
Koko maa
Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Teuva

2010
335
200
205
265
244

2011
340
207
210
268
247

2012
345
210
214
270
250

2013
351
216
217
274
252

Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki

Koulutustaso on kaikissa Suupohjan kunnissa alhaisempi kuin maassa keskimäärin.

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
Indikaattori ilmaisee koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17–24- vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Koulutuksen ulkopuolelle jääneillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ko. vuonna eivät
ole opiskelijoita tai joilla ei ole tutkintokoodia eli ei perusasteen jälkeistä koulutusta.

Koulutuksen ulkop. jääneet 17-24-vuotiaat
%
Koko maa
Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Teuva

2010
11,4
8,7
3,0
9,7
9,0

2011
11,2
8,0
4,4
10,4
9,4

2012
10,8
8,0
4,9
11,7
9,2

2013
9,4
10,6
8,0
10,6
9,3

Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki

Tilaston mukaan koulutuksen ulkopuolelle jääneitä on vähemmän kuin maassa keskimäärin tarkastelujakson alkupäässä, mutta kehitys on ollut tämän jälkeen huolestuttavaa, koska tarkastelujakson lopussa koulutuksen ulkopuolelle jääminen on kasvanut radikaalisti, päinvastoin valtakunnalliseen suuntaukseen.
2.1.4 Terveys
Väestön terveyttä kuvaavia indikaattoreita
Sairastavuusindeksi ilmaisee jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin avulla miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (= 100). Suupohjassa sairastavuusindeksi oli
vuonna 2013 Isojoella 114,4, Karijoella 110,9, Kauhajoella 117,2 ja Teuvalla 104,8. (Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki, Kelan ikävakioitu sairastuvuusindeksi; vrt. indeksit vuonna 2009: Isojoki 114,1, Karijoki 106,8, Kauhajoki 108,5 ja Teuva 99,4).

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 0-15-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä
Indikaattori ilmaisee vuoden lopussa erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuuden 0-15-vuotiailla
prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Yksi henkilö on voinut olla oikeutettu yhteen tai useampaan
erityiskorvausoikeuteen yhdessä tai useammassa eri korvausluokassa. Oikeus erityiskorvaukseen tarkoittaa,
että kyseisellä henkilöllä on jokin vakava ja pitkäaikaista lääkitystä vaativa sairaus.
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Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 0–15 –vuotiaita lapsia on Isojoella enemmän kuin Suupohjassa
tai koko maassa keskimäärin.
Lasten painotilastot

Viidesluokkalaisten painotilasto perustuu terveystarkastusten tietoihin. Yhteensä viidesluokkalaisia oli v.
2014 LLKY:n alueella 249 oppilasta, joista Isojoella 28, Karijoella 8, Kauhajoella 155 ja Teuvalla 58. Paino
on tilastoitu 190 viidesluokkalaiselta oppilaalta (76 %) ja yllä olevassa kuviossa näkyvät jakaumat eri painoluokkiin. Suurin osa (70 – 90 %) viidesluokkalaisista lapsista on kaikissa kunnissa normaalipainoisia, mutta
myös ylipainoisten ja lihavien suhteellinen osuus on aika korkea, varsinkin Kauhajoella. Myös alipainoisia
on Kauhajoella. Jotta lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja myös painon kansanterveydellisestä merkityksestä saataisiin laajempi ja tarkempi kuva, painoja tulisi tarkastella laajemmin eri ikäryhmissä. Viidesluokkalaisten tilastoa voidaan kuitenkin pitää suuntaa antavana.

11

§ 61, SIVLTK 24.11.2015 18:00 / Pykälän liite: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille
Sivu 31
Terveyspalveluja kuvaavia indikaattoreita
Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, lastenpsykiatria / 1000 0–12 -vuotiasta
Indikaattori ilmaisee lastenpsykiatrian avohoitokäynnit vuoden aikana tuhatta 0-12 –vuotiasta kohti.

Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, nuorisopsykiatria / 1000 13–17 -vuotiasta
Indikaattori ilmaisee nuorisopsykiatrian avohoitokäynnit vuoden aikana tuhatta 13–17 -vuotiasta kohti.

Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki

Lasten- ja nuorisopsykiatrian avohoitokäynnit vaihtelevat Suupohjan kuntien alueella. Vuonna 2013 lastenpsykiatrian käyntejä oli Karijoella ja nuorisopsykiatrian käyntejä Isojoella ja Teuvalla hieman enemmän
kuin maassa keskimäärin. Suunta on ollut Kauhajoella hieman laskeva ja Teuvalla, erityisesti nuorisopsykiatrian osalta nouseva.

12

§ 61, SIVLTK 24.11.2015 18:00 / Pykälän liite: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille
Sivu 32
Lähetteiden määrät lasten- ja nuorisopsykiatrialle v. 2014

Yksikkö

Yhteensä

2771 Nuorisopsykiatr. poliklinikka

38

2792 T19 nuorisopsykiatrian osasto

1

3741 Lastenpsykiatrian poliklinikka

22

3743 Pikkulapsipsykiatrinen päiväos

8

Yhteensä

69

Yksikkö

Yhteensä

3744 Syömishäiriöpoliklinikka

3

Lähetteiden syyt vuonna 2009 (viimeiset saatavilla olevat)
Lastenpsykiatria
ADHD 4
Käytöshäiriö 1
Mielialahäiriö 2
Konsultaatio 3
Perhetilanne 1
Itsetuhoisuus 1
Oppimisvaikeudet 2

Nuorisopsykiatria
Masennus 5
Ahdistuneisuushäiriöt 6
Käytöshäiriöt 4
Psykoottisuus 1
Konsultaatio 4
Muut 3

Lähde: Ylilääkäri Seppo Palomäen diat 2010

Lasten- ja nuorisopsykiatrian käynnit, hoitopäivät ja eurot v.2014
(EPSHP:n oma toiminta + ostopalvelut)

Kunta

Avohoito- Hoitokäynnit päivät

Isojoki

120

83

Karijoki

85

25

1 207

239

431

53

1843

400

Kauhajoki
Teuva
Yhteensä

€

114
369
42
492
496
426
172
215
825
502

Ostopalvelut
€
Yht. €

5 087

120
445
44
774
512
846
177
302

29 865

855
367

6 076
2 282
16 420

Kalliin
hoidon
tasaus

Kuntalaskutus
Yht. €

0

120 445

0

44 774

126 622

386 224

18 590

158 712

145 212

710 155
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Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, psykiatria / 1000 18 vuotta täyttänyttä

2011

2012

2013

Koko maa

318

316

311

Isojoki

322

246

250

Karijoki

210

331

324

Kauhajoki

655

608

581

Teuva

600

649

654

Lähde: Sotkanet

Elinympäristö
Elinympäristön turvallisuus
Teuvan kuntaan on valmistunut turvallisuussuunnitelma, joka löytyy osoitteesta:
http://www.teuva.fi/kunta/data/Turvallisuussuunnitelma_2014_kv_12.5.2014.pdf
Muiden kuntien turvallisuussuunnitelmat ovat valmisteilla.
Kuntien hyvinvointisuunnitelmista löytyy tavoitteita ja toimenpiteitä turvallisuuden parantamiselle.
Koulujen ja päiväkotien ym. vastaavien leikkipihojen ja -puistojen kalusteiden ja ympäristön turvallisuus
Isojoella leikkipaikat tarkastetaan kerran vuodessa.
Karijoella leikkipaikkojen ja pihojentarkistukset tehdään teknisen toimen henkilökunnan toimesta
kerran vuodessa esim. koululla ennen koulun alkamista syksyllä. Usein tarkastuksia tehdään lisäksi henkilökunnan pyynnöstä jos epäillään laitteiden kuntoa ilkitöiden tai vastaavien vuoksi.
Kauhajoella talonmiehet tarkastavat keväisin koulujen ja päiväkotien leikkipaikat kirjallisesti dokumentoiden. Samoin kunnallistekniikan puistotyöntekijät tarkastavat yleiset puistoalueiden leikkipaikat ja yleisen
turvallisuuden vähintään kerran vuodessa (keväisin ja/tai syksyisin). Toki näiden leikkipaikkojen tarkastelu
kuuluu ihan heidän jokapäiväiseen työhönkin, kun ollaan kohteilla esimerkiksi leikkaamassa nurmikkoa.
Samoin talonmiehet omilla kiinteistöllään seuraavat leikkivälineidensä kuntoa osana työnkuvaansa.
LLKY:n terveystarkastajat tekee myös pistokoeluonteisesti omia tarkastuksiaan leikkipaikoille, ei kuitenkaan kaikkia kohteita tarkisteta joka vuosi.

LLKY Ympäristöpalvelut
Leikkikenttiä valvotaan kuluttajaturvallisuuslain perusteella. Kun tulee uusi kohde, se käydään katsomassa.
Päiväkodin leikkikenttä, jos se on iltaisin ja viikonloppuisin muille avoinna, kuuluu ymäristöpalvelujen
valvottaviin. Jos taas on aidattu ja pääsy ainoastaan hoitolapsille, niin valvonta kuuluu Aville.
Tarkastuksia tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti; päiväkodit, koulut tarkastetaan 3-5 vuoden välein,
samalla pyritään tarkastamaan näiden leikkialueet.
Jos tulee valituksia tai tietoa onnettomuudesta, silloin käydään katsomassa ko. leikkipaikan.
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Lasten ja nuorten suhde elinympäristöön, ympäristökokemukset
Kauhajoki on ollut tutkimuskohteena kansainvälisen ulottuvuuden omaavassa Urbaani arki -nimisessä Aalto-yliopiston tutkimushankkeessa, jonka kolmesta teemasta yhdessä tutkittiin paikkatietolähtöisesti lasten
ja nuorten arkiliikkumista, hyvinvointia ja ympäristökokemuksia sekä niiden vaikutusta toisiinsa. Samalla
saatiin tietoa ympäristön arvokkaista ja ongelmallisista paikoista lasten näkökulmasta. Tutkimuksen avulla
etsittiin ympäristöstä sellaisia tekijöitä, jotka lisäävät lasten arkiliikkumista tai vastaavasti vähentävät
sitä.
Kauhajoella aloitettiin paikallinen hanke, jonka tavoitteeksi asetettiin em. tutkimuksen tulosten hyödyntäminen Kauhajoen ympäristön ja palveluiden kehittämisessä arkiliikuntaa ja hyvinvointia tukevaksi. Tutkimustulosten perustella tunnistettiin kehittämistarpeita, joihin vastaaminen koskee julkisyhteisöjen ohella myös vapaa-ajan yhteisöjä, vanhempia ja muita kuntalaisia. Tietopakein avulla välitetään tietoa kehittämistarpeista eri toimijoille.
Työryhmä havaitsi aineistoja tarkastellessaan, että Kauhajoen lasten ja nuorten hyvinvointitiedot nostavat
liikunnan ja ympäristön laadun ohella esiin eräitä huolestuttavia aiheita. Aktiivinen, liikkumiseen kannustava elämäntapa voi olla apuna näiden haasteiden selättämisessä, mutta lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen edellyttää muitakin määrätietoisia toimia kuin liikunnan edistämisen.
Lasten ja nuorten alkoholin käyttö on saanut Kauhajoella huolestuttavat mittasuhteet. Tilastojen mukaan
yläasteikäiset nuoret juovat alkoholia humaltuakseen selvästi enemmän kuin koko maan nuoret tai vastaavan kokoisten kaupunkien nuoret keskimäärin. Tilanne on nähtävä vakavana ja pohdittava keinoja juomiskulttuurin vähentämiseen. Työryhmän mielestä tilastotiedot tulee tuoda esiin mm. vanhemmille koulujen
vanhempainilloissa. Alkoholin käyttöön tulee puuttua myös alaikäisille tarkoitetuissa tapahtumissa.
Mielenterveysongelmat näkyvät Kauhajoen tilastoissa niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin ikäryhmissä.
Tilastot tulee avata siten, että ongelmaa voidaan tarkastella yksityiskohtaisesti. Tarkastelussa tulee selvittää, minkä tyyppisiä mielenterveysongelmia esiintyy erityisen paljon Kauhajoella, miten ikä liittyy ongelmiin, mitkä tekijät ovat johtaneet mielenterveysongelmiin ja ovatko palvelut oikeanlaisia ja tehokkaita.
Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä saadaan kohdennettua tehokkaammin, kun ongelma tunnetaan
riittävän yksityiskohtaisesti.
Nuorisotyöttömyys on Kauhajoella verrokkikuntia korkeampi. Työttömyyden torjumiseksi tulee kehittää
keinoja työnantajaryhmien kanssa.
Lasten ja nuorten elämässä vanhempien ja kasvatukseen osallistuvien aikuisten rooli on tärkeä. Vanhemmuutta voidaan tukea ja vahvistaa siten, että muun muassa kasvatukseen liittyvistä yleisistä haasteista ja
myönteisistä keinoista vastata niihin puhutaan enemmän vanhempain illoissa, kasvatuskeskusteluissa ja
ammattikasvattajien keskuudessa. Lasten aktiivisen ja terveen elämän tukemisessa tärkeitä tekijöitä ovat
sekä vanhemmilta saadut liikkumisluvat että rajat ja huolenpito. Myös vanhempien oma esimerkki elämäntavoissa on tärkeää.
Elämäntapaohjauksessa keskeisin ryhmä näyttäisi tilastotietojen valossa olevan ammattioppilaitosten opiskelijat, joiden tupakointi, alkoholin käyttö, vähäinen liikunta ja laittomien päihteiden kokeilut korostuvat
tilastoissa. Työryhmä pohti, onko ammattioppilaitosten nuorille tarjolla heitä houkuttelevia liikuntaaktiviteetteja? Toisaalta elämäntapaohjausta tarvitaan myös aikaisemmin, ennen kuin tavat lähtevät kehittymään epäterveeseen suuntaan.
Urbaani arki luettavissa kokonaisuudessan:
http://www.kauhajoki.fi/tiedostot/liikunta/Urbaani_arki_Kauhajoella.pdf

2.1.5. Lähisuhde- ja perheväkivalta ja rikollisuus
Lähisuhde- ja perheväkivalta
Kauhajoen poliisiasemalta saatujen tietojen mukaan on liikelaitoskuntayhtymän kuntien alueella poliisin
tietojärjestelmään on tilastoitu perheväkivaltaan liittyviä kotihälytyksiä vuosina 2011 – 2014 43 – 56 vuodessa. Poliisin tekemissä lastensuojeluilmoituksissa perheväkivalta oli syynä vuonna 2013 42 ilmoituksessa
ja vuonna 2014 23 ilmoituksessa.
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Perheväkivalta
Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Teuva
Yht.

2009
2
4
38
12
56

2010
5
0
30
20
55

2011
4
3
32
35
74

2012
25
3
44
50
122

2013
22
7
41
36
106

2014
3
9
53
23
88

Lähde: Poliisin tietojärjestelmä

Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset.
Indikaattori ilmaisee poliisin tietoon tulleiden kaikkien huumausainerikosten osuuden tuhatta asukasta
kohti.

Kauhajoki
Teuva
Koko maa

2010
2,5
1,0
3,7

2011
3,8
1,2
3,8

2012
1,8
2,4
3,7

2013
4,8
2,7
4,3

Lähde: Sotkanet indikaattoripankki

Huumausainerikokset ovat Kauhajoella vuonna 2013 olleet yli maan keskiarvon. Teuvalla rikosten määrä on
noussut vuodesta 2010 alkaen vuosittain, mutta on alle maan keskiarvon.

Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1000 asukasta
Indikaattori ilmaisee poliisin tietoon tulleiden väkivaltarikosten osuuden tuhatta asukasta kohti. Kyseessä
ovat sellaiset väkivaltarikokset, joista on tehty rikosilmoitus, rangaistusvaatimusilmoitus tai annettu
rikesakko. Suuri osa rikoksista ei tule poliisin tietoon. Rikokset kirjataan tekopaikan mukaan.
2009

2010

2011

2012

2013

Isojoki

2,1

2,5

3,0

9,6

7,1

Karijoki

1,3

2,0

3,9

7,3

0,7

Kauhajoki

8,5

7,1

5,4

6,8

5,8

Teuva

2,2

2,9

4,4

4,0

3,9

Koko maa

6,7

6,6

7,0

7,5

7,0

Lähde: Sotkanet indikaattoripankki

Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä vaihtelee vuosittain ja on kunnissa pääsääntöisesti alle maan
keskiarvon.
Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset ovat Sotkanetin indikaattoripankin tietojen mukaan Karijoella ja Teuvalla alle maan keskiarvon, Kauhajoella ja Isojoella yli maan keskiarvon.
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2.1.6. Lastensuojelun tarve
Lastensuojeluasia tulee vireille pääasiassa lastensuojeluilmoituksen kautta.
Lastensuojeluilmoitusten lukumäärät 2011 – 2014
Isojoki

Karijoki

Kauhajoki

Teuva

Yhteensä

2011

43

22

283

80

428

2012

36

17

248

107

408

2013

32

22

188

143

385

2014

17

6

294

90

407

Lähde: THL lastensuojelutilastot

Lastensuojeluilmoitusten syyt liikelaitoskuntayhtymässä vuonna 2010 ja 2014

Lähde:
SOTKAnetin indikaattoripankki

Yleisimmät yksittäiset syyt lastensuojeluilmoituksissa vuonna 2014 olivat vanhemman päihteiden käyttö,
lapsen päihteiden käyttö, lapsen koulunkäyntivaikeudet ja perheväkivalta.
Lastensuojeluilmoitusten tekijät
Lastensuojeluilmoituksia vuonna 2014 teki eniten koulu (68 kpl). Seuraavaksi eniten ilmoituksia tuli sosiaalipäivystyksestä (67 kpl), poliisilta (55 kpl) ja anonyymilta ilmoittajalta (51 kpl).
Lastensuojelun avohuolto
Avohuollon piirissä olleet lapset Isojoella, Karijoella, Kauhajoella ja Teuvalla vuosina 2011-2014
Vuosi

Isojoki

Karijoki

Kauhajoki

Teuva

2011

40

21

260

106

2012

28

17

262

103

2013

28

24

266

105

2014

29

9

248

107
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Vuonna 2013 maaseutumaisissa kunnissa avohuollon piirissä olevien lasten lukumäärä oli 6,2 %, taajaan
asutuissa kunnissa 6.1 %, kaupunkimaisissa 7,9 % ja koko maassa keskimäärin 7,3 % kaikista 0-20- vuotiaista
lapsista.
Vastaava luku oli Isojoella 7,7 %, Karijoella 10 %, Kauhajoella 8,3 % ja Teuvalla 8,7 %. Kaikissa kunnissa
luvut ovat yli maan keskiarvon.
Lastensuojelun sijaishuolto
Kauhajoella lasten sijoitukset kodin ulkopuolelle ovat kääntyneet laskuun vuonna 2001. Vuonna 2013 oli 017 –vuotiaista lapsista oli sijoitettuna kodin ulkopuolelle maaseutumaisissa kunnissa 0,8 %, taajaan asutuissa kunnissa 0,8 %, kaupunkimaisissa kunnissa 1,3 % ja koko maassa 1,2 %. Kauhajoella vastaava luku oli 0,7
%. Muista kunnista vastaavaa lukua ei ole saatavilla.

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Lähde:
SOTKAnetin indikaattoripankki

2.2. KOULUTERVEYSKYSELYT
Isojoki, Kauhajoki ja Teuva olivat mukana vuonna 2013 toteutetussa kouluterveyskyselyssä. Opettajan
ohjaama luokkakysely tehdään kunnan kaikkien peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaille sekä lukioiden 1.
ja 2. vuosikurssien opiskelijoille.

Seuraavaan on koottu eräitä kouluterveyskyselyn tietoja vuodelta 2013, suluissa on vastaava tieto vuodelta 2011
Peruskoulun 8-9- luokkalaiset
Vähintään yksi vanhempi työttömänä vuoden aikana
Vanhemmat eivät aina tiedä viikonloppuiltojen olinpaikka
Koulun fyysisissä työoloissa puutteita
Vaikeuksia opiskelussa
Ei yhtään läheistä ystävää

Isojoki
% oppilaista
26(28)

Kauhajoki
% oppilaista
29(31)

Teuva
% oppilaista
28(33)

E-P
% oppilaista
28

26(28)

28(28)

21(28)

32

50(56)
25(26)
14(5)

34(71)
28(29)
5(8)

62(72)
40(22)
7(7)

50
31
8
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Terveydentila keskinkertainen tai huono
Ylipainoa
Hakenut apua masentuneisuuteen ammattiauttajalta
Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaaajallaan korkeintaan 1 tunti viikossa
Tupakoi päivittäin
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran
Toistuvasti rikkeitä vuoden aikana
Vaikea päästä koululääkärin vastaanotolle
Vaikea päästä kouluterveydenhoitajan
vastaanotolle
Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa
Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat

25(23)
17(24)
19(-)

15(18)
20(21)
12(-)

17(14)
20(19)
22(-)

15
19
17

36(44)

33(38)

36(39)

36

12(9)
23(24)

13(15)
25(31)

18(22)
24(13)

15
14

5(2)
19(15)
66(67)
49(28)

6(6)
16(25)
29(44)
3(41)

1(5)
23(21)
28(21)
11(6)

5
17
33
11

21(20)
8(7)

17(27)
3(8)

21(13)
8(10)

17
7

Kauhajoki
% oppilaista
22(13)

Teuva
% oppilaista
38(25)

E-P
% oppilaista
24

Vähintään yksi vanhempi työttömänä vuoden aikana
Vanhemmat eivät aina tiedä viikonloppuil22(19)
17(18)
tojen olinpaikka
Koulun fyysisissä työoloissa puutteita
30(18)
27(28)
Vaikeuksia opiskelussa
33(31)
23(30)
Ei yhtään läheistä ystävää
4(8)
6(5)
Terveydentila keskinkertainen tai huono
16(15)
17(15)
Ylipainoa
19(12)
18(13)
Hakenut apua masentuneisuuteen ammat- 24(-)
17(-)
tiauttajalta
Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa29(28)
33(28)
ajallaan korkeintaan 1 tunti viikossa
Tupakoi päivittäin
8(4)
9(5)
Tosi humalassa vähintään kerran kuukau27(24)
21(23)
dessa
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran 9(4)
2(3)
Toistuvasti rikkeitä vuoden aikana
9(7)
4(10)
Vaikea päästä koululääkärin vastaanotolle
42(50)
26(33)
Vaikea päästä kouluterveydenhoitajan
22(28)
10(3)
vastaanotolle
Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana
19(28)
15(10)
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa
1(2)
0(0)
Yksityiskohtaisemmat tulokset kouluterveyskyselystä löytyvät liitteestä.

31
35
33
6
14
18
16
27
8
21
7
7
36
13
12
2

19

§ 61, SIVLTK 24.11.2015 18:00 / Pykälän liite: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille
Sivu 39

2.3. HENKILÖSTÖMITOITUKSIA JA KUSTANNUSTIETOJA
Seuraavaan taulukkoon on koottu tiedot llky:n ja kuntien lasten kanssa työskentelevä
henkilöstöresurssi 31.12.2014

Seuraavaan taulukkoon on koottu tiedot llky:n ja kuntien lasten kanssa työskentelevän henkilöstön
työpanos/henkilötyövuodet
Kauhajoki

Teuva

Isojoki

Karijoki

yht.

Äitiys- ja lastenneuvolan, kouluterveyshuollon henkilöstö

7,1

2,7

1,1

0,6

11,5

Varhaiskasvatushenkilöstö
- päivähoito, esiopetus

115,4

51

13

12

Alku- ja erityisopetuksen henkilöstö

37

16

6

2

Koululaisten ap/ip-kerhotoiminnan henkilöstö
Perhetyön ja lastensuojelun henkilöstö
-henkilöstö toimii tarpeen mukaan yli kuntarajojen

22,9

2

1

1

13

3

1,5

0,5

19

Perheneuvolan henkilöstö palvelee kaikkia kuntia

-

-

-

-

5

Seurakunnan lapsi- ja perhetyön henkilöstö

6

2

1

1

10

Oppilaat / kuraattori
Isojoki
Isojoella on yhteinen kuraattori Honkajoen kanssa.
Isojoella oppilaita perusopetuksessa 198 / kuraattori 2 päivää viikossa
Karijoki
Oppilaita peruskouluissa 1- 6 – luokilla on 59. Koulukuraattorin palvelut ovat työn alla.
7- 9 – luokkien opetus on Kristiinankaupungissa.
Kauhajoki
Oppilaiden määrä esi- ja perusopetuksessa 1487 ja lukiossa 238
Koulukuraattoreita 3, Koulupsykologipalvelut ostopalveluina
Yhteensä Kauhajoella 1725 oppilasta / 3 kuraattoria = 575 oppilasta / kuraattori
Lisäksi toisen asteen koulutuksessa(ammatillinen koulutus) työskentelee oma kuraattorinsa. 891 opiskelijaa/ kuraattori.
Mitoitus yhteensä kaikille kuraattoreille: esi ja po 1487 + lukio 238 + ammatillinen 891 =2616 oppilasta/opiskelijaa/ 4 kuraattoria = 654 oppilasta/opiskelijaa per kuraattori.
Teuva
Teuvalla yhtenäiskoulussa on oppilaita 452 ja lukiossa 82, kahdella kyläkoululla on oppilaita yhteensä 85.
Kuraattori on koulujen käytettävissä 5 päivää viikossa.
Lastensuojelu

Asiakkaat/sosiaalityöntekijä
Asiakasmäärät vaihtelevat 30 – 40 lasta/sosiaalityöntekijä.
Kustannuksia
Kustannuksista seurataan sosiaalitoimen ja terveystoimen, erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun kustannuksia.
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Sosiaalitoimen nettokustannukset euroa/asukas
Isojoki

Karijoki

Kauhajoki

Teuva

Koko maa

2010

1731

1371

1534

1448

1505

2011

2009

1579

1647

1594

1589

2012

2250

1769

1777

1826

1690

2013

2241

1731

1917

1868

1763

Terveystoimen nettokustannukset euroa/asukas
Isojoki

Karijoki

Kauhajoki

Teuva

Koko maa

2010

2164

1762

1792

1816

1598

2011

2375

1887

1980

2239

1683

2012

2441

2079

2040

2251

1754

2013

2539

2425

2096

2507

1832

Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki

Lastensuojelun kustannukset vuonna 2010, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva yhteensä:

Avohuolto
Perhehoito
Laitoshoito
Yht.

Isojoki
32 053 e
43 123 e

Karijoki
10 225 e
33 769 e

Kauhajoki
302 518 e
74 418 e
1 713 328 e

Teuva
82 476 e
22 777 e
177 842 e

Yhteensä
427.498 e
97.195 e
1. 968. 062
2.492.755

Lastensuojelun kustannukset vuonna 2014, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva yhteensä:

Avohuolto
Perhehoito
Laitoshoito

Isojoki
16 077
288 361

Karijoki
50 192
60 861

Kauhajoki
378 268
320 859
785 430

Teuva
145 042
24 887
344 915

Yhteensä
589.579
345. 746
1.478.387
2.413.712

Lapsiperheiden sosiaalityön kustannukset kokonaisuudessaan llky:n alueella olivat vuonna 2010 3.512.027
euroa.
Lapsiperheiden sosiaalityön kustannukset kokonaisuudessaan llky:n alueella olivat vuonna 2014 3.662.773
euroa.

3. Lasten ja nuorten palvelut Suupohjassa
Lasten ja nuorten hyvinvointipalvelut on kuvattu tarkasti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa
2011-2012. Tähän uuteen suunnitelmaan on koottu lyhyt kuvaus palveluista ja keskeiset muutokset ja
uudet palvelut edellisen suunnitelman jälkeen.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma löytyy llky:n nettisivuilta osoitteesta
http://www.llky.fi/tiedostot/sosiaali/Hyvinvointisuunnitelma_20112012_korjattu250112.pdf
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3.1. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT, TUKEVAT JA ONGELMIA EHKÄISEVÄT PALVELUT
3.1.1. Neuvolapalvelut
Neuvolatyö on yhdistettyä perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvolatyötä, jossa entistä paremmin pyritään määräaikaistarkastusten lisäksi tukemaan koko perheen hyvinvointia unohtamatta isiä. Perheen hyvinvoinnin kannalta vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen ovat ensiarvoisen tärkeitä.
Neuvolassa painotetaan ennaltaehkäisevää työtä. Perheelle pyritään antamaan apua jo silloin, kun huolet
ovat pieniä. Perhevalmennus tukee ja vahvistaa vanhempia niin, että arki vauvan kanssa sujuisi mahdollisimman hyvin.
Neuvolan perhetyöntekijät auttavat ja tukevat perheitä arjen sujuvuudessa ja vanhemmuudessa. Perhettä
tuetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vahvistamalla sen omia voimavaroja.

3.1.2. Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus on lapsen eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. Vanhemmilla on lastensa ensisijainen
kasvatusoikeus ja kasvatusvastuu ja yhteiskunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut tukevat lapsen kotikasvatusta.
Yhteiskunnan järjestämää, valvomaa ja tukemaa julkista varhaiskasvatustoimintaa toteutetaan päivähoidon eri toimintamuodoissa ja esiopetuksessa. Päivähoidon tasavertaisia toimintamuotoja ovat perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, lapsen kotona tapahtuva hoito sekä päiväkotihoito. Avointa varhaiskasvatustoimintaa on tarjolla kunnan, seurakunnan ja eri järjestöjen järjestämänä päivä- ja perhekerhoissa sekä
avoimessa päiväkodissa.
Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjataan valtakunnallisen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman
pohjalta laadituilla kunnan omilla kuntakohtaisilla, yksikkökohtaisilla ja yksilökohtaisilla varhaiskasvatusja esiopetussuunnitelmilla.
Varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavia kasvatuspäämääriä ovat
•

HENKILÖKOHTAISEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
Luodaan perusta sille, että kukin lapsi voi toimia ja kehittyä omana ainutlaatuisena persoonana kunnioittaen jokaisen yksilöllisyyttä.

•

TOISET HUOMIOON OTTAVIEN KÄYTTÄYTYMISMUOTOJEN JA TOIMINTATAPOJEN VAHVISTAMINEN
Lapsi suhtautuu myönteisesti itseensä, toisiin ihmisiin, erilaisiin kulttuureihin ja ympäristöönsä. Lapsi
oppii ottamaan muita huomioon ja välittämään toisistaan.

•

ITSENÄISYYDEN ASTEITTAINEN LISÄÄMINEN
Lapsi saa taitojensa ja kykyjensä mukaisesti oppia huolehtimaan itsestään ja läheisistään, ja tehdä itseään koskevia päätöksiä ja valintoja. Lapsi saa iloita oppimisestaan ja saa oppia omatoimisuutta niin,
että huolenpito ja turva ovat koko ajan lähellä.

Varhaiskasvatuspalvelut ovat seutukunnan kunnissa siirtyneet sivistystoimen alaisuuteen jo vuonna 2009.
Päivähoitoa järjestetään kaikissa kunnissa perhepäivähoidossa, päiväkodeissa (Isojoki 1, Karijoki 1, Kauhajoki 4, Teuva 2) ja ryhmiksissä (Karijoki 2, Kauhajoki 1, Teuva 4) sekä yksityisessä päivähoidossa palvelusetelillä (Kauhajoki).
Esiopetusta järjestetään sekä päiväkotien yhteydessä että kouluilla toimivissa esiopetusryhmissä.
Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään sekä varhaiskasvatuksessa (Isojoki, Karijoki, Teuva) että perusopetuksen vastuualueella (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki). Toiminta on tarkoitettu lähinnä 1-2 –luokkalaisille,
mutta toimintaan voivat osallistua myös esioppilaat (Karijoki, Kauhajoki)
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Avoimen varhaiskasvatuksen palveluita kunnissa järjestävät kunta (Kauhajoella perhetupa Soffa) sekä kolmannen sektorin toimijat (mm. seurakunnat, urheiluseurat, MLL).
Lasten päivähoidosta annetun lain mukaan kunnan käytettävissä tulee olla erityislastentarhanopettajan
palveluja lasten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti (PhL muutos 22.12.2006/1255).
Seutukunnassa työskentelee kolme kiertävää erityislastentarhanopettajaa, joista kaksi Kauhajoella ja yksi
Teuvalla. Teuvan kiertävän erityislastentarhanopettajan palveluita myydään Karijoelle. Isojoella erityislastentarhanopettajan palvelut hoidetaan yhteistyössä koulun kanssa. Lisäksi Kauhajoella toimii yksi integroitu erityispäivähoitoryhmä, jossa työskentelee erityislastentarhanopettaja
Erityislastentarhanopettajan palvelut ovat kaikkien kunnan alle kouluikäisten lasten käytettävissä. Yhtä
kiertävää erityislastentarhanopettajaa kohti on keskikäärin 470 lasta.
Kunnissa toimii moniammatillisia työryhmiä, joissa varhaiskasvatuksen lisäksi on jäseniä mm. lastenneuvolasta, lastensuojelusta ja perhetyöstä ( Isojoella Monni, Karijoella RÄPYLÄ, Teuvalla VARSO. Kauhajoella
tehdään asiakaskohtaista työtä tarvittavien viranhaltijoiden kanssa).
Lisätietoja kuntien varhaiskasvatuspalveluista löytyy kuntien nettisivuilta;
Isojoki www.isojoki.fi  opetus ja varhaiskasvatus
Karijoki www.karijoki.fi  opetus ja varhaiskasvatus
Kauhajoki www.kauhajoki.fi/varhaiskasvatus
Teuva www.teuva.fi  varhaiskasvatus
3.1.3. Ennaltaehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotiapu
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän alueella on kaikissa kunnissa saatavilla neuvolan perhetyön
palvelua. Neuvolan perhetyötä tekee kolme perhetyöntekijää.
Perhetyön avulla vahvistetaan perheen omia voimavaroja selviytyä arjesta. Ennaltaehkäisevä perhetyö on
suunnitelmallista ja tavoitteellista, lyhytkestoista tukea perheelle perheen kotona.
Lapsiperheiden kotipalvelu on otettu llky:ssä käyttöön uutena palveluna 1.3.2014 lukien. Palvelu on toteutettu palvelusetelin avulla.
Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain 21§ mukaista sosiaalipalvelua. Se on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää arjessa selviytymisen
tukemista. Tämä tapahtuu auttamalla, tukemalla ja opastamalla perhettä lasten- ja kodinhoidossa.
3.1.4. Koulujen oppilashuolto
1.8.2014 tuli voimaan uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013). Lain mukaan opiskeluhuollolla
tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa on sekä perusopetuslaissa tarkoitettu oppilashuolto että lukiolaissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu opiskelijahuolto.
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman on oltava opiskelijahuollon osuus, mikä on tässä suunnitelmassa huomioitu.
Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon siten kuin tässä
laissa säädetään.
Isojoen oppilashuolto
Koulutuksen järjestäjäkohtaisen opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja
arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä. Isojoella tällainen ryhmä on aikaisemman
käytännön mukainen laajennettu oppilashuoltoryhmä.
Oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa monialainen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä. Sen toimintaa johtaa rehtori ja jäseniä ovat koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, oppilaanohjaaja, erityisopettajat sekä oppilaskunnan ja vanhempainyhdistyksen edustajat. Tarvittaessa myös muita asiantuntijoita voidaan kutsua paikalle.
Yksittäisen opiskelijan tai tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryh-
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mässä. Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan, tai, ellei hänellä
ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella. Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön.
Karijoen oppilashuolto
Karijoella oppilas- ja opiskeluhuollon työtä ohjaa kunnan yhteinen ohjausryhmä, jossa edustettuina ovat
eri hallintokunnat. Ohjausryhmän perustehtävä on seurata, suunnitella, kehittää ja arvioida alueen lasten
ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin sekä psykososiaalisen hyvinvoinnin toteutumista koko koulupolkujatkumolla. Painopiste on ennakoivassa kehittämistyössä. Kokoonkutsujana toimii sivistysjohtaja.
Koulujen oppilashuoltoryhmissä käsitellään koulun, luokan ja henkilökunnan tasolla yhteisöllisen tuen tarvetta. Oppilashuoltoryhmien keskeisenä tehtävänä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen
sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Karijoen esiopetuksen sekä Karijoen koulun oppilashuoltoryhmät kokoontuvat vähintään kaksi kertaa vuodessa tai aina tarvittaessa. Esiopetuksen oppilashuoltoryhmään kuuluvat esiopettaja, erityisopettaja, neuvolan terveydenhoitaja ja tarvittaessa alkuopettaja, psykologi ja kuraattori. Oppilashuoltoryhmään Karijoen koulussa kuuluvat rehtori, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja ja tarvittaessa luokanopettaja, psykologi ja kuraattori.
Yksittäisen lapsen tai nuoren asioita käsitellään erikseen koottavassa asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijaryhmään osallistuvat vain ne henkilöt, joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu. Oppilashuoltoryhmällä on oltava valmius kokoontua tilanteen niin vaatiessa. Yksilökohtaisen asiantuntijaryhmän koollekutsuja toimii se opetushenkilöstön tai oppilashuoltohenkilöstön edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa
huoltajan suostumukseen, koska yhteistyö kodin kanssa on toimivan huolenpidon lähtökohta ilman poikkeuksia.
Kauhajoen oppilashuolto
Katso Kauhajoen kaupungin oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelma - Hyvinvointia kaikille, joka perustuu
lakiin 1287/2013.
Oppilas- ja opiskelijahuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen
oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat terveydenhuoltolaissa ((1326/2010) tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa (683/1983) tarkoitettu kasvatuksen tukeminen. Yksittäistä oppilasta koskevien tarvittavien oppilashuollollisten tukitoimien suunnittelussa tulee kuulla lasta tai nuorta
ja huoltajaa. Keskeistä tiedonvälityksessä on yhteistyö oppilaan tai opiskelijan ja hänen huoltajansa kanssa. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010,
1287/2013 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki).

Oppilas- ja opiskelijahuollon toiminta on osa arkea ja perustoimintoja, johon kuuluvat ennakoiva ja kriisityö, huolen puheeksi ottaminen sekä ongelmiin puuttuminen. Koulussa tätä työtä johtaa yksikön johtaja.
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Teuvan oppilashuolto
Oppilas- ja opiskeluhuollon yleistä suunnittelua, kehittämistä, ohjausta ja arviointia varten on perustettu
opiskeluhuollon ohjausryhmä. Ohjausryhmän jäseniä ovat sivistysjohtaja, Teuvan yhtenäiskoulun rehtori ja
apulaisrehtori, Perälän ja Äystön koulujen rehtorit, lukion rehtori, päiväkodin johtaja/esiopetuksesta vastaava viranhaltija, erityisopetuksen pedagoginen vastaava, koulukuraattori, vastaava kuraattori sekä kou-
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luterveydenhoitaja tai koululääkäri. Kokouksiin kutsutaan tarvittaessa muita asiantuntijajäseniä käsiteltävien aiheiden mukaan. Ryhmä vastaa mm. kunnan opiskeluhuollon omavalvonnasta.
Kyläkouluilla ja esiopetuksessa oppilashuoltoryhmät kokoontuvat vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa,
pääsääntöisesti siis kerran syys- ja kerran kevätlukukaudella. Tämän lisäksi kokoonnutaan aina tarvittaessa
akuuttien oppilasasioiden käsittelyä varten, tällöin kutsutaan paikalle tarvittavat henkilöt.
Yhtenäiskoululla oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu kerran viikossa ”pienellä ryhmällä” ja kaksi kertaa
lukuvuodessa laajennetulla oppilashuoltoryhmällä.
Laajennettuun ryhmään kuuluvat rehtori, terveyskeskuspsykologi, koulupoliisi sekä seurakunnan, nuorisotoimen että sosiaalitoimen edustajat.
Ala- ja yläkoululla toimii oma oppilashuoltoryhmä kummallakin.
Varhaiskasvatuksessa toimii koulujen oppilashuoltoryhmiä vastaava moniammatillinen VARSO-työryhmä
noin kerran kuukaudessa.
Jos mahdollista oppilashuoltoryhmän kokouksessa sovitaan aina seuraava kokoontumisaika tai syyslukukauden alussa sovitaan säännölliset kokoontumisajat koko lukuvuodelle.
Kyläkouluilla oppilashuoltoryhmään kuuluvat koulun rehtori, erityisopettaja, luokanopettaja, kuraattori ja
terveydenhoitaja. Yhtenäiskoulun oppilashuoltoryhmiin kuuluvat rehtori, erityisopettajat, terveydenhoitaja ja koulukuraattori. Yläkoululla lisäksi opo ja luokanvalvoja, alakoululla luokanopettaja. Päiväkodin esiopetusryhmien oppilashuoltoryhmään kuuluvat päiväkodinjohtaja, lastentarhanopettaja, erityisopettaja,
terveydenhoitaja ja terveyskeskuspsykologi. Luokanopettaja ja muut opettajat tai koulunkäyntiavustajat
kutsutaan ryhmään silloin, kun käsitellään oppilasasioita, jotka liittyvät heidän työhönsä. Vanhemmat
kutsutaan aina tarvittaessa.
Erikseen kutsutusti oppilashuoltoryhmän kokouksiin voi osallistua myös muita koulun yhteistyötahoja.

3.1.5. Perusterveydenhuolto
Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät ja ongelmia ehkäisevät palvelut
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ehkäisy toteutuu perusterveydenhuollossa pääsääntöisesti neuvolatoimintojen yhteydessä terveydenhoitajan, lääkärin ja perheen yhteistyönä, ja osana
lakisääteisiä, määräaikaisia terveystarkastuksia (neuvola-asetus 380/2009). Toiminnassa painotetaan varhaista tukea, ennaltaehkäisyä ja terveyden edistämistä sekä terveyshyötymallin mukaista ideologiaa mm.
pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisy ja hoito nimetyn vastuu-/yhteyshenkilön ja moniammatillisten tiimien avulla, perheitä tukien ja myös omavastuu huomioiden. Lisäksi hyödynnetään mm. laajennettua perhevalmennusta, Neuvokas-perhekorttia, Suupohjan kotiunikoulumallia ja ennalta ehkäisevän perhetyön mallia. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa yhtenä painopistealueena on psyykkinen hyvinvointi yhteistyössä opettajien, psykologin ja koulukuraattorin kanssa.
3.1.6. Perheneuvola
Perheneuvolan palvelurakennetta muutettiin vuoden 2014 alusta niin, että yksi sosiaalityöntekijän virka
muutettiin psykologin viraksi. Uusi psykologi työskentelee puolet työajastaan Kauhajoen alakoululaisten
koulupsykologina. Muiden kuntien kouluille koulupsykologin palvelut järjestetään tarvittaessa perheneuvolan ja perusterveydenhuollon psykologin kautta.

3.1.7. Lasten ja nuorten terapiapalvelut

Liikelaitoskuntayhtymän tuottamien palvelujen lisäksi alueen lapsille ja nuorille on tarjolla yksityisten
ammatinharjoittajien terapiapalveluita, joita ovat puhe- ja toimintaterapia sekä fysioterapia. Palvelut
edellyttävät maksusitoumusta.
Suupohjan alueella toimii kaksi yksityistä puheterapeuttia.
Toimintaterapian palveluita Suupohjan alueella tarjoaa Terapiina ky.
Fysioterapia palveluita tarjoaa LLKY:n fysioterapia ja Tähti Fysio Sari Varala.
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3.1.8. Kehitysvammahuollon palvelut ja lasten kuntoutusohjaus
Lasten kuntoutusohjaus
Liikelaitoskuntayhtymän alueella toimii 2 kuntoutusohjaajaa, jotka antavat palveluja alle kouluikäisille
lapsille. Edellisessä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa tavoitteeksi asetettiin kuntoutusohjaajan
palvelujen saaminen myös koululaisille. Kuntoutusohjaajan toimi täytettiin vuonna 2012. Vuonna 2014
kouluikäisten kuntoutusohjaajan palkkaan ei enää varattu määrärahaa eikä toimeen valittu työntekijää.
3.1.9. Perheoikeudelliset palvelut
Perheoikeudellisiin palveluihin kuuluvat isyysasiat, sopimukset lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta,
elatussopimukset, selvitykset käräjäoikeudelle lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta ja adoptioasiat.
Liikelaitoskuntayhtymän lastenvalvojan palvelut ovat lähipalvelua, joita asukkaat saavat oman kuntansa
toimipisteessä.
Vuoden 2014 lukuja:
Isyyden vahvistaminen: Isojoki 4, Karijoki 1, Kauhajoki 77, Teuva 21.
Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen vahvistaminen: Isojoki 5, Karijoki 4, Kauhajoki
149, Teuva 21.
Elatussopimuksen vahvistaminen: Isojoki 12, Karijoki 9, Kauhajoki 175, Teuva 52.
Llky:ssä tehtiin vuonna 2014 4 olosuhdeselvitystä käräjäoikeudelle.

3.1.10. Sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut
Uuden sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut
Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) vahvistaa peruspalveluja ja vähentää sitä kautta korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä järjestämällä sosiaalipalveluja muiden
peruspalvelujen yhteydessä. Koska korjaavien toimenpiteiden tarve ei vähene välittömästi, uudistuksen
toteuttamiseen on varattu valtionosuutta. Laki myös edellyttää, että kunnat varaavat riittävät resurssit
uudistuksen toteuttamiseen ja että kuntalaisille kerrotaan selkeästi, mihin heillä on oikeus ja mistä palveluja ja apua voi hakea.
Sosiaalipalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta.
Kunnilla on velvollisuus tiedottaa asukkaille sosiaalipalveluista. Kuntien tulee ilmoittaa selkeästi, mistä
palveluja voi hakea.
Sosiaalipalvelujen järjestäminen
Jokaisella kunnan asukkaalla on oikeus saada maksuttomia sosiaalipalveluja, jos hänen oikeutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon on vaarantunut.
Palvelutarpeen arviointi ja asiakkuus
Mahdollisessa sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä tehdään palvelutarpeen arviointi yhdessä asiakkaan kanssa. Arviointi sisältää yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta. Asiakkuus päättyy, kun sosiaalihuollon järjestämiselle ei ole enää perustetta.
Tuen tarpeet ja tukimuodot
Sosiaalipalvelujen tarjoama tuki voi olla muodoltaan tilapäistä, jatkuvaa ja toistuvaa tai pysyvää ja pitkäaikaista.
Lapsiperheiden kotipalvelu
Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Kotipalvelu toteutetaan aina yhteistyössä perheen kanssa.
Perhetyö
Kokonaisvaltaisen, suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen perhetyön tarkoituksena on perheen voimavarojen
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vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen. Perhetyön avulla tuetaan erityistä tukea tarvitsevien
lasten ja nuorten terveyttä ja kehitystä.
Tukihenkilöt ja -perheet
Tukihenkilön- tai perheen avulla tavoitteena on turvata lapsen terveyttä ja kehitystä, mikäli jollakin perheenjäsenellä on pitkäaikainen sairaus, vamma tai perheessä on muu vastaavanlainen tilanne.
Kasvatus- ja perheneuvonta
Kasvatus- ja perheneuvonnalla tarkoitetaan asiantuntija-avun antamista kasvatus- ja perheasioissa sekä
lapsen myönteistä kehitystä edistävää sosiaalista, psykologista ja lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa.
Apua ja tukea asunnon tai asumisen järjestämiseen
Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai
asumisensa järjestämisessä. Asumispalvelujen avulla järjestetty asuminen voi olla muodoltaan tilapäistä,
tuettua, palveluasumista tai tehostettua palveluasumista.
Nuorten sosiaalityö ja ohjaus
Sosiaalihuollossa nuorella tarkoitetaan 18–24-vuotiasta henkilöä. Sosiaalihuollon on järjestettävä nuorille
neuvontaa, ohjausta ja sosiaalista kuntoutusta.
Sosiaalinen kuntoutus
Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksena on sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen, syrjäytymisen torjuminen ja osallisuuden edistäminen. Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista
esimerkiksi työ- tai opiskelupaikkaan.
Päihde- ja mielenterveystyö sosiaalipalveluina
Päihdetyöllä tuetaan päihteettömyyttä, vähennetään päihteidenkäytön riskitekijöitä ja vahvistetaan henkilön voimavaroja ja hyvinvointia. Mielenterveystyön tavoitteena on vahvistaa mielenterveyttä suojaavia
tekijöitä sekä poistaa ja vähentää vaarantavia tekijöitä.
Perheasioiden sovittelu
Perheasioiden sovittelun tarkoituksena on antaa apua ja tukea silloin, kun perheessä esiintyy ristiriitoja.
Sovittelu on tarkoitettu lapsiperheille, joissa vanhemmat miettivät eron mahdollisuutta tai perheille, joissa vanhemmat ovat jo eronneet ja perhe pyrkii sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen.
Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta
Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonnan tarkoitus on, että tapaamisoikeus toteutuu lapsen
edun mukaisesti. Kyseessä voi olla valvottu vaihto, tuettu tapaaminen tai valvottu tapaaminen.
Lähde: STM kuntainfo 4/2015; THL ja kasvunkumppanit verkkosivut

3.1.11. Aikuissosiaalityön palvelut lapsiperheiden aikuisille
Aikuissosiaalityön perustehtävänä on yhteistoiminta-alueen aikuissosiaalityön palvelujen järjestäminen
tasa-arvoisesti yhteistoiminta-alueen asukkaille. Aikuissosiaalityössä tehdään ennaltaehkäisevää, tavoitteellista, pitkäjänteistä ja moniammatillista työtä taloudellisen ja /tai sosiaalisen tuen ja palvelun tarpeessa olevien asiakkaiden kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistämiseksi.
Lisätietoja aikuissosiaalityön palveluista löytyy llky:n nettisivuilta http://www.llky.fi/site?node_id=847

Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö
Palvelukeskus Trilla vastaa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän työllisyyspalveluista ja alueen
välityömarkkinoiden kehittämisestä. Palvelukeskus Trillan palveluja tarjotaan niille nuorille, jotka tarvitsevat tukea kiinnittyäkseen koulutukseen tai työmarkkinoille. Toiminnalla edistetään työllistymistä, koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista ja työttömyyden pitkittymisen ehkäisemistä.
Trillassa on kaksi nuorille suunnattua työpajaa:
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Kotoapupajan toiminnassa nuori tekee ohjatusti työtä ja valmentautuu yksilö- ja ryhmävalmennuksen avulla. Työpajajakso määritellään ja suunnitellaan yksilöllisesti. Kotoapupaja toteutetaan yhteistyössä ikäihmisten kotihoidon kanssa. Kotoapuapaja tarjoaa vanhuksille maksutonta lisäpalvelua mm. asiointipalvelua,
saattamiseen, seurusteluun, ulkoiluun, vaatehuoltoon sekä kodinhoitoon ja siistimiseen liittyviä palveluja.
Nuorten Taidepaja tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa ja ohjausta 15–29 -vuotiaille nuorille.
Pajajaksolla nuori pääsee kokeilemaan monipuolisesti erilaisia taiteen lajeja, kädentaitoja ja musiikkia.
Pajalle osallistuminen ei edellytä aiempaa harrastuneisuutta – kiinnostus ja kokeilunhalu riittävät. Taidepajan toiminta on kaikille avointa ja sitä toteuttaa Taidepaja Palvelukeskus Trillan Etsivä nuorisotyö.
Trilla toteuttaa Etsivää nuorisotyötä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntien alueella. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa alle 29 -vuotiaita nuoria, Palvelukeskus Trilla vastaa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän työllisyyspalveluista ja alueen välityömarkkinoiden kehittämisestä. Palvelukeskus Trillan palveluja tarjotaan niille nuorille, jotka tarvitsevat tukea kiinnittyäkseen koulutukseen tai työmarkkinoille. Toiminnalla edistetään työllistymistä, koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista ja työttömyyden pitkittymisen ehkäisemistä.
Trillassa on kaksi nuorille suunnattua työpajaa:
Kotoapupajan toiminnassa nuori tekee ohjatusti työtä ja valmentautuu yksilö- ja ryhmävalmennuksen avulla. Työpajajakso määritellään ja suunnitellaan yksilöllisesti. Kotoapupaja toteutetaan yhteistyössä ikäihmisten kotihoidon kanssa. Kotoapuapaja tarjoaa vanhuksille maksutonta lisäpalvelua mm. asiointipalvelua,
saattamiseen, seurusteluun, ulkoiluun, vaatehuoltoon sekä kodinhoitoon ja siistimiseen liittyviä palveluja.
Nuorten jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivän nuorisotyön ohjaaja auttaa nuorta tarvittaessa esimerkiksi tuki- ja
palveluasioiden selvittämisessä.
Työpajojen toiminta toteuttaa omalta osaltaan nuorten yhteiskuntatakuuta, jonka tavoitteena on, että
jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.
Etsivää nuorisotyötä ja nuorten työpajojen toimintaa rahoittaa Opetus- ja Kulttuuriministeriö.
Kuntouttava työtoiminta: Kuntouttavalla työtoiminnalla pyritään parantamaan pitkään työttöminä olleiden
elämänhallintaa ja työ- ja tuomintakykyä sekä avaamaan heille yksilöllisiä väyliä joko suoraan tai työvoimahallinnoin toimenpiteiden kautta työelämään. Kuntouttavaan työtoimintaan on tulossa uusi laki.
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta määrittää, että kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen on pakollista nykyään sekä yli että alle 25-vuotiaille. Kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäytyminen voi aiheuttaa
toimeentulotuen perusosan alentamisen.
Päihdehuolto: Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen
liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Kunnan on huolehdittava siitä, että päihdehuolto järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve sitä edellyttää.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on 2 päihdehuollon ohjaajaa. Avohuollon palvelut ovat
ensisijaisia laitoshoitoon nähden. Katkaisuhoito järjestetään terveyskeskuksessa, jos henkilöllä ilmenee
katkaisun yhteydessä somaattisia oireita. Kauhajoella toimii AA-ryhmä.
Mielenterveyskuntoutujat: Mielenterveyspalveluihin ohjautuminen: Suuri osa mielenterveyspalvelujen
terveydenhuollosta tapahtuu perusterveydenhuollossa vastaanotoilla ja työterveyshuollossa. Mielenterveyspalveluiden erikoissairaanhoitoon psykiatrian poliklinikalle tai sairaalaan ohjaudutaan lääkärin lähetteellä. Mielenterveyskuntoutujille on tarjolla kotikuntoutusta (päivätoiminta ja kotikäynnit) sekä asumispalveluita ostopalveluina.

3.1.12. Kuntien vapaa-aikapalvelut – nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut

Isojoki
Tarkempia tietoja Isojoen vapaa-ajan palveluista löytyy osoitteesta http://www.isojoki.fi/vapaaaika/vapaa-aika.htm.
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Karijoki
Karijoen vapaa-aikapalvelusta löytyy tietoa osoitteesta http://www.karijoki.fi
liikunta– ja nuorisotoimi, etsivä nuorisotyö, vapaa-aika.
Toimintoja mm.
-Liikuntakampanjat , hiihto, kävely, pyöräily, kaiken ikäisille.
-Kuntosalitoimintaa.
-Kunnan mestaruuskisoja mm. Ammunta, hiihto, liitokiekko, boccia, mäkihyppy, yleisurheilu.
-Hiihtolomaviikon ja Karijoki-viikon toimintaa.
-Nuorten työllistämiskampanja kesäisin.
-Lasten –ja nuorten karaoke kisa.
-Nuorten kuuleminen:Aloitekanava.fi
-Karijokisille yhdistys –ja seura-avustukset.
-Yhteistyötä toimintojen järjestämisessä yhdistys –ja seurojen kanssa.
-Solmu Mäkirannan rahasto.
-Karsina nuorten kokoontumispaikka toimii 7 päivänä viikossa.
Kauhajoen kaupungin nuoriso- ja liikuntapalvelut
Vapaa-aikajohtokunnan toimialana ovat kaupungin ylläpitämät nuoriso- ja liikuntatilat ja –palvelut sekä
paikallisen että alueellisen vapaa-aikatoiminnan edistäminen ja nuorisovaltuusto.
Nuoriso- ja liikuntapalveluiden vastuualueen perustehtävänä on tuottaa ja kehittää sidosryhmien kanssa
laadukkaita ja monipuolisia nuoriso- ja liikuntapalveluita huomioiden erityisryhmät sekä kehittää ja parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.
Uusi liikuntalaki selkeyttää liikuntaan liittyviä valtion ja kunnan vastuita
Uusi liikuntalaki tuli voimaan toukokuun alussa (1.5.2015). Lain keskeisenä tavoitteena on edistää liikuntaa ja kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa. Lailla edistetään väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tuetaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä.
Lailla pyritään parantamaan valtion eri hallinnonalojen yhteistyötä sekä kunnan eri toimialojen yhteistyötä liikunnan edistämisessä. Laissa uudistetaan muun muassa valtion ja kunnan vastuita. Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on vastata liikuntapolitiikan yleisestä johtamisesta. Kuntien puolestaan tulee järjestää liikuntapalveluja, tukea kansalais- ja seuratoimintaa sekä rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja.
Valtion liikuntaneuvoston tehtävissä painottuu erityisesti valtionhallinnon toimenpiteiden arviointi.
Laki toi muutoksia myös valtionavustusten myöntämiseen ja järjestöjen valtionapukelpoisuuteen. Valtionapukelpoiseksi voidaan hyväksyä sellainen yhdistys, jonka tarkoituksena on liikunnan edistäminen ja joka
täyttää liikuntalaissa ja -asetuksessa tarkemmin määriteltävät kriteerit. Järjestön valtionapukelpoisuus
voidaan tarvittaessa peruuttaa, jos se ei täytä säädettyjä edellytyksiä.
Toukokuun alussa tuli voimaan myös uusi liikunta-asetus. Asetuksessa säädetään muun muassa liikuntajärjestöjen avustuksista ja valtionapukelpoisuudesta, liikunnan alueellisesta edistämisestä sekä valtion liikuntaneuvostosta. Uudessa asetuksessa täsmennetään esimerkiksi valtion liikuntaneuvostoon ja alueelliseen
liikuntaneuvostoon liittyviä asioita. Toisin kuin ennen, valtion liikuntaneuvoston jaostoja ei enää määritellä säädöksessä vaan niiden nimet ja tehtävänkuvat jäävät opetus- ja kulttuuriministeriön ratkaistavaksi.
Nuorisolaki uudistetaan
Valmistelu on tarkoitus tehdä avoimesti ja yhteistyössä nuorisotyön, -toimen sekä nuorisopolitiikan toimijoiden ja nuorten kanssa. Mukaan toivotaan myös nuorisotyön kanssa yhteistyötä tekevien toimialojen
näkemyksiä uudistettavan lain sisällöistä. Tavoitteena on, että uudistettu nuorisolaki tulisi voimaan
1.1.2016.
Nuorisolain uudistaminen toteutetaan kahden hallituksen toimikauden aikana. Lakiuudistuksen ajankohta
mahdollistaa ja edellyttää laaja-alaisen osallistumisen ja keskustelun sekä uuden tavan kerätä kaikkien
toimijoiden näkemystä nuorisolain uudesta sisällöstä. Nuorisolain aiempien uudistusten yhteydessä on
luotu lainsäädäntötyöhön avoimuutta ja sitä keskustelevaa työtapaa jatketaan.
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Nuoriso- ja liikuntapalvelut
Kauhajoella nuoriso- ja liikuntapalveluiden toiminta on keskittynyt liikuntatoimen osalta virkistysuimalaurheilutalo Virkkuun ja sen läheisyydessä oleville ulkoliikuntapaikoille ja –alueille sekä nuorisotyön osalta
nuorisotalo Räimiskälle sekä Walkers –nuorisokahvilatoimintaan ja bänditalo Peltomaan ylläpitämiseen.
Liikunnan sekä muun vapaa-ajan toimintayksikköinä sekä kehittämiskohteina painopistealueet ovat: 1.
Vapaa-aikakeskus mukaan lukien urheilukeskusalue, 2. Sotkan ulkoilu- ja urheilukeskus ja 3. Koulukeskuksen liikuntahalli, lähellä olevat muut liikuntatilat sekä lähiliikuntapaikka-alue.
Nuoriso- ja liikuntapalveluiden vastuualueella on Kauhajoen nuorisovaltuuston toiminta sekä nuorten kesätyöllistäminen palvelusetelein ja etsivä nuorisotyö.

Vapaaehtoistoimintaa (kolmannen sektorin työ) tuetaan jakamalla liikunta- ja nuorisotoimen avustuksia:
perus-, kohde- ja erityisavustuksina (avustusten jakoperusteet).
Kauhajoen kaupungin liikunnan kehittämissuunnitelman visio ”Liikkuva ja hyvinvoiva Kauhajoki 20112020”
Kauhajoen kaupungin liikunnan kehittämissuunnitelmaa valmisteltiin aktiivisesti syksystä 2010 saakka.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Liikunnan kehittämissuunnitelman 24.10.2011
(http://www.kauhajoki.fi/tiedostot/liikunta/LIIKU_Kehittmissuunnitelma_20112020.PDF).
Suunnitelmaa päivitetään kerran vuodessa tai tarvittaessa.
Tiivistelmä kehittämissuunnitelmasta
Kehittämissuunnitelman taustalla on huoli kuntalaisten terveydestä sekä liikunnallisen elämäntavan ja
arkiliikunnan vähentymisestä. Kehittämissuunnitelman ohjausryhmään ja työryhmiin on valittu liikunnan ja
terveyden alan asiantuntijoita sekä asiasta kiinnostuneita henkilöitä (kaikille avoin aloitusseminaari oli
lokakuussa 2010). Kuntalaisten liikunta-aktiivisuudella on huomattavia yhteiskunnallisia ja taloudellisia
vaikutuksia. Liikunta on tärkeää kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Liikunta antaa myös
elämyksiä ja iloa ja edistää yhteisöllisyyttä.
Kuntalain mukaan kuntien tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Liikunta on kunnallinen peruspalvelu (liikuntalaki). Suomen perustuslain mukaan liikunta luetaan sivistyksellisiin perusoikeuksiin. Liikunnalla on vahva rooli terveyden edistämisessä, mutta kuten työryhmien toimenpideehdotuksistakin huomaa, sitä ei voi toteuttaa pelkästään liikuntatoimi yksinään vaan tarvitaan kaikkien
sektoreiden aktiivista toimintaa. Liikunnalla on monia edullisia vaikutuksia terveyteen kaikissa ikäryhmissä, mutta tutkimukset osoittavat, että liikunta edistää terveyttä kouluiässä ja terveys kouluiässä ennustaa
terveyttä aikuisiällä. Monet terveysriskit muodostuvat lapsuudessa ja sen takia liikunnan kehittämissuunnitelman työryhmille on ollut erittäin tärkeää pohtia liikunnallisen elämäntavan vahvistamista lasten ja
nuorten arkielämässä. Suunnitelman ensimmäisissä toimenpide-ehdotuksissa moni koskettaakin kouluikäisiä, mutta silti on pyritty huomioimaan kaikkia ikäryhmiä palvelevat liikunnan harrastamisen mahdollisuudet.
-

Liikunnan kehittämissuunnitelma on osa johdonmukaista kauhajokisen liikunnan kehittämistä ja se
on konkreettinen moniammatillinen työkalu, jota päivitetään joka vuosi. Liikunnan kehittämissuunnitelma on osana Kauhajoen kaupungin strategiaa.
Kehittämissuunnitelmassa toteutuu myös kunnan velvollisuus kuulla kuntalaisiaan; liikuntapalvelut
järjestää joka vuosi kaikille avoimen liikuntafoorumin eli keskustelutilaisuuden kaikille liikunnan
toimijoille.

-

Kehittämissuunnitelman ohjausryhmä on valinnut painopistealueet, jotka työryhmät ovat huomioineet
tehdessään omia toimenpide-esityksiä tuleviksi vuosiksi:
-

Terveellinen ja liikunnallinen elämäntapa.
Arkiliikunta ja elämänhallinta.
Hyvät liikuntamahdollisuudet sekä liikuntapalveluiden ja liikuntapaikkojen kestävän kehityksen mukainen resursointi.
Kolmannen sektorin tukeminen.
Suvaitsevaisuus, kansainvälisyys ja yhteisöllisyys.
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Kehittämissuunnitelman työryhmien konkreettiset toimenpide-esitykset liikunnan kehittämiseksi kolmesta
eri näkökulmasta:
1. Terveyttä edistävä liikunta - suositaan; Kouluikäisten liikunnan lisäämistä, Arkiliikunnan tehostamista,
Tiedottamisen tehostamista, Terveytensä kannalta riittävästi liikkuva kuntalainen (Liikkuen koulupäivään
ja takaisin, Koulujen välituntiliikunnan ja liikuntakerhotoiminnan aktivointia myös yläkoulussa, Seurojen
lajiesittelyjä koulujen liikuntakerhoissa, esittelyt myös vanhempainilloissa ja liikuntatunneilla, Perheliikunnan aktivointia, Luontoliikunnan aktivointia, Sähköisen liikunta- ym. harrastustoiminnan toimintakalenterin kehittäminen, Nettivisujen päivitys ja sosiaalisen median hyödyntäminen, Kuntalaisten fyysisen aktiivisuuden seuranta, Sisäliikuntatilaa harrasteliikkumiseen; opiskelijat, perheet jne.)
2. Liikuntaympäristöt ja –olosuhteet – suositaan; Liikuntaympäristöjen ja –olosuhteiden kehittäminen
(Kaupungin kehitettävien painopistealueiden määrätietoinen kehittäminen: vapaa-aikakeskus ja Sotkan
ulkoilu- ja urheilukeskus, Hiihtomaa keskustan alueelle, lähellä kouluja (ammattioppilaitoksen pelto),
Sähköisen ajanvarausjärjestelmän kehittäminen, Liikuntapaikkatiedottamisen kehittäminen (mm. LIPAS liikuntapaikkojen tietopankki/rekisterin ylläpitovelvoite), Turvalliset ja toimivat ulkoliikuntapaikat ja alueet: - ulkoliikuntapaikkojen ja –alueiden merkintä (opasteet/viitoitukset), - kuntoarviot/kunnossapidon
hoitosuunnitelma (hoidettavat liikuntapaikat ja –alueet), - hyvä seuranta ja yhteistyö käyttäjien kanssa, hyvä tiedottaminen, Sotkan esteetön kuntoreitti (soveltava liikunta ym. käyttö); yhteys muihin ratoihin ja
luontopolulle, hiihto- ja ah-stadionin alueella, esteettömän wc/kahvilan (huoltorakennus) lähettyvillä,
Keskustan jokivarsialueen kehittäminen: siistiminen ja kävely-/pyöräilyreitti, ylikulkusilta, Männikön kuntorata ja alue; lähiliikuntapaikka kaiken ikäisille: - alkuvalmistelut/käyttö, - kehittäminen/suunnittelu
jatkohankkeeksi, Vapaa-aikakeskuksen urheilukeskusalueella huoltorakennuksen peruskorjaus ja laajennus; - kokonaissuunnitelma, - hankkeistaminen/AVI, Urheilukeskusalueen äänentoiston uusiminen, Vapaaaikakeskusalue/Virkun kuntoradan kunnostaminen (esteettömyys huomioiden): -nykyinen reittipohja, laajennussuunnitelma, Kylien kuntoratojen kuntokartoitus ja kehittäminen: - kunnossapito, korjausrakentaminen, - hankkeistaminen, Sotkan maastopyöräreitti: - suunnittelu ja toteuttaminen, Monitoimihalli: - monen lajin harjoitus- ja kilpailupaikka, - iso kokoontumistila.
3. Nuoriso- ja kilpaurheilu – suositaan; Liikuntalinjan vahvistaminen ja profiloituminen, Urheiluakatemian
jäsenyyden jatkaminen, Liikuntapainotteinen tai liikunta- ja musiikkipainotteinen luokka yläkouluun, Liikuntafoorumi (kerran vuodessa), Valmentajafoorumi (kerran vuodessa): - ajankohtaiset asiat, - yhteiset
tavoitteet ja toimenpiteet
Liikunnan kehittämissuunnitelman toimenpideohjelman päivitys on tehty (ohjausryhmän esitys
11.12.2014). (löytyy kokonaisuutena liitteenä kehittämissuunnitelmasta)
Kauhajoen kaupungin liikuntapalvelut www.kauhajoki.fi -> Kulttuuri, matkailu ja vapaa-aika
Kuntien liikuntatoimen perustehtävää linjaa liikuntalaissa asetettu ohjeistus. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa,
tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntalain tarkoituksena on parantaa valtion eri hallinnonalojen yhteistyötä sekä kunnan eri toimialojen yhteistyötä liikunnan edistämisessä. Laissa halutaan korostaa, että poikkihallinnolliset ja rakenteelliset uudistukset varhaiskasvatuksen, koulun, terveydenhuollon palveluiden ja yhteiskuntasuunnittelun parissa ovat
välttämättömiä, jotta liikunnallisen elämäntavan perusta saadaan luotua nykyistä laajemmalle osalle väestöä ja väestön kokonaisaktiivisuutta saadaan olennaisesti kasvatettua.
Erityisryhmien liikunta tai soveltava liikunta on enimmäkseen tavallista terveyttä ja toimintakykyä edistävää liikuntaa, jonka tavoitteena on luoda edellytyksiä erityisryhmiin kuuluville selviytyä arjesta mahdollisimman itsenäisesti. Arjesta selviytyminen on vammaisellekin helpompaa hyväkuntoisena kuin huonokuntoisena. Tavoitteena on myös tasa-arvoinen harrastamisen mahdollisuus, siten että myös erityisryhmiin
kuuluva voi valita harrastuksensa itse (esim. fysioterapia ei ole kenenkään harrastus vaan erillistä kuntoutustoimintaa, jota tuottaa terveyspalvelut). Esteetöntä tai soveltavaa liikuntaa järjestettäessä mm. liikuntatilojen ja -ympäristöjen kuten uimahallien, kuntosalien, koulujen liikuntasalien ja luontoliikuntapaikkojen esteettömyyteen kiinnitetään huomiota.
Painopistealueissa on keskitytty erityisesti lasten ja perheiden arkiliikunnan lisäämisen näkökulmaan. Liikunnan kehittämissuunnitelma on tehty vahvassa yhteistyössä kaupungin eri osastojen ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän/LLKY sekä paikallisten liikuntajärjestöjen kanssa.
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Virkistysuimala-urheilutalo Virkun olosuhteista ja toiminnasta löytyy tarkemmin omilta nettisivuilta
www. virkku.fi
Tehokkuutta ja parempaa löydettävyyttä on lisätty sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen sähköisellä tilavarausjärjestelmällä, joka löytyy nettiosoitteesta www.kauhajoki.fi -> Kulttuuri matkailu ja vapaa-aika -> Tilavarausjärjestelmä.

Kauhajoen kaupungin nuorisopalvelut www.kauhajoki.fi/nuoriso
Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kuntien nuorisotyöllä parannetaan
nuorten elinoloja ja luodaan edellytyksiä nuorten kansalaistoiminnalle. Kauhajoen kaupungin nuorisopalveluiden perustehtävä on nuorisolain sekä vapaa-aikajohtokunnan tuloskortin mukaisesti edistää nuorten
aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista, tukea nuorten itsenäistymistä sekä parantaa nuorten
kasvu- ja elinoloja. Tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän
kunnioittaminen. Nuorisotyö ohjaa, opastaa, tukee ja neuvoo nuorta. Perustehtävään kuuluu tuottaa ja
kehittää sidosryhmien kanssa laadukkaita ja monipuolisia nuorisopalveluita. Kaikessa nuorisotyössä erityisen tärkeää on moniammatillinen yhteistyö laajan paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen yhteistyöverkoston kanssa. Kauhajoella toimii lisäksi moniammatillinen NuKuTe-työryhmä (nimi tulee sanoista; nuorisotyöntekijät, kuraattorit, terveydenhoitajat) johon kuuluu kattava joukko nuorten kanssa toimivia ammattilaisia. Ryhmän koordinointi ja koollekutsunta tapahtuu nuorisopalveluiden kautta. Kauhajoella toteutetaan perusnuorisotyön lisäksi erityisnuorisotyötä sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tuella etsivää nuorisotyötä. Kaikkien nuorisotyöntekijöiden toimistot ovat vapaa-aikakeskuksen alueella Nuorisotalo Räimiskän tiloissa.
Perusnuorisotyön toimintamuodot ja nuoriso-ohjaaja JOPO-luokassa
Työnkuvaan kuuluu avoimen tilatoiminnan ylläpitäminen Nuorisotalo Räimiskällä. Nuorisotalo on avoinna
neljänä iltana viikossa ja illoissa järjestetään paljon sekä säännöllistä, että vaihtuvaa oheisohjelmaa eriikäisille nuorille. Nuorisotalon maanantait ovat tarkoitettuja alakouluikäisille lapsille. Erilaisten tapahtumien, retkien, leirien ja kerhotoiminnan järjestäminen, ryhmäytykset on iso osa nuorisopalveluiden perustehtävää. Bänditalo Peltomaassa tarjotaan nuorten bändeille vuokrattavaksi harjoitustiloja.
Nuorten vaikuttajaryhmiä Kauhajoella ovat Kauhajoen Nuorisovaltuusto sekä Nuorisotalo Räimiskällä toimiva Talotoimikunta ja näiden ryhmien ohjaaminen kuuluu perusnuorisotyössä toimiville työntekijöille.
Nuorten kesätyöllistämiseen tarkoitettujen palveluseteleiden organisointi tapahtuu myös nuorisopalveluiden kautta. Nuorisotyö on mukana myös kaupungissa järjestettävässä ehkäisevän päihdetyön toiminnassa.
Kansainvälisellä toiminnalla on pitkät perinteet nuorisotyössä esimerkiksi EVS (European Voluntaire Service) – vapaaehtoisten työllistämisen ja kansainvälisten työleirien kautta.
Nuorisopalveluiden yksi nuoriso-ohjaaja toimii yläkoulun JOPO (joustavan perusopetuksen)- ryhmässä
opettajan työparina. JOPOssa nuoriso-ohjaaja ei osallistu luokkaopetukseen vaan keskittyy nuoren sosiaalisen kasvun tukemiseen, työpaikkaopiskelun organisointiin ja nuorten ohjaamiseen jaksojen aikana, perheiden ja nuortentukiverkostojen kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä mm. ammatinvalinnanohjaukseen.
Erityisnuorisotyön toimintamuodot
Erityisnuorisotyö on nuorten tarpeista lähtevää sosiaalista nuorisotyötä, joka kohdistuu syrjäytymisvaarassa oleviin tai jo syrjäytyneisiin nuoriin. Erityisnuorisotyö pyrkii toteuttamaan ehkäisevää, etsivää ja korjaavaa nuorisotyötä. Erityisnuorisotyön tarkoituksena on auttaa ja tukea nuorta ongelmallisissa tilanteissa.
Työ on hyvin aikaan ja paikkaan sitoutumatonta, liikkuvaa työtä etsivällä työotteella, siellä missä nuoret
ovat.
Erityisnuorisotyön toimintamuotoja Kauhajoella ovat muun muassa yksilötyö, koulutyö, koulu- ja opiskelijaluokkien ryhmäytykset, etsivä katutyö kylillä ja kasinolla, moniammatillinen yhteistyö, Walkersnuorisokahvilatoiminnan organisointi sekä lisäksi iltaohjaus nuorisotalolla, tapahtumien, retkien ja toimintojen suunnittelu ja toteutus. Walkers nuorisokahvilatoimintaa on toteutettu Kauhajoen evankelisluterilaisen seurakunnan kanssa vuodesta 1998. Walkers on valtakunnallinen nuorisotyön muoto, jota toteuttaa
Aseman lapset ry.. Moniammatillinen yhteistyö on merkittävä osa myös erityisnuorisotyötä.
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Etsivä nuorisotyö Kauhajoen kaupungissa
Kauhajoen kaupungin nuorisopalveluiden alaisuudessa toimii kaksi etsivää nuorisotyöntekijää työparina.
Etsivää nuorisotyötä toteutetaan nuorisolain mukaan etsien ja auttaen nuoria, jotka ovat erityisen tuen
tarpeessa, ilman koulutuspaikkaa tai työtä. Koulut, oppilaitokset ja puolustusvoimat ovat velvollisia ilmoittamaan alle 25 vuotiaiden yhteystiedot etsivälle nuorisotyölle. Etsivä työpari toimii nuoren antamien
tietojen pohjalta sekä moniammatillisen yhteistyön avulla, tukien nuorta elämänhallinnassa sekä koulutuksen tai työpaikan löytämisessä, keinoin, jotka edistävät nuoren kasvua, kehitystä ja itsenäistymistä.
Etsivä työpari on osa nuorisopalveluiden tiimiä ja työtä toteutetaan yhdessä, erityisesti erityisnuorisotyön
kanssa. Moniammatillista yhteistyötä tehdään hyvin laajasti; moniammatillisen yhteistyöryhmä NuKuTe:n
(nuorisotyöntekijät, kuraattorit ja terveydenhoitajat sekä muita nuorten kanssa Kauhajoella toimivia tahoja) kanssa, sosiaalityön, TE-toimiston, lukion ja ammatillisten oppilaitosten, yläkoulun sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa.
Etsivässä nuorisotyössä Kauhajoella toteutetaan työtä, joka liikkuu nuorten mukana ja muuntautuu nopeasti nuorten tarpeita vastaavaksi. Yhteistyö toisen asteen oppilaitosten kanssa on tärkeää ja näkyy etsivien
työnkuvassa isossa osassa. Etsivät jalkautuvat kouluille tehden yhteistyön ja lain vaatiman tietojen luovuttamisen etsivälle työlle helpoksi sekä ovat nuorten keskellä niin koulu- kuin vapaa-ajalla tuoden itsensä
tutuksi nuorille.
Tärkeänä osana työtä on nuorten kanssa tehtävä yksilötyö; yksilötyön menetelmien hyödyntäminen ja
eteenpäin ohjaaminen. Etsivillä on valmius järjestää nuorille tarvittaessa myös pienryhmätoimintaa, joissa
käsitellään vaihtuvia elämänhallintaan liittyviä teemoja sekä tarvittaessa avointa vapaa-ajan toimintaa.
Sosiaalinen media on tärkeä yhteydenpitokanava vaikeassa elämäntilanteessa painivien nuorten kanssa
viestittäessä. Etsivät osallistuvat tarvittaessa myös katutyöhön sekä jalkautuvat nuorisotiloille ja tapahtumiin.

Teuvan vapaa-aikapalvelutTeuvan vapaa-aikapalveluista löytyy tietoa osoitteesta
http://www.teuva.fi/e/site?node_id=35

Kulttuuripalvelut
Kuntien kulttuuritiedot löytyvät nettisivuilta
http://www.isojoki.fi/site?node_id=7
http://www.karijoki.fi/site?node_id=129
http://www.kauhajoki.fi/site?node_id=42
http://www.teuva.fi/e/site?node_id=35

3.1.13. Seurakuntien ja järjestöjen lapsi- ja nuorisotyön palvelut
Isojoen, Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan seurakunnissa järjestetään erilaista toimintaa lapsille, varhaisnuorille ja nuorille sekä perheille.
Seurakuntien toiminta ja palvelut löytyvät osoitteista:
http://www.isojoenseurakunta.fi/
http://www.karijoenseurakunta.fi/
http://www.kauhajoenseurakunta.fi
http://www.teuvanseurakunta.fi/

Järjestöjen toiminta
Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kaikille avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen ja lapsiperheen
hyvinvointia, lisää lapsuuden arvostusta ja näkyvyyttä yhteiskunnassa sekä tuo lapsen näkökulmaa päätöksentekoon. MLL:n paikallisyhdistys toimii kaikissa alueen kunnissa. Yhdistysten toiminnasta löytyy tietoa
nettisivuilta.
http://isojoki.mll.fi/
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http://www.mll.fi/paikallisyhdistykset/karijoki--?x13716167=13758104
http://www.mll.fi/paikallisyhdistykset/teuva--?x13716167=13758125
http://kauhajoki.mll.fi/
Mannerheimin lastensuojeluliitto on käynnistämässä yhteistyössä Kauhajoen sivistystoimen kanssa lastenhoitajapalvelua perheille vuoden 2014 aikana.
Äippä ry on kauhajokisille pienten lasten äideille ja heidän perheilleen tarkoitettu yhdistys. Yhdistyksen
tavoitteena on toteuttaa erilaista toimintaa lähinnä äideille, ajoittain myös äideille ja lapsille sekä koko
perheelle. Yhdistyksen toimintaan kuuluu mm. retket keväisin ja syksyisin, lastentavara- ja vaatekirppis,
kokoontuminen kerran kuukaudessa erilaisten teemojen äärelle. Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta löytyy
https://fi-fi.facebook.com/pages/%C3%84ipp%C3%A4-ry/171404329584731
Etelä-Pohjanmaan ensi- ja turvakotiyhdistys ry
Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistys ry perustettiin vuonna 2003 ja yhdistyksen toimintaa rahoittaa
Raha-automaattiyhdistys. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen elämään, tukea vanhemmuutta sekä ehkäistä perheväkivaltaa.
Yhdistys tuottaa avopalvelutoimintaa ja auttaa kriisissä olevia perheitä sekä järjestää monipuolista vertais- ja kansalaistoimintaa ja toimii matalan kynnyksen avopalveluyksikkönä. Yhdistyksellä on 3,5 työntekijää.
Yhdistyksen toimintamuotoja ovat mm. tapaamispaikkapalvelu, miestyö, nais- ja lapsityö. Yhdistyksen
kansalaistoimintaan kuuluu mm. doulatoiminta, kulttuurikummit, masu- ja vauvakahvilat.
Yhdistys ylläpitää turva-asuntoa johon voi tulla jos elämäntilanne on esim. uhkaava, turvaton tai tarvitset
apua esim. perheväkivalta tilanteeseen.
Lisätiedot http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/jasenyhdistykset/etela-pohjanmaan_ensi-ja_turvak/

3.2. LASTEN JA NUORTEN KASVUA JA KEHITYSTÄ KORJAAVAT PALVELUT
3.2.1. Perheneuvola ja muut terapiapalvelut
Perheneuvola tarjoaa neuvonnan ja ohjannan ohella hoidollisia palveluita perheensisäisiin vuorovaikutusongelmiin ja lasten ja nuorten kehityksellisiin kriiseihin. Lapsella tai nuorella voi olla myös erilaisia
sosiaalisia, emotionaalisia tai käytösongelmia, joihin tarvitaan korjaavia toimenpiteitä. Perheneuvolassa
on mahdollista toteuttaa lapsen ja nuoren yksilö- ja ryhmäpsykoterapiaa sekä parien ja perheiden terapiaa. Varsinaisten terapioiden lisäksi on mahdollista järjestää tukikäyntejä.
Psykoterapiaa edeltää erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, perheneuvolassa tai sosiaalitoimessa tehty arvio hoidon tarpeellisuudesta. Alle 16-vuotiaiden psykoterapia on pääsääntöisesti toteutettava julkisena palveluna. Muut terapiat, esim. toiminta- ja puheterapia, ovat myös kasvun ja kehityksen
vaikeuksia korjaavia. Näiden terapioiden kustannukset hoituvat terveyskeskuksen maksusitoumuksella tai
Kelan kautta.
3.2.2. Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lasten- ja nuorisopsykiatrian yksikkö antaa lähetteen perusteella apua
erikoissairaanhoitoa edellyttävissä tilanteissa, kuten tarvittaessa diagnoosia, kuntoutusta tai hoitoa.
Lasten- ja nuorisopsykiatrian yksikköön kuuluvat poliklinikat lapsille ja nuorille. Lisäksi yksikössä toimivat
lasten- ja nuorisopsykiatrian osastot. Tarkemmin yksiköiden toiminnasta:
http://www.epshp.fi/1/yksikoiden_sivut/psykiatriset_palvelut/lasten-_ja_nuorisopsykiatria

3.2.3. Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu
Lastensuojeluasian alkaminen
Lastensuojeluasiakkuus alkaa, kun lastensuojeluasian vireille tulon johdosta ryhdytään kiireellisesti lastensuojelutoimenpiteisiin tai kun lastensuojelutarpeen selvityksen perusteella aloitetaan asiakkuus. Lasten-
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suojeluasia voi tulla vireille hakemuksesta, lastensuojeluilmoituksesta, tai jos lastensuojelun työntekijä on
muutoin saanut tietää lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta.
Kiireellinen lastensuojelun tarve on arvioitava välittömästi, ja tämän lisäksi sosiaalityöntekijän on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä lastensuojeluasian vireille tulosta ratkaistava, onko sen johdosta ryhdyttävä lastensuojelutarpeen selvittämiseen.

Lastensuojelulain 25 § mukainen ilmoitusvelvollisuus
Lastensuojeluilmoitusvelvollisuus koskettaa laajasti eri viranomaistahoja. Lastensuojeluilmoituksen voi
kuitenkin tehdä kuka tahansa, jos epäilee, että on tarpeellista selvittää, voiko lapsi huonosti. Kun lapsi,
nuori tai vanhemmat ottavat itse yhteyttä lastensuojeluun, käytetään tästä nimitystä hakemus. Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on pidettävä rekisteriä lastensuojeluilmoituksista ja niiden sisällöstä.
Lastensuojelutarpeen selvitys ja asiakassuunnitelma
Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on tehtävä selvitys lapsen tilanteesta. Selvityksessä arvioidaan lapsen kasvuolosuhteita, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta tällöin vastaavien
henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä lastensuojelu-toimenpiteiden
tarvetta. Selvitys tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa siitä kun lastensuojelun asia tulee vireille.
Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on tehtävä asiakassuunnitelma, jollei asiakkuus pääty lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen tai kysymyksessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus. Asiakassuunnitelmaan kirjataan mm. lapsen tarvitsemat avohuollon tukitoimet.
Lastensuojelun avohuolto
Avohuollon tukitoimia täytyy järjestää viipymättä, kun lastensuojelun tarve on todettu. Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja mahdollisuuksia.
Lastensuojelun keskeinen periaate on lapsen vanhempien ja huoltajien tukeminen lapsen kasvatuksessa.
Avohuollon tukitoimet ovat siten ensisijaisia huostaanottoon ja sijaishuoltoon nähden. Avohuollon tukitoimien on kuitenkin oltava lapsen edun mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi sopivia, mahdollisia ja riittäviä: jos avohuollon tukitoimet eivät ole lapsen kannalta tarkoituksenmukaisia, mahdollisia tai riittäviä, on
lapsi otettava huostaan.
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret
Kun puhutaan sijoitetuista lapsista, tarkoitetaan kodin ulkopuolelle joko avohuollon tukitoimena, kiireellisenä sijoituksena huostaan otettuna tai jälkihuoltona sijoitettuja lapsia ja nuoria.
Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun, kiireellisesti sijoitetun tai lain 83 §:ssä tarkoitetun
väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.
Lapsen sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshuoltona taikka muulla lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla.
Kiireellinen sijoitus
Lapsi on kiireellisesti sijoitettava, mikäli hän on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen
ja sijaishuollon tarpeessa. Kiireellistä sijoitusta koskeva päätös on aina perusteltava ja perusteluissa tulee
ilmetä välitön vaaratilanne sekä kiireelliseen sijoitukseen vaikuttaneet välttämättömät syyt. Kiireellisestä
sijoituksesta päättää sosiaalityöntekijä.
Huostaanotto
Huostaanottoon ja sijaishuoltoon turvaudutaan, mikäli kodin olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen
uhkaavat vaarantaa vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä. Huostaanottoa on valmisteltava ja huostaanottoon on ryhdyttävä niissä tilanteissa, joissa avohuollon tukitoimet eivät ole olleet mahdollisia tai ne
eivät ole olleet sopivia tai ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Ennen huostaan ottamista tulee myös
arvioida, että sijaishuolto on lapsen edun mukaista. Sijaishuolto
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Lapsen ja nuoren oikeus jälkihuoltoon
Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on järjestettävä lapselle tai nuorelle jälkihuolto sijaishuollon
päättymisen jälkeen. Jälkihuolto on järjestettävä myös avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen
päättymisen jälkeen, jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistunut lapseen
yksin.

Lastensuojelun resurssit liikelaitoskuntayhtymän alueella
Lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa työskentelee tällä liikelaitoskuntayhtymässä yhteensä kuusi
sosiaalityöntekijää, yksi määräaikainen sosiaaliohjaaja, etuuskäsittelijä ja johtava sosiaalityöntekijä.
Lastensuojelun perhetyössä on Kauhajoella sosiaaliohjaaja, perheterapeutti, neljä perhetyöntekijää ja
kaksi ammatillista tukihenkilöä. Lastensuojeluilmoitukset on käsitelty lain asettamassa seitsemän vuorokauden määräajassa.
Kaikki lastensuojelutarpeen selvitykset eivät valmistu lain määräämässä kolmen kuukauden aikarajassa.
THL:lle on annettu aikarajojen toteutumisesta ajalta 1.4.-30.9. 2014, selvityksistä valmistui aikarajassa
Isojoella 70 %, Karijoella 100 %, Kauhajoella 70 % ja Teuvalla 65 %. Loppuvuoden 2014 aikana tilanne lastensuojelussa kriisiytyi ja lastensuojeluilmoitusten määrä ja lastensuojelun tarve kasvoi, joten loppuvuonna aloitetuista selvityksistä aiempaa suurempi osa ei valmistu aikarajassa. Vuoden 2014 aikana on päätetty, että llky:n sosiaalityöntekijöiden työtehtäviä muutetaan vuonna 2015 ja muutosten avulla lastensuojeluun saadaan yksi kokoaikainen sosiaalityöntekijä helmikuun alusta. Vuoden 2014 lopulla on arvioitu laajemminkin lastensuojelun resurssien riittävyyttä ja arvioinnin perusteella on saatu yksi määräaikainen
sosiaaliohjaaja 1.3. -31.12.2015 väliseksi ajaksi ruuhkien purkuun. Lisäresurssin avulla pystytään lastensuojelutarpeen selvitykset saamaan ajan tasalle elokuun 2015 mennessä.
Vuoden 2015 aikana huomioidaan lapsiperheiden sosiaalityön rakenteissa uuden sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden aiheuttamat vaatimukset.

4. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
4.1. VISIO JA STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VISIO
Suupohjan lapset ja nuoret elävät turvallisen ja hyvän lapsuuden ja nuoruuden.

Strategiset painopistealueet:
1. Ympäristö on turvallinen sekä sosiaalisesti että fyysisesti ja lasten ja nuorten tarpeet otetaan huomioon
2. Vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ikätasoisesti
3. Lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä vastaavat vanhemmat ja heitä tuetaan kasvatustehtävässään
4. Palvelut ja palvelujärjestelmä edistävät lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä ja ennaltaehkäisevät ongelmia
5. Lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia korjaavat palvelut ovat riittäviä, vaikuttavia ja laadukkaita
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4.2. KEHITTÄMISTARPEET, TAVOITTEET, TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA VASTUUTAHOT
Kehittämistarpeet, toimenpide-ehdotukset ja vastuutahot
Seuraavaan taulukkoon on koottu Suupohjan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman strategisiin tavoitteisiin liittyvät konkreettiset toimenpide-ehdotukset vuosille 2015 – 2016, seuranta/indikaattorit, ja
vastuutahot.

1. YMPÄRISTÖ ON TURVALLINEN SEKÄ SOSIAALISESTI ETTÄ FYYSISESTI JA LASTEN JA NUORTEN TARPEET OTETAAN
HUOMIOON

TOIMENPIDE

SEURANTA/INDIKAATTORI

VASTUUTAHO

Kiinnitetään huomiota
yhteisöllisyyteen ja yhdessä tekemiseen; kiusaamisen puuttumiseen on
toimintamalli kouluissa ja
varhaiskasvatuksessa ja
mallia noudatetaan; välitön puuttuminen kiusaamiseen; koulutusta vanhemmille ja kaikille lasten
kanssa toimiville

Kiusaaminen vähenee

Sivistysjohtajat / rehtorit
Varhaiskasvatusjohtajat
”Koko kylä kasvattaa”- ajatusmalli

Opetetaan lapsille ja nuorille
oikeaa, turvallista ja hyödyllistä netin ja median käyttöä.
(kts. mediakasvatus.fi)
Vanhemmilla ja kasvattajilla
on osaamista ja välineitä
lasten opastamiseen

Mediakasvatus huomioidaan varhaiskasvatuksessa
ja perusopetuksessa

Sisältyy VASUun / perusopetukseen
kyllä / ei

Vanhemmille ja kasvattajille annetaan tietoa ja välineitä mediakasvatukseen

Vanhemmille ja kasvattajille järjestetty tilaisuuksia, kyllä / ei

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan
ehkäisy ja hoito

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja väkivaltaan
puuttuminen kuuluu kaikille.
Lisätään työntekijöiden
osaamista väkivallan tunnistamisessa, palveluista ja
palveluihin ohjaamisesta.
Tiedottaminen, lehtijuttu

Perheväkivaltaan liittyvien kotihälytysten määrä
vähenee / tilastot

KEHITTÄMISTARPEET JA
TAVOITTEET

Kiusaamisen tunnistaminen
ja siihen puuttuminen ja
ennaltaehkäiseminen
Kiusaamisessa nollatoleranssi

Kouluterveyskyselyt ja
Kiva Koulu-kyselyt

Sivistysjohtajat / rehtorit
Varhaiskasvatusjohtajat

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden johtoryhmä

Henkilöstölle järjestetty
koulutusta, kyllä / ei

2. VAHVISTETAAN LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUTTA JA YHTEISÖLLISYYTTÄ IKÄTASOISESTI
KEHITTÄMISTARPEET JA TAVOIT-

TOIMENPIDE

SEURANTA/INDIKAATTORI

VASTUUTAHO

Lasten kokemusten ja
mielipiteiden huomioon
ottaminen arjessa ja toiminnan suunnittelussa

Oppilastoimikuntien toiminta

Kaikki lasten ja nuorten kanssa toimivat tahot

TEET

Lasten osallisuuden vahvistaminen

Johtoryhmä koordinoi
kokonaisuutta ja ottaa
vastaan ehdotuksia osallisuuden vahvistamisesta,

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden johtoryhmä
NUKUTE -ryhmä Kauhajoella
Teuvalla Teuva toimii-ryhmä
Nuorisotyöntekijät, kouluter-
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vahvistetaan ammattilaisten osallisuutta, kuullaan
mitä arjen ongelmia on ja
miten niitä ratkaistaan,
monialainen yhteistyö

Nuorten osallisuuden vahvistaminen

Nuorten kokemusten ja
mielipiteiden huomioon
ottaminen arjessa ja toiminnan suunnittelussa

veydenhoitajat ja kuraattorit
muissa kunnissa
Lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laadittu
kyllä/ei
Lasten päivittäinen kuuleminen ja osallistuminen
Nuorisovaltuustojen toiminta

Kaikki lasten ja nuorten kanssa toimivat tahot
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden johtoryhmä

Johtoryhmä koordinoi
kokonaisuutta ja ottaa
vastaan ehdotuksia, vahvistetaan ammattilaisten
osallisuutta, kuullaan mitä
arjen ongelmia on ja miten
niitä ratkaistaan, monialainen yhteistyö
Nuorten tieto- ja neuvontapalvelun hankeselvittely

Varhaiskasvatusjohtajat

NUKUTE- ryhmä Kauhajoella
Teuvalla Teuva toimii-ryhmä
Nuorisotyöntekijät, kouluterveydenhoitajat ja kuraattorit
muissa kunnissa
Nuorisovaltuustot / nuorten
edustajat
Toteutunut kyllä/ei
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3. LASTEN JA NUORTEN KASVUSTA JA KEHITYKSESTÄ VASTAAVAT VANHEMMAT JA HEITÄ TUETAAN KASVATUSTEHTÄVÄSSÄÄN
KEHITTÄMISTARPEET JA

TOIMENPIDE

SEURANTA/INDIKAATTORI

VASTUUTAHO

Laajennetun perhevalmennuksen uudelleenarviointi, miten valmennukseen saataisiin enemmän vanhempia mukaan

Osallistujamäärä

Neuvolan osastonhoitaja
Lapsiperheiden sosiaalityön
johtava sosiaalityöntekijä

Lapsiperheiden kotipalvelun järjestäminen lain
vaatimalla tavalla

Tilastot
Toteutunut kyllä/ei

TAVOITTEET

Vanhemmuuden tukeminen

Palautekysely osallistujilta
ja työntekijöiltä

MLL lastenhoitoapu
Tiedon välittäminen

Kasvatustietoutta
vanhemmille lapsen eri
ikävaiheissa yleisinä luento- ja keskustelutilaisuuksina
Kasvatuskeskustelut varhaiskasvatuksessa

Luentojen / tilaisuuksien
määrä / osallistujien määrä

Varhaiskasvatusjohtajat
Sivistysjohtajat / rehtorit
Järjestöt

Palveluneuvonta

Nettisivujen ajan tasalla
pitäminen

Toteutunut kyllä/ei

Neuvolan osastonhoitaja
Varhaiskasvatusjohtajat
Sivistysjohtajat/rehtorit
Sosiaalipalvelujohtaja

Vanhemmuuden tukeminen
muutostilanteissa

Eroperheillä on saatavilla
tietoa muutostilanteeseen
liittyvistä haasteista ja
palveluista esitteiden tai
netin välityksellä

Tiedot nettisivuilla ajantasalla

Neuvolan osastonhoitaja
Perheneuvola

Tukea ja ongelmien ehkäisyyn tähtäävää tietoa
eroperheiden lapsille ja vanhemmille

Yhteistyötä Ensi- ja turvakotiyhdistyksen kanssa,
yhdistys järjestää vertaisryhmätoimintaa eroperheiden lapsille ja vanhemmille

Tilastot ryhmien määristä
ja kävijöistä
lastenvalvojan tilastot

Neuvolan osastonhoitaja
Lapsiperheiden johtava
sosiaalityöntekijä
Varhaiskasvatusjohtajat
Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja
turvakotiyhdistys

Riittävät matalan kynnyksen palvelut
Tapaamispaikkapalvelun
järjestäminen
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Vanhempien osallisuuden
vahvistaminen

Kasvatuskumppanuus

Kasvatuskumppanuuskoulutukset henkilöstölle,
järjestetty kyllä / ei

Sivistysjohtajat / rehtorit
Varhaiskasvatusjohtajat

4.PALVELUT JA PALVELUJÄRJESTELMÄ EDISTÄVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ
JA ENNALTAEHKÄISEVÄT ONGELMIA

TOIMENPIDE

SEURANTA/INDIKAATTORI

VASTUUTAHO

Palvelujen saaminen
eheäksi toiminnalliseksi
kokonaisuudeksi yli
sektori- ja aluerajojen

Lasten ja nuorten poikkihallinnollinen johtoryhmä
ohjaa ja koordinoi palvelujen kokonaisuutta

Yhteisistä tavoitteista sovittu ja
palvelut yhteensovitettu
Kyllä/ei

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden johtoryhmä

Perheet saavat tarvitsemaansa tukea matalan
kynnyksen palveluna

Uuden sosiaalihuoltolain
perhepalvelut
Lapsiperheiden kotipalvelun tarpeeseen vastaaminen

Palveluun on pystytty vastaamaan
Kyllä/ei

KEHITTÄMISTARPEET JA TAVOITTEET

Sosiaalipalvelujohtaja

Perheiden palvelujen kokoaminen perhekeskustoimintamallin alle, jatketaan suunnittelua
Teuvalla jo toimii pieni
perhekeskus

Huolten varhainen
tunnistaminen
Monialaisen työskentelyn
tehostaminen ja uudet
toimintatavat

Psykososiaalisten palvelujen riittävyys ja monipuolisuus

Vuonna 2015 aloitetaan
erilaisten työparityöskentelymallien kokeilu havaituissa ongelmatilanteissa(varhaiskasvatus, nuorisotyö, koulutoimi, terveydenhoito, sosiaalityö, kolmas sektori)

Toteutunut kyllä/ei

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden johtoryhmä

Turvataan riittävät psykologipalvelut

Virat ja toimet täynnä ja selkeät
toimenkuvat

Turvataan riittävät lääkäripalvelut lapsille ja nuorille

Lasten ja nuorten kokemus
palvelujen saatavuudesta
paranee kouluterveyskyselyssä
2013

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden johtoryhmä
Hoitotyön johtaja
Sosiaalipalvelujohtaja
Sivistysjohtajat / rehtorit

Turvataan riittävät nuorisotyön palvelut
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Seurataan terveydenhoitajaresurssin lisäämisen
vaikutusta

Nuorten syrjäytymisen
ehkäiseminen

Koulutuksen ulkopuolelle
jäävien / koulutuksen
keskeyttäneiden nuorten
löytäminen ja ohjaaminen
Nuorten työpajatoiminnan
jatkaminen ja kehittäminen
Etsivä nuorisotyö

Lasten ja nuorten terveyden tukeminen

Yli- ja alipainoisten lasten
ja nuorten hoitopolkumalli
on käytössä
Terveyttä edistävien ruokailu ja liikuntatottumusten juurruttaminen varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa
Hyötyliikuntaa koulumatkoilla,
Liikuntakerhot kouluissa

Koulutuksen ulkopuolelle jäävien
lukumäärä vähenee / tilastot

Sivistysjohtajat

Nuorisotyöttömyys vähenee/tilastot

Erityisnuorisotyö
Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan asiakkaat/tilastot

Ylipaino vähenee

Huomioidaan päihde ja
mielenterveysstrategian
suositukset ja ehkäisevän
päihdestrategian suositukset
Turvataan ehkäisevän
päihdetyön toimintamahdollisuudet ja varataan
määrärahaa ehkäisevään
työhön.
Yhteistyön tiivistäminen
eri toimijoiden kesken

Palvelukeskus Trilla
(työpajatoiminta ja etsivä
nuorisotyö)
Kauhajoen kaupunki
(etsivä nuorisotyö)
Hoitotyönjohtaja
Neuvolan osastonhoitaja

Kouluterveyskyselyjen kautta
saatava tilastotieto lasten/nuorten terveydestä
Liikkuminen lisääntyy

Sivistysjohtajat/rehtorit
Liikuntatoimien henkilöstö

Neuvokas-perhekortti käytössä

Kouluterveyskyselyt, onko toimilla ollut vaikutusta

Yhteistyö koulujen ja liikuntapalvelujen välillä
tehostuu
Lasten ja nuorten päihteiden käytön ehkäiseminen
Tupakoinnin ja huumeiden
käytön lopettamiseen
tähtäävät tukitoimet

Sosiaalipalvelujohtaja

Sivistysjohtajat/rehtori
Kouluterveydenhoitajat

Lasten ja nuorten päihteiden
käyttö vähenee.
Tupakoinnin väheneminen
Huumeiden käytön väheneminen
Tilastot
Kouluterveyskyselyt

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden johtoryhmä
Päihdehuollon ohjaajat
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4. LASTEN JA NUORTEN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA KORJAAVAT PALVELUT OVAT RIITTÄVIÄ, VAIKUTTAVIA JA
LAADUKKAITA
KEHITTÄMISTARPEET JA

TOIMENPIDE

SEURANTA/INDIKAATTORI

VASTUUTAHO

Kehitetään perhekuntoutuksen malli llky:n
omana toimintana

Laitosmuotoisen perhekuntoutuksen ja lasten sijoituksentarve
vähenee

Lapsiperheiden johtava
sosiaalityöntekijä
Hoitotyön johtaja

TAVOITTEET

Kehitetään kotiin annettavia palveluja

Perhehoitoa kehitetään
Tukiperheitä ja tukihenkilöitä lisätään

Perhehoitajien rekrytointi,
koulutus ja tuki
Tukiperhekoulutus ja tukihenkilökoulutus

Sosiaalityön riittävyyden
varmistaminen

Turvataan riittävät sosiaalipalveluiden resurssit

Ostopalvelut vähenevät, kustannusten seuranta
Uusien sijaisperheiden määrä
Koulutus järjestetty, kyllä / ei
Uusien tukihenkilöiden /
perheiden määrä
Asiakkaat / sosiaalityöntekijä

Lapsiperheiden johtava
sosiaalityöntekijä
Lapsiperheiden johtava
sosiaalityöntekijä
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden johtoryhmä
Sosiaalipalvelujohtaja

5.Suunnitelman päätöksenteko ja seuranta
Tästä suunnitelmasta poimitaan keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet kuntien hyvinvointikertomuksiin,
jotka valtuustot hyväksyvät.
Suunnitelma esitetään tiedoksi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle, yhteistoimintalautakunnalle sekä kuntien kunnanhallituksille.
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Liite 1. Kouluterveyskyselyn 2013 ilonaiheet ja huolenaiheet
Ilon ja huolenaiheissa painotetaan muutosta kahden viimeisimmän kyselyvuoden välillä, mutta myös tärkeimmät erot maakuntaan verrattuna on otettu huomioon.
ILONAIHEET
Isojoki/Peruskoulussa

HUOLENAIHEET
Isojoki/Peruskoulussa

Muutokset pidemmällä aikavälillä
• Tietoisuus tavoista vaikuttaa koulun asioihin lisääntyi

Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen
• Perheen yhteinen ateriointi iltaisin vähentyi
• Koulutyön määrä koettiin yleisemmin liian suureksi
• Useiden oireiden kokeminen päivittäin lisääntyi
• Päivittäin koettu väsymys lisääntyi
• Viikoittain koetut niska- tai hartiakivut lisääntyivät
• Viikoittain koettu päänsärky yleistyi
• Koulu-uupumus lisääntyi
• Hampaiden harjaamista laiminlyötiin yleisemmin
• Ruutuaika arkipäivisin lisääntyi
• Kouluterveydenhoitajan vastaanotolle pääsy
koettiin vaikeammaksi

Kauhajoki/ peruskoulussa
Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen
• Keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa
vähentyivät
• Perheen yhteinen ateriointi iltaisin lisääntyi
• Läheiset ystävyyssuhteet yleistyivät
• Fyysistä uhkaa koettiin vähemmän
• Toistuva rikkeiden teko vähentyi
• Koulun fyysiset työolot koettiin paremmiksi
• Koulutapaturmat vähentyivät
• Koulun työilmapiiri parani
• Kuulluksi tuleminen koulussa lisääntyi
• Koulukiusatuksi joutuminen vähentyi
• Tietoisuus tavoista vaikuttaa koulun asioihin lisääntyi
• Useiden oireiden kokeminen päivittäin
vähentyi
• Viikoittain koettu päänsärky vähentyi
• Koululounaan syöminen päivittäin lisääntyi
• Hampaiden harjaamistottumukset paranivat
• Liikunnan harrastaminen vapaa-ajalla lisääntyi
• Humalajuominen vähentyi

Muutokset pidemmällä aikavälillä
• Kouluterveydenhoitajan vastaanotolle pääsy
koettiin vaikeammaksi
• Koulupsykologin vastaanotolle pääsy koettiin
vaikeammaksi
Kauhajoki/peruskoulussa
Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen
• Viikoittain koetut niska- tai hartiakivut lisääntyivät
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Kouluterveydenhoitajan vastaanotolle
pääsy koettiin helpommaksi
Koulukuraattorin vastaanotolle pääsy koettiin helpommaksi
Koulupsykologin vastaanotolle pääsy koettiin helpommaksi

Kauhajoki/lukio
Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen
• Vanhempien tupakointi vähentyi
• Perheen yhteinen ateriointi iltaisin lisääntyi
• Läheiset ystävyyssuhteet lisääntyivät
• Fyysistä uhkaa koettiin vähemmän
• Kuulluksi tuleminen koulussa lisääntyi
• Koulutyön määrä koettiin kohtuullisemmaksi
• Lintsaaminen vähentyi
• Tietoisuus tavoista vaikuttaa koulun asioihin lisääntyi
• Kouluterveydenhoitajan vastaanotolle
pääsy koettiin helpommaksi
• Koululääkärin vastaanotolle pääsy koettiin
helpommaksi
• Koulukuraattorin vastaanotolle pääsy koettiin helpommaksi
• Koulupsykologin vastaanotolle pääsy koettiin helpommaksi
• Koulunkäynnin vaikeuksiin saatiin yleisemmin apua

Kauhajoki/lukio
• Vanhempien työttömyys lisääntyi
• Vanhemmat tiesivät huonommin lapsensa viikonloppuiltojen viettopaikan
• Koulun fyysiset työolot koettiin puutteellisemmiksi
• Koulun työilmapiiri heikkeni
• Useiden oireiden kokeminen päivittäin lisääntyi
• Viikoittain koetut niska- tai hartiakivut lisääntyivät
• Viikoittain koettu päänsärky yleistyi
• Koulu-uupumus lisääntyi
• Ylipainoisia oli enemmän
• Koululounaan syöminen päivittäin vähentyi
• Ruutuaika arkipäivisin lisääntyi
• Päivittäinen tupakointi lisääntyi
• Huumekokeilut lisääntyivät

Muutokset pidemmällä aikavälillä
• Tietoisuus tavoista vaikuttaa koulun asioihin lisääntyi
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Teuva/peruskoulussa

Teuva/peruskoulussa

Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen
• Vanhempien työttömyys vähentyi
• Vanhemmat tiesivät paremmin lapsensa
viikonloppuiltojen viettopaikan
• Keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa
vähentyivät
• Koulun fyysiset työolot koettiin paremmiksi
• Koulutyön määrä koettiin kohtuullisemmaksi
• Tietoisuus tavoista vaikuttaa koulun asioihin lisääntyi
• Aamupalan syöminen arkisin lisääntyi
• Päivittäinen tupakointi vähentyi
• Huumekokeilut vähentyivät
• Koulukuraattorin vastaanotolle pääsy koettiin helpommaksi

Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen
• Perheen yhteinen ateriointi iltaisin vähentyi
• Fyysistä uhkaa koettiin yleisemmin
• Koulutapaturmat lisääntyivät
• Koulun työilmapiiri heikkeni
• Opiskeluun liittyvät vaikeudet lisääntyivät
• Lintsaaminen lisääntyi
• Useiden oireiden kokeminen päivittäin lisääntyi
• Päivittäin koettu väsymys lisääntyi
• Viikoittain koetut niska- tai hartiakivut lisääntyivät
• Koulu-uupumus lisääntyi
• Humalajuominen lisääntyi
• Kouluterveydenhoitajan vastaanotolle pääsy
koettiin vaikeammaksi
• Koululääkärin vastaanotolle pääsy koettiin vaikeammaksi
• Koulupsykologin vastaanotolle pääsy koettiin
vaikeammaksi

Teuva/lukiossa

Teuva/lukiossa

Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen
• Keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa
vähentyivät
• Kuulluksi tuleminen koulussa lisääntyi
• Useiden oireiden kokeminen päivittäin
vähentyi
• Aamupalan syöminen arkisin lisääntyi
• Koululounaan syöminen päivittäin lisääntyi
• Ruutuaika arkipäivisin vähentyi
• Koulukuraattorin vastaanotolle pääsy koettiin helpommaksi
• Koulupsykologin vastaanotolle pääsy koettiin helpommaksi
Näiden esiintyvyys hyvin pieni (alle 0,5%) vuonna
2013
• Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa

Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen
• Vanhempien työttömyys lisääntyi
• Koulutyön määrä koettiin yleisemmin liian suureksi
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Kokouspäivämäärä
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TEUVAN KUNTA
Sivistyslautakunta

Sivu 67
62 §

Sivistystoimen strategian päivittäminen
Dnro D/309/00.01.02/2015
Valmistelija / lisätiedot: sivistysjohtaja Pauliina Niemi, p. 050 386 4611
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Sivistysltk §

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan strateginen ohjausväline on tuloskortti. Tuloskortti määrittelee mm. kriittiset menestystekijät, strategiset tavoitteet, tavoitetason ja operatiiviset toimenpiteet lautakunnan alaisessa
toiminnassa. Voimassa oleva tuloskortti on laadittu ajalle 2011-2015 siten,
että ainakin vuonna 2014 sitä päivitettiin joltain osin.
Sivistyslautakunnan uusinta tuloskorttia on valmisteltu viranhaltijavalmisteluna ja työryhmään ovat kuuluneet kirjastonjohtaja Aki Rossi, varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä, yhtenäiskoulun rehtori Reijo Sjöblom ja sivistysjohtaja Pauliina Niemi. Keskeisenä ajatuksena on ollut suunnata tuloskortti
vastaamaan nykypäivän haasteisiin sekä tulevaisuuden painopistealueisiin.
Viime keväänä uudistettu Teuvan kunnanhallituksen tuloskortti on lisäksi
huomioitu uudistamisen rinnalla, jotta kunnan strategiset ohjausvälineet
ovat linjassa kokonaisuudessaan. Tuloskorttiesitystä on käsitelty yhdessä
työryhmän ja lautakunnan jäsenten kanssa myös sivistyslautakunnan iltakoulussa 10.11.2015.

Sivistysjohtaja

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy uudistetun tuloskortin.
Päätös: Hyväksyttiin uudistettu tuloskortti.
_________
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TEUVAN KUNNAN
TULOSKORTTI
Sivistyslautakunta
PERUSTEHTÄVÄ
Sivistyslautakunta vastaa
varhaiskasvatuksesta,
yleissivistävästä koulutuksesta,
kirjastosta, kansalaisopistosta,
muusta sivistystoimesta ja
sivistystoimen hallinnosta.

NÄKÖKULMA JA
KRIITTISET
MENESTYSTEKIJÄT

STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Toimintaympäristömuutosten
ennakointi
Kuntatalous
Yhteistyö ja kumppanuus
Toimiva ja ohjattavissa oleva
palvelujärjestelmä
Terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen
Vetovoima työikäisten ja
nuorten keskuudessa
Kiinteistöt
ARVOT
Oikeudenmukaisuus
Suvaitsevaisuus ja avoimuus
Asukas- ja asiakastyytyväisyys
Yrittäjyys
Kokonaistaloudellisuus

Sivu 67
AVAINMITTARIT JA
TAVOITETASO

OPERATIIVISET TOIMENPITEET/
KEINOT

ASIAKAS
1. Hyvät ja monipuoliset
varhaiskasvatuspalvelut
2. Hyvä yleissivistävä koulutus kaikille
3. Kirjastopalveluiden monipuolinen tarjonta
4. Monipuolinen kansalaisopiston
kurssitarjonta
5. Asiakastyytyväisyys

1.1. Kysyntään nähden riittävät palvelut
hoitomuodoissa
2.1. Turvataan tasokas perusopetus
2.2. Lukio-opetuksen turvaaminen
Teuvalla/seutukunnallinen yhteistyö
2.3. Oppilaiden elämänhallinnan ja terveydentilan
edistäminen
3.1. Monipuolinen ja uusiutuva aineisto yhdessä
alueen muiden kirjastojen kanssa
4.1. Kansalaisopistopalveluiden turvaaminen
5.1. Tyytyväiset asiakkaat
5.2. Terveelliset , turvalliset ja toimivat toimitilat

1.1.1. Hoitopaikkojen riittävyys
1.1.2. Hakutoiveiden toteutuminen
1.1.3. Arjessa toimiva kasvatuskumppanuus
perheiden kanssa
2.1.1. Ryhmäkoko pedagogisesti toimiva (10-20)
2.1.2. Kaikille päättötodistus ja jatko-opiskelupaikka
2.2.1. Monipuolinen kurssitarjotin
2.3.1. Kouluterveyskysely
3.1.1. Teuvalla vähintään OKM:n antama tavoitetaso
4.1.1. Kurssien toteutuminen ja oppilasmäärät
5.1.1 Asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1-5,
tavoitetaso vähintään 3,5
5.2.1. Toimintaan riittävät, sopivat ja ajanmukaiset
tilat ja välineet

1.1.1.1-.1.1.2.1 Palautteen kerääminen ja seuranta
1.1.3.1. Vanhempainillat, keskustelut yms. yhteistyö
vanhempien kanssa
2.1.1.1. Riittävät tuntiresurssit
2.1.1.2. Aineenopetusjärjestelmää kehitetään alakoulun ja
yläkoulun yhteistyönä
2.1.2.1. Tehokas opinto-ohjaus.
2.2.1.1 Yhteistyö seudun muiden oppilaitosten kanssa
2.3.1.1. Toimiva oppilashuolto jokaisella koululla
3.1.1.1.- 4.1.1.1. Riittävät resurssit ja seuranta
5.1.1.1. Asiakaslähtöinen toiminta
5.1.1.2. Asiakastyytyväisyyskyselyt
5.2.1.1. Säännölliset tarkastukset

1.1. Selkeä varhaiskasvatuksen palvelurakenne
1.2. Lasten yksilölliset suunnitelmat ja tavoitteet
1.3. Oikea-aikainen tuen saaminen

1.1.1 Päivähoitopaikan hakuprosessi toimii hyvin
1.2.1 Varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan kaikille
lapsille ja asetettujen tavoitteiden toteutumista
seurataan
1.3.1. Erityislastentarhanopettajan palvelut saatavilla
kaikille teuvalaisille alle kouluikäisille lapsille

1.1.1.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.3.1.1.
2.1.1.1.
2.2.1.1.
3.1.1.1.
3.1.2.1.

PROSESSIT
1. Varhaiskasvatus

VISIO 2020
Teuvalla on toimivat lähipalvelut
ja vireä elinkeinoelämä.
Täällä on hyvä asua
ja yrittää. Yhteisöllisyyttä ja
juuriamme arvostaen elämme
ajassa. Elinvoimaisena
kuntana hyödynnämme
uusinta teknologiaa ja
tietoliikenneyhteyksiä

STRATEGISET
TAVOITTEET
2016-

2. Yleissivistävä opetus
3. Kirjastopalvelut
4. Kansalaisopistopalvelut
5. Moniammatillinen yhteistyö eri
viranomaisten kanssa

2.1. Toimiva ja tuloksekas yleissivistävä opetus
2.2. Oppilaiden huomioiminen yksilöinä
3.1. Yhteiset verkko- ja asiointipalvelut kimpan
kesken
3.2.Lukuharrastuksen edistäminen
4.1. Kansalaisopistojen seudullinen yhteistyö
5.1. Toimiva yhteistyö
5.2. Lasten siirtymävaiheiden turvaaminen
5.3. Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen

OMISTAJAT/ HENKILÖSTÖ/
OSAAMINEN
1. Johtaminen
2. Työhyvinvointi

1.1. Elinikäiseen oppimiseen kannustava ja
henkilökunnan hyvinvointia tukeva johtaminen
1.2. Työssä jaksamisen tukeminen
1.3. Kehityskeskustelut
1.4. Täydennyskoulutussuunnitelma koko henkilöstölle
1.5. Muutosjohtaminen
2.1. Osaava ja motivoitunut henkilöstö
2.2. Ajanmukaiset toimitilat ja työvälineet
2.3. Varhainen puuttuminen

2.1.1. Vähintään valtakunnalliset keskiarvotulokset:
valtakunnalliset kokeet, PISA-tutkimus, OPH:n
arvioinnit, yo-tulokset
2.2.1 Opetussuunnitelmassa painotettu eriyttämistä
3.1.1.Logistiikka toimii säännöllisesti
3.1.2. Toimivat verkkopalvelut
3.2.1. Kirjallisuuteen liittyvät tapahtumat kaiken ikäisille
4.1.1. Toteutuneet kurssit
5.1.1. Yhteistyö mm. lastenneuvolan, lastensuojelun,
perhetyön, mahdollisten terapiapalveluiden yms.
kanssa
5.2.1. Siirtymävaiheiden laadukas hoitaminen
(päivähoidon sisäiset, esikouluun siirtyminen,
koulun alkaminen)
5.3.1. Kahden vuoden välein tehtävässä koulu-t
terveystutkimuksessa maakunnallista keskiarvoa
paremmat tulokset

1.1.1. Palautteen antaminen ja saaminen
1.1.2. Palautteen laatu ja määrä/henkilöstökysely
1.2.1. Työjärjestelyt, työterveyshuolto, virkistystoiminta,
esimiestyön tukeminen
1.3.1. Kehityskeskusteluiden käyminen vuosittain
1.4.1. Koulutussuunnitelmien tekeminen vuosittain
1.5.1. Itsearviointi ja kyselyt
2.1.1. Henkilöstön tyytyväisyys
2.1.2. Sairauspoissaolojen määrä
2.2.1. Toimintaan riittävät, sopivat ja ajanmukaiset
tilat ja välineet
2.3.1. Varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen ja
antaminen

TALOUS
1. Kustannustietoisuus
2. Ydintoiminnot itse, muut yhteistyöjärjestelyin
3. Strateginen kehittämisvara

1.1. Taloudellisen tilanteen jatkuva kriittinen tarkastelu
1.2. Kustannustietoisuus eri tasoilla: lautakunta,
henkilöstö, asiakkaat
2.1. Ydintoimintojen valinta ja niihin
keskittyminen
2.2. Palveluiden järjestäminen yli kuntarajojen
3.1. Panostus toiminnan kehittämiseen

1.1.1. Johdonmukainen ennakkovaikutusten arviointi
1.1.2. Yksikkökustannukset verrattuna
maakunnallisiin kustannuksiin
1.2.1. Palveluiden toteuttamisen todelliset
kustannukset esille

3.2.1.1.
4.1.1.1.
5.1.1.1.
5.2.1.1.
5.3.1.1.
1.1.1.1.

Ajan tasalla olevat nettisivut, esitteet, yms.
Varhaiskasvatussuunnitelmat
Tarvittaessa palaverit vanhempien kanssa
Riittävät erityislastentarhanopettajan palvelut
Hyvä opetus
Opetuksen eriyttäminen
Kirjastokuljetus vähintään kerran viikossa
Päivitetään ja kehitetään ajanmukaista verkkopalvelua
yhdessä kimpan kirjastojen kanssa
Kirjavinkkaus, tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetus,
palveluiden esilletuominen
Käytäntöjen yhtenäistäminen
Säännölliset tapaamiset yhteistyötahojen kanssa
Toimivat siirtopalaverit
Tutkimusten perusteella valittavat painopistealueet
työsuunnitelmaan
– 5.3.1.1. Toiminnan arvioiminen

1.1.1.1. Yhteenvedot ja toimenpiteet
1.1.2.1. Avoimuus ja vuorovaikutteisuus, tiedottaminen,
omaehtoisen tiedonhaun aktivointi
1.2.1.1. – 1.4.1.1. Toteutuminen ja seuranta
1.5.1.1. Toimintaympäristön muutosten havainnointi ja reagointi
2.1.1.1. Perehdyttäminen, koulutus, moniosaaminen, yhteisten
kokoontumisten lisääminen
2.1.1.2. Työilmapiiristä huolehtiminen
2.1.1.3. Henkilöstön kehittämisideoiden huomioiminen
2.1.2.1. Seuranta ja toimenpiteet
2.2.1.1. Käyttäjien havainnot, vuosittaiset tarkastukset ja
asianmukaisten työvälineiden ylläpito
2.2.1.2. Ajantasaiset turvallisuussuunnitelmat
2.3.1.1. Työkykyseurannan toteutus, raportointi, toteutumisen ja
vaikutusten analysointi

1.1.1.1. Kehitysmyönteinen ilmapiiri , olemassa olevan
selvitys-/tutkimustiedon hyödyntäminen
1.1.2.1. Seuranta ja niiden tulkinta
1.2.1.1. Ajantasainen tiedottaminen
1.2.1.2. Kustannusten muodostumisen taustat

2.1.1. Oma arvio lait ja asetukset huomioiden
2.2.1. Kustannussäästöjen saavuttaminen yhteistyömahdollisuuksien tarkastelulla ja kehittämisellä

2.1.1.1.
2.2.1.1.
2.2.1.2
3.1.1.1.

Palvelustrategia
Jatkuva vuoropuhelu toimijoiden kesken
Muualla käytettyjen hyvien toimintamallien soveltaminen
Suunnitelma kehittämisvaran muodostumisesta ja
käytöstä

3.1.1. Strateginen kehittämisvara euroina
3.1.2. Arvio hankkeiden ja kehittämisen vaikutuksista

3.1.2.1. Toimintamallien toteutumisen arviointi hankkeen jälkeen
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Kokouspäivämäärä
24.11.2015

TEUVAN KUNTA
Sivistyslautakunta

63 §

Talousarvio 2016
Dnro D/318/02.02.00/2015
Valmistelija / lisätiedot: sivistysjohtaja Pauliina Niemi, p. 050 386 4611
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Aikaisemmat käsittelyt:
Khall 18.10.2015
§ 169

Kunnanhallitus 8.10.2015 § 169

Teuvan kunnan tulos on ollut alijäämäinen vuodesta 2009 lähtien. Taseeseen kertyneet alijäämän määrä nousi 3,2 miljoonaan euroon vuonna
2014. Kuluvan vuoden tulosennuste syyskuussa näyttää noin – 0,8 miljoonan euron alijäämää, jolloin taseeseen kertynyt alijäämä nousisi noin 4 miljoonaan euroon.
Tulopuolella ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia, ellei huomioida
kaukolämpölaitoksen yhtiöittämisestä johtuvaa konsernin sisäistä tulojen
siirtoa kunnalta kaukolämpöyhtiölle. Talous tulee näin ollen olemaan lähivuosina edelleen epätasapainossa, ellei toimintamenoja saada vähennettyä. Oman toiminnan menot ovat laskeneet säästötoimenpiteiden johdosta
merkittävästi viimeisen kolmen vuoden aikana. Lisäsäästöjen löytäminen
täältä onkin entistä haastavampaa, jolloin säästöjä on synnyttävä myös ostopalveluina tuotettavasta toiminnasta, erityisesti sosiaali- ja terveysmenoista.
Vuoden 2016 talousarvio esitetään laadittavaksi seuraavin pääperiaattein:
-

Menomäärärahoja vähennetään suunnitelmallisesti
Palkankorotukset ovat 0,3 – 0,6 prosenttia toimialasta riippuen
Maksujen ja myyntituottojen taksat tarkistetaan vastaamaan muuttuneita kustannusperiaatteita
Kunnallisveroprosenttia ei koroteta
Yleistä kiinteistöveroprosenttia korotetaan maltillisesti

Vuosien 2017 ja 2018 taloussuunnitelmassa menomäärärahat vähenevät
edelleen suunnitelmallisesti.
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaiset talousarvion 2016 ja
taloussuunnitelman 2017 – 2018 laadintaohjeet.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Sivistysltk
24.11.2015
Sivistysjohtaja

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisen sivistystoimen talousarvion vuodelle 2016.
Päätös: Hyväksyttiin.
_________
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Sivu 69

SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIO YHTEENVETO v. 2016

Hallinto
Panulaopisto
Museot
Yht.k.1-6 lk
Perälä
Äystö
Horo
Kauppila
Komsi
Nori
Riippi
Eskarit
Erityisopetus
yhtenäiskoulu 7-9
pk yhteinen
Oppimateriaalikeskus
Lukio
Amm.koulutus
Virtuaalilukio
Kansalaisopisto
Kirjasto
Varhaiskasvatus
Vapaa-aika
Sivistystoimi yht.

TP 2014
brutto
102 449,00 €

Tulot 2014

netto

21 931,00 €

42 338,00 €

-

€

6 152,00 €

300,00 €

1 092 129,00 €

1 538,00 €

205 764,00 €
238 405,00 €
77 719,00 €
2 305,00 €
1 996,00 €
91 565,00 €
3 860,00 €
302 670,00 €
282 789,00 €
1 421 708,00 €
- €
546 738,00 €
4,00 €
612 421,00 €
80 347,00 €
14 508,00 €
201 308,00 €
307 504,00 €
- €
2 164 982,00 €
- €
303 105,00 €
- €
8 102 766,00 €

- €
- €
8 765,00 €
- €
271 990,00 €
- €
- €
11 867,00 €
19 734,00 €
19 661,00 €
- €
274 026,00 €
- €
85 849,00 €
- €
715 661,00 €

80 518,00 €
- €
42 338,00 €
- €
5 852,00 €
- €
1 090 591,00 €
- €
205 764,00 €
- €
238 405,00 €
77 719,00 €
2 305,00 €
1 996,00 €
91 565,00 €
3 860,00 €
302 670,00 €
282 789,00 €
1 412 943,00 €
- €
274 748,00 €
4,00 €
612 421,00 €
80 347,00 €
2 641,00 €
181 574,00 €
287 843,00 €
- €
1 890 956,00 €
- €
217 256,00 €
- €
7 387 105,00 €

Ta 2015 brutto
111 000,00 €
- €
40 000,00 €
- €
7 000,00 €
- €
1 268 320,00 €
- €
233 430,00 €
- €
258 000,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
332 000,00 €
306 000,00 €
1 329 000,00 €
- €
462 000,00 €
- €
690 200,00 €
70 000,00 €
- €
210 000,00 €
287 500,00 €
- €
2 297 250,00 €
- €
326 000,00 €
- €
8 227 700,00 €

tuloarvio -15

netto

Ta 2016

-

€

111 000,00 €

-

€

40 000,00 €

-

€

7 000,00 €

-

€

1 268 320,00 €
233 430,00 €
258 000,00 €

- €
- €
10 000,00 €
- €
266 300,00 €
- €
22 000,00 €
- €
- €
20 000,00 €
2 200,00 €
- €
273 500,00 €
- €
66 000,00 €
- €
660 000,00 €

332 000,00 €
306 000,00 €
1 319 000,00 €
- €
195 700,00 €
- €
668 200,00 €
70 000,00 €
- €
190 000,00 €
285 300,00 €
- €
2 023 750,00 €
- €
260 000,00 €
- €
7 567 700,00 €

116 800,00 €
- €
40 000,00 €
- €
3 000,00 €
- €
1 299 400,00 €

tuloarvio -16

netto

208 600,00 €
- €
241 600,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
319 800,00 €
253 200,00 €
1 345 600,00 €
- €
440 000,00 €
- €
482 400,00 €
70 000,00 €
- €
200 700,00 €
299 000,00 €
- €
2 377 150,00 €
- €
300 600,00 €
- €
7 997 850,00 €

20 950,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
10 000,00 €
- €
252 300,00 €
- €
- €
- €
- €
20 000,00 €
2 750,00 €
- €
274 000,00 €
- €
70 000,00 €
- €
650 000,00 €

95 850,00 €
- €
40 000,00 €
- €
3 000,00 €
- €
1 299 400,00 €
- €
208 600,00 €
- €
241 600,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
319 800,00 €
253 200,00 €
1 335 600,00 €
- €
187 700,00 €
- €
482 400,00 €
70 000,00 €
- €
180 700,00 €
296 250,00 €
- €
2 103 150,00 €
- €
230 600,00 €
- €
7 347 850,00 €

7 900 000,00 €
97 850,00 €

650 000,00 €
- € -

7 250 000,00 €
97 850,00 €

§ 64, SIVLTK 24.11.2015 18:00

D: 319/2015
Kokouspäivämäärä
24.11.2015

TEUVAN KUNTA
Sivistyslautakunta

Sivu 71
64 §

Maakunnallinen esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmatyö - nykyvaihe
Dnro D/319/00.04.01/2015
Valmistelija / lisätiedot: sivistysjohtaja Pauliina Niemi, p. 050 386 4611
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Sivistyslautakunta
Taustaa
Etelä-Pohjanmaan 17 kuntaa ja Isokyrö laativat yhteistä maakunnallista opetussuunnitelmaa. Näin laaja yhteistyö opetussuunnitelman
tekemisessä on ainutlaatuista ja se on huomioitu myös valtakunnallisesti.
Työ on organisoitua ja tehtävistä päätöksistä vastaa Osaavahankkeen ohjausryhmä. Muita opetussuunnitelmatyön työryhmiä
ovat johtoryhmä ja koontiryhmä. Johtoryhmä koordinoi kokonaisuutta
ja koontiryhmä kokoaa maakunnallisesti työstetyt asiat. Työssä on
mukana myös 22 maakunnallista aine- ja aiheryhmää, joissa työskentelee jo n. 200 opettajaa. Opetussuunnitelmatyötä tehdään myös
alueiden/kuntien tiimeissä.
Maakunnallinen perusopetuksen tuntijako
Maakunnallinen perusopetuksen tuntijako on hyväksytty kaikissa
opetussuunnitelmatyössä mukana olevissa kunnissa.

§ 64, SIVLTK 24.11.2015 18:00
TEUVAN KUNTA
Sivistyslautakunta

D: 319/2015
Kokouspäivämäärä
24.11.2015

Sivu 72
64 §

Maakunnallisen opetussuunnitelmatyön tilanne
Perusopetuksen opetussuunnitelman yleisen osan lukujen 1-4 maakunnallinen osuus valmistui alkuvuodesta 2015 ja lukuja työstettiin
kevään 2015 ajan koulukohtaisesti. Alkusyksystä 2015 koulukohtaiseen työstämiseen saatiin luvut 5 ja 12. Luvut 6-10 saadaan valmiiksi syksyn 2015 aikana ja ne välitetään sen jälkeen koulukohtaiseen
työstämiseen.
Aineryhmät valmistelevat ainekohtaisia osuuksia. Aineryhmät toteuttavat myös oppiaineiden tavoitteiden ja sisältöjen vuosiluokkaistamisen.
Maakunnallisesti ei tule yhteistä jaksojärjestelmää. Ohjausryhmä on
linjannut maakunnallisen jaksotustyöryhmän esityksen mukaisesti,
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TEUVAN KUNTA
Sivistyslautakunta

D: 319/2015
Kokouspäivämäärä
24.11.2015

Sivu 73
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että ”Jaksojärjestelmä päätetään kuntakohtaisesti, mutta huolehditaan, että oppiaineita voi opiskella läpi lukuvuoden kaikilla yläkoulun
vuosiluokilla tuntijaon mukaisesti”.
Maakunnallisen opetussuunnitelmatyön tilanteesta ja tulevista tapahtumista laaditaan kuukausittain ajankohtaistiedote.
Osaava-hankkeen koulutukset tukevat maakunnallista opetussuunnitelmatyötä. Lisäksi toteutetaan aine- ja aiheryhmien työskentelypäiviä. Rehtoreita ja sivistysjohtoa kutsutaan säännöllisesti ns. kinkereille ajankohtaisten OPSasioiden ääreen.
ePerusteet
Opetushallitus on tuottanut uuden työkalun perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman laadintaa varten. Ops-työkalun avulla opetuksen järjestäjä voi laatia, julkaista ja päivittää perusopetuksen opetussuunnitelman sähköisesti.
ePerusteiden käyttöönotosta ja käyttäjätunnuksien myöntämisestä
tiedotetaan maakunnallisesti erikseen. ePerusteiden osalta edetään
rauhallisesti ja odotetaan, että Opetushallituksen tuottama työkalu
saadaan valmiiksi.
Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön porrastetusti alkaen
1.8.2016. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet hyväksyttiin 22.12.2014 ja ne ohjeistavat maakunnallisen opetussuunnitelman tekoa. Uudet esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat astuvat voimaan 1.8.2016, kuitenkin siten, että yläkoulussa uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön porrastetusti 1.8.2017 lähtien.
Maakunnallisen opetussuunnitelmatyön aikana kuntien hallinto- ja
opetushenkilöstö verkostoituu, kehittää opetusta ja käytänteitä. Prosessi vähentää kunnissa tehtävää päällekkäistä työtä.
Sivistysjohtaja:

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee nykyvaiheen tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
_________
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D: 321/2015
Kokouspäivämäärä
24.11.2015

TEUVAN KUNTA
Sivistyslautakunta

Muut asiat 24.11.2015
Dnro D/321/12.00.00.00/2015
Valmistelija / lisätiedot: sivistysjohtaja Pauliina Niemi, p. 050 386 4611
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Sivistysltk

Käytiin keskustelua ajankohtaisista asioista.
_________

Sivu 74
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§ 9998, SIVLTK 24.11.2015 18:00

Sivu 75

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 59 - 65

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: xx – xx

Hallintolainkäyttölaki 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

XX

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Teuvan sivistyslautakunta
PL 25, 64701 TEUVA
Porvarintie 51, 64700 TEUVA
sähköposti: kunta@teuva.fi
fax (06) 267 1070
Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

