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1 JOHDANTO 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma palvelee Huittisten kaupungin strategista 

hyvinvointityötä. Hyvinvointisuunnitelmalla ohjataan, johdetaan ja kehitetään las-

ten ja nuorten hyvinvointia edistäviä palveluita kunnassa. Kunnan viranomaisten on 

kerättävä tietoa lasten sekä nuorten kasvuoloista ja sosiaalisista ongelmista sekä 

välitettävä sitä niille viranomaisille ja päätöksentekijöille, jotka voivat oman toimin-

tansa kautta vaikuttaa lasten kasvuoloihin. Kunnan on myös laadittava lasten ja 

nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämi-

seksi suunnitelma, joka on hyväksyttävä kunnanvaltuustossa ja tarkistettava vähin-

tään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma varmistaa, että kunnan lasten ja nuor-

ten hyvinvointiin liittyvä toiminta on sekä tavoitteellista, suunnitelmallista ja pitkä-

jänteistä että se perustuu yhteistoimintaan ja kumppanuuteen. 

 

Huittisten ensimmäinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on hyväksytty 

kaupunginvaltuustossa 20.6.2011 § 41 ja koskee vuosia 2011–2015. Nyt päivitettävä 

suunnitelma on laadittu vuosille 2016–2020. Suunnitelman luvut 2–5 kuvaavat las-

ten ja nuorten hyvinvoinnin ja palveluiden nykytilannetta Huittisten kaupungissa. 

Lukuihin 6–7 on puolestaan koottu keskeisimmät lasten ja nuorten hyvinvointia 

koskevat kehittämiskohteet. Suunnitelmassa on huomioitu myös vuonna 2014 voi-

maan astuneen uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämät toimenpiteet 

sekä vuoden 2015 aikana voimaan astunut uusi sosiaalihuoltolaki. 

 

Asiakirjaa on päivitetty rinnakkain kaupungin hyvinvointikertomuksen kanssa. Päivi-

tystyössä on tarkasteltu lasten ja nuorten palveluja kokonaisvaltaisesti. Suunnitel-

maa laadittaessa henkilöstö, luottamushenkilöt sekä lapset ja nuoret ovat osallistu-

neet tiedon tuottamiseen sekä palvelujen toimivuuden arviointiin. Osana suunni-

telman päivittämistä pidettiin yhteistyössä Lounais-Suomen AVIn kanssa lasten ja 

nuorten palveluiden työpaja 1.10.2015. Sen lisäksi toteutettiin yhteistössä Satakun-

nan ELY-keskuksen kanssa kaupungin henkilöstölle kaksi learning cafe –tilaisuutta 

5.11. ja 10.12.2015, joissa tuotettiin tietoa suunnitelmaa varten. Luonnosta on käsi-

telty kaupungin monialaisen opiskeluhuollon ohjausryhmässä marraskuussa 2015. 
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2 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN NYKYTILA 

2.1 Sosiaalinen tilanne 

Huittinen on 10 500 asukkaan kaupunki Satakunnassa. Vuonna 2014 huittislaisista 

26,7 prosenttia oli alle 25-vuotiaita ja 14,8 prosenttia on alle 15-vuotiaita. Huittisis-

sa asuvista perheistä lapsiperheitä on 35,6 prosenttia, joista 22,3 prosenttia on yk-

sinhuoltajaperheitä. Lapsiperheiden määrän osuutta kaupungin kaikista perheistä ja 

sen muutoksista kuvataan kuviossa 1. Lapsiperheiden määrä on viime vuosien aika-

na pysynyt lähes ennallaan. Kuvio 2. kuvaa yksinhuoltajaperheiden osuutta prosent-

teina lapsiperheistä. Kuviosta ilmenee, että Huittisissa on keskimäärin enemmän 

yksinhuoltajaperheitä kuin Satakunnassa ja koko maassa. Merkittävä nousu on ta-

pahtunut vuodesta 2012 alkaen, erityisesti vuonna 2014.  (THL, Tilasto- ja indikaat-

toripankki SOTKAnet 2005–2015.) 

 

 
Kuvio 1. Lapsiperheiden määrä Huittisissa, % perheistä. (THL, Tilasto- ja indikaatto-

ripankki SOTKAnet 2005–2015.) 
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Kuvio 2. Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä. (THL, Tilasto- ja indikaattoripankki 

SOTKAnet 2005–2015.) 

 

Huittisten työttömyysprosentti vuonna 2014 oli keskimäärin 8,0. Vuoden 2015 aika-

na työttömyysprosentti on noussut 9 – 10 prosentin tasolle. Vuonna 2014 nuoriso-

työttömiä oli 10,3 % 18–24-vuotiaasta työvoimasta. 
 

Koulutuksen ulkopuolelle jääneitä 17–24-vuotiaita nuoria on Huittisissa hieman 

enemmän kuin muualla Satakunnassa ja Suomessa keskimäärin. Koulutuksen ulko-

puolelle jääneiden nuorten osuus on kuitenkin laskenut vuosien 2011–2013 aikana 

(kuvio 3). (THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005–2011.) 

 

 
Kuvio 3. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä 

väestöstä. (THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005–2015.) 
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2.2 Kouluterveyskyselyn tuloksia 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kahden vuoden välein toteuttaman valta-

kunnallisen kouluterveyskysen mukaan Huittisten nuorilla oli moni asia kehittynyt 

parempaan suuntaan vuosien 2007–2013 aikana. Paljon on kuitenkin myös kehitet-

tävää. 
 

Elinolojen osalta erottuu selvimpinä haasteina perheiden yhteisen ajankäytön ja 

tiedonkulun puutteet.  Suurimmassa osassa yläkouluikäisten ja lukiolaisten perheitä 

ei syödä yhteistä ateriaa iltapäivällä tai illalla. Vanhemmat eivät myöskään aina tie-

dä lastensa viikonloppuiltojen viettopaikkaa. Huolenaiheina ovat myös huoltajien 

tupakointi ja mahdollinen työttömyys. 

 

 
Kuvio 4. Perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaiden kokemus elinoloistaan 2007–
2013 (THL, Kouluterveyskysely 2013). 
 
Kokemus kouluoloista oli muuttunut sekä perusopetuksen että lukion oppilailla 

myönteisempään suuntaan. Koulun ilmapiiri koettiin positiivisempana ja kokemus 

omasta osallisuudesta oli lisääntynyt. Edelleen kuitenkin yläkoulun oppilaat kokivat 

koulun fyysisissä työoloissa puutteita eivätkä kaikki tienneet, miten voi vaikuttaa 

koulun asioihin. Lukion opiskelijoiden kokemus koulutiloista oli parantunut vuosien 

myötä merkittävästi. Suurimpana haasteena lukiolaisilla oli koulutyöhön liittyvä 

suuri työmäärä sekä vaikeudet opiskelussa. 
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Kuvio 5. Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden kokemus kouluoloista 2005–2013 
(THL, Kouluterveyskysely 2013). 
 

Huittislaiset nuoret kokevat terveydentilansa melko hyväksi. Kolmanneksella esiin-

tyy kuitenkin säännöllisesti niska- tai hartiakipuja tai päänsärkyä. Noin viidennes 

nuorista kokee itsensä ylipainoiseksi. Huittislaiset nuoret kokevat useimmiten ter-

veydentilansa paremmaksi kuin satakuntalaiset tai suomalaiset ikätoverinsa. 
 

Huolimatta siitä, että oma terveydentila koetaan hyväksi, on huittislaisten nuorten 

terveystottumuksissa edelleen parannettavaa. Vajaa puolet yläkouluikäisistä nuoris-

ta ei syö aamupalaa joka arkiaamu ja noin viidennes oppilaista jättää päivittäisen 

kouluounaan väliin. Henkilökohtaisen hygienian hoitamisessa on myös puutteita, 

samoin kuin liikkumisessa. Kolmannes nuorista harrastaa hengästyttävää liikuntaa 

alle tunnin viikossa, samoin kolmannes käyttää ruutuaikaan arkipäivisin neljä tuntia 

tai enemmän. 
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Kuvio 6. Perusopetuksen 8. ja 9 luokan oppilaiden terveystottumukset Huittisissa, 
Satakunnassa ja koko maassa vuonna 2013 (THL, Kouluterveyskysely 2013). 

3 SOSIAALIHUOLTOLAIN UUDISTUS 

Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan asteittain: 1.1.2015 lapsiperheiden kotipalvelun 

osalta, 1.4.2015 alkaen muu sosiaalihuoltolaki ja 1.1.2016 lastensuojelulain kiireelli-

sen sijoituksen perusteita muutettiin. Sosiaalihuoltolain uudistaminen oli pitkään 

valmisteilla.  Sosiaalihuoltolain tarkoituksena on siirtää painopistettä erityispalve-

luista yleispalveluihin ja ehkäisevään työhön. Sosiaalihuoltolailla vahvistetaan myös 

viranomaisten yhteistyötä. Asiakkaalla on oikeus niihin palveluihin, joilla turvataan 

välttämätön huoltenpito ja toimeentulo sekä lapsen terveys ja kehitys.  
 

Osa lastensuojelun avohuollon tukitoimista on siirretty sosiaalihuoltolain mukaisiksi 

palveluiksi. Tavoitteena on tosiasiassa välttää lastensuojelun asiakkuutta ja siirtää 

osa lastensuojelun asiakkuudesta sosiaalihuollon asiakkuudeksi.  
 

Sosiaalihuoltolaissa säädetään palvelutarpeen arvioinnista, joka on tehtävä asiak-

kaan hakemuksesta tai jos viranomainen on saanut tietää sosiaalihuollon tarpeesta 

olevasta henkilöstä. Palvelutarpeen kiireellisyys on arvioitava heti. muussa tapauk-

sessa arvioinnin tekeminen on aloitettava erityistä tukea tarvitsevien lasten osalta 7 

arkipäivässä ja arvioinnin on valmistuttava 3 kuukaudessa. Arvioinnin tekee sosiaa-

lihuollon ammattihenkilö (L sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksis-

ta). Palvelutarpeen arviointi sisältää 
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 yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja tuen tarpeesta 

 sosiaalihuollon ammattihenkilön johtopäätökset asakkuuden edellytyksistä 

 asiakkaan mielipiteen ja näkemyksen palvelutarpeestaan, ellei palvelutar-

peen arvioimiseen yhteistyössä asiakkaan kanssa ole ilmeistä estettä. 
 

Asiakkaalle on nimettävä omatyöntekijä sosiaalihuollon asiakkuuden ajaksi. Oma-

työntekijältä vaaditaan tarkoituksenmukainen em. kelpoisuuslain mukainen sosiaa-

lihuollon koulutus. Omatyöntekijällä on olatava sosiaalityöntekijän kelpoisuus, mi-

käli 

 sosiaalihuollon tarve johtuu oleellisilta osin asiakkaan vaikeista elämänhal-

linnan ongelmista 

 päätöksenteko edellyttää palvelujen yhteensovittamista ja runsaasti yksilöl-

listä harkintaa. 

Kun lapsi on sosiaalihuollon asiakkaana, lapsen omatyöntekijän tulee tavata lapsi 

riittävän usein henkilökohtaisesti. 
 

Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja ovat: 

 sosiaalityö 

 sosiaaliohjaus 

 perhetyö 

 kotipalvelu 

 kotihoito 

 asumispalvelut 

 päihdetyö 

 mielenterveystyö 

 liikkumista tukevat palvelut 

 kasvatus- ja perheneuvonta 

 lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta 

 sosiaalinen kuntoutus 

 muut lain 11 §:n mukaisiin tarpeisiin vastaavia asiakkaan hyvinvoinnin vält-

tämättömiä sosiaalipalveluja 
 

Aikaisemmin lastensuojelulain mukaisista tukitoimista on siirtynyt sosiaalihuoltolain 

mukaisiksi palveluiksi: 

 perhetyö 

 tukihenkilöt ja -perheet 

 vertaisryhmätoiminta 
 

Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja turvata perheille tuki ilman 

lastensuojelun asiakkuutta. 
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4 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT 
PALVELUJÄRJESTELMÄT 

4.1 Perheiden palvelut 

Perheen hyvinvointi on Huittisissa etusijalla. Kuntalaisesta huolehditaan hänen koko 

elinkaarensa ajan ja kaupunki pyrkii kehittämään ja järjestämään palveluja ja toi-

mintaa lapsille ja lapsiperheille. 

4.1.1 Äitiysneuvola 

Äitiysneuvolan tavoitteena on turvata odottavan äidin ja vastasyntyneen terveys ja 

hyvinvointi sekä tukea vanhemmuutta isät mukaanlukien.   Äitiysneuvolan työmuo-

toina ovat terveystarkastukset, henkilökohtainen ohjaus ja perhevalmennus.    
 

Äitiyshuollon tuloksellisuus edellyttää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoi-

don systemaattista, tiivistä ja toisiaan arvostavaa yhteistyötä.   Suurin osa huittis-

laisten synnytyksistä tapahtuu Satakunnan keskussairaalassa, mutta synnyttäjien 

valinnan mukaan myös muualla, lähinnä Turun tai Tampereen yliopistollisessa kes-

kussairaalassa.  Äitiyshuollon ammattitaidon ylläpitämiseksi alueella järjestetään 

säännöllisiä täydennyskoulutuksia, joissa hoito-ohjelmat pidetään ajan tasalla. 

4.1.2 Lastenneuvola 

Lastenneuvolatyön perustehtävänä määräaikaistarkastusten lisäksi on tukea koko 

perheen hyvinvointia.  Vanhempia tuetaan kaikissa lapsen hoitoon ja kasvatukseen 

liittyvissä tilanteissa. Neuvolassa tunnistetaan tuen tarpeessa olevat lapset ja per-

heet ja järjestetään tarvittavat tukipalvelut. Lastenneuvolan toimintaa ohjaa perhe-

keskeinen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen pohjaava työote. Terveyden-

hoitajan ja lääkärin muodostama työpari vastaa määräaikaistarkastusten toteutta-

misesta ja tarvittaessa yhdessä perheen kanssa jatkohoitoon ja tukipalveluihin oh-

jaamisesta. Neuvolan keskeisiä työmenetelmiä ovat ajanvarauksella toimivat vas-

taanotot, puhelinneuvonta, kotikäynnit ja erilaisten ryhmien ohjaaminen. 
 

Neuvolassa on työskennellyt perhetyöntekijä kesäkuusta 2014 alkaen. Perhetyönte-

kijä tarjoaa tukea perheille varhaisessa vaiheessa ennaltaehkäisevästi, jotta perheen 

haasteista selvitään ennen tilanteiden kärjistymistä. Tavoitteena on aina perheen 

jaksamisen varmistaminen, taitojen karttuminen ja voimavarojen vahvistuminen. 

Perhetyö on suunnitelmallista, tavoitteellista ja kestoltaan rajattua. 
 

Lastenneuvolan työntekijät ovat saaneet Lapset Puheeksi -työmenetelmän koulu-

tuksen keväällä 2015.  Myös sen tavoitteena on tukea lasta ja perhettä mahdolli-

simman varhain perheen elämäntilanteiden muutoksissa ja lapsen elämän haasteel-
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lisissa tilanteissa. Tarjottu apu on konkreettista ja yhdessä perheen kanssa suunni-

teltua. 

4.1.3 Perheneuvola ja puheterapia 

Kasvatus- ja perheneuvonnan tehtävänä on tukea ja edistää lapsen ja nuoren myön-

teistä kehitystä erityisesti perhe-elämään ja lapsen kasvatukseen liittyvissä haasteel-

lisissa kysymyksissä sekä tehdä tutkimusta ja antaa hoitoa lasten kasvatukseen ja 

perhe-elämään liittyvissä ongelmissa. Huittisissa kasvatus- ja perheneuvonta on to-

teutettu perheneuvolassa, jossa on psykologin ja sosiaalityöntekijä -työpari ja tarvit-

taessa konsultoiva lääkäri. Perheneuvola toimii terveyskeskuksen tiloissa. Asiakkai-

na ovat alle 13-vuotiaiden lasten perheet.  
 

Varhaisen puuttumisen avulla pyritään tukemaan lapsen tervettä psyykkistä, sosiaa-

lista ja kognitiivista kehitystä.  Perheneuvola toimii osana moniammatillista lasten 

asiakasyhteistyöryhmää, jossa tehdään kuntoutussuunnitelmia ja seurataan erityistä 

tukea vaativien lasten kehitystä ja kuntoutusta. Tärkeimpiä lapsen kuntoutusmuoto-

ja ennen kouluikää ja alakouluaikana ovat puheterapia, toimintaterapia ja neuro-

psykologinen yksilö- ja ryhmäkuntoutus. Lasten ryhmäkuntoutusta on toteutettu 

perheneuvolan omana työnä. Kuntoutuspalveluita ostetaan myös yksityisiltä palve-

luntuottajilta. Osa lapsista saa kuntoutusta Kelan vammaispalvelujen kautta.  
 

Puheterapeutti arvioi lapsen vuorovaikutustaitoja sekä kielellistä kehitystä koko-

naisvaltaisesti. Arvioinnissa käytetään yleisesti käytössä olevia testejä, vanhempien 

haastattelua sekä lapsen havainnointia. Puheterapeuttinen kuntoutus sisältää van-

hempien/omaisten sekä lapsen lähiympäristön ohjauksen. Puheterapiassa harjoitel-

laan ja tuetaan kielellistä kehitystä laajasti lapsille mieluisilla tavoilla, leikkien ja pe-

lien lomassa. Terveyskeskuksessa puheterapiapalveluita annetaan tällä hetkellä 

pääasiassa neuvolaikäisille lapsille. 

4.1.4 Lapsiperheiden kotipalvelu 

Sosiaalihuoltolain 17§ mukaan kunnan on järjestettävä kotipalvelua. Kotipalvelua 

annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, 

synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella niille, jotka tarvit-

sevat apua suoriutuakseen tavanomaisista tehtävistä. Lapsen terveyden ja kehityk-

sen kannalta välttämättömät sosiaalihuollon palvelut on järjestettävä sen mukaises-

ti kuin lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on arvioinut niiden tarpeen lapsen 

tai vanhemman asiakassuunnitelmassa (lastensuojelulaki 36 §). 
 

Huittisissa kotipalvelun ja kotisairaanhoidon toiminnot ovat yhdistyneet kotihoidok-

si vuonna 2009. Kotihoito on vanhuspalvelusektorilla ja sitä on kehitetty ensisijai-

sesti vanhusväestön tarpeisiin. Lisääntynyt kotihoidon tarve vanhuspalveluissa on 
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vienyt resurssia lapsiperheiden kotipalvelusta. Tämä seikka on nyt huomioitu ja lap-

siperheiden kotipalveluun on nimetty työntekijä.  
 

Lapsiperheiden kotipalvelussa lähihoitajan tehtäviin kuuluvat päivittäiset kodinhoi-

dolliset tehtävät ja lastenhoito, kasvatuksessa ohjaaminen sekä vanhemmuuden 

tukeminen. Perheiden avun tarvetta arvioidaan ennen työskentelyn aloittamista ja 

sen kuluessa. Kotipalvelusta peritään asiakkaalta kotihoidon maksutaulukon mukai-

nen, bruttotulojen, perheen koon ja palvelun määrän mukaan määräytyvä kuukau-

simaksu. 

4.2 Kasvatus- ja opetuspalvelut 

Huittisten kaupungin tavoitteena on laadukkaan ja turvallisen kasvu-, harrastus- ja 

opinpolun mahdollistaminen kuntalaisille. Käytännön toimenpiteinä tämä tarkoit-

taa, että toimitaan kasvatuskumppaneina, ehkäistään kiusaamista ja edistetään 

osallisuutta sekä tuetaan omatoimista tiedonhankintaa ja harrastustoimintaa. 

4.2.1 Varhaiskasvatus 

Huittisten kaupungissa varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat päiväkodit, ryh-

mäperhepäivähoito, perhepäivähoito sekä yksityinen päivähoito. Varhaiskasvatuk-

sella on monta yhteiskunnallista tehtävää lasten ja nuorten hyvinvoinnin alalla. Ta-

voitteenamme on edistää lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä yksilönä sekä yh-

teisön jäsenenä. Itsetuntemuksen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen ovat yksi 

tärkeimmistä tavoitteista varhaiskasvatuksessa.  
 

Ennakoiva ja ennaltaehkäisevä työmenetelmä pyrkii mahdollistamaan niin lapsen 

kuin aikuisen onnistumisen päivähoidon arjessa. Lapsen osallisuus, kotien ja var-

haiskasvattajien sekä eri toimisektorien välinen yhteistyö on tärkeä osa työtämme. 

Asiantuntijuustiedon ja toimintatapojen sekä varhaiserityiskasvatuksen kehittämi-

nen on laatumme perusta. Varhaiserityiskasvatus toteutuu ja tarkoittaa kolmipor-

taisen tuen suunnitelmaa, erityisopettajan palveluja sekä tuen muita muotoja. 
 

Kaupungin omaa palvelua ovat puheterapeutin ja psykologin palvelut. Lisäksi yhteis-

työssä  järjestetään neuropsykologisten ohjaajien palveluita sekä fysioterapeuttien 

ohjaamaa motoriikkaajumppaa. 

4.2.2 Esiopetus 

Huittisissa esiopetusta järjestetään päiväkodin sekä koulun alaisuudessa Esikou-

luikäisellä on oikeus varhaiskasvatukseen joten esiopetus järjestetään niin, että lap-

sella on mahdollisuus varhaiskasvatuksen palveluihin. Esiopetusta järjestetään Huh-

kolan, Huvikummun, Kuninkaisten ja Vampulan päiväkodeissa sekä Lauttakylän ja 
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Sammun koulujen esiopetusyksikössä Haku esiopetukseen on tammikuussa ja pää-

tökset esiopetuspaikasta tehdään kevään aikana. 
 

Esikoululaisella on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä 

tarvittava oppilashuolto. Esiopetuksen oppilashuolto koskee myös pidennetyn oppi-

velvollisuuden piirissä olevia lapsia. Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän op-

pimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä 

ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä.  
 

Oppilashuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä terveydenhoi-

topalvelut. Palveluja tarjotaan siten, että ne ovat helposti saatavilla ja ne toteute-

taan lain edellyttämässä määräajassa. (Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden 

edistäminen, KoLa 9.12.2014 § 194) 
 

Koulukuljetus esiopetukseen järjestetään perusopetuslakia noudattaen kasvatus- ja 

opetuslautakunnan vahvistamien koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti. Esikoulu-

päivään kuuluu täysipainoinen, maksuton ateria. 

4.2.3 Perusopetus 

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti 

vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia 

tietoja ja taitoja. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskun-

nassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itse-

ään elämänsä aikana. 
 

Perusopetusta Huittisissa järjestetään viidessä 1.–6. vuosiluokkien alakoulussa ja 

yhdessä 7.–9. vuosiluokkien yläkoulussa. Loiman ja Suttilan koulut ovat kolmiopet-

tajaisia kouluja, joissa on 40–50 oppilasta, Sammun ja Sallilan kouluissa on vajaa 10 

opettajaa ja noin 90–140 oppilasta. Lauttakylän koulussa on noin 20 opettajaa ja 

340 oppilasta. Pellonpuiston koulu on 7–9 vuosiluokkien yläkoulu, jossa on noin 30 

opettajaa ja 320 oppilasta. Pidennetyn oppivelvollisuuden 1.–9. luokkien opetusta 

järjestetään Huittisissa osana Lauttakylän koulun toimintaa. 
 

Perusopetuksen järjestämisen keskeisenä lähtökohtana on lähikouluperiaate. Ta-

voitteena on, että oppilas voisi käydä koulua omaa asuinpaikkaansa lähinnä sijaitse-

vassa koulussa ja saada siellä tarvitsemansa oppimisen ja koulunkäynnin tuen. Pe-

rusopetuksen toinen keskeinen periaate on kodin ja koulun välinen yhteistyö. Ta-

voitteena voidaan pitää kasvatuskumppanuutta, joka tarkoittaa vanhempien ja hen-

kilöstön tietoista sitoutumista lapsen ja nuoren kasvun, kehityksen ja oppimispro-

sessin tukemiseen. Vanhemmilla on kuitenkin lapsensa ensisijainen kasvatusoikeus 

ja -vastuu sekä oman lapsensa tuntemus. 
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Perusopetuslain mukaisesti kaikilla esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus mah-

dollisimman varhaiseen oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Tuki jaetaan kolmeen 

osa-alueeseen: yleiseen kaikille annettavaan tukeen, laajempaan tehostettuun tu-

keen sekä erityiseen tukeen. Kaiken tuen antamisen tavoitteena on ennaltaehkäistä 

ongelmien muodostumista varhaisen tuen periaatteiden mukaisesti sekä turvata 

koulunkäynti kaikissa tilanteissa. Kolmiportaisella järjestelmällä pyritään turvaa-

maan oikea-aikainen ja juuri sen laajuinen tuki, jota oppilas tarvitsee. (Oppimisen ja 

koulunkäynnin tuki, Kola 14.12.2010 § 212) 
 

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Huittisten 

kaikki alakoulut ovat mukana KiVa Koulu -ohjelmassa, joka on valtakunnallinen kiu-

saamisen vastainen toimenpideohjelma. Opetussuunnitelman mukaisesti kaikissa 

kouluissa kiinnitetään myös erityistä huomiota sosiaalisten taitojen opettamiseen. 

 

Perusopetuksen oppilashuolto on lapsen ja nuoren hyvän oppimisen, fyysisen ja 

psyykkisen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden 

edellytyksiä lisäävää toimintaa. Siihen sisältyy opetussuunnitelman mukainen oppi-

lashuolto, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuolto, jota toteut-

tavat terveydenhoitajan ja lääkärin palvelut.  
 

Yksilöllistä ja yhteisöllistä oppilashuoltoa järjestetään monialaisessa yhteistyössä 

opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimi-

va ja yhtenäinen kokonaisuus. Oppilashuollon tavoitteena on ennaltaehkäiseminen 

tuen tarpeen varhainen havaitseminen ja tukitoimien varhainen aloittaminen. Oppi-

lashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalve-

luista vastaaville työntekijöille. (Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden 

edistäminen, Kola 9.12.2014 § 195) 
 

Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta. 

Oppilaiden mielipiteitä ja toiveita huomioidaan koulun toimintaa kehitettäessä. Op-

pilailla on oltava mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien 

suunnitelmien ja järjestyssääntöjen valmisteluun1.  Kummioppilas-, oppilaskunta- ja 

tukioppilastoiminta antavat oppilaille mahdollisuuden osallistua koulun kehittämis-

toimintaan. 
 

Huittisten kaupunki järjestää iltapäivätoimintaa Huittisten keskustassa ja Vampulas-

sa Sallilan koululla koulupäivinä. Ryhmät käynnistyvät, mikäli niihin on sitovasti il-

moittautunut vähintään viisi päivittäin toimintaan osallistuvaa lasta. Toiminnan teh-

tävänä on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä 

                                                 

1
 Perusopetuslaki 47 a§ (1267/2013) 
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ja eettistä kasvua, edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa 

sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta. Lapsille tarjotaan monipuo-

liset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan sekä mahdolli-

suus lepoon rauhallisessa ympäristössä, ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan 

henkilön valvonnassa.  
 

Koulun kerhotoimintaa järjestetään kaupungin kaikissa perusopetuksen kouluissa. 

Kerhotoiminta on matalan kynnyksen toimintaa, johon on helppo tulla ja jossa kaik-

ki kokevat itsensä tervetulleiksi ja tärkeiksi. Oppilaat pääsevät myös vaikuttamaan 

kerhon toimintoihin ja suunnittelemaan sitä. 

4.2.4 Toinen aste 

Toisen asteen oppilaitoksia Huittisissa ovat kaupungin ylläpitämä Lauttakylän lukio, 

Sastamalan koulutuskuntayhtymälle (SASKY) kuuluva Huittisten ammatti- ja yrittä-

jäopisto sekä Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu). 
 

Lauttakylän lukio on kurssimuotoinen päivälukio, jonka yhteydessä toimii myös ai-

kuislinja. Lukion opetussuunnitelma mahdollistaa opiskelijalle paljon valintamahdol-

lisuuksia. Lukio ohjaa opiskelijoita aktiivisesti kansainvälisyyteen ja yrittäjyyteen. 

SASKYn ylläpitämä Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto on toisen asteen monialai-

nen ammatillinen oppilaitos, jonka koulutusaloja ovat yhteiskuntatieteiden, liiketa-

louden ja hallinnon sekä luonnontieteiden alat. Sataedun Huittisten toimipisteessä 

järjestetään puolestaan ammatillista aikuis- ja täydennyskoulutusta sekä maahan-

muuttajien valmistavaa ja ammatillista opetusta. 
 

Huittisten kaupungilla ja SASKYlla on yhteistyösopimus yhdistelmäopintojen järjes-

tämisestä lukion ja ammattioppilaitoksen opiskelijoille. Yhdistelmäopinnoissa am-

mattiopiston opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ammatillisen perustutkinnon 

lisäksi ylioppilastutkinto ja/tai lukion oppimäärä tai hän voi sisällyttää perustutkin-

toonsa lukion kursseja. Lukion opiskelijat voivat myös suorittaa opintoja ammat-

tiopistossa ja sisällyttää niitä tutkintoonsa. 

4.2.4.1 Opiskelijahuollon järjestäminen lukiossa 

Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja 

hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön 

terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllise-

nä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Yhteisöllisessä opiskelijahuoltotyössä 

seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja opiskelijaryhmien hyvinvointia. 

Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteet-

tömyydestä. Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijalle annettavia 

kouluterveydenhuollon palveluja, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja 
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sekä yksittäistä opiskelijaa koskevaa monialaista opiskeluhuoltoa.  (Lauttakylän luki-

on opiskeluhuollon suunnitelma, Kola 17.3.2015 § 61) 

4.2.4.2 Opiskelijahuolto ammatillisissa oppilaitoksissa 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaan kunnan velvollisuutena on jär-

jestää tarvittavat kuraattori-, psykologi- ja kouluterveydenhuollon palvelut sen alu-

eella sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille riippumatta ylläpitäjätahosta. Huittisten 

kaupungin ja kaupungissa toimivien koulutuskuntayhtymien kanssa on tehty sopi-

mukset opiskeluhuollon palveluiden järjestämisestä (Kola 28.10.2014 § 178 ja 

18.11.2014 § 185). Koulutuskuntayhtymistä on myös edustus Huittisten kaupungin 

monialaisen opiskeluhuollon ohjausryhmässä. 
 

Sataedu 
 

Nuorten aikuisten osaamisohjelman kautta on, niillä 20–29-vuotiailla nuorilla, joilla 

ei ole peruskoulun jälkeen mitään tutkintoa, mahdollisuus suorittaa ammatti- tai 

erikoisammattitutkinto tai ammatillinen perustutkinto.  Koulutuksen voi suorittaa 

joko oppilaitoksessa tai oppisopimuksen avulla. Osaamisohjelmaan ei ole erityistä 

hakuaikaa. Sataedu on nimennyt henkilön ohjaamaan opiskelijaa / viranomaista 

osaamisohjelman mahdollisuuksista.  
 

Oppilaiden siirtyessä toisen asteen koulutukseen nivelvaiheen siirtymiin on kiinni-

tetty erityistä huomiota. Keskeisessä roolissa tässä ovat mm. lukion sekä ammatillis-

ta koulutusta tarjoavien oppilaitosten (Sataedu Kokemäki, ja Huittisten ammatti- ja 

yrittäjäopisto SASKY) opinto-ohjaajat, erityisopettajat, kuraattorit sekä opiskeluter-

veydenhoitajat. Tavoitteena on luoda opiskelijaksi aikovalle myönteinen ja todelli-

suuteen perustuva kuva oppilaitoksesta. Sataedussa panostetaan myös huoltajille 

tiedottamiseen ja tiedonhaun ohjaamiseen sekä tarvittaessa henkilökohtaiseen 

neuvontaan. 
 

Nivelvaiheen yhteistyöstä on tehty selkeät toimintaohjeet. Kun oppilas siirtyy pe-

rusopetuslain mukaisen opetuksen piirissä tai toisen asteen oppilaitosten välillä, 

saman kunnan sisällä koulusta tai päiväkodista toisen, kyseessä ei ole tietojen luo-

vutus. Opetuksen kannalta tarpeelliset tiedot voidaan tällöin siirtää koulusta toi-

seen, koska saman kunnan oppivelvollisista ylläpidetty henkilörekisteri muodostaa 

yhden kokonaisuuden. Nivelvaiheen yhteistyöhön kuuluu myös sopimus ohjausvas-

tuun siirtymisestä. Sataedussa ennen 20.9. tapahtuvat opintojen keskeytykset / op-

pilaitoksen vaihdot ilmoitetaan perusopetuksen opinto-ohjaajille. Kokonaisvastuu 

ohjauksesta siirtyy Sataedulle 20.9. jälkeen.  
 

Nuorille, jotka eivät ole löytäneet itselleen sopivaa alaa tai eivät ole saaneet opiske-

lupaikkaa, Sataedussa on tarjolla ammatilliseen koulutukseen valmentavaa Valma -
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koulutusta. Valma -koulutus soveltuu myös maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat li-

sää suomenkielen taitoja ammatillista peruskoulutusta varten. Valma-koulutukseen 

haetaan opintopolku.fi palvelun kautta.  
 

Nuorisolain 7c §:n mukaan koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot alle 25-

vuotiaasta nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lu-

kiokoulutuksessa ja jonka katsoo olevan tuen tai ohjauksen tarpeessa. Tietojen luo-

vuttamisesta tulee ilmoittaa opiskelijalle ja alaikäisen kohdalla myös huoltajalle. Sa-

taedussa yhteistyötä tehdään myös laajemmin etsivän nuorisotyön kanssa sekä pai-

kallisesti että maakuntatasolla. Yhteistyön tavoitteena on sopia opiskelijoita tukevis-

ta käytännöistä ja toimintamalleista. 
 

Sataedussa kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 

(HOPS). Opiskelija voi korvata opintoja aiemmin hankkimallaan osaamisella, mikä 

vähentää opintojen päällekkäisyyttä ja lyhentää koulutusaikaa. Tätä kutsutaan 

osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi.  Opiskelija voi Sataedussa edetä 

opinnoissaan erilaisia polkuja pitkin. Hän voi suorittaa oman alansa perustutkinnon 

opintoalan opintojen perusrunkoa noudattaen tai vahvistamalla osaamistaan mui-

den opintoalojen tutkinnon osilla. Jatko-opintoihin tähtäävä opiskelija voi laajentaa 

osaamistaan yhdistelmäopinnoilla (lukio). Mahdollista on myös valmentautua yrittä-

jäksi yrittäjyysohjelmassa. Opinnoissa on mahdollista yhdistää myös esim. kilpaur-

heilu-ura, kulttuuriharrastus, kansainvälisyys, vaikuttamistoiminta tai oman opiske-

lu- ja työkyvyn vahvistaminen. 
 

Sasky 
 

Sastamalan koulutuskuntayhtymän opiskelijapalveluilla tarkoitetaan palveluita, joi-

den tavoitteena on tukea opiskelijaa monin tavoin oppimisessa ja omaan elämänti-

lanteeseen liittyvissä asioissa. Oppilaitoksessa tukea ja ohjausta antavat ryhmänoh-

jaajien lisäksi koulutuspäällikkö, koulutusohjaaja ja opettajat.  
 

Jokaisella ryhmällä on ryhmänohjaaja, jonka kanssa opiskelija laatii henkilökohtai-

sen opiskelusuunnitelman ja ylläpitää sitä. Ryhmänohjaaja toimii opiskelijan lähim-

pänä tukena opintojen ajan seuraten opiskelijan opintojen etenemistä ja ohjaten 

kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Henkilökohtaisissa ja koulunkäyntiin liittyvis-

sä asioissa (esim. opiskelun haasteet, jännittäminen, sosiaaliset suhteet, jaksaminen 

ja motivaatio, arjenhallinta, työelämään liittyvät asiat) opiskelija saa tukea oppilai-

toksen koulutusohjaajalta. Koulutusohjaaja vastaa yhdessä erityisopettajan kanssa 

ns. Oppipaja-toiminnasta, jolla tuetaan esimerkiksi viivästyneiden opintojen suorit-

tamista. Oppilaitoksessa toimii myös Tukitiimi, johon kuuluvat koulutuspäällikkö, 

koulutusohjaaja ja erityisopettaja. Tukitiimiin käsittelee muun muassa opiskelijan 

mahdollisia poissaoloja opetuksesta tai muita opintojen etenemistä hidastavia haas-

teita. Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä noudatetaan varhaisen tuen mallia ja 

https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/%ef%bb%bfammatilliseen-peruskoulutukseen-valmentava-koulutus/
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Tukitiimi pyrkii kutsumaan niin opiskelijan kuin huoltajankin tapaamiseen mahdolli-

simman nopeasti, mikäli opiskelija tarvitsee mahdollisia tukitoimia. 
 

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämiä opiske-

luhuollon palveluita. Ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollon tavoitteena on edis-

tää opiskelijoiden oppimista, fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvoin-

tia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä oppimisympäristöjen terveel-

lisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että 

yksilöllisenä opiskeluhuoltona. Ennaltaehkäisevän toiminnan tulee olla opiskelu-

huollon painopisteenä. Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväk-

symän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palve-

lut, joita ovat kuraattori- ja psykologipalvelut sekä opiskeluterveydenhuollon palve-

lut. Näistä palveluista vastaa oppilaitoksen sijaintikunta. 

4.3 Nuoriso- ja liikuntapalvelut 

4.3.1 Liikuntatoiminta ja liikunnallinen nuorisotyö 

Nuoriso- ja liikuntapalvelu järjestää uimahallissa ja Sallilan koulun uimatilassa lapsil-

le ja nuorille suunnattuna toimintana vauvauintia, uimakouluja ja koululaisuinteja. 

Lisäksi uimahallissa järjestetään erilaisia vesitaitoja kehittäviä taito- ja tekniikkaui-

makouluja. Näiden lisäksi Sallilan koulun uimatilassa on lapsille ja nuorille tarkoitet-

tu oma uintivuoro kerran viikossa. 
 

Perhepäivähoidossa oleville lapsille järjestetään mahdollisuus osallistua ohjattuun 

liikuntatoimintaan kerran viikossa. Liikuntatuokion aikana leikkien avulla harjoitel-

laan erilaisia motorisia taitoja sekä tuetaan ja edistetään pienten lasten liikkumista.  
 

Vipinää varpaisiin on matalan kynnyksen toimintaa, jossa lapset ja nuoret aktivoi-

daan liikkumaan. Tavoitteena on tarjota myönteisiä kokemuksia sekä iloa ja muka-

vaa yhdessäoloa liikunnan parissa. Siten tuetaan ja edesautetaan terveyttä edistä-

vän ja liikunnallisen elämäntavan syntymistä.  
 

Nuorisotilojen kävijöille tarjotaan omat sisäliikuntaryhmät eri ikäryhmille, jolloin 

perinteistä nuorisotilatoimintaa laajennetaan liikunnallisen nuorisotyön puolelle. 

Ryhmät ovat ”kevyen kynnyksen” ryhmiä, joissa tärkeintä on osallistuminen, positii-

visten liikunnallisten elämysten saaminen ja mukava yhdessäolo. Ryhmissä tavoit-

teena on saada lapset ja nuoret liikkumaan iloisessa, rennossa ja mukavassa ilmapii-

rissä ilman suorittamisen painetta sekä vahvistaa sosiaalisia taitoja. 
 

Lisäksi Vipinää varpaisiin -toimintaan kuuluu nuorten kouluttaminen apuohjaajiksi. 

Apuohjaajia työllistetään mm. leireillä, nuorisotilatoiminnassa, lasten liikuntamaas-

sa ja muissa tapahtumissa. Tätä kautta nuoret pääsevät vaikuttamaan nuorisotyön 
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palvelujen sisältöön ja tuottamaan niitä. Samalla nuoret saavat vastuullisia tehtäviä, 

työkokemusta ja oppia työelämän pelisäännöistä. 
 

Vipinää Varpaisiin -toiminta huipentuu loppukeväästä/alkukesästä järjestettäviin 

leireihin, jotka on suunnattu 1.–6.-luokkalaisille. Leirien suunnittelusta, valmisteluis-

ta, ohjauksesta ja arvioinnista vastaavat apuohjaajiksi koulutetut nuoret yhdessä 

nuorisoasiainhoitajan sekä nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan kanssa. Leirien punai-

sena lankana on laittaa kirjaimellisesti vipinää varpaisiin!  

4.3.2 Ennaltaehkäisevä perusnuorisotyö 

Avoin nuorisotilatoiminta 
 

Avoimen nuorisotilatoiminnan tavoitteena on tarjota maksuton, matalan kynnyksen 

harrastusmahdollisuus erityisesti niille lapsille ja nuorille, jotka ovat muun harras-

tustoiminnan ulkopuolella ja joiden sosioekonominen tausta on heikko. Toiminta on 

luonteeltaan ennaltaehkäisevää, jonka tavoitteena on elämänhallinnan ja sosiaalis-

ten taitojen vahvistaminen sekä ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja siihen liittyviä lie-

veilmiöitä. Toiminnassa kiinnitetään huomiota myös vuorovaikutukseen, toisten 

huomioon ottamiseen ja yhdessä tekemiseen. Avoimen nuorisotilatoiminnan myötä 

lapsille ja nuorille tarjotaan aikuiskontakteja, jotka heiltä saattaa puuttua tai ovat 

heikot. 
 

Nuorisoklubi 
 

Miniklubi on 3.–6.-luokkalaisille suunnattu nuorisotilavuoro kerran viikossa. Toimin-

nalla annetaan mahdollisuus sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja yhteisöllisyyteen 

kasvamiseen. Toimintaa järjestetään yhteistyössä Huittisten 4H-yhdistyksen kanssa. 
 

Nuorisoklubilla järjestetään avointen ovien toimintaa 13–17-vuotiaille kolmena ilta-

na viikossa. Toiminnan tarkoituksena on tarjota nuorille turvallinen ja päihteetön 

ajanviettopaikka ja mielekästä tekemistä. Nuorisoklubi on nuorten oma olohuone, 

jossa on turvallinen aikuinen ohjaamassa, keskustelemassa ja rajoja asettamassa. 

Joka toinen perjantai paikalla on myös etsivä nuorisotyöntekijä, jolloin nuorilla on 

mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta. Samalla etsivä nuorisotyöntekijä tu-

lee tutuksi nuorille ja kynnys ottaa yhteyttä madaltuu. Nuorisoklubin toimintaa jär-

jestetään yhteistyössä Huittisten 4H-yhdistyksen kanssa. 
 

Vampulan Nuokkari 
 

Vampulan nuorisotilalla, Nuokkarilla, avoimen toiminnan lähtökohtana ovat lasten 

ja nuorten tarpeet. Lapsia ja nuoria kuullaan ja he pääsevät sekä vaikuttamaan että 

toteuttamaan nuorisotalon toimintaa. Tavoitteena on saada Nuokkarin kävijät aktii-

visiksi ja vastuullisiksi toimijoiksi, joilla on mahdollisuus tehdä nuorisotilan toimin-
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nasta oman näköistä. Vampulan Nuokkarilla on 1.–2.-luokkalaisille ja 3.–6.-

luokkalaisille omat nuokkarivuorot kerran viikossa sekä 7.-lk–17-vuotiaille kaksi ker-

taa viikossa. Kerran viikossa 7.-lk–17-vuotiaiden vuorolla on mukana myös etsivä 

nuorisotyöntekijä. Myös Vampulan kappeliseurakunnalla on oma nuortenilta joka 

toinen viikko 7.-lk–17-vuotiaille nuorille. 
 

Kerhotoiminta 
 

Nuorisotyötä viedään keskusta-alueelta myös kylille. Kukonharjan kylässä toimii 

vuoroviikoin monitoimikerho yli 7-vuotiaille lapsille yhteistyössä Vampulan kappeli-

seurakunnan kanssa sekä nuortenilta yli 13-vuotiaille nuorille. Huhtamon kylässä 

pyörii monitoimikerho 7–12-vuotiaille lapsille kerran viikossa. Tällä tavoin nuoriso-

työ tavoittaa niitä syrjäkylien lapsia, jotka eivät välttämättä pääse kulkemaan har-

rastusten pariin keskusta-alueelle. Toiminnan tarkoituksena on olla ennaltaehkäise-

vää, jossa vahvistetaan elämänhallinnallisia ja sosiaalisia taitoja yhdessä tekemisen 

kautta. 

4.3.3 Verkkonuorisotyö 

Facebook, Twitter, Instagram 
 

Sosiaalinen media on noussut yhä tärkeämmäksi tavaksi tehdä nuorisotyötä verkos-

sa. Sosiaalisen median eri sovellukset tarjoavat helpon ja tutun väylän ottaa yhteyt-

tä työntekijään ja puolestaan työntekijä pääsee luontevasti osaksi nuorten elämää 

verkon kautta. Etsivien nuorisotyöntekijöiden ja nuorisoasiainhoitajan käytössä ovat 

älypuhelimet, jotka mahdollistavat sosiaalisen median ja muiden applikaatioiden 

käyttämisen ajasta ja paikasta riippumatta. Sen myötä myös tavoitettavuus para-

nee. Nuorisoasiainhoitajan löytää sosiaalisesta mediasta Facebookista, Twitteristä ja 

Instagramista nimellä ”Vampulan Nuokkari”. Myös Nuorisoklubilla on omat Face-

book-sivut.  
 

Karhukuntien tieto- ja neuvontapalveluhanke 
 

Karhukunnissa käynnistyi keväällä 2015 hanke, joka kehittää netissä tapahtuvaa 

nuorten tieto- ja neuvontapalveluja. Sen myötä avattiin nettisivut, joissa nuokka.fi -

sivut välittävät tietoa nuorten vapaa-aikaan ja osallisuuteen liittyvästä toiminnasta 

sekä jeesari.nuokka.fi -sivut, jotka keskittyvät jakamaan tietoa nuoriin kohdenne-

tuista palveluista (opiskelu, sosiaalipalvelut, työ, raha, terveys, päihteet ja mielen-

terveys, erityisnuorisotyö, rikokset).  
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4.3.4 Nuorten vaikuttaminen 

Nuorisovaltuusto  
 

Vuodesta 2001 lähtien nuoriso- ja liikuntapalveluiden yhteydessä on toiminut joka 

vuosi vaaleilla valittu nuorisovaltuusto, joka on 11-jäseninen nuorista koostuva vai-

kuttajaryhmä. Se valitsee itselleen puheenjohtajan sekä laatii ja hyväksyy toiminta-

suunnitelman. Nuorisovaltuustolla on oma budjetti, jonka puitteissa toteutetaan 

nuorten ideoimia tapahtumia ja muuta toimintaa. Siten nuorilla on mahdollisuus 

vaikuttaa konkreettisesti kaupungin nuorisotyön tarjontaan. Nuorisovaltuutetuilla 

on mahdollisuus vaikuttaa asioihin ja saada ääntään kuuluviin, koska nuorisoval-

tuustolla on edustajansa nuoriso- ja liikuntalautakunnassa, kasvatus- ja opetuslau-

takunnassa, kirjasto- ja kulttuurilautakunnassa, perusturvalautakunnassa, ympäris-

tö- ja rakennuslautakunnassa sekä teknisessä lautakunnassa. Nuorisovaltuusto toi-

mii kaupungin kaikkien nuorten äänitorvena ja edustaa Huittisten kaupungin nuori-

soa. 
 

nuortenideat.fi 
 

Huittisten kaupungissa lanseerattiin yhdessä Karhukuntien kanssa Aloitekanava-

palvelu marraskuussa 2010. Vuonna 2015 palvelu muuttui nuortenideat.fi-

palveluksi. Nuortenideat.fi on verkkodemokratia palvelu, jossa jokaisella nuorella on 

mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ideoimalla ja tukemalla aloitteita. Nuorten 

ehdotukset otetaan vakavasti ja palvelun moderaattori toimittaa ne kunnallishallin-

nossa eteenpäin käsittelyä varten. Nuortenideat.fi avulla pyritään aktivoimaan nuo-

ria vaikuttamaan omiin asioihin ja osoittamaan, että heidän mielipiteellään on mer-

kitystä. Lisäksi nuortenideat.fi tarjoaa väylän vaikuttaa sellaisille nuorille, jotka eivät 

ole jäsenenä minkäänlaisessa nuorten vaikuttajaryhmässä.  
 

Nuortenideat.fi-palvelun ja nuorisovaltuustotoiminnan avulla vastataan nuorisolain 

8 §:n asettamiin vaatimuksiin lasten ja nuorten oikeudesta tulla kuulluksi heitä kos-

kevissa asioissa. 

4.3.5 Nuorten työpaja 

Huittisten nuorten työpaja pyrkii olemaan ja kehittymään ajassa ja hetken muutok-

sessa sopeuttaen pajan toimintaa seuraten valtakunnallisia vaatimuksia ja asiakas-

kunnan tarpeita. Työpajalla työskentelee noin kahdeksan nuorta kerralla kahden 

valmentajan kanssa. Paja on tarkoitettu 16–28-vuotiaille nuorille, jotka ovat vailla 

työtä tai koulutuspaikkaa. Pajalle hakeudutaan useimmiten TE-toimiston kautta. 

Myös sosiaalitoimi tai oppilaitokset voivat olla yhteistyössä lähetettäessä nuorta 

pajalle. Etsivä nuorisotyö on myös mukana useimmiten pajalle tulo- ja lähtövaihees-

sa. 
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Huittisten pajalla tehdään asiakaspalvelutöitä: vanhuksille ylläpitosiivouksia ja nur-

mikon hoitoa asiakkaiden luona sekä pyykin pesua pajapesulassa. Asiakaspalvelun 

ohella opitaan oman kodin ylläpitoon sekä muuhun elämänhallintaan liittyviä tietoja 

ja taitoja. Yksilöllisten tarpeittensa mukaan nuori saa ohjausta mm. virastopalvelui-

den käyttöön ja työhön tai koulutukseen hakeutumiseen. Työtoiminnan lisäksi pajan 

ohjelmaan sisällytetään myös yhteisöllistä toimintaa, esimerkiksi ruuanlaittoa, mu-

siikkia ja liikuntaa. 
 

Useimmiten pajajakso aloitetaan yhden kuukauden työkokeilusopimuksella ja sen 

aikana kartoitetaan mahdollisuudet sijoittua kaupungin muihin yksiköihin tai jatkaa 

pajalla joko kuntouttavalla sopimuksella tai työkokeiluna. Hyvin töissään suoriutu-

van nuoren on mahdollista päästä myös palkkajaksolle. 
 

Tulevaisuudessa pajalla on tarve kehittää starttivalmennusta, joka on matalan kyn-

nyksen toimintaa niille nuorille, jotka eivät suoraan pysty sitoutumaan varsinaiseen 

pajan työtoimintaan. Paja pyrkii jatkossa myös entistä enemmän palkkaamaan nuo-

risolain mukaisen kohderyhmänsä nuoria suoraan lyhytaikaisiin työsuhteisiin, koska 

mm. kesätöiden saaminen yrityksistä on viime vuosina vaikeutunut. Pajan työtoi-

minnat pyritään pitämään suoraviivaisina ja yksiselitteisinä, koska väen vaihtuvuus 

on välillä hyvin nopeaa. Punaisena lankana on arjen hallinnan ja sosiaalisten taitojen 

kehittäminen sekä osallisuuden kokeminen. Pajan rahoitus tulee osittain Aluehallin-

tovirastolta. 

4.3.6 Etsivä nuorisotyö  

Etsivä nuorisotyö tavoittelee 15–29-vuotiaita nuoria, jotka ovat heille kuuluvien pal-

velujen ulkopuolella tai tarvitsevat ohjausta tai tukea saavuttaakseen tarvitsemansa 

palvelut. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen 

omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Työn tarkoituksena on edistää nuoren kasvua ja 

itsenäistymistä sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille että saamaan tarvitse-

mansa sosiaaliset ja terveydelliset palvelut. 
 

Etsivä nuorisotyö tekee aktiivisesti työtä yhdessä työparien ja yhteistyötahojen 

kanssa auttaakseen apua tarvitsevia nuoria.  
 

Huittisissa etsivää nuorisotyötä tekee kaksi etsivää nuorisotyöntekijää, toinen koko-

päiväisesti ja toinen puolikkaalla työajalla.  Heidän toimitilansa ovat Nuorten työpa-

jalla, Nuorisoklubilla ja Vampulan nuorisotilalla.  

4.3.7 Muu toiminta 

Nuoriso- ja liikuntapalvelut on mukana erilaisissa paikallisissa yhteistyömuodoissa, 

joiden tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Yhteistyötä teh-
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dään koulujen, seurakuntien, yhdistysten ja muiden nuorten arkeen läheisesti kuu-

luvien yhteisöjen kanssa. 

4.4 Muut sivistyspalvelut 

Huittisten kaupungin muut sivistyspalvelut: kirjasto- ja kulttuuripalvelut, kansalais-

opisto ja musiikkiopisto järjestävät paljon kulttuuripainotteista lasten- ja nuorten-

toimintaa kunkin vastuualueen omana toimintana, vastuualueiden yhteistyönä sekä 

yhteistyössä Huittisten kaupungin alueella toimivien yhdistysten, oppilaitosten ja 

muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että järjestettävä toiminta on avointa 

kaikille ja helposti saavutettavissa. Kantavana ajatuksena on se että, että lukuisissa 

tutkimuksissa on todettu kulttuuriharrastusten hyvinvointivaikutukset merkittäviksi. 
 

Huittisissa on lisäksi lukuisa joukko erilaisia kulttuuria harjoittavia ja tuottavia yhdis-

tyksiä, jotka omalta osaltaan lisäävät nuorten osallisuutta ja harrastusmahdollisuuk-

sia kaupungissa.  

4.4.1 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 

Kirjasto tarjoaa erilaisia aineistoja ja tilana helposti saavutettavan sosiaalisen, mo-

nien mahdollisuuksien kohtauspaikan.  Kirjaston tehtävänä on tuoda esille kirjalli-

suutta, korostaa lukemisen merkitystä vapaa-ajanviettotapana sekä kannustaa elin-

ikäiseen oppimiseen. Lukeminen on paitsi hyvää ajanvietettä, myös lukutaitoa ja 

oppimista tukevaa toimintaa. 
 

Kirjasto tekee aktiivista yhteistyötä koulujen kanssa lukemisharrastuksen edistämi-

sessä järjestämällä kouluille mm. kirjailijavierailuita ja kirjavinkkauksia. Myös e-

aineistojen tutuksi tekeminen ja niiden tarjoaminen ovat kirjaston tehtäviä. Kaikilla 

Huittisten alakoululaisilla on mahdollisuus säännöllisiin kirjastokäynteihin koulutyön 

osana.  
 

Kirjasto tarjoaa kirjastonkäytönopetusta eri luokka-asteille.  Tavoitteena on, että 

lapsi/nuori oppii kehittämään tiedonhankintataitojaan sekä vertailemaan, valikoi-

maan ja hyödyntämään hankkimaansa tietoa ja myös että lapsi/nuori oppii käyttä-

mään viestinnän ja median välineitä tiedon hankinnassa.  Nämä edistävät lapsen ja 

nuoren kokonaisvaltaista oppimista ja yhteiskunnan vaatimuksissa suoriutumista.  
 

Kirjasto on ympäristönä turvallinen, rauhallinen ja luotettava. Lastenosasto on lap-

sille suunniteltu oma tila, samoin nuorten osasto, tilat on otettu hyvin käyttöön, läk-

syjä tekevä lapsi ei ole harvinainen näky kirjastossa. Kirjasto järjestää myös tapah-

tumia, mm. satutunteja ja nukketeatteria alle kouluikäisille.   
 

Muiden kulttuuripalveluiden tavoitteena on olla yhtenä kaupungin toimijana muka-

na luomassa laadukkaita kulttuuri- ja harrastuspalveluita ja rakentaa hyvinvointia 
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luovaa kulttuuriympäristöä kaikille kuntalaisille. Kulttuuripalvelut avustaa lasten ja 

nuorten kulttuuriharrastusta tukevia toimijoita,  tarjoaa yksin tai yhteistyössä mui-

den toimijoiden kanssa erilaisia kulttuuritilaisuuksia myös lapsille ja nuorille sekä 

tarjoaa heille myös esiintymistilaisuuksia. 
 

Suunnitteilla oleva (syksy 2015) kirjaston autotallin muuttaminen kulttuuriseksi, 

monitoiminnalliseksi nuorisotilaksi tulee avaamaan epäilemättä uusia mahdolli-

suuksia ja toimintatapoja paikalliseen kulttuuriseen nuorisotyöhön sekä lisäämään 

tällä sektorilla tehtävää yhteistyötä kaikkien sivistyspalveluiden toimijoiden välillä.  

4.4.2 Kansalaisopisto  

Kansalaisopisto toteuttaa vuosittain runsaan määrän eri alojen kursseja, joihin lap-

set ja nuoret voivat osallistua. Opetus-ohjelmassa on erityisesti lapsille suunnattuja 

kursseja, joissa on ikäsuositus. Lapset ja nuoret voivat osallistua myös muille kurs-

seille, jos heillä on kurssin edellyttämät valmiudet osallistua opetukseen ja toimia 

ryhmässä. Kansalaisopistossa järjestetään mm. taiteen perusopetusta lasten ja 

nuorten kuvataidekoulussa ja käsityökoulussa, joissa noudatetaan kuvataiteen ja 

käsityön yleisen oppimäärän opetussuunnitelmia.  

4.4.3 Musiikkiopisto 

Huittisten musiikkiopisto järjestää laajan oppimäärän taiteen perusopetusta musii-

kissa. Opinnot ovat avoimia kaikille lapsille ja nuorille. Opintojen tavoitteena on 

luoda oppilaalle myönteinen suhde musiikkiin, joka vahvistaa hänen kokonaisval-

taista henkistä kasvuaan ja sosiaalisia taitojaan. Opinnot Huittisten musiikkiopistos-

sa antavat hyvän perustan musiikin elinikäiselle harrastamiselle ja mahdollisuuden 

musiikin ammattiopintoihin.  
 

Musiikkiopistossa opetusta annetaan ottamalla huomioon jokaisen oppilaan yksilöl-

liset tavoitteet ja valmiudet. Oppiminen tapahtuu yhteisössä, jossa musisoimisen ilo 

ja yhdessä tekemisen riemu motivoivat opiskelemaan. Opinnot tukevat oppilaan 

itsetunnon, luovuuden ja minäkuvan myönteistä kehitystä. 
 

Musiikkiopiston toiminta elävöittää toiminta-alueensa musiikkikulttuuria tarjoamal-

la konsertteja ja produktioita. Musiikkiopisto järjestää lukuvuoden aikana paljon ti-

laisuuksia, jotka ovat suunnattuja lapsille ja nuorille perheineen. Musiikkiopisto te-

kee yhteistyötä alueen muiden oppilaitosten ja kulttuuritoimijoiden kanssa lasten ja 

nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi.  
 

Musiikkiopiston opetustarjonnasta musiikkileikkikoulu ja soitinvalmennus täydentä-

vät lapsille ja nuorille suunnattua taiteen perusopetuksen musiikin opetustarjontaa.  
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4.5 Lastensuojelu 

Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäris-

töön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Vas-

tuu lapsen hyvinvoinnista on ensisijaisesti lapsen vanhemmilla ja huoltajilla.  Lapsen 

vanhemman tai muun huoltajan tulee turvata lapselle tasapainoinen kehitys ja hy-

vinvointi siten kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa sääde-

tään. 
 

Lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus sekä kehitystasoon ja ikään nähden 

tarpeellinen valvonta ja huolenpito. Lapselle on pyrittävä antamaan turvallinen ja 

virikkeitä antava kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaava 

koulutus. Lasta tulee kasvattaa siten, että hän saa osakseen ymmärrystä, turvaa ja 

hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin 

loukkaavasti. lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuu-

teen tulee tukea ja edistää. 
 

Lastensuojelulla on kolme perustehtävää: Lasten yleisiin kasvuoloihin vaikuttami-

nen, vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä ja varsinainen lasten suojelemi-

nen. Sen tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lap-

sen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Lapselle tulee turvata hyvä 

hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja 

huolenpito. Lapselle on pyrittävä antamaan turvallinen ja virikkeitä antava kasvu-

ympäristö sekä lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus. Lasta tulee 

kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei 

saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lapsen 

itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edis-

tää. Lapsen vanhempien velvollisuutena on vastata lapsen kasvatuksesta ja huolen-

pidosta. Heillä on oikeus myös yksin määrätä siitä, miten lapsen kasvatus ja huolen-

pito järjestetään. Laissa korostetaan, että yhteiskunnan on pyrittävä tukemaan van-

hempia tässä tehtävässä ja tarjottava perheelle tarpeellista apua riittävän varhain. 

Lapsi ja perhe on myös tarvittaessa ohjattava lastensuojelun piiriin.  
 

Lastensuojelulain mukaan kunnan tulee seitsemän arkipäivän kuluessa lastensuo-

jeluilmoituksen vastaanottamisesta arvioida ryhdytäänkö kiireellisiin lastensuoje-

lutoimenpiteisiin vai päätetäänkö tehdä lastensuojelutarpeen selvitys lain mukai-

sesti kolmen kuukauden kuluessa. Lastensuojelulaki edellyttää, että kunnissa pide-

tään rekisteriä, josta ilmenee lastensuojelun tarve, ilmoittaja ja/ tai – taho, vastaan-

ottaja ja ajankohta. 
 

Huittisissa lastensuojelun avohuollon piirissä vuonna 2013 oli 8,4 prosenttia 0–17- 

vuotiaista lapsista, yhteensä 158,  Satakunnassa 7,2 %, 3008 ja koko Suomessa 7,3 

%. Vastaavanikäisestä väestöstä kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia oli 0,6 % ja ko-
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ko Suomessa 1,4 %. Lastensuojelun avohuollossa oli Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

toksen tilastojen mukaan koko maassa vuonna 2013 107 896 lasta, vuonna 2012 

103 716 ja 2011 97 215 lasta. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja oli koko maassa 2013 

18022, vuonna 2012 17869 ja 2011 17540 lasta. 
 

Lastensuojeluilmoituksia tehtiin Huittisissa vuonna 2011 139, 2012 118 ja vuonna 

2013 108. Koko maassa lastensuojeluilmoituksia tehtiin vuonna 2013 107 896 ja Sa-

takunnassa 3790. Lastensuojelutarpeen  selvitykset on tehty määräajassa. 

4.5.1 Lastensuojelun palvelujärjestelmä 

Lastensuojelun palvelujärjestelmä on laaja kokonaisuus, jonka tehtävänä on edistää 

ja tukea lapsen kehitystä ja kasvua.  Palvelujärjestelmän tulee toimia suunnitelmalli-

sesti ja ennakoidusti. Sitä tulee ohjata, johtaa ja kehittää tavoitteellisesti ja pitkäjän-

teisesti ja yhteistyössä kaikkien niiden tahojen kanssa, joiden toimet vaikuttavat las-

ten ja perheiden hyvinvointiin. Kunnan on sosiaali- ja terveydenhuoltoa, opetustoin-

ta sekä muita kaikille lapsille, nuorille ja lapsiperheille tarkoitettuja palveluja järjes-

täessään ja kehittäessään huolehdittava siitä, että palvelujen avulla tuetaan lapsia ja 

vanhempia ja edistetään heidän hyvinvointiaan. Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, 

että lasten fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset kasvuolot ovat turvallisia ja kehitystä 

edistäviä. Kasvuolojen kehittäminen ja riskiolosuhteiden suunnitelmallinen vähen-

täminen sekä riittävä vanhemmuuden tuki ehkäisevät ongelmien syntyä ja syvene-

mistä. Kaikilla, jotka työskentelevät lasten ja perheiden kanssa, on vastuu heidän 

hyvinvoinnistaan ja ongelmien mahdollisimman varhaisesta tunnistamisesta.  
 

Ehkäisevä lastensuojelu 
 

Yleisten lasten ja nuorten kasvuolosuhteiden seuraamista ja kehittämistä sekä pal-

velujen kehittämistä koskevien toimien lisäksi lastensuojelua on myös ehkäisevä 

lastensuojelu. Ehkäisevän lastensuojelun tarkoituksena on lapsen ja hänen per-

heensä erityinen tukeminen kunnan peruspalvelujen piirissä. Tällöin ei edellytetä, 

että lapsi tai perhe on lastensuojelun asiakkaana. Palvelu ja tuki toteutetaan sellai-

sin tavoin, joista lapsi ja perhe eniten hyötyvät. Ehkäisevällä lastensuojelulla ediste-

tään ja turvataan lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan 

vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua toteutetaan kunnan palveluissa kuten 

äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa terveydenhuollossa, päivähoidossa, opetuk-

sessa ja nuorisotyössä. Ehkäisevää lastensuojelua on annettava erityinen tuki silloin, 

kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana. Ehkäisevä lastensuojelu tarkoit-

taa uudessa lastensuojelulaissa suunnitelmallista ja tavoitteellista lastensuojelun 

toimintamuotoa. Ehkäisevää työtä on tehty aikaisemminkin, mutta uuden lain myö-

tä sen asema vahvistuu ja systematisoituu. Uudessa laissa halutaan tietoisesti oh-

jeistaa kaikki yhteiskuntatoimijat kansalaisista ylimpiin hallintoelimiin panostamaan 

http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/lastensuojelunkasikirja/tyoprosessi/ehkaisevatyo/
http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/lastensuojelunkasikirja/tyoprosessi/ehkaisevatyo/
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ennalta ehkäisyyn lapsiväestön kaikkinaisen hyvinvoinnin ylläpidossa, turvaamisessa 

ja kehittämisessä.  
 

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu 
 

Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua toteutetaan tekemällä asiakassuunnitelma 

sekä järjestämällä avohuollon tukitoimia. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua 

ovat myös lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto 

ja jälkihuolto. 
 

Lastensuojelulain mukaan ilmoitusvelvollisuus on 

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja lasten päivähoidon 

2. opetustoimen 

3. nuorisotoimen 

4. poliisitoimen 

5. Rikosseuraamuslaitoksen 

6. palo- ja pelastustoimen 

7. sosiaalipalövelujen, lasten päivähoidon tai terveydenhuollon palvleujen 

tuottajalla 

8. opetuksen tai koulutuksen järjestäjän 

9. seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan 

10. kansainvälistä suojelua hakevien vastaanotosta annetun lain (746/2011) 3 

§:ssä tarkoitetun vastaanottokeskuksen ja järjestelykeskuksen 

11. hätäkeskustoimintaa harjoittavan yksikön 

12. koululaisten aamu- ja iltaopäivätoimintaa harjoittavan yksikön 

13. Tullin 

14. rajavartiolaitoksen, taikka 

15. ulosottoviranomaisen 

palveluksessa  tai luottamustoimessa olevat henkilöt ovat velvollisia salassapito-

säännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle 

toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huo-

lenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää 

mahdollista lastensuojelutarpeen  selvittämistä. Myös muu henkilö voi tehdä tällai-

sen ilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä.  
 

Lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun 

työntekijän on arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun 

tarve. Lisäksi on tehtävä sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, jollei 

arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydes-

sä selvitetään lastensuojelun tarve. Arvio on aloitettava viipymättä ja saatettava 

loppuun ilman aiheetonta viivytystä. Arvio on aloitettava viimeistään seitsemäntenä 

arkipäivänä asian vireille tulosta ja sen on valmistuttava kolmen kuukauden kulues-

sa vireille tulosta. 
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Lastensuojeluasiakkuus alkaa, kun sosiaalityöntekijä toteaa palvelutarpeen arvioin-

nin perusteella, että 

1) lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä ja kehi-

tystä, tai 

2) lapsi käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään ja kehitystään, ja 

3) lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluja ja  
 

Lastensuojelulain perusteella myönnettäviä avohuollon tukitoimia 

 Lastensuojelun kautta voi saada kaikkia sosiaalihuoltolain mukaisia ja siinä 

mainittuja palveluja 

 tukea lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen 

 lastensuojelulain mukainen taloudellinen tukitoimi 

 tehostettu perhetyö 

 perhekuntoutus 

 lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle 

 vertaisryhmätoiminta ja tukihenkilö tai -perhe 
 

Kun lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on arvioinut lapsen kehityksen tai 

terveyden kannalta välttämättömät sosiaalihuollon palvelujen tarpeen ja lasten päi-

vähoidon, on ne perheelle ja lapselle järjestettävä. 
 

Perhetyö 
 

Perhetyön tehtävänä on lasten, nuorten ja heidän perheiden hyvinvoinnin edistä-

minen ja sen turvaaminen. Perhetyötä voi saada sekä sosiaalihuoltolain mukaisena 

palveluna tai lastensuojelulain perusteella. Perhetyö on pääsääntöisesti asiakkaan 

kotona tapahtuvaa tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista tukemista. 

Perhetyö on luottamuksellista ja maksutonta. Perhetyön antamaa tukea voi olla 

esimerkiksi: keskustelu/vuorovaikutusapua, opastamista ja ohjausta arjen rutiinien 

hallinnassa, perheen toimintakyvyn vahvistamista, ihmissuhde- ja kasvatusongelmi-

en esille ottamista ja ohjaamista, vanhempien tukemista ja rohkaisemista kasvatus-

tehtävässä sekä lapsen ja nuoren tukemista ottamaan ikänsä ja kehitystasonsa mu-

kaista vastuuta omasta toiminnastaan. Perhetyön avulla voidaan lapselle järjestää 

myös hänen hyvinvointiaan tukevaa toimintaa. Erilaisen tukemisen lisäksi perhetyö-

hön saattaa kuulua esimerkiksi lasten kanssa ulkona puuhastelua, jotta äiti saa aikaa 

vaikkapa kotitöiden tekemiseen. Perhetyöntekijä voi myös osallistua perheen kans-

sa kotiaskareiden tekemiseen, mutta siivous- ja kodinhoidonapuna perhetyö ei ole. 

Perhetyöntekijä toimii myös sosiaalityöntekijän työparina lastensuojelussa ja tekee 

tarvittaessa lastensuojelutarpeen selvityksiä.  
 

Huittisissa perhetyöntekijän lähin työtoveri on sosiaalityöntekijä, jonka kautta per-

hetyöntekijä saa tiedon uusista asiakaskontakteista. Perhetyöntekijä ei itse ota uu-
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sia asiakkaita, vaan asiakkaat tulevat perhetyöntekijälle aina sosiaalityöntekijän 

kautta. Jokaiselle uudelle asiakasperheelle tehdään yhdessä perheen ja sosiaalityön-

tekijän kanssa perhetyönsuunnitelma, johon kirjataan perhetyön tarve, vanhemman 

huolenaiheet, tavoitteet, keinot sekä seuraava arviointikerta. Perhetyönsuunnitel-

ma tarkastetaan viimeistään vuoden kuluttua perhetyön aloittamisesta. Perhetyön 

lopettamisesta sovitaan yhdessä sekä perheen että sosiaalityöntekijän kanssa. Per-

hetyöntekijä työskentelee arjessa ja perheen kanssa itsenäisesti, konsultoiden tar-

vittaessa sosiaalityöntekijää ja pitäen hänet tilanteen tasalla. Työskentelyn aikana 

perhetyöntekijä havainnoi, raportoi ja dokumentoi perheen ja lapsen tilanteessa 

tapahtuvia muutoksia suhteessa tehtyyn perhetyönsuunnitelmaan. Myös kuukausit-

tain kokoontuva perhetyön työryhmä on tärkeä yhteistyöfoorumi, jossa perhetyön-

tekijä pääsee jakamaan asiakasasioita muiden lapsiperheiden parissa työskentelevi-

en ammattilaisten kanssa. Huittisissa on kaksi perhetyöntekijää. 
 

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta 
 

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta on vapaaehtoistyötä, joka täydentää sosiaalihuol-

lossa toimivien ammattityöntekijöiden työtä. Tukihenkilötoiminnassa tuettava ja 

tukihenkilö tapaavat lapsen omassa elinympäristössä yhteisen tekemisen tai harras-

tuksen merkeissä. Tapaamiset ovat noin parin tunnin mittaisia esimerkiksi viikon tai 

kahden välein. Tukiperhetoiminnassa tuettava lapsi osallistuu tukiperheen arkeen ja 

yöpyy tukiperheen luona esimerkiksi yhden viikonlopun kuukaudessa. Kunta voi or-

ganisoida tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa yksin tai yhteistyössä seudun muiden 

kuntien kanssa tai käyttää esimerkiksi kolmannen sektorin tuottamia palveluja. Tu-

kihenkilölle tai -perheelle maksetaan yleensä kulukorvaus ja/tai palkkio. Tukihenki-

löt ja -perheet ovat vaitiolovelvollisia. Ennen tukihenkilöksi tai -perheeksi hyväksy-

mistä on tärkeää selvittää vapaaehtoisen tukijan motiiveja ja valmiuksia. Tukihenki-

löt ja tukiperheet tarvitsevat riittävän koulutuksen, perehdytyksen, ohjausta ja tu-

kea jaksamiseen. Vapaaehtoistyössä lapsen, nuoren tai tukea tarvitsevan perheen 

kanssa tarvitaan sitoutumista ja luotettavuutta. Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan 

järjestämiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen tarvitaan aikaa ja taloudellisia re-

sursseja. Monissa kunnissa on todettu, että toiminta tulee parhaiten organisoiduksi 

ja hoidetuksi, kun se on yhden työntekijän tai työparin vastuulla. Kunnat ovat kehit-

täneet tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa myös seutuyhteistyönä. Suurissa kaupun-

geissa toiminta on usein organisoitu keskitettyihin. 
 

Huittisissa on vuonna 2011 4 tukiperhettä ja niissä on 8 tukilasta. Tukihenkilöitä on 

3 lapsella. Tukiperheen ja tukihenkilön kanssa tehdään sopimus ennen tukisuhteen 

aloittamista, missä määritellään tuen sisältö. 
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Huostaanotto ja sijaishuolto 
 

Lapsi on otettava sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan ja järjestettävä 

hänelle sijaishuolto, jos puutteet lapsen huolenpidosta tai kasvuolosuhteet uhkaa-

vat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai lapsi vaarantaa vakavasti 

terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä 

pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään. 

Huostaanoton ja sijaishuollon järjestämiseen voidaan kuitenkin ryhtyä vain, jos avo-

huollon toimet eivät olisi lapsen edun mukaista huolenpidon toteuttamiseksi sopivia 

tai mahdollisia taikka jos ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi ja sijaishuollon ar-

vioidaan olevan lapsen edun mukaista. 
 

Sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen, kiireellisesti sijoitetun tai lain 8 

§:ssä tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuk-

sen järjestämistä kodin ulkopuolelle. Lapsen sijaishoito voidaan järjestää perhehoi-

tona, laitoshoitona taikka lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Huittisissa oli 

vuonna 2011 11 kodin ulkopuolelle sijoitettua lasta, joissa perhehoidossa on 5 lasta 

ja laitoshoidossa 6 lasta. Vuoden 2015 syyskuussa kodin ulkopuolelle sijoitettuja 

lapsia oli 10, joista 5 lasta oli perhehoidossa 5 lasta laitoshoidossa. Kodin ulkopuo-

lelle sijoitettujen määrässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. 

 

 
Kuvio 7. Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0–17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä. 

(THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005–2015.) 

 

Lastensuojelun jälkihuolto 
 

Sijoituksen päättymisen jälkeen lapsi tai nuori saattaa olla pitkään erityisen tuen 

tarpeessa ja tätä tukea tarjotaan jälkihuoltona. Jälkihuollon tarkoituksena on hel-

pottaa lapsen tai nuoren kotiutumista tai itsenäistymistä. Jälkihuolto on järjestettä-



 

32 

 

vä aina vähintään puoli vuotta kestäneen sijoituksen jälkeen lapsen iästä riippumat-

ta ja sitä varten tehdään erillinen asiakassuunnitelma. Jälkihuollon on velvollinen 

järjestämään se kunta, joka on ollut vastuussa sijaishuollon järjestämisestä. Jälki-

huolto voi jatkua siihen asti, kun nuori täyttää 21 vuotta. Sosiaalityöntekijä voi teh-

dä yhdessä nuoren kanssa suunnitelman, johon kirjataan jälkihuollon päättymisen 

jälkeen nuoren käytettävissä olevat palvelut ja tukitoimet. Suunnitelma tukee nuo-

ren itsenäistymistä ja vahvistaa tehdyn työn jatkuvuuden muiden palveluiden paris-

sa. Huittisissa oli vuonna 2015 5 lasta tai nuorta jälkihuollossa.  
 

Lastensuojelun kokonaisuus Huittisissa 
 

Lastensuojelutyötä Huittisten kaupungissa toteuttaa sosiaalitoimen lastensuojelun 

työntekijät. Lastensuojelu on yhteinen toiminnan tavoite, johon eri toimijat ja hal-

lintokunnat osallistuvat oman perustehtävänsä toteuttamisen osana. Lastensuojelu 

voi olla yleistä kasvuolojen turvaamista, ongelmien ennaltaehkäisyä ja lapsinäkö-

kulman mukaan ottamista omaan työhön, tai se voi olla yksittäisen perheen kohdal-

la tapahtuvaa ennaltaehkäisevää lastensuojelua, jolloin peruspalveluissa kiinnite-

tään tarkempaa huomiota yksittäisen lapsen tai nuoren hyvinvointiin. Lasta ja nuor-

ta tuetaan hänen omassa toimintaympäristössään, esimerkiksi jos opettaja koulussa 

tai lastentarhanopettaja kaipaa konsultaatiota tai tukea lapsen tai nuoren tukemi-

seksi, on apua tarjolla sosiaalitoimen lastensuojelutyöntekijöissä. Olennaista lasten-

suojelutyössä on moniammatillisuus, mielekäs lastensuojelun kokonaisuus saadaan 

aikaan yhdessä tekemällä, jolloin lapselle, nuorelle ja perheelle suunnataan lasten-

suojelun keinoin erityistä tukea, ja samanaikaisesti peruspalveluissa tuetaan lapsen 

tavanomaisen arjen jatkumista. 
 

Huittisissa tehtiin vuonna 2013 3 huostaanottoa ja yksi kiireellinen sijoitus. Huos-

taanotto purettiin yhdeltä lapselta. Lastensuojeluilmoituksia tehtiin 108 kappaletta. 

Turvakoteihin sijoitetuista 2 oli lapsia vanhempansa kanssa. Kodin ulkopuolelle sijoi-

tettuja 0-17-vuotiaita oli 0,6 % , Satakunnassa 1,5 % ja koko maassa 1,4 % väestöstä. 

Yhteensä 11 lasta oli sijoitettu kodin ulkopuolelle. Laitoshoidossa oli 5 lasta ja per-

hehoidossa 6 lasta. Lastensuojelussa Huittisissa työskentelee sosiaalityöntekijä, kou-

lun sosiaalityöntekijä ja 2 perhetyöntekijää. Lastenvalvojan tehtäviä hoitaa sosiaali-

työn johtaja isyysasioiden osalta. Erovanhempien huolto- ja elatussopimukset vah-

vistaa sosiaalityöntekijä. 

4.5.2 Lastenvalvojan toiminta 

1.1.2016 alkaen isyyden tunnustaminen tehdään kirjallisesti joko ennen lapsen syn-

tymää esim. avoparit ensisijaisesti äitiysneuvolassa tai lapsen syntymän jälkeen las-

tenvalvojan luona. 
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Mikäli lapsi on tunnustettu ennen syntymäänsä, isyys on mahdollista peruuttaa 30 

päivän kuluessa lapsen syntymästä ilmoittamalla siitä kirjallisesti lastenvalvojalle.  

Isyyyden vahvistaa maistraatti, jonne lastenvalvoja toimittaa asiakirjat, kun 30 päi-

vän määräaika on umpeutunut. 

Lapsen huollolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaisten asioiden hoitoa. Huoltajalla 

on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilö-

kohtaisista asioista. Huoltajalla on oikeus saada tietoa lasta koskevista asioista eri 

viranomaisilta ja huoltaja edustaa lasta lapsen henkilöä koskevassa asiassa. lisäksi 

huoltaja toimii holhoustoimilain (442/1999) nojalla lapsen edunvalvojana hoitaen 

lapsen taloudellisia asioita. 

Jos lapsen vanhemmat eivät ole keskenään avioliitossa, lapsen huoltaja on lapsen äiti. 

Jos isyys on tunnustetaan ennen lapsen syntymää, vanhemmat voivat samassa yhtey-

dessä sopia, että huolto kuuluu molemmille vanhemmille yhteisesti. Sosiaalilauta-

kunta vahvistaa sopimuksen maistraatin vahvistettua isyyden, jollei sopimus ole lap-

sen edun vastainen. Yhteishuollossa huoltajat vastaavat yhdessä lapsen huoltoon 

kuuluvista tehtävistä ja tekevät yhdessä lasta koskevat päätökset, jollei toisin ole sää-

detty tai määrätty. 

Jos lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä, vanhemmat voivat lapsen syntymän jälkeen 

sopia lastenvalvojan lujona lapsen asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta. 

myös lapsen huollosta voidaan sopia myöhemmin lastenvalvojan luona. vanhemmat 

voivat tällöin sopimuksella uskoa lapsen huollon myös yksin isälle. 

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva sopimus tai päätös on aina tehtävä lap-

sen edun mukaisesti ja sopimus tai päätös voidaan muuttaa, jos lapsen etu sitä vaatii. 

 

Elatusapu vahvistetaan ensisijaisesti elatussopimuksella, joka laaditaan ja vahviste-

taan sosiaalikeskuksessa. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen elatusavusta, 

asia on hoidettava tuomioistuimen kautta. Jos elatusvelvollinen laiminlyö elatus-

maksun, huoltaja voi hakea elatustukea. Elatustukea voidaan myös maksaa, jos ela-

tusapumaksu on vahvistettu elatustukea pienemmäksi sekä jos avioliiton ulkopuo-

lella syntyneen lapsen isyyttä ei ole vahvistettu. Elatustuen maksamisen ja ela-

tusapujen perinnästä vastaa Kela. 
 

Vuoden 2013 tilastotietojen mukaan lastenvalvoja vahvisti Huittisissa 68 sopimusta 

lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Vuonna 2012 sopimuksia vahvistettiin 77. 

Elatussopimuksia vahvistettiin Huittisissa 93 vuonna 2013 ja vuonna 2012 yhteensä 

70. Oikeudelle lasten tilanteesta, huolto- ja tapaamisasioissa tehtiin 2 selvitystä 

vuonna 2012 ja 2013 olosuhdeselvityksiä tehtiin 5. Isyydenselvityksiä oli vuonna 
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2012 40 ja 2013 47. Kela maksoi elatustukea vuonna 2013 huittislaiselle 180 lapsel-

le. 

4.6 Kuntouttava työtoiminta 

Kuntouttavasta työtoiminnasta annettu laki velvoittaa kunnan sosiaalitoimen ja työ-

voimatoimiston tekemään aktivointisuunnitelman yhteistyössä pitkään työttömänä 

olleen työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaneen henkilön kanssa. Tämänlai-

sella henkilön toimintakykyä voidaan parantaa myös kuntouttavan työtoiminnan 

avulla. Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille työllisty-

mismahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi. Kuntouttavan työtoimin-

nan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka laadintaan osallistuvat 

työvoimatoimiston ja kunnan sosiaalihuollon viranomainen, Huittisissa kuntoutta-

van työtoiminnan ohjaajan kanssa. 
 

Kuntien on kuntouttavaa työtoimintaa koskevan lain mukaan järjestettävä kuntout-

tavaa työtoimintaa niille pitkään työttöminä olleille asiakkaille, jotka saavat työ-

markkinatukea tai toimeentulotukea. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva saa 

joko työmarkkinatuen ja siihen liittyvän ylläpitokorvauksen, toimeentulotuen ja sii-

hen liittyvän toimintarahan sekä osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset. 

Kuntouttava työtoimintaa järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäi-

väisesti 1–4 päivänä viikossa 3–24 kuukauden ajan. Huittisten kaupunki järjestää 

kuntouttavaa työtoimintaa omana toimintanaan.  

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuoden 2015 lopulla noin 120 henkilöä. 

4.7 Toimeentuloturva 

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka 

tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä sel-

viytymistä. Jokaisella on velvollisuus kykynsä mukaan pitää huolta itsestään ja ela-

tuksestaan sekä, siinä laajuudessa kuin avioliittolaissa (234/1929), lapsen elatukses-

ta annetussa laissa (704/1975) ja muussa laissa säädetään, puolisonsa sekä alaikäis-

ten lastensa ja ottolastensa elatuksesta. Pääsääntöisesti alaikäisen lapsen elatukses-

ta vastaavat lapsen vanhemmat. Opiskelijaa edellytetään hakemaan töitä lukukau-

den ulkopuolella. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisar-

voisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Jokaisella on oikeus 

saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa an-

siotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avul-

la, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huo-

lenpidolla tai muulla tavalla (esimerkiksi, jos hakija saa avustuksia elantoon, asumi-

seen ja koulutuskustannuksiin vanhemmiltaan tai muulta omaiselta). Toimeentulo-

tuen suuruus määräytyy toimeentulotukilaissa määriteltyjen menojen sekä käytet-
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tävissä olevien tulojen ja varojen erotuksena (Laki toimeentulotuesta 6 §). Toimeen-

tulotuen myöntää vakinainen oleskelukunta (Laki toimeentulotuesta 14 §). Toi-

meentulotuki määrätään kuukaudelta, mutta joissakin tapauksissa voidaan tarpeen 

mukaan myöntää ja maksaa kuukautta lyhyemmältä tai pidemmältä ajalta.  
 

Huittisissa toimeentuloturvan parissa työskentelee sekä lastensuojelun sosiaalityön-

tekijä että sosiaalipalveluissa sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat ja etuuskäsittelijä. Huit-

tisissa  vuonna 2013  18–24-vuotiaista sai toimeentulotukea  16,6 % . Koko maan 

luku oli 14,9 % ja Satakunnan 14,5 %. Huittislaisista lapsiperheistä 6,3 prosenttia sai 

toimeentulotukea. Kuviosta 8 ilmenee toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden 

osuus prosentteina lapsiperheistä, joka on  Huittisissa ollut on ollut keskimääräisesti 

pienempi kuin Satakunnassa ja koko maassa. Kaikista toimeentulotukea saaneista 

2013 Huittisten luku oli 5,3 %, Satakunnan 5,4 % ja koko maa 7 %. 

 

 
Kuvio 8. Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä. (THL, Tilasto- ja 

indikaattoripankki SOTKAnet 2005–2015.) 

4.8 Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelut 

Perheneuvolan psykologin ja sosiaalityöntekijän lisäksi terveyskeskuksen psykologi 

tarjoaa keskusteluapua erilaisissa elämän pulmatilanteissa ja tekee tarvittaessa psy-

kologisia tutkimuksia. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten sekä heidän per-

heidensä myönteistä kehitystä tarjoamalla psykologista asiantuntija-apua erilaisissa 

ongelmatilanteissa.  
 

Satakunnan keskussairaalan lastenpsykiatrian osasto toimii alle 13-vuotiaiden lasten 

ja heidän perheidensä psyykkisten häiriöiden erikoissairaanhoitotasoisena tutkimus- 

ja hoitopaikkana. Toimialueena on koko Satakunnan sairaanhoitopiirin alue. Sata-

kunnan keskussairaalan nuorisopsykiatrian poliklinikka vastaa sairaanhoitopiirin 13–
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22-vuotiaiden nuorten psykiatrisesta tutkimuksesta ja hoidosta. Poliklinikka on tar-

koitettu nuorille ja heidän perheilleen, muun muassa ahdistuneen, masentuneen, 

itsetuhoisen nuoren tai muutoin käyttäytymisen poiketessa normaalista, tarvitaan 

osastohoidon arviota. 
 

Sosiaalipäivystys on kiireellistä sosiaalialan ammattilaisen antamaa apua sosiaalises-

sa hätätilanteessa päivittäisen virastotyöajan ulkopuolella ja viikonloppuisin. Sosiaa-

linen hätätilanne on luonteeltaan nopeita toimenpiteitä vaativa eikä asiassa voida 

ilman vakavia seurauksia odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli. Tilanteessa 

olevat henkilö tai henkilöt eivät kykene selviytymään tilanteesta läheistensä tai 

muiden toimijoiden voimin. Tilanteessa on mukana tai läsnä toisen henkilön huo-

lenpidosta riippuvaisia ihmisiä, kuten lapsia.  Huittisten kaupunki ostaa sosiaali-

päivystyksen Porista. Virka-aikainen  sosiaalipäivys hoidetaan sosiaalikeskuksessa. 
 

Vammaispalvelut 
 

Vammaispalvelu on asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ja suoriutumisen tukemista 

ja perhetyön menetelmin sekä lakien edellyttämin palveluin ja tukitoimin. Tavoit-

teena on tukea, auttaa ja neuvoa vammaista henkilöä elämään erilaisissa tilanteissa.   

Henkilöllä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuk-

sia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista, on mahdollisuus saada vammais-

ten erityispalveluja vammaispalvelulain ja -asetuksen nojalla. Kunnan erityisen jär-

jestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut ja taloudelliset tukitoimet: 

 kuljetuspalvelut  

 palveluasuminen  

 asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet  

 tulkkipalvelut  

 henkilökohtainen apu 
 

Määrärahasidonnaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet: 

 päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet  

 sopeutumisvalmennus  

 tuki ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin ja vaatekustannuksiin  
 

Kehitysvammahuollosta vastaa Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sosiaa-

lipalvelut. Se järjestää muun muassa kehitysvammaisten laitoshoidon, perhehoidon, 

asumispalvelut Huittisissa sijaitsevia toimintapisteitä ovat: Huhkolankoto ja Akkuna, 

jotka ovat autetun asumisen asuntoloita ja Huittisten toimintakeskus. 

Vuoden 2011 alusta siirtyi työhönvalmennus keskus Satakunnan sairaanhoitopiiriltä 

Huittisten kaupungille ja on nimeltään toimintakeskus. 
 

Tukitalo 
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Sastamalan seudun mielenterveysseura ry on vuodesta 1994 alkaen ylläpitänyt toi-

minta-alueellaan kriisikeskusta, tukitaloa. Toiminnan rahoituksesta vastaavat Raha-

automaattiyhdistys sekä toimialueen kunnat Huittinen, Kiikoinen, Mouhijärvi, Pun-

kalaidun, Sastamala ostopalvelusopimuksin. Sopimuskuntien yhteenlaskettu asu-

kasmäärä on lähes 40 000. Kriisikeskuksessa tehdään ammatillista ja vapaaehtoista 

kriisityötä. Kriisikeskuksen työmuotoja ovat asiakastapaamiset, puhelin- ja nettiaut-

taminen, asiantuntija-apu ja yhteistyö. Kriisikeskus on paikka, johon saa yhteyden 

nopeasti, joustavasti ja maksutta. Asioida voi myös omaa nimeään ilmoittamatta. 

Huittisten tukitalo sijaitsee Risto Rytin kadulla. 

 

 

 

 

Kätsä 
 

Asumispalveluyksikkö Kätsä on Sastamalan seudun mielenterveysseura ry:n ylläpi-

tämä, itsenäistymisvaiheessa oleville nuorille mielenterveyskuntoutujille suunnattu 

tuettua asumista tarjoava yksikkö Sastamalassa. Kätsän huoneistoissa voi asua esi-

merkiksi nuori äiti lapsensa kanssa tai vaikkapa nuoripari. Asunnot on tarkoitettu 

itsenäiseen asumiseen valmentautumiseen. Päämääränä on asukkaiden itsenäinen 

arkielämässä selviytyminen. Asumisaika Kätsällä voi vaihdella puolesta vuodesta 

kahteen vuoteen. Kätsään tullaan kuntien maksusitoumuksella. 
 

Päihdepalvelut  
 

Päihdeklinikka (A-klinikka) on avohoitoyksikkö, josta voi hakea apua päihderiippu-

vuuksiin. Päihdeklinikan tavoitteena on pyrkiä ehkäisemään ja vähentämään päih-

teiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja se-

kä edistämään päihderiippuvuuksista kärsivien ja heidän läheistensä toimintakykyä 

ja elämän hallintaa. Päihdeklinikkatoimella on viisipaikkainen miehille tarkoitettu 

asumispalveluyksikkö sekä yksittäisiä tukiasuntoja Sastamalan kaupungin alueella. 

Tukiasumisen tavoitteena on tukea asukasta itsenäiseen asumiseen ja elämään. 

Päihdeklinikkatoimi tekee yhteistyötä muun muassa omaisten, sosiaali- ja tervey-

denhuollon, oppilaitosten, työvoimahallinnon, poliisin ja vapaaehtoisjärjestöjen 

kanssa. Päihdeklinikkatoimen palvelut perustuvat luottamuksellisuuteen, vapaaeh-

toisuuteen, ammatilliseen osaamiseen, tasa-arvoon ja kokonaisvaltaisuuteen. Palve-

lut ovat asiakkaalle maksuttomia. 
 

Huittinen ostaa päihdepalveluita pääasiassa Sastamalan päihdeklinikalta, myös vä-

häisen määrän Loimaan päihdeklinikalta. 
 

Asiakasyhteistyöryhmät 
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Huittisissa toimii nuorten asiakasyhteistyöryhmä. Asiakasyhteistyöryhmä koostuu 

koulukuraattorista, sosiaalityöntekijästä, ammatinvalintapsykologista, Kelan ja Työ-

voimatoimiston edustajista, vammaispalveluiden työntekijästä ja lääkäristä. Se on 

tarkoitettu 15–23-vuotiaille huittislaisille nuorille.  Asiakkaalla tai hänen asioita hoi-

tavalla työntekijällä on oikeus saada asiakkaan asia käsiteltäväksi asiakasyhteistyö-

ryhmään, jos asiakkaan koulutus-, kuntoutus- ja työllistymisasioihin ei ole löytynyt 

ratkaisua, tai jos tarpeita ja eri vaihtoehtoja olisi hyvä arvioida yhdessä eri palvelu-

jen järjestäjien kanssa. 
 

Lasten asiakasyhteistyöryhmä on myös perustettu vastikään Huittisiin. Periaatteet 

ovat samansisältöiset kuin nuorten asiakasyhteistyöryhmässä, mutta kohderyhmä-

nä ovat alle 15-vuotiaat lapset. 

 
 

Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö 
 

Satakunnan maakunnallinen lastensuojelun kehittämisyksikkö on toiminut vuodesta 

2005 alkaen, aluksi hankkeena, nykyisin Satakuntien kuntien rahoittamana ja Porin 

hallinnoimana yksikkönä. Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön tavoitteena 

on erityisesti lastensuojelun sijaishuollon perusosaamisen vahvistaminen sekä eri-

tyisosaamisen lisääminen. Kehittämistyötä tehdään yhdessä Satakunnan lastensuo-

jelun työntekijöiden kanssa tavoitteena maakunnallisesti yhteneväiset työkäytännöt 

lapsen edun toteuttamiseksi.  
 

Kehittämisyksikön työ painottuu perhehoidon aseman vahvistamiseen. Yksikkö rek-

rytoi ja valmentaa sijaisperheitä sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen perhehoitoon sekä 

kouluttaa perhehoitajia ja järjestää perhehoidon tukea maakunnallisesti. 
 

Kehittämisyksikkö ylläpitää tietopankkia sijaishuoltopaikoista. Työntekijät osallistu-

vat sijoitusprosessiin yhteistyössä kunnan työntekijöiden kanssa sekä konsultoivat ja 

toimivat työpareina tarvittaessa.  

5 YHTEISTYÖTAHOT LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN 
EDISTÄMISESSÄ 

5.1 Huittisten seurakunnan lapsi-, nuoriso- ja perhetyö 

Seurakunnan toiminnasta on tietoa sivuilla www.huittistenseurakunta.fi 
 

Huittisten seurakunnan kasvatustoiminta toteutuu monimuotoisena arki- ja sun-

nuntaitoimintana. Peruslähtökohta on lapsen ja perheen hyvä elämä, kasvatus-

kumppanuus sekä kristillinen usko ja ihmiskäsitys ja siitä nousevat arvot. Tämä ar-

http://www.huittistenseurakunta.fi/
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vopohja näkyy ja toteutuu suunnittelussa, toiminnan kokonaisvaltaisuudessa, leikin 

vahvassa roolissa, perheen mukanaolossa sekä kasvuympäristöstä huolehtimisessa. 

Huittisten seurakunta toimii yhteistyössä kaupungin muiden kristillisten seurakunti-

en  sekä lukuisten kasvatustyötä tekevien tahojen kanssa. 
 

Lapset ja perheet  
 

Seurakunnan lapsityössä on erilaisia kerhoja, tapahtumia, retkiä sekä kesäleiri per-

heille.  Päiväkerhoryhmissä kokoontuu 4–5-vuotiaita lapsia ja 3-vuotiaita lapsia 

omissa ryhmissään. Lapsityönohjaaja vastaa koko lapsityön alueesta ja lastenohjaa-

jat työskentelevät erilaisissa kerhoryhmissä kantaen vastuuta sekä suunnittelusta 

että monipuolisesta toiminnan toteutuksesta.   
 

Avoin päiväkerho kokoaa alle kouluikäisiä lapsia oman aikuisen kanssa hartauteen, 

leikkeihin, askartelemaan, satuhetkelle sekä nauttimaan yhteistä välipalaa. Perhe-

kerhotyyppistä toimintaa on myös Vampulassa ja Huhtamossa. 5-vuotiaat huomioi-

daan vuosittain järjestämällä yhteinen syntymäpäiväjuhla. Kaakaopyhäkoulu alakou-

luikäisille kokoontuu kahden viikon välein seurakuntakeskuksella. Lauantaileppis on 

yhteistyönä eri tahojen kanssa toteutettava perhepyhäkoulumuotoinen kerho, jossa 

tarjotaan myös ateria.  Toimijoina on paljon vapaaehtoisia. Perheiden puuhapyhis 

kokoaa lapset ja perheet kerran kuukaudessa illalla päiväkerhotiloihin. Muskaritoi-

mintaa on 1–2-vuotiaille aikuisen kanssa sekä 6–9-vuotiaille omassa kuorossaan. 
 

Varhaisnuoret (7–13 v.) 
 

Varhaisnuorille on tarjolla säännöllistä viikkotoimintaa erilaisten kerhojen muodos-

sa. Pienryhmäohjaajakoulutus antaa valmiudet seitsemäsluokkalaisille ja sitä van-

hemmille nuorille toimia kerhojen ohjaajina ja isosina varhaisnuorten leireillä. Seu-

rakunta toimii partiotyön taustayhteisönä. Vuosittain järjestetään erilaisia tapahtu-

mia, joista osa toteutetaan yhteistyössä eri kasvattajatahojen kanssa. Leiritoiminta 

keskittyy kesäaikaan.  Lisätietoa löytyy Huittisten seurakunnan sivuilta. 
 

Nuoret (14–25 v.) 
 

Seurakunta järjestää säännöllisesti nuorteniltoja ja avointen ovien iltoja. Kesällä 

nuortenillat pidetään leirikeskuksessa. Nuortenilloissa on raamattuopetusta, iltahar-

taus ja yhdessäoloa. Rippikoulun jälkeinen isoskoulutus kokoaa kerran kuukaudessa 

ison joukon nuoria. Muusta toiminnasta löytyy tietoa Huittisten seurakunnan sivuil-

ta ja nuorisotyön facebook-sivuilta. 
 

Muuta toimintaa    
 

Diakoniatyössä tuetaan perheiden jaksamista eri elämän- ja kriisitilanteissa. Tuke-

minen tapahtuu henkisen, hengellisen, sosiaalisen ja taloudellisen auttamisen näkö-
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kulmasta. Toiminta toteutuu diakoniatyötekijän kotikäynneillä tai vastaanotolla ja 

kukin perhe kohdataan kokonaisvaltaisesti, huomioiden kunkin perheen senhetki-

nen tilanne. Työtä tehdään muiden perhetyötä tekevien tahojen kanssa ja tavoit-

teena on lisätä vanhempien, lasten ja nuorten hyvinvointia. Parisuhdetyötä tehdään 

toteuttamalla yksittäisiä perisuhdetta rikastuttavia ja hoitavia kursseja tai koulutuk-

sia. 

5.2 Järjestötoiminta 

5.2.1 Pelastakaa Lapset ry 

Huittisissa toimii Pelastakaa lapset ry:n paikallinen osasto. Järjestöllä on  yhteistyötä 

kaupungin, seurakuntien, Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisen osaston 

kanssa Leppis-perhekerhossa. Leppis-kerho kokoontuu noin 20 kertaa vuodessa. 

Kerhossa tarjotaan kotiruokaa osallistujille, joita on 10–40 henkilöä. pelastakaa Lap-

set osasto kustantaa ruokailun 6 kertaa vuodessa. Muuta suoraa tukea huittislaisille: 

 kaksi kertaa vuodessa ilmainen uintivuoro aikuisille ja lapsille 

 kaksi kertaa vuodessa nuorisoklubilla pitsatarjoilu nuorille 

 stipendit 8-luokkalaiselle tytölle ja pojalle ” kiva kaveri” 

 lukion oppikirjat yhdelle nuorelle 

 kriisiapua tarvittaessa 

 muuta avustustoimintaa. 

5.2.2 Mannerheimin lastensuojeluliitto ry 

MLL Huittinen 
 

MLL:n Huittisten paikallisyhdistyksen päätehtävä on edistää lasten ja lapsiperheiden 

hyvinvointia. Toiminta perustuu tällä hetkellä puhtaasti vapaaehtoisten tekemään 

työhön. Perustoiminnoista tärkeimpiä ovat viikoittaiset vauva- ja perhekahvilat, joka 

tarjoavat pienten lasten vanhemmille mahdollisuuden tutustua toisiin samassa elä-

mäntilanteessa oleviin. Kahvilat tarjoavat mukavaa tekemistä niin lapsille kuin van-

hemmille. Tämän lisäksi MLL Huittinen järjestää lapsiperheille suunnattuja tapah-

tumia ja toimintoja pitkin vuotta mm. isä-lapsitoimintaa, teatteriesityksiä, luistelu-

vuoroja jäähallille, lasten vapputapahtuman. 
 

MLL:n tehtävä paikallisena tiedonvälittäjänä on myös noussut merkittävään rooliin 

ja facebook- ja www-sivujensa kautta yhdistys tavoittaa hyvin paikalliset lapsiper-

heet. Lisäksi tieto kulkee paikallislehden ja ilmoitustaulujen kautta. 
 

Yhteistyö muiden tahojen kanssa on tärkeä osa toimintaa. Valtakunnallinen Terho-

kerho-hanke ja Hyvä Joulumieli -keräys yhteistyössä SPR:n kanssa. Sosiaalitoimen ja 

Lauttakylä-lehden kanssa organisoidaan Joulu jokaiselle -lahjakeräys, jossa hanki-
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taan lahjoja vähävaraisille huittislaisille lapsille. Lauttakylän Leijonien kanssa hanki-

taan pyöräilykypärät aloittaville ekaluokkalaisille. 
 

Yhtenä tärkeänä kehitysalueena on yhteistyö neuvolan ja sen perhetyöntekijän 

kanssa, jossa pyritään tukemaan perheitä ja ehkäisemään syrjäytymistä.  
 

Kattojärjestön arvot ovat myös Huittisten paikallisyhdistyksen toiminnan kulmakivi: 

lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu, inhimillisyys ja yhdenvertaisuus. 
 

MLL Vampula 
 

Kuntaliitoksesta huolimatta MLL Vampulan paikallisyhdistys on päättänyt jatkaa 

toimintaansa itsenäisenä yhdistyksenä, joka keskittää toimintansa vanhan Vampu-

lan kunnan alueelle. 

 

MLL Vampula välittää EU:n ruokapaketteja pitkin vuotta sekä jouluisin Hyvä Joulu-

mieli -lahjakortteja tarvitseville. Perhekahvila toimi muutaman vuoden ajan sään-

nöllisesti mutta on nyt hetkellisesti tauolla sopivien tilojen ja vetäjän puuttuessa. 

Sallilan koulun lasten yleisöuintivuorolla on MLL:stä apuvalvoja varsinaisen uinnin-

valvojan apuna. Muuten toiminta on painottunut kertaluonteisiin tapahtumiin. MLL 

on järjestänyt lastenteatterinäytöksiä Jukolassa sekä osallistunut erilaisiin tapahtu-

miin yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Matkoillekin on lähdetty; joka vuosi käy-

dään mm. Vartiovuoren kesäteatterissa sekä Linnanmäellä, tänä vuonna myös Tu-

russa vesipuistossa sekä Leineperin joulumarkkinoilla. Uusia ideoita ja matkakohde-

ehdotuksia otetaan myös ilolla vastaan. 

5.2.3 4H-yhdistys 

Huittisten 4H-yhdistys on aktiivinen toimija, joka tarjoaa laaja-alaisesti toimintaa 

lapsille ja nuorille. Yhdistys tarjoaa lapsille ja nuorille erilaisia kerhoja tarpeen ja 

kiinnostuksen mukaan. Yhdistyksen tavoitteena on lisäksi edistämään nuorten työ-

elämäntaitoja ja työllisyyttä, sekä aktiivisuutta.  
 

Huittisten kaupunki ja Huittisten 4H-yhdistys ovat tehneet yhteistyösopimuksen ja 

4H-yhdistys tuottaa kaupungille mm. seuraavat palvelut: 

 Miniklubitoiminta 3–6.-luokkalaisille, tavoitteena on tarjota osallistujille mo-

nipuolista ja laadukasta toimintaa ja madaltaa kynnystä osallistua nuoriso-

klubitoimintaan.  

 Huittisten Nuorisoklubin iltatoiminnan toteutus, kehittäminen ja arviointi. 

Yhdistyksen tavoitteena on, että huittislaiset nuoret enenemissä määrin löy-

täisivät tiensä nuorisoklubille, oppisivat kantamaan vastuuta toimistaan, tu-

tustuisivat toisiinsa ja oppisivat samalla tärkeitä yhteistyötaitoja. Nuorten 

toiveita huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.  
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Kerhotoiminta 
 

Huittisten 4H-yhdistys tarjoaa kerhotoimintaa Huittisten alueella. Kerhojen tarkoi-

tuksena on opettaa kädentaitoja sekä arkielämän taitoja teemalla ”Tekemällä oppii 

parhaiten”. Kerhoja on monenlaisia ja eri teemaisia.  
 

Nuorten työllistäminen ja työelämän taitojen kehittäminen  
 

Yhdistys työllistää vuosittain useita nuoria mm. lannoitesäkkikeräykseen, hukka-

kauran poimintaan, nurmikon leikkaukseen, kerhonohjaustehtäviin jne. Tavoitteena 

on opettaa nuorille työelämän taitoja ja -pelisääntöjä, lisätä nuorten ja yrittäjien 

välisiä kohtaamisia ja tukea nuoria oman yrityksen perustamisessa.  

 
 

Iltapäiväkerho 
 

Huittisten 4H-yhdistys toteuttaa kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti 

iltapäiväkerhotoimintaa 1.–2.-luokkalaisille. Tavoitteena on tarjota iltapäivätoimin-

taa jokaiselle sitä tarvitsevalle.  
  

Yhteistyö  
 

Yhdistys haluaa tehdä laaja-alaisesti yhteistyötä oppilaitosten, yhdistysten, yrittäjien 

ja kaupungin kanssa. Tavoitteena on palvella kokonaisvaltaisesti kaupunkilaisten 

tarpeita yhdistyksen resurssien puitteissa. Yhdistys osallistuu mm. erilaisiin iltaval-

vontatehtäviin discoissa tai vastaavissa.  
 

Päiväleiritoiminta 
 

Yhdistys järjestää, mikäli osallistujia on kesäkuussa, syyslomalla ja hiihtolomalla 

maksullista päiväleiritoimintaa alakouluikäisille.  
  

Työllistäminen  
 

Yhdistys työllistää vuosittain useita työntekijöitä ja tekee tuhansia tunteja työtä las-

ten ja nuorten hyväksi.  

5.2.4 Muut järjestöt 

Huittisten kaupunki tekee edellämainittujen lisäksi myös muiden järjestöjen, yhdis-

tysten ja seurojen kanssa hyvää yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistä-

miseksi. Näitä ovat muun muassa Suomen Punainen Risti (SPR), liikuntajärjestöt ja 

urheiluseurat, partio sekä erilaiset taide- ja kulttuuriyhdistykset. 
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5.3 Lähipoliisitoiminta 

Lähipoliisitoiminta on ennaltaehkäisevää työtä, jolla pyritään varhaiseen puuttumi-

seen ja ongelmien ennalta ehkäisyyn. Lähipoliisitoiminta on suunnitelmallista polii-

sin, sidosryhmien ja kansalaisten yhteistyötä, jolla ylläpidetään yleistä järjestystä ja 

turvallisuutta. Lähipoliisitoiminnan tavoitteena on yhteistyössä viranomaisten, 

asukkaiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa ehkäistä rikollisuuden syitä. 
 

Lähipoliisitoimintaa toteutetaan osana kuntien turvallisuussuunnitelmia. Poliisin ta-

voitteena on vahvistaa kunnallisiin turvallisuusohjelmiin perustuvaa turvallisuusyh-

teistyötä kuntien viranomaisten kanssa. 
 

Huittinen kuuluu Satakunnan poliisilaitoksen Kokemäen kenttäryhmään. Kenttä-

ryhmien johtajat varamiehineen vastaavat siitä, että poliisi näkyy ja valvoo ryhmälle 

määritellyllä alueella vapaasti ohjautuvana työaikana. He myös seuraavat alueen 

tilannetta ja ryhtyvät toimenpiteisiin, mikäli alueen liikenne- tai muu turvallisuusti-

lanne tai yleisen järjestyksen tila edellyttää poliisin toimenpiteitä. Tarvittaessa ryh-

mänjohtaja kutsuu koolle viranomaispalaverin., jossa sovitaan keinoista ja työnjaos-

ta tilanteen hoitamiseksi. Sama koollekutsumisoikeus on muillakin asiassa lain mu-

kaan toimivaltaisilla viranomaisilla (koulutoimi, seurakunta, sosiaalitoimi, terveys-

toimi ja vapaa-aikatoimi). 
 

Lähipoliisitoimintaan kuuluu koulutus, valistus ja yhteistyö. Koulut ja muut viran-

omaiset lähettävät koulutuspyyntöjä esimerkiksi liikenneturvallisuuteen, yleiseen 

järjestykseen ja poliisin ammattiin liittyvissä teemoissa. 
 

Huittisissa toimii lähipoliisitoiminnan yhteistyöryhmä, johon kuuluu poliisin lisäksi 

koulutoimen, sosiaali- ja terveystoimen, nuorisotoimen ja toisen asteen koulutuk-

sen edustaja. Kokoontumisia on 1–2 kertaa vuodessa ja tarpeen mukaan useam-

minkin. Lähipoliisitoiminnan ohjausryhmä seuraa ja edistää lähipoliisitoiminnan 

toimivuutta. 
 

Osana kaupungin ja poliisitoimen yhteistyötä lähipoliisi osallistuu myös kaupungin 

päihdehuollon työryhmän kokouksiin. Poliisi tuo kaksi kertaa vuodessa kokoontuval-

le työryhmälle ajankohtaista tietoa nuorten ja aikuisten päihteidenkäytön tilantees-

ta. 

6 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN KESKEISET 
KEHITTÄMISKOHTEET 

Hyvinvointitiedon (THL, SOTKAnet) mukaan lapsiperheiden määrä on Huittisissa 

pysynyt viime vuosien aikana lähes ennallaan. Haasteena on, että Huittisissa on kes-
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kimäärin enemmän yksinhuoltajaperheitä kuin Satakunnassa ja koko maassa. Koulu-

tuksen ulkopuolelle jääneitä 17–24-vuotiaita nuoria on Huittisissa myös hieman 

enemmän kuin muualla. Heidän osuutensa on kuitenkin laskenut viime vuosien ai-

kana. Huittislaiset nuoret saivat myös keskimääräistä useammin toimeentulotukea 

verrattuna samanikäisiin satakuntalaisiin tai suomalaisiin nuoriin. Sen sijaan toi-

meentulotukea saavien lapsiperheiden osuus on Huittisissa keskimääräistä vähäi-

sempi. Myös kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus 0–17-vuotiaista on Huitti-

sissa Satakuntaa tai muuta maata pienempi. 
 

Kouluterveyskyselyn (THL) mukaan huittislaisten nuorten kokemus omista elin-

oloistaan, kouluoloistaan ja terveydestään on muuttunut parempaan suuntaan vii-

me vuosien aikana. Haasteita nuorten hyvinvoinnille kuitenkin edelleen on, niistä 

keskeisimpinä perheen yhteisen ajan ja toimintojen vähyys sekä nuorten terveystot-

tumukset kuten ruokailut, liikkumisen ja levon määrä sekä runsas ruutuaika. 
 

Huittislaisten nuorten mielestä kaupungissa on paljon hyviä asioita kuten liikunta-

paikat, nuorisotilat sekä monipuoliset palvelut. Kerhotoimintaa, harrastusmahdolli-

suuksia ja erilaisia tapahtumia samoin kuin lasten ja nuorten hyvinvointia turvaavia 

palveluita (mm. opiskelijahuolto) kiiteltiin kattaviksi. Kuitenkin myös parantamisen 

varaa löytyi: toivottiin muun muassa vieläkin moninaisempia harrastusmahdolli-

suuksia, nuorille uusia kokoontumispaikkoja tai nuorisoklubille lisää aukioloaikaa 

sekä perheille yhteistoimintaa. Nuoret kokivat saavansa äänensä kuuluviin oppilas-

kuntien ja nuorisovaltuuston kautta sekä opettajien, nuorisotyöntekijöiden ja har-

rastustoiminnan vetäjien kautta. Lapset ja nuoret haluaisivat saada tietoa heihin 

suunnatuista palveluista internetin ja sosiaalisen median, lehtien, lehtisten ja ilmoi-

tustaulujen sekä wilman ja koulujen kautta. 
 

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työskentelevien toimijoiden mukaan 

huittislaisten arjessa on paljon hyviä ja toimivia asioita. Lasten ja lapsiperheiden 

arkea tukevat muun muassa toimiva moniammatillinen yhteistyö perheiden kanssa, 

palveluiden tavoitettavuus ja saavutettavuus sekä monipuolinen tapahtumatarjonta 

ja hyvät harrastusmahdollisuudet. Nuorten kohdalla myönteisiä seikkoja ovat toimi-

vat oppilashuollon ja kouluterveydenhuollon palvelut, nuorten kuulemis- ja osalli-

suusmahdollisuudet (oppilaskunnat, nuorisovaltuusto), vähäinen päihteiden käyttö 

sekä se, että kaikki perusopetuksen päättäneet nuoret saavat jatko-opiskelupaikan. 

Myös valtaosa toisen asteen koulutuksen päättäneistä nuorista saadaan jatko-

opintojen pariin. Kaupungissa ovat myös toimivat nivelvaiheiden tukipalvelut etsivi-

ne nuorisotyöntekijöineen, perhetyöntekijöineen ja erilaisine asiantuntijaryhmi-

neen.  
 

Toimijat näkevät lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa myös haasteita. 

Näistä keskeisimpiä ovat perheiden eriarvoistuminen ja vanhemmuuden puute, las-

ten ja nuorten vähäinen liikkuminen, nuorten kokema masentuneisuus ja ahdistu-
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neisuus, lasten ja nuorten palveluihin kohdistuneet säästötoimenpiteet sekä tie-

donkulun haasteet. 
 

Keskeisinä kehittämiskohteina toimijat katsovat olevan yhteistyön tiivistämisen ja 

uusien toimintatapojen luomisen kaupungin, seurakunnan ja järjestöjen kesken seu-

raavilla alueilla: 

1. sisäinen ja ulkoinen tiedonkulku 

2. vanhemmuuden tukeminen 

3. maahanmuuttajien kotouttaminen 

4. elämänhallinnan tukeminen 
 

Kehittämiskohteista on koottu toimenpideohjelma, toteutettavaksi ajanjaksolla 

2016–2020. Toimenpideohjelman toteuttamiseen osallistuvat kaupungin eri hallin-

tokunnat sekä ulkoiset yhteistyökumppanit. 
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7 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUOSILLE 2016–2020 

7.1 Sisäinen ja ulkoinen tiedonkulku 

 

Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho Arviointi 
Sisäisen ja ulkoisen 
tiedonkulun paran-
taminen 
 
Sähköisten kanavien 
käytön tehostami-
nen viestinnässä 
 

Lasten ja nuorten asia-
kaspalveluverkosto 
 
 
Infopaketti toimijoille ja 
sidosryhmille,  
Mitä meille kuuluu -päivä 
 
Kaupungin verkkosivujen 
parempi hyödyntäminen 
toiminnasta ja tapahtu-
mista tiedottamisessa 
 
Englanninkieliset verkko-
sivut tai kuntainfo 
 

Sivistystoimi ja nuori-
sopalvelut 
 
 
 
 
 
 
Kaupunki ja yhdistyk-
set 
 
 
 
Keskushallinto 

1-2 kokoontumista / 
vuosi 
 
 
1 tilaisuus/vuosi 
 
 
 
Asiakaskyselyn tulokset 
 
 
 
 
Toteutettu suunnitel-
makaudella 
 

Lasten ja nuorten 
osallisuuden vahvis-
taminen ja äänen 
esiin saaminen 

Päiväkotien osallistavat 
toimintamenetelmät 
 
Yhteisöllinen oppi-
lashuolto koulun arjessa 
 
Oppilaskuntatoiminnan 
kehittäminen 
 
Tilatoimikunnat nuoriso-
tiloille 
 
 
Nuorisovaltuuston kuu-
lemisen lisääminen 
 
Nuortenideat.fi -palvelun 
laajempi käyttöönotto 
 
 

Varhaiskasvatus 
 
 
Opetustoimi 
 
 
Opetustoimi 
 
 
Nuorisopalvelut 
 
 
 
Nuorisopalvelut 
 
 
Sivistystoimi 

Kirjatut menetelmät ja 
käytännöt 
 
Arviointi osana koulu-
toimen arviointia 
 
Arviointi osana koulu-
toimen arviointia 
 
Tilatoimikunta perus-
tettu Vampulan ja kes-
kustan nuorisotiloille 
 
Lausuntopyyntöjen 
määrä 
 
Mukana olevien organi-
saatioiden ja saapunei-
den ideoiden määrä 
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7.2 Vanhemmuuden tukeminen 

Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho Arviointi 
Varhainen puut-
tuminen 
 
 
 
 
 
 
 

Kokonaisarvio koko 
perheen hyvinvoinnis-
ta laajoissa terveystar-
kastuksissa ja yhteinen 
sopimus jatkosta. 
 
 
 

Avoterveydenhuolto/neuvola 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korjaavien toimenpi-
teiden väheneminen 
pitkällä tähtäimellä 
(mm. huostaanotto-
jen määrä) 
 
Terveystarkastusten 
määrä 
 

Perheen omien 
voimavarojen 
vahvistaminen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanhempien osal-
listaminen lasten 
koulunkäyntiin 
 
 
 
 
 

Verkostomaisen per-
hekeskuksen suunnit-
telu ja kehittäminen 
 
Lapset puheeksi -
menetelmän käyt-
töönotto varhaiskasva-
tuksessa, perusope-
tuksessa sekä sosiaali- 
ja terveydenhuollossa 
 
Matalan kynnyksen 
kahvila 
 
 
Tukihenkilö- ja tuki-
perhetoiminnan vah-
vistaminen 
 
Toiminnallisten van-
hempainiltojen kehit-
täminen 
 

Perusturvakeskus, sivistys-
palvelukeskus, sidosryhmät 
 
 
Kasvatus- ja opetuspalvelut, 
sosiaali- ja terveydenhuolto 
 
 
 
 
 
Yhdistykset, seurakunta 
 
 
 
Perusturvakeskus ja yhdis-
tykset  
 
 
Perusopetus ja lukio 
 
 

Perhekeskus perus-
tettu kaupunkiin 
 
 
Käydyt keskustelut 
 
 
 
 
 
 
Kahvilatoiminta va-
kiinnutettu kaupun-
kiin 
 
Määrän kasvu 
 
 
 
Toteutuneet toimin-
tamuodot  
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7.3 Maahanmuuttajien kotouttaminen 

Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho Arviointi 
Onnistunut kotou-
tuminen 
 
 
 
 
 
 

Alkukartoitukset turva-
paikan saaneille 
 
 
Kummiperhetoimintaa ja 
muuta vapaaehtoistoi-
mintaa 

Sosiaalitoimi 
 
 
 
Perusturvakeskus, jär-
jestöt, vapaaehtois-
työntekijät 

Alkukartoitus tehty 
kaikille turvapaikan 
saaneille pakolaisille 
 
Tukihenkilöiden ja 
kummiperheiden mää-
rä 

Osallisuuden ja 
elämänhallinnan 
edistäminen 
 
 

Kotoutumista tukevat 
varhaiskasvatuspalvelut, 
mm. S2-ohjelman laati-
minen ja toteuttaminen 
 
Perusopetukseen valmis-
tavan opetuksen järjes-
täminen 
 
 
Liikuntamahdollisuuksien 
luominen 
 
 
 
Kirjastopalveluihin tutus-
tuttaminen 
 
 
Yhteiset tapahtumat kan-
taväestön ja maahan-
muuttajien kesken 
 

Varhaiskasvatus 
 
 
 
 
Opetustoimi 
 
 
 
 
Liikuntapalvelut, järjes-
töt, vapaaehtoistyön-
tekijät 
 
 
Kirjasto- ja kulttuuri-
palvelut, opetustoimi 
 
 
Muut sivistyspalvelut 

Suunnitelma tehty ja 
otettu käyttöön 
 
 
 
Kaikki oppivelvollisuus-
ikäiset osallistuvat 
opetukseen 
 
 
Ohjattua harrastus-
toimintaa ja mahdolli-
suuksia omaehtoiseen 
liikkumiseen järjestetty  
 
Kaikki turvapaikan 
saaneet osallistuvat 
 
 
Järjestetyt tapahtumat 

Suvaitsevaisuuden 
lisääminen 
 
 

Yhteiset info- ja keskuste-
lutilaisuudet 
 
Suvaitsevaisuuskasvatus 
 
 

Kaupunki, yhdistykset, 
kuntalaiset 
 
Kodit, kasvatus- ja ope-
tuspalvelut 
 

Tilaisuuksien määrä 
 
 
Asennemittausten tu-
lokset 
 
Maahanmuuttajien 
kokemukset 
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7.4 Elämänhallinnan tukeminen 

Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho Arviointi 
Syrjäytymisen ehkäisy 
 

Nuorten avoin ryhmä 
1 krt/vko, vetäjinä päih-
deklinikan työntekijät, 
sosiaaliohjaajat, sairaan-
hoitaja ja etsivä nuoriso-
työntekijä 
 
ProSOS-hanke (uudenlai-
set joustavat toiminta- ja 
työtavat nuorten palve-
luissa) 
 
Nivelvaiheiden toimivuus, 
moniammatillinen yhteis-
työ 
 
 
 
Avoin nuorisotilatoiminta 
 
 
Kerhotoiminta kylillä 
 
 
Leiritoiminta (sisältäen 
leirin apuohjaaja -
koulutuksen) 
 
Lapsille ja nuorille suun-
natut tapahtumat 
 

Uudet toimintamuodot 
yhdessä nuorisotoimen 
kanssa 

 

Perusturva ja nuo-
risopalvelut 
 
 
 
 
 
Perusturva 
 
 
 
 
Perusturva ja sivis-
tyspalvelut 
 
 
 
 
Nuorisopalvelut 
 
 
Nuorisopalvelut 
 
 
Nuorisopalvelut 
 
 
 
Nuorisopalvelut ja 
nuorisovaltuusto  
 
Kirjasto- ja kult-
tuuripalvelut ja 
nuorisopalvelut 

Käyntikerrat 
 
Nuoren oma kokemus 
elämänhallinnan li-
sääntymisestä 
 
 
Sijoittuminen yhteis-
kuntaan 
 
 
 
Koulupudokkaiden 
määrä 
 
Etsivän nuorisotyön 
asiakkaiden määrä 
 
Kävijämäärät ja sitou-
tuneisuus 
 
Kävijämäärät ja sitou-
tuneisuus 
 
Palautteet leireistä 
(lapset ja nuoret), osal-
listujamäärät 
 
Kävijämäärät, järjestä-
vien nuorten määrä ja 
sitoutuneisuus 
 
Uutta toimintaa käyn-
nistetty/toteutettu 

Lasten ja nuorten lii-
kunnan lisääminen 
 
 
 
 

Päiväkodin arjen liikunnal-
listaminen 
 
Motoriikkajumppa 
 
 
Liikkuva Koulu -hanke ja 
koulujen omat liikunta-
hankkeet 
 
Lähiliikuntapaikat koulu-
jen yhteyteen  
 
Monipuoliset matalan 
kynnyksen liikuntakerhot 
 
 

Varhaiskasvatus 
 
 
Varhaiskasvatus 
 
 
Opetustoimi 
 
 
 
Opetustoimi 
 
 
Opetustoimi, nuo-
riso- ja liikuntapal-
velut, yhdistykset 
ja järjestöt 

Monipuoliset toiminta-
tavat 
 
Ryhmään osallistuneet 
lapset 
 
Koulujen osallistumi-
nen, toteutunut toi-
minta 
 
Lähiliikuntapaikkojen 
määrä 
 
Kerhojen määrä 
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Liikunnallinen nuorisotyö 
 
 

 
Nuoriso- ja liikun-
tapalvelut 

 
Liikunta nuorisotyön 
menetelmänä 
 

 
Lasten ja nuorten it-
seilmaisun tukeminen  

 
Taiteen perusopetuksen 
ja vapaan sivistystyön 
opetustoiminta saavutet-
tavissa 
 

 
Musiikkiopisto ja 
kansalaisopisto 

 
Oppilasmäärä  

 

 


