Lasten ja nuorten Pieksämäki hyvinvointisuunnitelma
2009 -2013
- miten toimimme ?
- miten toteutimme?
- sisältö lyhyesti?
- tilanne nyt?
- monialaisen työskentelyn pohjapaperi

nuorisosihteeri Seija Laitinen
Pieksämäen kaupunki

Lainsäädäntö ohjeistaa
• Suomessa lainsäädäntö ja eri sopimukset luovat reunaehdot lasten
ja nuorten hyvinvoinnille. Julkisen vallan tehtävänä on turvata
riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut, mutta myös edistää ja tukea
perheen ja muiden lasten huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia
turvata lasten ja nuorten hyvinvointi ja kasvu
• Lastensuojelulaki(2007) määrittelee lastensuojelun laajasti
koskemaan kaikkien viranomaisten ja kansalaisten toimintaa. Laissa
korostetaan kaikkien lasten ja perheiden kanssa työskentelevien
vastuuta lasten hyvinvoinnista.
• Nuorisolain (7 §) mukaan nuorisotyö ja -politiikka ovat kunnan
tehtäviä. (Nuorisolaki 2006/72.)Nuorisolain muutos 1.1.2011
vahvistaa entisestään lasten ja nuorten moniammatillista
hyvinvointityötä kunnissa sekä Etelä-Savossa.

Lasten ja nuorten Pieksämäki
hyvinvointisuunnitelma
Lähtötilanne:
Opetusministeriö lähetti Pieksämäen
kaupunginhallitukselle lapsi- ja nuorisopoliittisen
kehittämisohjelman tiedoksi (kh 19.2.2008 § 29).
Pieksämäen kaupunginhallitus lähetti lapsi- ja
nuorisopoliittisen kehittämisohjelman vapaaaikalautakunnan valmisteltavaksi
Vapaa-aikalautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan
14.4.2008 20§ ja päätti esittää koulutus-, sosiaali-, terveys
ja - tekniselle lautakunnalle , jotta he nimeäisivät
edustajansa asiaa valmistelevaan työryhmään

Työryhmän nimeäminen
• Huhtikuu08
Vapaaltk
20§ 14.4.2008 nuorisosihteeri Seija
Laitinen
Koulutusltk 30§ 15.4.2008 sivistysjohtaja Kari Koistinen
• Toukokuu08
sosltk
36§ 22.5.2008 Perhepalvelujohtaja Liisa
Hynynen
• Kesäkuu08
Terveysltk B50§ 18.6.2008
Osastonhoitaja/terveydenedistämisen yhdyshenkilö
Merja Norontaus

Huomioitavat suunnitelmat
Lasten ja nuorten
PieksämäkiHyvinvointi
Suunnitelma
2009 -2013

Pieksämäen
Sivistystoimen
strategia

Pieksämäen
Turvallisuussuunnitelma

Pieksämäen
Varhaiskasvatussuunnitelma

Pieksämäen
hyvinvointi
suunnitelma
–lapset ja nuoret
(hyvinvointi
Työryhmä)

Käynnistys
• ensimmäinen työryhmäkokous 27.8.2008
• Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin nuorisosihteeri
Laitinen vapaa-aikatoimesta
• Päätettiin kirjoittaa yksi yhteinen lasten ja nuorten”
hyvinvointiohjelma”, joka pitää sisällään lapsi –ja
nuorisopoliittisen kehittämissuunnitelman,
lastensuojelulain 12§ vaatiman lastensuojelusuunnitelman sekä jo valmisteilla olevan
hyvinvointisuunnitelman. Laadittu ohjelma kytketään
talousarviorakenteeseen.
• Ns. alaryhmien nimeäminen

Pohja
• Sovimme yhteisesti, että pohjana käytämme Pohjois-Savon Lastensuojelun
kehittämisyksikön laatimaa suunnitelmapohjaa www.pslastensuojelu.fi
lastensuojelun suunnitelmapohjaa, lastensuojelulaki ( 417/2007) 12§
• Rakennetaan suunnitelma lastensuojelun suunnitelman mukaisesti siten,
että laajennetaan sitä tarpeen mukaan, kartoitetaan nykytila ja kirjataan
tulevan kehityksen ennakointi. Nykytilassa asioita vertaillaan tasolla
Pieksämäen kaupungin/ Etelä-Savon/ koko maan tilanne.
• Vahvistetaan suunnitelman strateginen suunta ja keskeiset painopisteet,
kehittämisehdotukset ja konkreettiset toimet
• sovitaan päätöksentekotapa, toteutus ja seuranta
• Avattiin verkkoon yhteinen sivusto (\\pmk-s-file\pmk-lapsi- ja
nuorisopolitiikka)

tiedonkeruu
• DiaLoog –tutkimuspalvelut: NUORTEN ELINOLOJEN
JA PALVELUJÄRJESTELMÄN VERKOSTOARVIOINTI
vastaajina kaikki yläkoululaiset, lukiolaiset, nuorisovaltuusto, Sivihenkilöstö, kaupunginhallitus- ja valtuusto

• Kouluterveyskysely
• Hyvinvointi työryhmän materiaali
• Kaksi seminaaria
• Ns. alaryhmien tuottama aineisto. Työryhmän
jäsenet toimivat alaryhmien vastaavina.
• Lait, asetukset, säädökset, ohjelmat

Kolmas sektori mukana
•MLL Pieksämäen osasto
•Pelastakaa Lapset Pieksämäen osasto
•Pieksämäen seudun 4H
•Pieksämäen seudun liikunta
•Terveys r.y
•sekä seurakunnan ja poliisin edustus
•Pyyntö kolmannen sektorin edustajille:
lyhyt toiminnan kuvaus suunnitelmaan.

Aikataulutus
• Aineiston tuottaminen toukokuun 09 loppuun
mennessä
• Viimeistely elokuu 09
• Lautakuntakäsittelyt syys-lokakuu 09
• Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto
joulukuu 09
• Päivitys 4 vuoden välein työryhmän toimesta
• Toiminnallinen raportti toteumasta vuosittain
(työryhmä) lautakunnat, khall ja kvalt tiedoksi

Päätöksentekoprosessi
• Henkilöstön kommentointi sähköpostilla
• Kommentointikierros tekniseen -, sosiaali-,
terveys-, vapaa-aika ja koulutuslautakuntiin
syys-lokakuu 2009 sekä nuorisovaltuusto PISTO
• Kaupunginhallitus 1.12.2009 § 255
• Kaupunginvaltuusto 8.12.2009 § 82, 14.12.2010
§ 74 ja otti lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman huomioon kuntalain(L
365/1995) mukaista kunnan talousarviota ja –
suunnitelmaa hyväksyessään eri vuosille

Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman tavoite
• Tavoitteena on kaikessa päätöksenteossa ja kaikilla
tasoilla systemaattisesti edistää ja vahvistaa ehkäiseviä
toimia ja palveluita, joiden avulla korjaavien palveluiden
tarve vähenee. Suunnitelma on sekä strateginen että
konkreettinen toimintaohjelma, joka sisältää kunnan
arvopohjan ja tahtotilan (visio), konkreettiset tavoitteet ja
niitä koskevat linjaukset ja painopisteet sekä
kehittämisehdotukset eri vuosille. Suunnitelma
varmistaa, että kunnan lasten hyvinvointiin liittyvä
toiminta on tavoitteellista, suunnitelmallista sekä
pitkäjänteistä, ja että se perustuu yhteistoimintaan ja
kumppanuuteen.

Pieksämäki –lasten, nuorten ja
perheiden kaupunki
STRATEGIA 1: Päätöksenteko
• Koko kaupunki edistää aktiivisesti toiminnoissaan ja päätöksenteossaan lasten ja nuorten
hyvinvointia sekä turvallista kasvua ja kehitystä.
STRATEGIA 2: Vanhemmuus ja elämänhallinta
• Lasta ja nuorta sekä perheitä tuetaan elämänhallinnassa. Vanhemmat saavat tukea
kasvatustehtävässään.
STRATEGIA 3: Kasvuympäristö
• Kaupungin kaikissa toiminnoissa edistetään lasten ja nuorten tervettä kasvua, kehitystä ja
oppimista.
STRATEGIA 4: Palvelujen resurssit ja prosessit
• Peruspalveluihin ja erityispalveluihin varataan riittävät resurssit. Erityispalveluilla tuetaan
peruspalvelujen ennaltaehkäisevää työtä ja hoidetaan vaikeimmat ongelmat.
STRATEGIA 5: Osallisuus
• Lasten ja nuorten luovuutta, osallistumista ja osallisuutta kannustetaan.
STRATEGIA 6: Yhteistyö
• Lasten ja nuorten sekä perheiden kanssa työskentelevien yhteistyötä tehostetaan
palveluiden toimivuuden varmistamiseksi ja vaikuttavuuden parantamiseksi.

Arviointi
• Hyvinvointisuunnitelman ohjausvaikutusta korostaa se, että sen
sisältö, kehittämistoimet ja voimavaraehdotukset on otettava
huomioon laadittaessa kuntalain (L 365/1995) mukaista kunnan
talousarviota ja–suunnitelmaa eri vuosille. Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman suunta on yhdenmukainen Pieksämäen
kaupungin strategian kanssa.
• Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelmaan kirjattuja
tavoitteita, toimenpiteitä ja vaikutuksia seurataan sekä arvioidaan
yhteistyössä tavoitteellisesti ja säännöllisesti. Suunnitelman
seurannasta vastaa Lasten ja nuorten Pieksämäki–työryhmä
• Lasten ja nuorten Pieksämäki –hyvinvointisuunnitelmaa seurataan
ja sen toteutusta arvioidaan vuosittain
työryhmän koostama
raportti lautakunnille, kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle
• Suunnitelma päivitetään kerran valtuustokaudessa eli neljän vuoden
välein.

Tilannekatsaus
• Lasten ja nuorten Pieksämäki–työryhmää
laajennettiin syksyllä 2010 . Kokoonpano; Liisa
Hynynen pj, Seija Laitinen sihteeri, Kari
Koistinen, Mirella Pakarinen, Merja Norontaus,
Eija Tarvonen, Henri Itkonen
• Nuorisolain vaatima moniammatillinen työryhmä
vahvistettu khall 14.12.2010 § 202
• Ensimmäinen seurantaraportti valmis
mm. varhaisen puuttumisen toimintamalleja
kehitetty yli hallinnonrajojen

Palveluja ja niiden sisältöjä kehitetään
Pieksämäellä suunnitelman mukaisesti
Palvelujärjestelmää on kehitetty asiakaslähtöisestä näkökulmasta.
Esim. perhepalvelukeskus, joka pitää sisällään lastenneuvolan, perheneuvolan,
koulu- ja opiskelu terveydenhuollon ja lastensuojelun toiminnot.
Sivistystoimen palvelurakenteen selvittäminen meneillään ~ kuntalaiset ja
päättäjät yhdessä
tavoitteena mm. :
Asiakaslähtöisyys, joustavat palveluketjut
• Ennaltaehkäisevän työn tehostuminen (vrt. kustannusten hallinta)
• Moniammatillisen työskentelyn hyödyntäminen
• Uusien toimintamallien kehittäminen varhaiseen puuttumiseen ja tukeen
• Erilaisten hankkeiden kautta kehittää perustyötä nuorten osallisuushanke, etsivän
nuorisotyön hanke, oppilaanohjauksen tehostamishanke
• Tiivis yhteistyö seudun muiden toimijoiden kanssa esim. ammatilliset oppilaitokset,
TE –keskus

MONIALAINEN VERKOSTOTYÖ ON HYVÄ ELLEI PARAS
MAHDOLLISUUS KEHITTÄÄ PERUSTYÖTÄ NIIN OMALLA
PAIKKAKUNNALLA KUIN ALUEELLISESTIKIN!

Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä

- koordinoi ja kehittää lasten ja nuorten palveluja koko kaupungin
alueella

KATISKA;
Nuorisolain vaatima monialainen työryhmä
-tehtävänä on mm. tehostaa nuorten palveluihin ohjautumista, palvelusta
toiseen siirtymistä ja edistää nuorten palvelujen järjestämiseen liittyvän tietojen
vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja
- Tuottaa tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista, sekä arvioi nuorten tilannetta
paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi.

Monialaisen työn
resurssivaikutuksia
Pieksämäen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt
Lasten ja nuorten Pieksämäkihyvinvointisuunnitelmassa esitetyt resurssit
seuraavasti:
• Vuodelle 2010 koulupsykologi, lastensuojelun
sosiaalityöntekijä, nuorisotyöntekijä
• Vuodelle 2011 puheterapeutti, neuvola-, koulu ja
opiskeluterveydenhuoltoon yhteensä 2,5
terveydenhoitajaa ja lääkäri asetuksen
mukaisesti.

haasteellista…
• Poliittinen kenttä kannattaa ottaa mukaan alusta asti
• Nuorten osallisuus jäi liian ohueksi hyvinvointisuunnitelman
laatimisvaiheessa ja hyvinvointisuunnitelman jatkotyöskentelyssä
onkin työryhmän uudelleen mietittävä miten nuorten osallisuus
toteutetaan paremmin tulevaisuudessa.
• Suunnitelman käytäntöön toteuttajia ovat kaikki Pieksämäen
kaupungin työntekijät johtajista ruohonjuuritason työntekijöihin.
Esimiehistä on paljon kiinni se kuinka työntekijät sitoutuvat
suunnitelman toteuttamiseen käytännön tasolla ja kuinka
suunnitelmaa hyödynnetään omassa työssä. Työyksiöiden tulisi
toimintasuunnitelmia laatiessaan miettiä miten
hyvinvointisuunnitelma jalkautetaan siihen työhön jota itse kukin
arjessa tekee. Tämä on yksi iso haaste myös työryhmälle.

Mitä se antoi?
• Osallistuminen monialaiseen työryhmätoimintaan on tuonut lisäarvoa kaikkien
vastaajien työhön.
• Työryhmätyöhön osallistuminen on tuonut osallistujilleen tarkempaa, sektorirajat
ylittävää tietämystä lasten, nuorten ja heidän perheidensä elinoloista, mikä on
mahdollistanut kokonaiskuvan paremman hahmottamisen Pieksämäellä ja omalla
sektorilla.
• työryhmän toiminnassa mukanaolo on tukenut työryhmässä toimineiden monialaisten
yhteistyökontaktien ja verkostojen syntymistä
• Yhteiset yli hallinnonrajojen laaditut strategiat ja linjaukset
sama suunta kaikilla
• Suunnitelman kautta saatiin päättäjille valtavasti tietoa eri toimijoiden tekemästä
työstä lasten ja nuorten ja perheiden parissa
• vahvan tietopohjan päätöksenteon tueksi sekä työyhteisöjen toimintasuunnitelmien
ohjaamiseksi
• Hyvinvointisuunnitelman tekeminen edisti, opetti ja vahvisti monialaista työtapaa,
mutta samalla se kuitenkin antoi mahdollisuuden oman hallinnonalan
edunvalvontaan.
• Suunnitelma on hyvä väline lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraamisessa ja
palvelujen kehittämisessä Pieksämäellä.

JA MITÄ SE VAATI
… … .jotta nyt se on valmis … .
• Jatkuvaa ajantasalla olemista
• Kivittämistä (aikataulu)
• Kokouksia ja yhteistä ymmärrystä
• Työaikaa
• Tsemppaamista
• ..ja paljon mokkaa
• HYVÄ ME! Monialainen työ on nyt
suunnitelmallista ja valtuustotasolla asti
vahvistettu.

Lasten ja nuorten Pieksämäki- hyvinvointisuunnitelma 2009 -2013 työprosessin
kuvaus
Seminaarit
1 ja 2

Hyvinvointi
työryhmän
materiaali

Verkostoarviointi

TYÖTYHMÄ
TYÖTYHMÄ
Laajennettu
suunnitelmapohja

•
•kokoukset
kokoukset
•
tiedonkoonti
•tiedonkoonti
•toteutus
•toteutus
•
seuranta
•
seuranta
•
arviointi
•
arviointi
•
raportointi
•
raportointi
Lainsäädäntö; lastensuojelulaki, nuorisolaki
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma

Kansainvälistä ohjeistusta

Toiminnan arviointiin liittyvä jatkuva kehittäminen
6.5.2011 S.L.

Koulu
terveyskysely

Lasten ja
ja nuorten
nuorten Pieksämäki
Pieksämäki -- hyvinvointisuunnitelma
hyvinvointisuunnitelma 2009
2009 -2013
-2013
Lasten

Alatyö
ryhmien
työskentely

