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1. JOHDANTO 
 

Rauman kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmalla (entiseltä nimeltään Rau-
man lastensuojelun suunnitelma) on jo lähes kymmenvuotinen historia. Lastensuojelulain 
12 § velvoittaa kuntia laatimaan ja päivittämään hyvinvointisuunnitelman valtuustokausit-
tain. Hyvinvointisuunnitelma toteuttaa YK:n lasten oikeuksien sopimusta. Lapsen oikeus 
esimerkiksi terveydenhuoltoon, koulutukseen tai erityiseen suojeluun ei ole mielipidekysy-
mys, vaan lapsen oikeudet on kirjattu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, joka on valti-
oita sitova ihmisoikeussopimus. Lapsen oikeuksien sopimus avaa tien kohti lapsiystäväl-
listä yhteiskuntaa.  

Suunnitelmaa on tehty monialaisella yhteisellä työllä Rauman kaupungin lasten, nuorten 
ja perheiden hyvinvoinnin ohjausryhmässä vuoden ajan.  Suunnannäyttäjinä ovat toimineet 
valtakunnallinen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) sekä Rauman tarinan 
arvot sekä tavoitteet. Tämä suunnitelma on osa Rauman kaupungin hyvinvointiohjelmaa 
(LIITE 1). 

Varhainen tuki ja vaikuttavat, tutkitut työmenetelmät ovat ensisijaisia kehittämisen kohteita 
Rauman lasten ja nuorten palveluissa tänään ja tulevina vuosina. Tavoitteina on vahvistaa 
perustason työn vaikuttavuutta, jotta korjaavilta toimilta vältytään. Toimenpidesuunnitel-
massa korostuu toimijoiden notkea ”tiimipeli” lasten ja nuorten hyväksi. Lasten, nuorten ja 
perheiden ohjaus- ja palveluverkosto tukee tätä joustavaa, asiakkaiden tarpeet huomioon-
ottavaa, monialaista työn räätälöintiä. Esimerkiksi harrastepassin käyttöönotto vahvistaa 
lasten ja nuorten osallistumista ohjattuun toiminnallisuuteen vapaa-ajalla.  Toisaalta eri-
tyistason palvelujen, kuten lastensuojelun ja psykiatrian, yhteisyyden vahvistuminen asia-
kasasioissa sekä konsultatiivisen tuen mahdollistuminen perustasolle ovat myös tärkeitä 
kehittämiskohteita.  

Kiitos teille kaikille toimijoille, jotka olette olleet mukana valmistelemassa ja päivittämässä 
Rauman lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2018–2021 sekä Lasten, nuor-
ten ja perheiden hyvinvoinnin ohjausryhmän jäsenille:   

Hanna Viljanen-Lehto opetus- ja nuorisojohtaja,   varapuheenjohtaja 
Jani Ahonen  johtava nuorisotyönohjaaja,  Rauman seurakunta 
Fia Heino  opiskelijapalvelupäällikkö,   WinNova, jäsen 
Saila Hohtari  aikuis- ja perhetyön päällikkö,  jäsen 
Anna Kuromaa perhekeskuspäällikkö  jäsen 
Kristiina Kuusio strateginen asiantuntija  jäsen 
Riku Salminen  nuorisovaltuuston pj  jäsen 
Päivi Tiesmaa  varhaiskasvatusjohtaja,  jäsen 
Rea Poikonen  nuorisopäällikkö   sihteeri 
 

LAPSEN OIKEUS ON AIKUISEN VELVOLLISUUS (J.P.Grant, UNICEFin entinen pääsihteeri) 

 

Johanna Ylikoski 

Lastensuojelutyön päällikkö 

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ohjausryhmän puheenjohtaja 
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2. LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI 
RAUMALLA 

 

2.1 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden määrä 
 

Raumalla oli vuonna 2016 alaikäisiä lapsia (0-17 -vuotiaita) 7 087 ja nuoria (0-14 -vuotiaita) 
5 870. Lapsiperheiden osuus kaikista perheistä oli 45,4 %, kun se koko maassa keskimää-
rin oli 49,2 %. 

Syntyvyys on Raumalla ollut viime vuosina laskeva. Vuonna 2014 syntyi 398 lasta, vuonna 
2015 syntyneitä oli 331 ja vuonna 2016 yhteensä 333.  (lähde: Tilastokeskus). Koko 
maassa syntyvyyden trendi on myös ollut laskeva. Vuodesta 1990 vuoteen 2016 syntyvyys 
on Suomessa laskenut noin 20 %:lla ja vastaavasti Raumalla noin 30 %:lla. 

 

 

Syntyneet 1990–2016 Rauma vs. koko maa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lapsiperheet Raumalla vuosina 1992–2016 
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Edellä mainituissa tilastoissa ei ole laskettu mukaan turvapaikanhakijoita ja paperittomia 
lapsia Raumalla. Turvapaikanhakija päätyy väkilukutilastoihin vasta, kun hänelle on myön-
netty oleskelulupa, henkilötunnus ja kotikunta. Tätä ennen turvapaikanhakija ei ole mukana 
virallisissa tilastoissa. Turvapaikanhakijat kuitenkin käyttävät palveluja aivan kuten muutkin 
lapset, nuoret ja perheet. Rauman vastaanottokeskuksessa oli heinäkuun alussa vuonna 
2017 alaikäisiä lapsia 51 ja vuotta myöhemmin 35. Perheitä oli 17. Tähän lukuun on las-
kettu yksinhuoltajaperheet ja kahden vanhemman perheet. Raskaana olevia naisia oli 1, 
0-6 –vuotiaita 15, 7-12 –vuotiaita 15, 13–15 –vuotiaita 3 ja 16–17 –vuotiaita 2. Turvapai-
kanhakijat käyttävät Nortamon Perhekeskuksen neuvolapalveluita sekä usea heistä tarvit-
see myös perustason erityistyöntekijöiden palveluja (psyk. sairaanhoitajat, puheterapeutit, 
lapsiperheiden kotipalvelu, lastenvalvojat, fysioterapeutti, psykologit, psykiatri jne.). Turva-
paikanhakijana olevat lapset käyvät myös koulua ja käyttävät varhaiskasvatuksen palve-
luja. Myös lastensuojelussa on asiakkaina turvapaikanhakijoita. Paperittomia alaikäisiä 
lapsia Raumalla on vuosittain muutamia.  

 

2.2 Lapsiperheiden taloudellinen tilanne 
   

Lapsiperheköyhyyttä ehkäistään työllä, palveluilla ja sosiaaliturvalla. 

Perheen vähävaraisuus vaikuttaa lapsen mahdollisuuksiin osallistua elinpiirinsä tavan-
omaisiin toimintoihin ja valintoihin. Lapsiperheköyhyys on merkittävä uhka vanhempien 
jaksamiselle ja vanhemmuuden voimavaroille. Lapsiperheiden köyhyys aiheuttaa huono-
osaisuuden ylisukupolvistumista. Pienituloisuusaste on suurimmillaan, kun lapset ovat alle 
kouluikäisiä.  (STM, Esa Iivonen, 2011) 

Lasten pienituloisuusaste eli pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien lasten osuus kaikista lap-
sista kasvoi 2,4-kertaiseksi vuodesta 1995 (6,2 %) vuoteen 2009 (14,6 %). Tämän jälkeen 
lasten pienituloisuusaste on vähentynyt, vuonna 2015 (11,8% = 125 019 lasta).  Raumalla 
vastaavat luvut olivat vuonna 1995 (6,0%), 2009 (12,2%) ja 2015 (10,8%= 759 lasta) (Tu-
lostaulukko – tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi).  

Lasten pienituloisuusaste on siis Raumalla hiukan muuta maata pienempi (vuonna 2015 
yhden prosenttiyksikön alhaisempi). Toisaalta vertailukunnassa, Järvenpäässä tilastollinen 
lasten pienituloisuusaste oli vuonna 2015 vain 6,7% = 569 lasta ja Raumalla 10,8% = 759 
lasta.  
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https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/kaavio?indicator=szZ2BAA=&region=szYssjautDbys-
jZyBQA=&year=sy6rsC7S0zUEAA==&gender=t&t=line 

 
Lasten pienituloisuusaste  
 

 
Koko maa=sininen, Satakunta=ruskea, Järvenpää=violetti, Rauma=vihreä (Lähde: Sotkanet) 

 
Raumalla työttömien osuus koko työvoimasta vastaa valtakunnallista tasoa: v. 2018 
Rauma 9,8 %, Satakunta 10,4 % ja koko maa 10,8 %.  Mutta nuorisotyöttömyys (osuus 
18–24 –vuotiaasta työvoimasta) on Raumalla muuta maata sekä Satakuntaa alhaisempaa: 
vuonna 2016 Rauma 10,0 %, Satakunta 14,4 %. ja koko maa 14,4 %  https://www.sotka-
net.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szaKAgA=&region=szYssjautDbysjZy-
BQA=&year=sy6rsM7V0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-
SNAPSHOT&buildTimestamp=201709141202  

Toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuus kaikista lapsiperheistä oli Raumalla 
vuonna 2015 vain 6,8%, kun valtakunnallinen lukema oli 9,3%. Osuus on Raumalla ollut 
viimeisen kymmenen vuoden aikana valtakunnallista tasoa alhaisempi, näin myös koko 
Satakunnassa.  

 

2.3 Lapsiperheiden asuminen 
   

Raumalla ovat keskeisinä vahvuuksina korkeatasoiset palvelut ja edullinen verotus. Oleel-
linen kuntalaisen hyvinvointiin vaikuttava tekijä on asuminen. Asumisen kustannuksissa 
Rauma on Suomen edullisimpia paikkakuntia. Esimerkiksi vuokralla 60 neliön kerrostalo-
huoneistossa asuvan keskituloisen asumismenot ovat Helsingissä keskimäärin 950 euroa 
kuukaudessa. Halvinta on Raumalla ja Kouvolassa, jossa asumismenot ovat noin 600 eu-
roa kuussa. Kuitenkin Raumallakin asuu lapsiperheistä ahtaasti 27% kaikista lapsiasunto-
kunnista. Ahtaasti asuminen on määritelty Tilastokeskuksen mukaan siten, että ”asun-
nossa asuu enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti, kun keittiötä ei lasketa huonelu-
kuun.”  

 

https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szaKAgA=&region=szYssjautDbysjZyBQA=&year=sy6rsM7V0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=201709141202
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szaKAgA=&region=szYssjautDbysjZyBQA=&year=sy6rsM7V0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=201709141202
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szaKAgA=&region=szYssjautDbysjZyBQA=&year=sy6rsM7V0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=201709141202
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szaKAgA=&region=szYssjautDbysjZyBQA=&year=sy6rsM7V0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=201709141202
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Raumalla on myös asunnottomia, pääasiassa yksineläviä ja usein päihde- ja mielenter-
veystaustaisia. Sosiaalipalvelujen tukiasunnoilla on kyetty auttamaan myös viimesijai-
sessa asunnontarpeessa olevia lapsiperheitä, erityisesti yksinhuoltajia.  

 
Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista  

 
Koko maa=sininen, Satakunta=ruskea, Järvenpää=violetti, Rauma=vihreä (Lähde: Sotkanet) 

 

2.4 Lasten ja nuorten hyvinvointi 
   

Lasten ja nuorten koettua hyvinvointia on mitattu ActivityStones:n hyvinvointikartta- kyse-
lyllä. Kysely tehdään 4-vuotiaiden neuvolaikäisten lasten vanhemmille laajan terveystar-
kastuksen yhteydessä. Kouluikäisille kysely tehdään 8. luokkalaisille ja lukionsa aloitta-
neille. Kysely toteutetaan koulun ja terveydenhoitajan yhteistyönä samanaikaisesti kaikille 
opiskelijoille. 

Sähköinen hyvinvointikysely mahdollistaa paremman yhteistyön niin varhaiskasvatuksen 
kuin koulun työntekijöiden kesken. Kyselyn avulla tavoitetaan paremmin ja nopeammin 
lapset ja nuoret, joilla on tuen tarvetta. Tavoitteena on oikea-aikainen apu ja tuki lapselle, 
nuorelle ja perheelle; terveystiedot ovat ajantasaisia. Nopealla väliintulolla ja ajankohtai-
silla interventioilla on voitu minimoida terveysriskien syntyminen ja kehittyminen. Toimen-
piteiden suunnittelu ennaltaehkäisevästi mahdollistuu tietojen ollessa reaaliaikaisia. 

Sähköinen kysely mahdollistaa yhteiskuntadiagnoosin teon ja interventioiden suunnittelun. 
Tietyn ikäluokan terveyden ja hyvinvoinnin seuranta lain edellyttämällä tavalla mahdollis-
tuu kuntatasolla, kuten myös koulu- ja ryhmätasolla. Myös muiden paikkakuntien vertailu 
on mahdollista sellaisten paikkakuntien kesken, jotka käyttävät sähköistä hyvinvointiky-
selyä. 

Hyvinvointikartta antaa 8- luokkalaisten ja lukiolaisten hyvinvoinnista reaaliaikaista tietoa 
kymmenestä eri osa-alueesta; ahdistuneisuus, fyysinen aktiivisuus, uni, päihteet, ravitse-
mus, masennus, tunne-elämä, oppiminen ja koulunkäynti, ihmissuhteet, seksuaaliterveys 
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ja seksuaalisuus. Lisäksi lukiolaisten kohdalla kysytään myös painonhallinnasta.  

 

 

Yläkoulut ja lukio v. 2017: 
osa-alue oppilas- 

määrä 
Yläkoulu 

oppilas- 
määrä 
Lukio 

% 
Yläkoulu 
pun. 

% 
Lukio 
pun. 

% 
Yläkoulu 
kelt. 

% 
Lukio 
kelt. 

% 
Yläkoulu 
vihreä 

% 
Lukio 
vihreä 

Ahdistu-
neisuus 

325 214 5 1 22 9 73 80 

Fyysinen 
aktiivi-
suus 

326 214 10 10 21 12 69 78 

Uni 325 214 14 9 19 25 67 66 
Päihteet 326 212 8 7 3 17 89 76 
Ravitse-
mus 

325 215 12 5 19 11 69 84 

Masennus 324 214 11 6 8 5 81 89 
Tunne-
elämä 

321 214 14 15 3 1 83 84 

Oppimi-
nen ja 
koulun-
käynti 

322 215 7 3 11 4 82 84 

Ihmissuh-
teet 

322 214 20 1 5 19 75 80 

seksuaali-
terveys ja 
seksuaali-
suus 

321 213 13 3 23 15 64 82 

Painon-
hallinta 

 214  0  2  98 

 

 

2.5  Asiakaskyselyt palvelukokonaisuuksista 
 

THL toteuttaa joka toinen vuosi laajan asiakaspalvelukyselyn neuvolatoiminnasta. Kysely 
on toteutettu Rauman neuvoloissa vuoden 2016 syksyllä kahdella avoimella kysymyksellä: 

Tapahtuiko käyntisi aikana jotain erityisen myönteistä tai kielteistä? 

Kertoisitko mitä? 

Vastauksista jotkut olivat hyvin pitkiäkin ja monet olivat todella koskettavia. Mutta pääsään-
töisesti palaute oli positiivista. Perheet arvostavat neuvoloiden ja synnytyssairaaloiden pal-
veluja, toivovat parempaa imetystukea. Asiakkaat kehuivat terveydenhoitajien ammattitai-
toa ja kiittelivät hyvää vuorovaikutusta. Haasteina asiakkaat mainitsivat terveydenhoitajan 
ja erityisesti lääkäreiden tiheän vaihtuvuuden sekä kiireen.  

Neuvoloiden vastausten keskiarvot, yleiskysymykset 

Lähde: THL, Terveyskeskusten asiakaspalautekyselyt 2016, Rauma. 

Vertailukohteena on käytetty koko maata. Arviointi asteikko oli 1-5. Lähes poikkeuksetta 
Rauman neuvolatoiminta sai n. 1 desimaalin korkeammat pisteet kuin koko maan kes-
kiarvo 

 

https://www.thl.fi/fi/-/perheet-arvostavat-neuvoloiden-ja-synnytyssairaaloiden-palveluja-toivovat-parempaa-imetystukea
https://www.thl.fi/fi/-/perheet-arvostavat-neuvoloiden-ja-synnytyssairaaloiden-palveluja-toivovat-parempaa-imetystukea
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3. LAPSET, NUORET JA LAPSIPERHEET RAUMAN TARINASSA JA PÄÄTÖK-
SENTEOSSA  

 

3.1 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma osana Rauman tarinaa 
   

Rauman Tarina 2:n neljä linjausta tukee kuntalaisten hyvinvointia ja kehitystä. 

  
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Hyvinvoiva kuntalainen 
Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen 
Syrjäytymisen ehkäisy 
Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt 
 
Vireän elinkeinoelämän Rauma - Aktiivinen kuntalainen 
Koulutuspaikkojen tarjonta ja koulutuksen kehittyminen 
Ostovoiman varmistaminen 
 
Hyvien yhteyksien Rauma - Osallistuva, keskusteleva ja liikkuva kuntalainen  
Osallisuuden lisääminen 
Toiminnallisten verkostojen kattavuus 
Hyvät liikkumismahdollisuudet 
Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen 
 
Houkutteleva Rauma - Viihtyvä, innostunut ja rohkea kuntalainen 
Hyvä kulttuuritarjonta 
Vuorovaikutteinen, luova ja yhteisöllinen ilmapiiri 
 

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen arviointiraportin (THL/2018) ja omien indikaattoriemme 
mukaan Raumalla edelleen keskeisiä elintapa- ja terveysongelmia ovat liikkumattomuus, 
ylipaino, keskimääräistä runsaampi päihteiden käyttö sekä alhaisempi koulutustaso. 
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Hyvinvointisuunnitelma kuvaa raumalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaa ja tavoit-
teena on edistää heidän hyvinvointia. Tämän suunnitelman avulla toteutetaan ehkäisevän 
päihdetyön toimielimen asettamia tavoitteita ja tuotetaan myös toimielimelle sen tehtäviä 
ajatellen oleellista tietoa. Hyvinvointisuunnitelma laaditaan valtuustokaudeksi ja sitä päivi-
tetään tarvittaessa. Vuosittain valtuustolle raportoidaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ti-
lasta sekä ohjelman toteutumisesta. Rauman lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on 
osa kaupungin hyvinvointiohjelmaa.  

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan vaikuttavat keskeiset lait liitteenä (LIITE 2). 

 
 

3.2 Lasten, nuorten ja perheiden ohjaus- ja palveluverkosto 
  
Rauman kaupungin organisaatiossa toimii lasten, nuorten ja perheiden ohjaus- ja palvelu-
verkosto, jonka tavoitteena on tehostaa hallinnonalat ylittävää johtamista. Palveluverkosto 
koostuu monialaisista työ- ja ohjausryhmistä sekä asiakaskunnasta ja heidän kanssaan 
työskentelevistä ammattilaisista.  

Palveluverkoston tarkoituksena on antaa suunnittelun ja päätöksenteon tueksi tietoa, mi-
ten palvelut vastaavat lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. Tavoitteena on aukottomat ja 
paremmin yhteen sovitetut, asiakaslähtöiset palvelut, joiden suunnitteluun ja arviointiin lap-
set, nuoret ja perheet osallistuvat. 
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Rauman lasten, nuorten ja perheiden ohjaus- ja palveluverkosto 

 
 
 

Ohjaus- ja palveluverkoston kokoavana toimijana on Lasten, nuorten ja perheiden hyvin-
voinnin ohjausryhmä. Se koordinoi työryhmiltä tulevia esityksiä ja valmistelee ne edelleen 
päätöksentekoa varten. Lisäksi Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ohjausryhmä 
arvioi ja seuraa lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaa sekä laatii lakisääteisen lasten, nuorten 
ja perheiden hyvinvointisuunnitelman.  

Työryhmät ovat sekä lakisääteisiä että harkinnanvaraisia palveluiden kehittämistarpeista 
syntyneitä.  Palveluverkoston toiminnan peruskivi on työryhmien jäsenten aktiivisuus ja si-
toutuminen työhönsä sekä tiedon kulku niin työryhmien välillä kuin työryhmien ja eri yksi-
köiden välillä. Tieto kulkee sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti. Tavoitteena on, että 
eri toimijat ja päätöksentekijät ovat tietoisia lasten, nuorten ja perheiden elinoloista ja pal-
veluista sekä palveluiden kehittämistarpeista.  

Lasten, nuorten ja perheiden palveluverkosto noudattaa Lape- muutosohjelman periaat-
teita.  

 
 

3.3 Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen 
   

Kuntiin on asetettava nuorisovaltuusto nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuk-
sien varmistamiseksi ja sen toimintaedellytyksistä on huolehdittava (kuntalaki 26 §). Rau-
malla nuorisovaltuusto on toiminut jo 17 vuotta. Valtuusto ajaa nuorten etuja, edistää hei-
dän hyvinvointia sekä vahvistaa nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdolli-
suuksia. 

Lasten Parlamentti tarjoaa lapsille mahdollisuuden vaikuttaa lapsiin liittyviin asioihin Rau-
malla ja opettaa heille sitä kautta yhteisten asioiden hoitoa. Tavoitteena on onnistuneiden 
vaikuttamisen kokemuksien myötä saada lapset omaksumaan aktiivisen ja osallistuvan 
elämäntavan sekä saada lasten näkökulma ja lapsinäkökulma huomioiduksi heitä koske-
vien asioiden päätöksenteossa. Raumalla Lasten Parlamentti on toiminut vuodesta 2010. 

  
Nuorisovaltuusto ja Lasten Parlamentti kuuluvat kaupungin yhteistyöverkostoihin ja niitä 
tulee kuulla lapsia ja nuoria koskevissa asioissa.  
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Jokaisessa Rauman peruskoulussa sekä toisen asteen oppilaitoksissa Lukiossa ja Win-
Novassa toimii oppilaskunta. Oppilaskunnat osallistuvat ensisijaisesti oman koulunsa toi-
minnan suunnitteluun, mutta he tekevät myös yhteistyötä Lasten Parlamentin ja nuoriso-
valtuuston kanssa. Nämä kolme muodostavat yhdessä  kattavan vaikuttajaver-
koston, jonka avulla on mahdollista saada laajalti lasten ja nuorten mielipiteitä kaupungin 
päätöksentekoon. Rauman kaupungin uusi organisaatio edistää tämän verkoston toimin-
nan kehittymistä. 

Raumalla järjestetään vuosittain kuulemispäivä, jossa lapset, nuoret ja päättäjät keskuste-
levat lasten ja nuorten esille tuomista asioista. Näitä vuoropuheluja on tavoitteena lisätä 
mm nuorisovaltuuston ja kaupunginhallituksen säännöllisillä tapaamisilla kaksi kertaa vuo-
dessa. 

Lasten ja nuorten osallistaminen palvelujen kehittämiseen on uusi toimintakulttuuri, joka 
edellyttää jokaiselta toimijalta uutta ajattelutapaa kuulla heitä päätöksenteossa. Tämän 
ajattelutavan muutoksessa lasten, nuorten ja perheiden palveluverkostolla on keskeinen 
rooli. 

 

 

4. LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT 
 

4.1  Peruspalvelut 

4.1.1  Nortamon perhekeskus 
 

Nortamon Perhekeskus aloitti Raumalla toimintansa kaupunginhallituksen päätöksellä 
vuonna 2015. Se kokoaa yhteen lasten, nuorten ja perheiden perustason palveluita. Ta-
voitteena on edistää kohderyhmän terveyttä ja ennaltaehkäistä ja puuttua jo varhain mah-
dollisiin ongelmiin. Perhekeskuksen tavoitteena on siirtää palveluiden painopistettä kaikille 
yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. Varhain tu-
kemiseen ylletään vakiinnuttamalla toimintamalleja, joilla on tutkitusti todettu olevan vaiku-
tusta lasten ja perheiden hyvinvointiin ja vanhemmuuteen. Työtä tehdään ratkaisukeskei-
sellä työotteella vanhemmuutta vahvistaen lapsen, nuoren ja perheen ollessa keskiössä. 
Tavoitteena on mahdollistaa lapsille, nuorille ja perheille paras mahdollinen apu ja tuki oi-
kea-aikaisesti heidän omassa ympäristössään, kotona, varhaiskasvatuksen tai koulun ti-
loissa. Perhekeskuksen palvelut muodostuvat moniammatillisesta rakenteesta ja monipuo-
lisista toimintamalleista, nämä yhdessä luovat pohjan Nortamon perhekeskuksen toimin-
nalle. Asiantuntijaverkoston yhteistyö muiden perhepalveluiden tuottajien kanssa on tär-
keää ja tukee lasten, nuorten ja perheiden toimivaa palvelukokonaisuutta. Perhekeskuk-
sen rakennetta ja toimintamalleja esitellään lyhyesti seuraavissa viidessä kappaleessa: 
neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, perustason erityispalvelut, lasten ja nuorten 
poliklinikka sekä muut palvelut. 

 
Neuvolat 

Neuvolatoiminta on matalan kynnyksen toimintaa ja se tavoittaa perheet lähes satapro-
senttisesti. Neuvola ja kouluterveydenhuollossa pääpaino on laajoissa tarkastuksissa, joita 
toteutetaan asetuksen (338/2011) mukaisesti. Äitiys- ja lastenneuvolan tavoitteena on 
edistää ja ylläpitää lasta odottavien sekä alle kouluikäisten lasten ja perheiden terveyttä ja 
hyvinvointia. Nortamon perhekeskuksessa toimii ehkäisyneuvola, äitiysneuvola ja lasten-
neuvola. 

Äitiysneuvolassa työskentelee 5,5 terveydenhoitajaa. Siellä huolehditaan äidin, syntyvän 
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lapsen ja perheen hyvinvoinnista sekä tuetaan vanhemmuuteen valmistautumisessa. Ras-
kauden etenemistä ja sikiön hyvinvointia seurataan suunnitelmallisilla käynneillä. Jokai-
sella perheellä on oma terveydenhoitaja. Sekä terveydenhoitajan että lääkärin vastaan-
otoilla voi keskustella luottamuksellisesti kaikista raskauteen liittyvistä kysymyksistä, myös 
perheongelmista, peloista, masennuksesta, toki myös iloista. Isyyslain uudistuksen myötä 
1.1.2016 alkaen isyyden tunnustus on mahdollista tehdä äitiysneuvolakäynnillä tiettyjen 
raskausviikkojen aikana. Äitiysneuvolan palveluita on Nortamonkadun lisäksi Lapin ja Ko-
disjoen toimipisteissä. 

 

Lastenneuvolassa työskentelee yhdeksän terveydenhoitajaa. Siellä seurataan ja tuetaan 
lapsen kehitystä ja terveydentilaa vauvasta kouluikään, ennaltaehkäistään sairauksia sekä 
pyritään havaitsemaan poikkeavuudet terveydentilassa mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa. Perhettä kannustetaan ottamaan yhteyttä omaan terveydenhoitajaan lapsen sai-
rastuessa tai perhekriisin kohdatessa. 

Valtioneuvoston asetus (VNA 388/2011) neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveyden- 
huollosta sekä ehkäisevästä suun terveydenhuollosta astui voimaan 1.7.2009. Asetuksen 
mukaan äitiysneuvolan edellytetään tekevän perheelle yksi laaja terveystarkastus ja las-
tenneuvolan 3 laajaa terveystarkastusta (4 kk:n, 18 kk:n ja 4 v:n iässä). Asetuksen mukaan 
terveydenhoitajan pitäisi tavata alle vuoden vanha vauva vähintään yhdeksän kertaa. Lää-
kärin terveystarkastukseen lapsen pitäisi päästä viisi kertaa neuvolavaiheen aikana. Nämä 
suositukset täyttyvät Rauman neuvolassa. Lääkärintarkastukset tehdään Raumalla kuu-
den viikon, neljän ja kahdeksan kuukauden, 1½ vuoden sekä neljän vuoden iässä. 

Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin asioihin: 

• kasvu sekä psykososiaalinen ja fyysinen kehitys 
• ihmissuhteet, lepo ja vapaa-aika, median merkitys terveyden ja turvallisuuden kannalta 
• ergonomia, ravitsemus, liikunta, painon hallinta, suun terveys sekä seksuaaliterveys 
• lähi- ja parisuhdeväkivallan, tapaturmien sekä tupakoinnin, alkoholin ja muiden päihtei-

den käytön ehkäisy 
• rokotusohjelman mukaiset rokotukset ja infektioiden ehkäisy 
• soveltuvin osin sosiaaliturva ja sosiaali- ja terveyspalvelut 

 

Rauman neuvoloiden toimintatapoina ovat vastaanottokäynnit, vanhempainryhmät, varhai-
sen vuorovaikutuksen tukeminen, imetyksen tuki sekä kotikäynnit ensimmäisen lapsensa 
saaneeseen perheeseen, muita kotikäyntejä tehdään tarpeen mukaan. Neuvolassa anne-
taan tietoa raskausajasta ja siihen liittyvistä riskeistä, synnytyksestä sekä lapsen hoidosta, 
kasvatuksesta samoin tietoa odotusaikaan ja synnytykseen liittyvistä mielenterveyden 
muutoksista. Käytettävissä ovat mm. synnytyksen jälkeiset mieliala- ja perheväkivalta-
seulat niin äitiys- kuin lastenneuvolassa. Varhaisen tuentarpeen havaitsemiseksi on kehi-
tetty moniammatillisessa yhteistyössä erilaisia toimintamalleja. Psykiatrian erikoissairaan-
hoitaja osallistuu ensimmäistä lastaan odottavan perheen äitiysneuvolakäynnille raskau-
den 28 viikolla. Tarvittaessa tehdään kotikäynti ja perheelle tarjotaan heille soveltuvat tu-
kimuodot. Rauman perhekeskuksessa on käytössä toimintamalli, jossa lastenpsykiatri te-
kee yhteistyötä terveydenhoitajan kanssa ja tapaa perheen yhdessä lapsen arkiympäris-
töön kuuluvien toimijoiden kanssa. Myös muut perhekeskuksen perustason erityistyönte-
kijöiden, kuten neuvolapsykologian palvelut ovat käytettävissä. 
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Neuvolan tavoitteena on huolehtia koko perheen hyvinvoinnista. Lapsen huoltajien hyvin-
voinnilla on ratkaisevan tärkeä osuus lapsen koko tulevaisuuteen. Raumalla perhekeskuk-
sen päihdeäitien ja perheiden hoitomalli auttaa tunnistamaan ja ohjaamaan tuen piiriin var-
haisessa vaiheessa päihteitä käyttävät perheet. Päihdetyöntekijä tuli osaksi perhekeskuk-
sen henkilöstöä syyskuussa 2016 työskennellen yhtenä päivänä viikossa työntekijöiden 
parina asiakastapaamisissa ja verkostokokouksissa. Viimevuosina terveydenhoitajien vas-
taanotoilla on entistä enemmän perheitä, joilla on hyvin moninaisia ongelmia. Neuvolatoi-
minnassa on otettu käyttöön MLL:n kehittämä näyttöön perustuva Vahvuutta vanhemmuu-
teen -toimintamalli. Neuvolan kahdeksan terveydenhoitajaa on koulutettu suljettujen pien-
ryhmien vetämiseen. Ryhmät alkavat neljä kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kokoon-
tumiskertoja on kahdeksan ja jokaisella kerralla on oma selkeä struktuurinsa. Neuvolapsy-
kologit ja perheohjaajat vetävät näyttöön perustuvia suljettuja Ihmeelliset vuodet -ryhmiä, 
joiden tavoitteena on auttaa vanhempia löytämään toimintatapoja haastavan lapsen 
kanssa kasvamiseen. Nortamon perhekeskuksessa isät kutsutaan puoli vuotiaan vauvan 
kanssa ryhmäneuvolaan, jota vetää kerrallaan kaksi neuvolan terveydenhoitajaa. Tämä 
ryhmäneuvola korvaa ½ v yksilökäynnin. Käynnillä käydään läpi puoli vuotiaan kehitysvai-
heita ja erilaisia isien esille nostamia aiheita. Lapset punnitaan ja mitataan, jolloin isällä on 
halutessaan mahdollisuus yksityiseen keskusteluun terveydenhoitajan kanssa.  

 

Ehkäisyneuvolassa työskentelee 2,5 terveydenhoitajaa ja siellä palvellaan alle 30 vuot-
haita ehkäisypalveluita tarvitsevia. Kierukoiden asettaminen, vaihto ja poisto tehdään kui-
tenkin kaiken ikäisille ja synnytyksen jälkeen kaikenikäisillä naisilla on mahdollisuus saada 
kahden vuoden ajan ehkäisyneuvolan palveluja. Ehkäisyneuvolan tavoitteena on seksu-
aaliterveyden ylläpitäminen ja edistäminen. Ehkäisyneuvolan palveluihin kuuluu raskau-
den ehkäisyn neuvonta ja yksilöllisen ehkäisyn suunnittelu, sukupuolitauteihin liittyvät tut-
kimukset, neuvonta ja hoito (kaiken ikäisille), lapsettomuushoidon alkututkimukset ja neu-
vonta, raskauden keskeytykseen liittyvä neuvonta ja tutkimukset (kaiken ikäisille) sekä jäl-
kiehkäisyyn liittyvä neuvonta ja ohjaus. Kaikille Rauman koulujen 8. luokkalaisille järjeste-
tään oppitunti ja tutustumiskäynti ehkäisyneuvolaan. Kaikille raumalaisille alle 20-vuotiaille 
ehkäisy on maksutonta. 

 

Koulu- ja opiskeluterveydenhoitajat 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat osa perhekeskuksen toimintaa. Kouluterveyden-
huollolla tarkoitetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 16§:n mukaista kouluterveyden-
huoltoa sekä opiskeluterveydenhuollolla oppilas- ja opiskelijahuoltolain 17§:n mukaista 
opiskeluterveydenhuoltoa, joita kouluissa toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri yhteis-
työssä oppilaan, huoltajien ja muun koulun henkilöstön kanssa. 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluilla 

1) edistetään ja seurataan kouluyhteisön hyvinvointia sekä oppimisympäristön terveelli-
syyttä ja turvallisuutta 
2) edistetään ja seurataan oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä, hyvinvointia ja oppi-
miskykyä 
3) tunnistetaan oppilaiden varhaisen tuen tarpeet ja järjestetään tarvittava tuki sekä oh-
jataan hoitoon ja tutkimuksiin. 

Lisäksi kouluterveydenhuollossa tuetaan vanhempien/huoltajien hyvinvointia ja kasvatus-
työtä. (OHL 8§) 

Rungon kouluterveydenhuollolle muodostavat määräaikaiset terveystarkastukset, jotka 
tehdään perusopetuksen oppilaille vuosittain. Laajat terveystarkastukset tehdään ensim-
mäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Terveystarkastuksiin kutsutaan myös 
huoltajat. Käytössä ovat ”oppilaan selviytyminen ja hyvinvointi koulussa” – lomakkeet, joi-
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den kautta luokanopettaja tai luokanvalvoja osallistuu laajaan terveystarkastukseen anta-
malla oman arvionsa oppilaan selviytymisestä koulussa. Tuloksista tehdään luokkakohtai-
set koosteet ja huoltajan suostumuksella opettajalle voidaan antaa myös oppilaskohtaista 
palautetta terveystarkastuksista. 

 

Sähköinen hyvinvointikartta on käytössä kahdeksannella ja lukion ensimmäisellä luokalla. 
Kouluilla kysely toteutetaan yhteistyössä terveystiedon opettajan kanssa siten, että koko 
luokka vastaa samanaikaisesti kyselyyn.  Vastaukset jakautuvat liikennevaloperiaatteella 
huolen mukaiseen järjestykseen. Mitä enemmän punaisia osioita oppilaalla on, sitä nope-
ammin hänet kutsutaan terveystarkastukseen ja tuen tarjoaminen nopealla aikataululla 
mahdollistuu. Hyvinvointikartta-kysely mahdollistaa yhteistyön kehittämisen eri hallintokun-
tien työntekijöiden kesken. Yhdessä toimijoiden kanssa voidaan sopia mitkä osiot kyse-
lystä kukin näkee. Tästä tiedotetaan sekä vanhemmille että oppilaille. Hyvinvointikartasta 
saatavaa raporttitietoa voidaan hyödyntää toimialojen välisessä suunnittelussa, kun näh-
dään mitä ilmiöitä koululaisten keskuudessa kulloinkin vallitsee. Edelleen tehdään myös 
valtakunnallinen kouluterveyskysely, josta vastaukset tulevat vuoden kuluttua kyselyn täyt-
tämisestä ja näiden avulla pystytään tuloksia vertaamaan eri kaupunkien ja koulujen kes-
ken. 

 

Rauman kouluterveydenhuollossa tavoitteena on parantaa psykososiaalista hyvinvointia 
mm. lisäämällä psykososiaalisia perhepalveluita osana koulu- ja opiskeluterveydenhuol-
toa, vähentää päihteiden käyttöä ja ylipainoisuutta sekä kiinnittää huomiota riittävään unen 
määrään (tehdä työtä riittävän unimäärän puolesta). Rauman peruskouluilla työskentelee 
9-10 terveydenhoitajaa ja heillä on noin 350–550 oppilaan kouluterveydenhuolto. Opiske-
luterveydenhuollossa toimii viisi terveydenhoitajaa ja heillä on opiskelijoita 500–1200. 

 

Terveydenhuoltolaki edellyttää, että koulu- ja opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvalli-
suutta sekä koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia seurataan kolmen vuoden välein teh-
tävien terveydellisten olojen valvonnalla. Tehtyjä toimenpiteitä tarkistetaan vuoden välein. 
Terveydenhoitaja toimii koordinaattorina. Koulujen yhteydessä toimivat esikoulut kuuluvat 
tarkastuksiin. 

 

Suun terveydenhuolto 

Raumalla alle 15-vuotiaille tehdään suun tutkimus ns. neuvola-asetuksen mukaisille ikä-
luokille: 3-, 4-, 6-vuotiaat sekä 1.-, 5.- ja 8.-luokkalaisille. 1½-vuotiaille tehdään myös tutki-
mus, mutta käynti on pääasiassa ehkäisevää hoitoa ja neuvontaa. 17-vuotiaille raumalai-
sille nuorille lähetetään kehotus varata aika suun ja hampaiden tutkimukseen. Jokainen 
käynti sisältää paitsi suun ja hampaiston tutkimuksen, niin myös ehkäisevää hoitoa ja neu-
vontaa. Lapsille ja nuorille lähetetään kutsu kotiin ja ainakin alle 10-vuotiailla toivotaan 
huoltajan olevan mukana. 

 

Selkeä riski hampaiden reikiintymisessä on vaihe, jossa koululainen siirtyy alakoulusta ylä-
kouluun. Rauman suun terveydenhuolto järjestääkin sekä kuudesluokkaisille että seitse-
mäsluokkalaisille terveydenedistämistapahtuman vuosittain. Raumalaisten lasten ja nuor-
ten hampaiston kariestilanne on keskitasoa verrattuna koko maan tilanteeseen.  
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 Perhekeskuksen erityispalvelut 

Lapsille, nuorille ja heidän perheilleen terveydenhoitajien ja neuvola- ja koululääkärien li-
säksi tukea tarjoavat erilaiset perustason erityistyöntekijät. Nortamon perhekeskuksessa 
työskentelee lastenpsykiatreja, neuvola- ja opiskelupsykologeja, psykiatrisia sairaanhoita-
jia, perheohjaajia, perhetyöntekijöitä, puheterapeutteja, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, 
lastenvalvojia sekä päihdetyöntekijä ja lastenneurologi yhtenä päivänä viikossa. Toiminta-
malleina ovat verkostoyhteistyö eri tahojen kanssa, moniammatillisuus, ennaltaeh-
käisevyys sekä jalkautuva työ perheen omiin ympäristöihin; koteihin, päiväkoteihin ja kou-
luihin. Perhekeskuksen toiminnan viitekehyksenä toimii Ihmeelliset vuodet -menetelmä. 

 

Perhekeskus kokoaa yhteen lasten, nuorten ja perheiden palveluita saman katon alle. Tä-
män ansiosta moniammatillinen yhteistyö on sujuvaa. Perhekeskuksessa toimii lapsiper-
hetiimi, joka palvelee alle 13-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään. Lapsiperhetiimiin kuu-
luvat lastenpsykiatri, psykiatriset sairaanhoitajat, perheohjaajat, perhetyöntekijät, lasten-
valvojat sekä sosiaalityöntekijä. Lapsiperhetiimiin kuuluvat lastenpsykiatri, psykiatriset sai-
raanhoitajat, perheohjaajat, perhetyöntekijät, lastenvalvojat sekä sosiaalityöntekijä. Lapsi-
perhetiimi tarjoaa mm. konsultoivaa apua ja työparityöskentelyä kaikille Raumalla lapsiper-
heiden kanssa työskenteleville tahoille. Nuorten tiimi taas on tarkoitettu nuorille 13–22-
vuotiaille, missä selvitellään nuorten mielenterveydellisiä ja psykososiaalisia ongelmia ja 
ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon. Nuorten tiimissä työskentelee terveydenhoitaja, sai-
raanhoitaja, psykiatri ja opiskelupsykologi, työskentely on monialaista yhteistyötä yläkou-
lujen ja opiskeluterveydenhoitajien, sosiaalitoimen, psykologien ja kuraattorien kanssa. 
Ajanvarauspuhelin toimii arkisin ma – to klo 12–13 ja ajanvaraukseton aika on maanantai-
sin klo 12–15. Perhekeskuksessa työskentelee neljä psykiatrista sairaanhoitajaa. Psyki-
atristen sairaanhoitajien vastaanotto on tarkoitettu alle 13-vuotiaille lapsille ja yli 23-vuoti-
aille aikuisille, joilla on alaikäisiä lapsia. Palveluun kuuluu psyykkisen voinnin arviointi, ti-
lanteen kartoitus, keskustelukäynnit sekä parisuhteen ja vanhemmuuden tukeminen. Lä-
hetteitä ei psykiatrisille sairaanhoitajille tarvita, ajanvarauspuhelin toimii arkisin ma-to klo 
12–13. Perhekeskuksen kuntoutustyöryhmä kokoontuu kolmen viikon välein käsittele-
mään kuntoutusta tarvitsevien lasten asioita (perheen luvalla). Kuntoutustyöryhmään kuu-
luu lääkäri, psykiatri, puheterapeutteja, psykologeja, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, 
vammaispalvelun edustaja sekä tarvittaessa terveydenhoitajia. 

 

Perhekeskuksessa työskentelee kaksi lastenvalvojaa. Heidän tehtäviinsä kuuluvat 
huolto-, asumis-, tapaamis- ja elatussopimusten neuvottelut ja vahvistamiset sekä huolto- 
ja tapaamisasioihin liittyvät olosuhdeselvitykset tuomioistuimille. Myös isyyden tunnusta-
miseen liittyy edelleen lastenvalvojien työvaiheita. Erovaiheessa olevien vanhempien 
kanssa käydään keskustelua arjen rakentumisesta elämän muutosvaiheessa erityisesti 
lasten tarpeet huomioon ottaen. Tavoitteena on, että perhekeskuksessa asiakkaat saavat 
sujuvasti tukea erovaiheeseen, jotta aikuisten ratkaisuissa lasten hyvinvointi tulisi nähdyksi 
ja turvatuksi. Ero on suurimpia perheen kohtaamia kriisejä, joka vaikuttaa pitkälle lasten 
tulevaisuuteen. Siksi kriisin käsittelyyn, vanhemmuuden tukemiseen ja muutosten onnistu-
neeseen työstämiseen pyritään panostamaan. 

 

Sosiaalihuoltolain uudistumisen myötä lapsiperheen kotipalvelu ja ehkäisevä perhetyö 
määriteltiin kuntia velvoittaviksi 1.1.2015 alkaen. Ehkäisevä perhetyön asiakkuus ei aloita 
lastensuojelun asiakkuutta, vaan perheiden tukemiseen pyritään mahdollisimman varhain. 
Ensisijaisesti avun piiriin kuuluvat pikkulapsi- ja vauvaperheet. Ehkäisevää perhetyötä ja 
lapsiperheiden kotipalvelua toteuttavat kaksi perheohjaajaa (sosionomeja) ja kolme perhe-
työntekijää (lähihoitajia). Perhetyö on suunnitelmallista perhetyötä lapsiperheiden kotona 
(=asiakkaan kotona tapahtuvaa sosiaalihuoltolain mukaista palvelua). Lapsiperheiden ko-
tipalvelu on ehkäisevän lastensuojelun yksi tärkeä työmuoto ja se on lyhytkestoista (max. 
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6 vko) ja perheelle maksutonta. Tuen alkaminen edellyttää hakemuksen tekemistä esimer-
kiksi neuvolasta, koulusta, päivähoidosta, aikuissosiaalityöstä tai erikoissairaanhoidosta. 
Kohderyhmänä voivat olla esimerkiksi perheet, joilla ei ole tukiverkostoa, vanhemman va-
kava sairastuminen, vanhempien uupumus tai monikkoraskaus. 

 

Nortamon perhekeskuksessa toimii kaksi neuvolapsykologia ja he palvelevat lastenneu-
volan asiakkaita. Neuvolapsykologit auttavat perheitä, joilla esimerkiksi uuteen elämänti-
lanteeseen tai vanhemmuuteen sopeutuminen on vaikeaa, lapsen kasvuun tai kehitykseen 
liittyy huolenaiheita, lapsen kasvatuksessa tai arjessa toimimisessa on haasteita, joista 
vanhempi haluaa keskustella tai lapsen kehitystason arviointi ja seuranta edellyttää psy-
kologisia tutkimuksia esimerkiksi kouluvalmiustestaukset. Neuvolapsykologi tekee yhteis-
työtä muiden lapsiperheiden parissa työskentelevien tahojen kanssa. Vastaanotolle pää-
see terveydenhuollon ammattilaisen tai päiväkodin henkilökunnan tekemällä lähetteellä. 
Vanhemmat voivat halutessaan itsekin olla yhteydessä neuvolapsykologiin. 

 

Nortamon perhekeskuksessa työskentelee neljä puheterapeuttia (joista 0,5 työpanos on 
kohdennettu aikuisasiakkaille) ja heidän tehtävänään on tukea kielenkehityksen erityisvai-
keuksia omaavia lapsia.  Puheterapiassa arvioidaan lasten puheen ja kielen kehitystä sekä 
syömistaitoja (lähinnä motoriset vaikeudet). Tavoitteena on tukea lapsen kielellistä kehi-
tystä ja ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksia. Syitä puheterapiaan lähettämiseen voivat olla 
esimerkiksi huoli lapsen puheen ymmärtämisestä tai kielen kehittymisestä, lapsen puheen 
tuoton viivästyminen, lapsen puheen epäselvyys tai puheen sujuvuuden ongelmat. Puhe-
terapeutti arvioi lapsen taitoja, ja tarvittaessa ohjaa vanhempia ja lapsen ympäristöjä (mm. 
päiväkotia, esikoulua tai koulua) kehityksen tukemiseen. Tiiviimpää puheterapiaa voidaan 
toteuttaa lyhyinä jaksoina ja tarvittaessa ohjataan jatkotutkimuksiin. Puheterapeutit vetävät 
myös maahanmuuttajille suunnattua kieliryhmää sekä jalkautuvat avoimen varhaiskasva-
tuksen ryhmiin. joissa toimii puhepysäkki. Puheterapiaan pääsee terveydenhoitajan, psy-
kologin, lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen tekemällä lähetteellä. 

 

Perhekeskuksen fysioterapeutin keskeisenä tehtävänä on vauvojen ja alle kouluikäisten 
lasten fysioterapia (tutkiminen, arviointi, ohjaus ja terapia) vastaanotolla, kotona tai päivä-
kodissa osana moniammatillista kuntoutusta. Vastaanotolla fysioterapeutti selvittää lapsen 
motorista kehitystä; liikkumista, asentoja ja kokonaiskehitystä verrattuna ikätasoon. Fy-
sioterapeutti arvioi fysioterapian tarpeen, antaa lapsille ja perheille neuvontaa ja ohjausta 
sekä tarvittaessa terapiajaksoja. Fysioterapialla pyritään tukemaan lapsen normaalia kehi-
tystä ja ennaltaehkäisemään liikunta- ja toimintakykyä haittaavia ongelmia. Myös vanhem-
pia ohjataan tukemaan lapsen motorista kehitystä. Vastaanotolle hakeudutaan neuvolater-
veydenhoitajan suosituksesta tai perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon lääkärin 
lähetteellä. 

 

Perhekeskuksen toimintaterapeutin keskeisenä tehtävänä on lasten ja nuorten toiminta-
terapia, joka perustuu terapeutin tekemään arvioon lapsen / nuoren toiminnallisesta suo-
riutumisesta, leikistä osallistumisesta erilaisiin arjen tilanteisiin. Toimintaterapeutti ohjaa ja 
konsultoi asiakkaiden lähiympäristöä ja sitä toteutetaan usein myös lapsen päivähoitopai-
kassa tai koulussa. Tarjolla on myös toimintamahdollisuuksia edistävät apuvälinepalvelut 
sisältäen asiakkaan/kuntoutujan omatoimisuutta lisäävien pienapuvälineiden tarpeen arvi-
ointi ja käytön opetuksen.  

 

Nortamon perhekeskuksen toimintaterapeutti on erikoistunut Sensorisen integraation arvi-
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ointiin ja terapiaan. Sensorinen integraatio tarkoittaa aistitiedon käsittelyä keskushermos-
tossa. Se on prosessi, joka jäsentää kehostamme ja ympäristöstä saamaamme aistitietoa, 
jotta pystymme toimimaan tarkoituksenmukaisesti. Olennaista sensorisen integraation te-
rapiassa on leikki. Sensorisen integraation terapiahuone houkuttelee lasta monipuolisine 
leikki- ja toimintamahdollisuuksineen aktiiviseen toimintaan, jolloin esim. motoriikan, vuo-
rovaikutuksen ja aistitiedon käsittelyn alueet voivat vahvistua. Toimintaterapiaan tarvitaan 
tavallisesti lähete esim. terveydenhoitajalta, lääkäriltä tai psykologilta, mutta sinne pääsee 
myös ilman lähetettä. 

 

Rauman kaupungin lasten ja nuorten poliklinikka 

Vuoden 2017 alusta erikoissairaanhoidon yksikkö Lasten ja nuorten poliklinikka siirtyi per-
hekeskukseen, mutta toiminta on sairaalan yhteydessä. Lasten ja nuorten poliklinikka tar-
joaa erikoissairaanhoidon palveluita ja perhekeskeistä hoitoa sekä ohjausta lapsille ja nuo-
rille perheineen. Poliklinikalla työskentelee kaksi erikoislääkäriä, kolme sairaanhoitajaa 
sekä osastonsihteeri. 

 

Lasten ja nuorten poliklinikalla hoidetaan lasten ja nuorten sairauksia laaja-alaisesti. Poli-
klinikalla annetaan siedätyshoitoja, tehdään allergiatestejä ja astmatutkimuksia sekä sydä-
men ultraäänitutkimuksia. Diabeteshoitaja käy myös kouluttamassa päiväkotien ja koulu-
jen henkilökuntaa diabeteslasten hoitoon. Jos lapsen tai nuoren sairaus vaatii osastohoi-
toa, se toteutetaan pääsääntöisesti Satakunnan keskussairaalan lastentautien osastolla. 
Lasten ja nuorten poliklinikalle tullaan hoitoon terveyskeskuksen tai yksityislääkärin lähet-
teellä. 

 

Perhekeskuksen muut palvelut 

Nortamon perhekeskuksen tiloissa toimii avoin kohtaamispaikka Cafe Tassula, missä 
on paljon erilaista lapsiperheille suunnattua toimintaa. Tassulan kahvilaa ylläpitää Rauman 
kaupungin nuorten työpaja. Cafe Tassulassa kokoontuu erilaisia yhdistysten ja seurakun-
nan ylläpitämiä ryhmiä kuten perhekahvila, avoin perhekerho, maahanmuuttajien ryhmä, 
kantoliinailijoiden ryhmä, imetystukiryhmä ja kestovaippailijoiden ryhmä. Lisäksi siellä pi-
detään Ihmeelliset vuodet lastenhoitoryhmiä sekä toteutetaan valvottuja vaihtoja ja tapaa-
misia. 

 

Perhekeskuksen tiloihin kuuluu Lajon alueella sijaitseva Perhetupa/Lajotupa. Siellä on eri 
toimijoiden mahdollista pitää mm. ryhmiä, vertaistukitoimintaa ja järjestää valvottuja tapaa-
misia. Lajotuvalla alkaa syksyisin kevään loppuun kestävä suljettu perhekeskuksen ryhmä. 
Ryhmään valitaan 5- 6 pikkulapsiperhettä, yleensä äiti ja lapset, joko terveydenhoitajien tai 
lastensuojelun suosituksesta. Tavoitteena on tukea lapsiperheitä omien voimavarojen ja 
taitojen kehittämisessä sekä kannustaa jaksamaan arjen askareissa ja lasten kasvatuk-
sessa. Lisäksi tavoitteena on sosiaalisten kontaktien ja verkostojen luominen. 

 
 

4.1.2  Aikuissosiaalityö 
  

Aikuis- ja perhesosiaalityössä kohdataan myös paljon lapsiperheitä ja selvitetään perhei-
den kokonaistilanteita. Ehkäisevänä lastensuojeluna tässä asiakkuusvaiheessa toimivat 
mm. havaitun tai koetun huolen varhainen puheeksi ottaminen, suunnitelmallinen tukitoi-
mien toteuttaminen, sosiaaliohjaus, yhteistyö lapsiperheitä tukevien palvelutuottajien 
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kanssa, ehkäisevä toimeentulotuki, sosiaalinen luototus, kuntouttava työtoiminta sekä van-
hempien aktivointi työelämään. Aikuis- ja perhetyössä toimii myös psykiatrian erikoissai-
raanhoitaja, jonka asiakkaaksi tullaan sosiaalityöntekijän lähetteellä. Asiakkaalla on mah-
dollisuus saada psyykkistä tukea kuormittavissa elämäntilanteissa lyhytterapian keinoin. 

Työvoiman palvelukeskus on sosiaali- ja terveystoimen ja työvoimatoimiston yhteinen 
toimipiste. Palvelukeskuksen työryhmä on moniammatillinen. Tavoitteena on työttömyyden 
katkaisu ja työhönkuntoutus. Lapsiperheissä vanhemman työllistyminen tuo arkielämään 
selkeää rytmiä ja tavoitteellisuutta lisäten perheenjäsenten hyvinvointia. Ylisukupolvisen 
työttömyyden on tutkitusti todettu aiheuttavan huono-osaisuutta.  

Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -toimintamallissa työskentelevät sosiaali- ja ter-
veydenhuollon, nuorisopalveluiden sekä työ- ja elinkeinotoimiston edustajat. Tavoitteena 
on kohdata nuoret miehet, jotka ovat syrjäytymisvaarassa johtuen varusmies- tai siviilipal-
veluksen keskeytymisestä. Aikalisä-ohjaaja tukee elämäntilanteen selvittelyssä ja ohjaa 
palveluihin. Nuoret, jotka eivät mene armeijaan, ohjataan myös aktiivisesti erilaisten tuki-
palvelujen piiriin. 

 

4.1.3  Varhaiskasvatuspalvelut  
 

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuk-
sen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka (Var-
haiskasvatuslaki 540/2018 § 2). Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, ryhmäper-
hepäivähoidossa, perhepäivähoidossa sekä avoimen varhaiskasvatuspalvelun perhe- ja 
leikkitoimintana.  

Kunnallisia päiväkoteja on 17, joista kolmessa päiväkodissa Myllytontussa, Nummessa ja 
Otassa on pidennetty aukioloaika, ja vuoropäiväkoti Rinkelissä tarjotaan Ilta- yö- ja viikon-
loppuhoitoa vielä 31.7.2019 saakka. Elokuussa 2019 aukeaa uusi Papinpellon vuoropäi-
väkoti, mihin tullaan keskittämään vuorohoitoa tarvitsevat lapset. Uusi vuoropäiväkoti tulee 
toimimaan ympärivuorokautisesti 24/7. Lapin päiväkoti Myllytontussa jatkuu iltahoito maa-
nantaista perjantaihin. Ryhmäperhepäiväkoteja on kaksi (2) ja omassa kodissa työskente-
leviä perhepäivähoitajia 32.  

Yksityistä varhaiskasvatusta tuetaan joko palvelusetelillä tai yksityisen hoidon tuella ja kun-
talisällä sekä sisaruslisällä. Yksityisiä päiväkoteja on neljä (4), ryhmäperhepäiväkoteja 
kaksi (2) ja omassa kodissa työskenteleviä perhepäivähoitajia 18. Kaikkiaan Raumalla on 
tarjolla n. 1 400 kunnallista ja 300 yksityistä varhaiskasvatuspaikkaa. Lisäksi avoimen var-
haiskasvatuksen toiminta kerää vuosittain paljon lapsia ja vanhempia toiminnan piiriin. 

Varhaiskasvatuksessa ryhmäkoko, lasten ja kasvattajien välinen suhdeluku ja kasvattajien 
kelpoisuus on määritelty lainsäädännöllä. Uusitussa varhaiskasvatuslaissa lapsen subjek-
tiivinen varhaiskasvatusoikeus on rajattu 20 h/vko. Rauman varhaiskasvatuksessa var-
haiskasvatusoikeuden rajaaminen 20 h/vko otettiin käyttöön 1.8.2017 alkaen.   Laajempi 
oikeus syntyy, jos vanhemmat käyvät kokoaikaisesti työssä, opiskelevat tai jos se on tar-
peen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muuten 
lapsen edun mukaista. Raumalla 20 h/vko rajaus tulee päättymään 31.7.2019. Uudiste-
tussa varhaiskasvatuslaissa on myös määritelty uudelleen henkilöstön kelpoisuusehdot ja 
uudet ammattinimikkeet, tässä on siirtymäaika vuoteen 2030 saakka.  

Varhaiskasvatustoimintaa ohjaava Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 (mää-
räykset ja ohjeet 2016:17) astui voimaan 1.8.2017. Kyseessä on Opetushallituksen antama 
valtakunnallinen määräys, jonka perusteella paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitel-
mat laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan. Asiakirja on laatuaan ensimmäinen varhais-
kasvatusta koskeva normiasiakirja. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tehtävänä 
on paitsi tukea ja ohjata varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä 
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myös edistää laadukkaan yhtenäisen varhaiskasvatuksen toteutumista. Perusteiden poh-
jalta on laadittu Rauman varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 2017 Lapsi kas-
vun polulla. Myös tämä suunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2017 alkaen.  

 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 

Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada 
suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Näiden toteuttamiseksi 
laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle varhaiskasvatus-
suunnitelma. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohtana on lapsen etu ja tarpeet. 
Suunnitelmaan kirjattavat tavoitteet asetetaan pedagogiselle toiminnalle. Tarvittaessa 
suunnitelmaan kirjataan lapsen tarvitseman tuen tarve, tukitoimenpiteet ja niiden toteutta-
minen. 

 

Avoin varhaiskasvatus 

Avoimen varhaiskasvatuksen kehittäminen on ollut varhaiskasvatuksen yhtenä kehittämi-
sen painopisteenä viime vuosina. Perhetoiminnan kahdessa toimipisteessä (Sinilintu ja 
Pikkukaisla) toiminta on suosittua ja niissä käy kymmeniä lapsia ja perheitä vuosittain. Toi-
minta on monipuolista ja tavoitteena on lisätä avoimen perhetoiminnan ryhmiä ja näin tar-
jota vertaistukea niille perheille, jotka hoitavat lapsensa kotona. Näin mahdollistuu myös 
erilaisten perheiden verkostoituminen keskenään ja kotouttamisessa toiminta on ollut eri-
tyisen tärkeässä roolissa.  

Kipparinpuisto sekä liikennepuisto ovat kovassa käytössä ympäri vuoden. Näissä toimi-
vissa varhaiskasvatuskerhoissa vetäjinä toimii myös lastentarhanopettaja ja hoitaja. Toi-
mintaa ollaan myös laajentamassa. Kesällä Kipparinpuiston kävijämäärät ovat olleet suu-
ria, lapsiperheet ja erilaiset ryhmät ovat myös hyvin löytäneet paikan. 

 

Esiopetus 

Varhaiskasvatus järjestää 6 -vuotiaiden lasten maksutonta esiopetusta.  Esiopetuksen jär-
jestämistä koskevat määräykset sisältyvät perusopetuslakiin ja –asetukseen ja siitä tuli 
velvoittavaa vuonna 2015.  Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on 
osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saa-
vuttavaan toimintaan. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on 
oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta. Lapsen huoltajan on 
huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet 
saavuttavaan toimintaan. 

Esiopetusta on annettava vähintään 700 tuntia lukuvuodessa. Esiopetuksen työ- ja loma-
ajat noudattavat koulujen työ- ja loma-aikoja. Esiopetusta annetaan 4 tuntia päivässä. Rau-
malaiset esiopetusikäiset lapset osallistuvat vuosittain sataprosenttisesti esiopetukseen. 
Ikäluokka on ollut keskimäärin n. 400 lasta.  Raumalla esiopetusta järjestetään koulujen 
yhteydessä olevissa esiopetusryhmissä ja päiväkodeissa. Kaikissa ryhmissä on mahdolli-
suus saada myös esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Esiopetusta annetaan sekä 
kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa sivistysvaliokunnan vahvistamien esiopetus-
paikan osoittamien perusteiden mukaisesti. Varhaiskasvatusosuus on maksullinen. Esi-
opetusryhmät muodostetaan ilmoittautumisten perusteella. 

Elokuussa 2019 aukeaa uutena esiopetuspaikkana Pohjoiskehän koulu, jossa tarjotaan 
esiopetusta kolmessa ryhmässä. 



21 
 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 (Määräykset ja ohjeet 2016:1) on Ope-
tushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikallinen opetussuunni-
telma laaditaan ja esiopetus toteutetaan.  Perusteiden pohjalta laadittu Rauman esiope-
tuksen opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016.  Opetussuunnitelmassa on nostettu 
esiin mm. lapsen osallisuus, esiopetuksen arvoperusta, oppimiskäsitys, laaja-alainen 
osaaminen sekä kasvua ja oppimista tukeva toimintakulttuuri. Rauman esiopetuksen ope-
tussuunnitelman mukaisesti jokaiselle esiopetukseen osallistuvalle lapselle tehdään oppi-
missuunnitelma. Suunnitelma tehdään sähköisesti Wilma-ohjelmassa. 

 

Yhteistyö perheiden kanssa  

Perheiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä on tärkeä merkitys varhaiskasvatuksessa. Yhteis-
työn tavoitteena on huoltajien ja henkilöstön sitoutuminen edistämään lasten tervettä ja 
turvallista kasvua, kehitystä ja oppimista. Yhteistyö on vuorovaikutteista ja edellyttää var-
haiskasvatuksen henkilöstöltä aloitteellisuutta ja aktiivisuutta. Yhteistyössä huomioidaan 
perheiden moninaisuus, lasten yksilölliset tarpeet sekä huoltajuuteen ja vanhemmuuteen 
liittyvät kysymykset. Tarvittaessa keskusteluissa käytetään tulkkia molemminpuolisen ym-
märryksen varmistamiseksi.  

Yhteistyön merkitys on erityisen tärkeää siirtymävaiheissa. Esiopetuksessa on 1.8.2016 
alkaen ollut käytössä Wilma-ohjelma, joka toimii viestintävälineenä kodin ja esiopetuksen 
välillä. 

 

Monialainen yhteistyö 

Monialaisen yhteistyön tavoitteena on varmistaa varhaiskasvatuksen toteuttaminen toimin-
tayksiköissä lasten tarpeita vastaavasti. Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on varhais-
kasvatusta järjestäessään toimittava monialaisessa yhteistyössä ja luotava yhteistyöra-
kenteet. 

Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat jatkumon. Siksi yhteistyö varhais-
kasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen kesken on tärkeää. Esiopetuksessa siirty-
mävaiheen tiedonkulku on helpottunut Primus ja Wilma ohjelmien myötä. Wilmaan kirjatut 
lapsen pedagogiset asiakirjat ovat esiopetuksen päätyttyä perusopetuksen käytettävissä.  

Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten 
kanssa. Yhteistyön merkitys korostuu, kun jollain näistä tahoista herää huoli lapsen kehi-
tyksestä tai hyvinvoinnista tai kun lapsen tukea suunnitellaan ja järjestetään.  

Neuvolatoiminnasta annetun asetuksen perusteella lapsen laajaan terveystarkastukseen 
tullaan sisällyttämään varhaiskasvatuksen henkilöstön arvio lapsen selviytymisestä ja hy-
vinvoinnista päivähoidossa. Arvio annetaan vanhempien kirjallisen suostumuksen perus-
teella.  Lastenneuvola on tässä toiminnassa aloitteen tekijä.   

Varhaiskasvatus tekee yhteistyötä Nortamon perhekeskuksen kanssa erityisesti silloin, 
kun lapsella on tuen tarve. Lastensuojelun kanssa tehtävä yhteistyö liittyy lähinnä tilantei-
siin, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa lastensuojelun avohuollon tukitoimena tai lasten-
suojeluilmoituksen tekemiseen. Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyöstä on 
tehty yhteistyösuunnitelma, jota päivitetään vuosittain. Periaatteena on, että toiminta on 
vanhempien suuntaan avointa ja läpinäkyvää. 

Rauman varhaiskasvatus on osana Lasten, nuorten ja perheiden ohjaus- ja palveluverkos-
toa. Tämä verkosto sisältää Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun työryhmän, kestävän 
kehityksen työryhmän, Hyvinvoiva lapsi työryhmän ja Perhekeskusverkoston. Lastenneu-
volan terveydenhoitajille on nimetty vastuupäiväkodit.  
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Varhaiskasvatuksen yhteistyötahoja ovat myös kaikki toimijat, joiden kanssa varhaiskas-
vatus on luontevassa yhteistyössä. Näitä yhteistyötahoja ovat mm. liikunnasta, kulttuurista 
ja kirjastosta vastaavat tahot. Muita tahoja ovat esimerkiksi järjestöt, seurakunnat, poliisi, 
ruoka- ja puhtauspalvelut. 

 

Lapsen kasvua ja kehitystä tukevat palvelut 

Esiopetuksessa Lapsen kasvun ja oppimisen tuki voi olla yleistä tukea, tehostettua tukea 
tai erityistä tukea (Perusopetuslaki). Erityinen tuki on kaikkein kokonaisvaltaisin ja kattavin 
tukimuoto sisältäen erityisopetusta ja mahdollisesti muita aiemmilla portailla käytettyjä tu-
kimuotoja. Erityisen tuen saaminen edellyttää pedagogista selvitystä, yleensä myös asian-
tuntijalausuntoa ja opetus- ja nuorisojohtajan tekemää erityisen tuen hallintopäätöstä. Var-
haiskasvatuksessa Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki ei sisällä vastaavaa luokittelua 
kuin mitä esiopetuksessa on.  Sekä varhaiskasvatuslaissa, että varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteissa on käytössä käsite: lapsen tarvitsema tuki. 

Tuen periaatteena on, että lapsen tulee saada tarvitsemansa tuki heti kun tuen tarve ilme-
nee. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehityk-
seen liittyvät tarpeet. Lapsen tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa ja 
toteuttamisessa yhteistyö lapsen, huoltajan ja lastentarhanopettajan, varhaiskasvatuksen 
konsultoivan erityisopettajan sekä varhaiskasvatuksen muun henkilöstön kanssa on tär-
keää. Tuen tarpeen havainnointi ja tuen antaminen kuuluvat koko henkilöstölle heidän kou-
lutuksensa, työnkuvien ja vastuidensa mukaan. Lapsen tarvitsema tuki kirjataan lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelmaan. Esiopetuksessa on käytössä pedagogiset asiakirjat tuen 
eri vaiheisiin: yleiseen ja tehostettuun tukeen lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma, 
tehostettuun tukeen lisäksi pedagoginen arvio. Erityisen tuen asiakirjoja ovat pedagoginen 
suunnitelma ja HOJKS. Asiakirjojen laatimisesta vastaa lastentarhanopettaja tai varhais-
kasvatuksen erityisopettaja. 

Varhaiskasvatuksen palveluita käyttävät lapset ovat iältään 9 kk – 6-vuotiaita. Tämän ikäis-
ten lasten kasvussa ja kehityksessä on yksilöllisiä eroja. Moni asia tasoittuu lapsen kasva-
essa. Yleisesti arvioidaan, että varhaiskasvatuksessa noin 10 %:lla lapsilla on tuen tar-
vetta. Eniten tuen tarvetta on puheenkehityksen tai sosiaalisen kehityksen alueilla. Rau-
malla on kahdeksan pienryhmää, joissa on 35–40 paikkaa vahvimmin tukea tarvitseville 
lapsille. Näissä ryhmissä toiminnasta vastaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Myös yh-
dessä esiopetusryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lisäksi käytet-
tävissä on 21 erityisavustajaa, heistä seitsemän (7) työskentelee pienryhmissä ja 14 
muissa ryhmissä. Erityisavustajat työskentelevät yleensä ryhmäavustajina, mutta voivat 
toimia myös henkilökohtaisena avustajana.  Erityisavustajien sijoittumisesta päätetään toi-
mikausittain. Sijoitussuunnitelma tehdään keväällä päiväkotien tekemien avustajatarvesel-
vitysten perusteella. Konsultoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat koordinoivat omalta 
osaltaan prosessia.  

Varhaiskasvatuksessa työskentelee neljä konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopetta-
jaa, jotka toimivat henkilöstön tukena ja koordinoivat tuen osalta monialaista yhteistyötä. 
Konsultoivat erityisopettajat tekevät tiivistä yhteistyötä Nortamon perhekeskuksen kanssa. 

 

4.1.4  Perusopetus  
 

Perusopetuksella on kasvatus- ja opetustehtävä. Kasvatusvastuu on vanhemmilla ja kou-
lun tehtävänä on tukea sitä. Perusopetusta säätelevät perusopetuslaki ja -asetus. Lain tar-
koittaman opetuksen tavoite on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuu-
kykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja tai-
toja (Perusopetuslaki 2 §).  
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Opetushallitus on hyväksynyt opetussuunnitelman valtakunnalliset opetussuunnitelman 
perusteet joulukuussa 2014. Rauman kaupungin kuntakohtainen opetussuunnitelma hy-
väksyttiin kesäkuussa 2016. 

Raumalla kaupungissa on 13 vuosiluokilla 1-6 perusopetusta antavaa koulua. Luvussa on 
mukana yksityinen Rauman freinetkoulu. Turun yliopiston Rauman normaalikoulu on kak-
sisarjainen yhtenäiskoulu, jossa ovat vuosiluokat 1-9. Rauman kaupungin vuosiluokkien 1-
9 yhtenäiskouluja ovat kolmisarjainen Nanun koulu sekä Malmin koulu, jonka alakouluikäi-
set oppilaat opiskelevat lukuvuoden 2018–2019 jälkeen elokuussa 2019 valmistuvassa 
Pohjoiskehän koulussa. Raumanmeren ja Hj. Nortamon peruskouluissa opiskellaan vuosi-
luokilla 7-9. Ryhmäkoot ovat pääsääntöisesti Rauman lapsipoliittisessa ohjelmassa mää-
ritellyllä tasolla, jolloin alkuopetuksen aikana ryhmäkoko on maksimissaan 20 oppilasta ja 
myöhemmin 25 oppilasta.  

Vasta maahan tulleille oppilaille järjestetään perusopetukseen valmistavaa opetusta, jossa 
painopiste on suomen kielen ja kulttuurin opiskelussa. Perusopetukseen valmistavan ope-
tuksen ryhmien määrä vaihtelee vuosittain oppilasmäärän mukaan. Suomi toisena kielenä 
–opetusta antaa neljä opettajaa. 

Joustavan perusopetuksen ryhmä on tarkoitettu niille 8. ja 9. luokan oppilaille, jotka ovat 
vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta sekä syrjäytyä jatkokoulutuksesta 
ja työelämästä. Opetus järjestetään Hj. Nortamon peruskoulussa. 

 

4.1.5 Toisen asteen opetus 
 

Lukio 

Yleissivistävänä oppilaitoksena Rauman Lyseon lukio jatkaa perusopetuksen opetus- ja 
kasvatustehtävää. Rauman Lyseon lukio on yleislukio, jossa laajan kurssitarjonnan ansi-
osta on mahdollisuus painottaa opintoja eri tavalla. Rauman Lyseon lukiossa on mahdolli-
suus hankkia laaja-alainen klassinen yleissivistys. Lukion kaikkia toimia ohjaa pyrkimys 
myönteisen, ahkeran, oppimiselle suotuisan ja ihmisarvoa kunnioittavan työilmaston luo-
miseen ja säilyttämiseen. Jokaiselle opiskelijalle taataan mahdollisuus oppimiseen, opis-
kelurauhaan ja turvalliseen oppimisympäristöön 

Rauman Lyseon lukiossa opiskelijaa ohjataan ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan ja 
jatkuvasta itsensä kehittämisestä. Opiskelijoita ohjataan suunnittelemaan opiskeluaan, ar-
vioimaan toiminta- ja työskentelytaitojaan sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. 
Rauman Lyseon lukio tarjoaakin yksilölliset opintojen valinta- ja etenemismahdollisuudet 
jokaiselle lukiolaiselle hänen omien edellytystensä mukaisesti. 

Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti Rauman Lyseon lukiossa toteutetaan toi-
mintakulttuurin kehittämistä ohjaavia teemoja: oppiva yhteisö, osallisuus ja yhteisöllisyys, 
hyvinvointi ja kestävä tulevaisuus, kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus. Valtakunnal-
lisen opetussuunnitelman edellyttämät tavoitteet ovat luonnollisesti myös Rauman Lyseon 
lukion tavoitteita. Rauman Lyseon lukiossa tuetaan opiskelijoiden kasvamista tasapainoi-
siksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä tarjotaan opiskelijoille jatko-opintojen, työelä-
män, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia 
tietoja ja taitoja. Lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen op-
pimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana. 

Opiskeleminen lukiossa perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta opiskelijan valittua lukio-opin-
not on hänen läsnäolonsa oppitunneilla välttämätön opintojen suorittamiseksi. Opinnot kat-
sotaan opiskelijan työksi. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua opetuksen kehittämi-
seen ja heitä myös kuullaan opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavissa päätök-
sissä. Opiskelijoita edustaa pääsääntöisesti lukion oppilaskunnan hallitus. 
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Yhteydenpito ja yhteistyö koulun ja kodin välillä on merkittävä osa lukion toimintakulttuuria. 
Lukiossa työtä tehdään täysi-ikäisyyden kynnyksellä olevien ja täysi-ikäisten nuorten 
kanssa. Täysi-ikäisyydestäkin huolimatta yhteistyö kodin kanssa on tärkeää. Lukion teh-
tävä on vastata opetuksesta ja tukea opiskelijan itsenäistymistä. Tärkeän pohjan oppimi-
selle luo luottamuksellinen ja rakentava yhteistyö opiskelijan kodin kanssa. Tavoitteena on, 
että yhteistyö on sujuvaa ja avointa. 

Rauman Lyseon lukion ohjaustoiminta muodostaa kokonaisuuden, joka tukee opiskelijaa 
lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja tulevai-
suutta koskevia valintoja ja ratkaisuja. Ohjaustoiminnan tavoite on tukea opiskelijoiden hy-
vinvointia, kasvua ja kehitystä, tarjota aineksia itsetuntemuksen ja -ohjautuvuuden lisään-
tymiseen sekä kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen. Opiskelijoiden opintojen sujumista 
seurataan ja heidän opintojensa etenemistä tuetaan. 

Opiskelijoiden opiskelun ja hyvinvoinnin seuraamisesta ja tukemisesta huolehditaan yh-
teistyössä huoltajien, opiskeluhuoltohenkilöstön ja tarvittaessa koulun ulkopuolisten yhteis-
työtahojen kanssa. Lukion koko henkilöstö - aineenopettajat, rehtori, opinto-ohjaajat ja eri-
tyisopettaja - tukevat opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa. Oppimisen ja opiskelun 
tuen tavoitteena on ottaa huomioon opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat, vahvuudet ja kehi-
tystarpeet. 

 

Länsirannikon koulutus Oy WinNova 

Länsirannikon koulutus Oy WinNova järjestää ammatillista koulutusta Raumalla. WinNo-
vassa voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitukintoja ja li-
säksi valmentavaa koulutusta. Opiskelijoita tutkintoon johtavassa koulutuksessa on yh-
teensä noin 1600, joista noin 1200 opiskelijaa on perustutkinto-opiskelijoita. Opiskelijat 
ovat iältään heterogeenisiä. peruskoulun päättäneet oppilaat hakeutuvat WinNovaan pää-
sääntöisesti yhteishaun kautta. Jatkuva haku on suunnattu kaikille hakijoille ja koulutuksiin 
voi hakeutua lukuvuoden ympäri. 

Perustutkinto-opiskelijalle Rauman kaupunki järjestää kuraattori- ja psykologipalvelut. 
Opiskeluterveydenhuollon palvelut tulee tarjota kaikille niille opiskelijoille, joiden opiskelu 
on päätoimista. 

WinNovassa opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opinto-
ohjausta ja tarpeen mukaan erilaisia opintoja edistäviä lyhytkestoisia tukimuotoja tai –jär-
jestelyjä, jotka sovitaan opiskelijakohtaisesti. Tuki- ja lisäopetusta sekä yksilöllistä ohjausta 
voivat antaa koulutusalalla toimivat opettajat sekä erityisopettaja.  

Mikäli opiskelija tarvitsee vain tilapäisesti annettavaa erityistä tukea tai ohjausta, hänelle 
voidaan tarjota opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja. Mikäli opiskelijan kielitaito tai opiske-
luvalmiudet eivät ole riittävät, hänet ohjataan opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin, joita 
toteutetaan Oppipajalla. 

 

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden 
tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun 
tukea saavuttaakseen tutkinnon ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet. Erityisellä 
tuella tarkoitetaan opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin, tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa 
suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä. WinNo-
vassa erityisen tuen ja ohjauksen piirissä noin 13% perustutkinto-opiskelijoista. Erityinen 
tuki ja ohjaus tukevat opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmi-
siksi ja yhteiskunnan jäseniksi.  

WinNovassa tehdään valtakunnallinen kouluterveyskysely joka toinen vuosi. Kouluterveys-
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tutkimuksen tulokset ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan viimeisten kouluterveystutki-
mustulosten mukaan. Yhä useampi ammatillisen koulutuksen opiskelija pitää opiskelus-
taan ja viihtyy koulussa. Myös opiskelijoiden osallisuus on lisääntynyt viime vuosina. Tu-
pakoivien määrä on pienentynyt ja kaiken kaikkiaan tulokset ovat myönteisempiä. Huolen-
aiheita on edelleenkin, kuten kannabismyönteisyys, ahdistuneisuus, vähäinen liikunta sekä 
riittämätön uni. 

 

4.1.6 Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut 
 

 
Nuorisopalvelut 

Nuorisopalveluiden tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua itsenäiseen, aktiiviseen 
aikuisuuteen. Toiminta jakaantuu ennakoivaan nuorisotyöhön ja sosiaaliseen vahvistami-
seen. 

Ennakoivassa nuorisotyössä painopisteinä ovat ohjatun toiminnan järjestäminen sekä las-
ten ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen lisääminen sekä jalkautuva nuorisotyö. Toi-
minta kohdistuu pääsääntöisesti 5 luokkalaisista 18 ikävuoteen. Ohjattua toimintaa järjes-
tetään nuorisotaloilla avoimen toiminnan yhteydessä ja kerhoissa. Jalkautuvaa nuoriso-
työtä tehdään koulunpäätösviikonloppuna ja Mustan pitsin yönä sekä muuna aikana tar-
peen mukaan. Tavoitteena on saada jalkautuva nuorisotyö säännölliseksi toiminnaksi. Li-
säksi leiritoimintaa toteutetaan yhdessä aamu- ja iltapäiväpäiväkerhotoiminnan kanssa. 
Ennakoivassa nuorisotyössä tehdään myös kohdennettua nuorisotyötä yksilötyönä tai 
pienryhmätyönä erityisen toiminnallisen tuen tarpeessa oleville nuorille.  Tässä kohdin toi-
minta perustuu tiiviiseen verkostoyhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Kaupungin yhteis-
työverkostoihin kuuluvien Rauman Lasten Parlamentin ja Rauman Nuorisovaltuuston toi-
minta on nuorisopalveluiden vastuulla.  

Sosiaaliseen vahvistamiseen sisältyvät etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta. 

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu niille 15–28-vuotiaille nuorille, jotka ovat jäämässä opis-
kelun ja työelämän ulkopuolelle, tai muuten kaipaavat apua arkeensa. Etsivät nuorisotyön-
tekijät auttavat nuorta tulevaisuuden suunnittelussa ja arjenhallinnassa sekä ohjaavat tar-
vitsemiensa palveluiden piiriin. Etsivätyö on nuorelle vapaaehtoista, maksutonta ja luotta-
muksellista. Raumalla toimii neljä etsivää nuorisotyöntekijää: kolme kaupungin palveluk-
sessa ja yksi Rauman Seudun Katulähetys ry:n palveluksessa. Etsivässä työssä kohda-
taan yhteensä n. 200 nuorta vuodessa. Etsivä nuorisotyö on keskeisenä toimijana 
Time!Out! Aikalisä –toiminnassa. 

Nuorten työpaja tarjoaa nuorelle mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon. Työ-
pajatoiminnalla vahvistetaan toimintaan osallistuvien arjenhallintataitoja ja sosiaalista vah-
vistumista sekä edistetään heidän koulutukseen ja työelämään sijoittumista. Tarvittaessa 
räätälöidään polku koulutukseen yhteistyössä koulutuksenjärjestäjän kanssa tai avoimille 
työmarkkinoille työllistymiseen. Toiminta kohdistuu 16–28-vuotiaisiin raumalaisiin nuoriin. 
Eniten pajanuorista kuuluu ikähaarukkaan 18–22-vuotiaat. Heidän joukossaan on paljon 
lapsiperheitä, jotka elävät kriisiytyneessä elämäntilanteessa. Hyvin monelle nuorella on 
mielenterveysongelmia. Monelle heistä ei ajankohtaista ole vielä työllistyminen vaan arjen-
hallinnan haltuun saattaminen. Suurin osa valmentautujista sijoittuu työpajalle kuntoutta-
vaan työtoimintaan tai työkokeiluun, osa työskentelee palkkatuetussa työssä tai on siellä 
opintoihin liittyvillä tukijaksoilla. Toimintaan osallistuu n. 180 nuorta vuodessa. 

 

 

Kulttuuripalvelut 
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Kulttuuripalvelut järjestävät tapahtumatoimintaa ympärivuotisesti. Kaupungin vuotuisjuh-
lien lisäksi kulttuuripalvelut järjestävät maaliskuussa lapsille ja nuorille suunnatun Lasten 
kulttuuriviikot – kulttuuritapahtuman ja heinäkuussa Pitsiviikko-kaupunkifestivaalin, jonka 
ohjelmassa on tarjontaa myös lapsille ja nuorille. Kulttuuripalveluiden järjestämät tapahtu-
mat ovat pääasiassa ilmaistapahtumia tai konsertteihin ja esityksiin pääsee pienellä pää-
symaksulla. Maksuttomuus ja saavutettava lippuhinnoittelu lisäävät lasten ja nuorten/per-
heiden taloudellisia mahdollisuuksia osallistua kulttuurin kuluttamiseen.  

Kaupungin kulttuuripalvelut saavuttavat suoraan ja avustetun toiminnan kautta suuren jou-
kon lapsia ja nuoria näiden vapaa-aikana. Lasten ja nuorten vapaa-ajan kulttuuriharrastus-
toimintaa tuetaan yhdistyksille ja yhteisöille myönnettävien toiminta-avustusten kautta.  
Kulttuurin kohdeavustusta voidaan myöntää myös yksityishenkilölle, joka harjoittaa ja edis-
tää kulttuuritoimintaa Raumalla ja huomioi toiminnassaan lapset ja nuoret. Opetus- ja kult-
tuuriministeriön Satakunnan lastenkulttuuriverkostolle lastenkulttuuritoimintaan myöntä-
mää tukea ohjataan Raumalla painopistealueen (lastenkulttuurin kehittäminen paikallisesti 
ja alueellisesti sekä kuvataiteen kehittäminen mukaan lukien valokuva, nykytaide ja visu-
aalinen kulttuuri) mukaisesti kolmannen sektorin toimijoille.  

Kulttuuritalo Posellia ja konserttitila Rauma-salia ylläpitämällä kulttuuripalvelut tarjoaa rau-
malaisille lapsille ja nuorille edullista tilaa kulttuurin harrastamiselle ja kuluttamiselle. 

Vuonna 2018 käyttöön otettava kulttuurikasvatussuunnitelma takaa kaikille lapsille ja nuo-
rille tasa-arvoisen mahdollisuuden kokea monipuolisesti paikallista kulttuuria.  

 

Liikuntapalvelut 

Liikuntapalveluiden tehtävänä on tarjota tiloja, alueita ja mahdollisuuksia omaehtoisen ja 
järjestäytyneen liikunnan harrastamiseen. Järjestäytyneestä liikunnan harrastamisesta 
vastaa pääasiassa urheiluseurat, joiden toimintaa liikuntapalvelut tukee. Liikuntapalvelui-
den omassa lapsille ja nuorille suunnatussa toiminnassa painopisteinä ovat yhteistyö kou-
lujen ja urheiluseurojen kanssa koululiikunnan kehittämisessä ja lasten liikuntaharrastus-
ten lisäämisessä sekä erityisliikunta. Kaupunginhallitus on antanut v. 2018 liikuntapalve-
luille pysyväisen määrärahan lasten ja nuorten hyvinvointia edistävään ennalta ehkäise-
vään toimintaan. Tällä määrärahalla järjestetään koulujen, urheiluseurojen ja liikuntapalve-
luiden yhteistyönä lasten liikuntakerhoja alakoulujen koulupäivien yhteyteen tavoitteena 
saada liikuntaa harrastamattomat lapset liikkumaan. Lisäksi Raumalla on käytössä syk-
systä 2018 alkaen 6-9-luokkalaisille harrastepassi, jolla on mahdollisuus päästä maksutta 
erikseen sovitun määrän kertoja uimahalliin, keilahalliin ja elokuvateatteriin. Harrastusvali-
koimaa tullaan jatkossa laajentamaan.  

 

Kansalaisopisto 

Kansalaisopisto järjestää lapsille ja nuorille suunnattua taiteen perusopetuksen yleisen op-
pimäärän mukaista opetusta kuvataiteessa, Rauman kuvataidekoulu, käsityössä, Käsityö-
koulu Taitava ja teatteritaiteessa, Rauman teatterikoulu. Opetus perustuu Taiteen perus-
opetuksesta säädettyyn lakiin (L 633/98).  

Kuvataidekoulun tehtävänä on tarjota 7–18-vuotiaille kuvataiteista kiinnostuneille ohjausta 
kuvalliseen ilmaisuun, työtilat ja osittain välineet sekä materiaalit taiteellista työskentelyä 
varten. Tarkoituksena on kehittää taiteellisen työskentelyn menetelmien hallintaa sekä tu-
kea omaleimaista raumalaista kulttuurielämää ja elinympäristön esteettisten arvojen kun-
nioittamista.  

Käsityökoulussa 10–18-vuotiaat opiskelevat käsityöteknikoita ja käyttävät monipuolisesti 
erilaisia materiaaleja. Opetus tarjoaa puitteet käsillä työskentelyyn, tuotteiden suunnitte-
luun ja valmistukseen sekä itsensä ilmaisuun. Opetuksessa huomioidaan raumalainen kä-
sityöperinne.  
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Teatterikoulussa alkuvuosien teatterileikeistä harrastuneisuus saa uusia muotoja syventä-
vien opintojen kautta. Teatteritaiteen opinnoissa kehittyvät rinnakkain keskittyminen, it-
sensä ilmaisu, persoonallisuus, luovuus, toisten huomioiminen sekä havainnointikyky itseä 
ja maailmaa kohtaan. Opinnot on tarkoitettu 7-18-vuotiaille. 

Taiteen perusopetuksen lisäksi kansalaisopistossa on lukuvuosittain vaihdellen muita lap-
sille ja nuorille tarkoitettuja kursseja eri aihealueilta, esim. kuvataiteen kursseja mukaan 
lukien Värikylpykurssit järjestetään joka lukuvuosi. Värikylpy on vauvojen ja leikki-ikäisten 
kokemuksellinen ja elämyksellinen hyppy kuvataiteen maailmaan. Nuorille on tarjolla myös 
mahdollisuus teatteriharrastukseen ja esiintymistaitojen oppimiseen. Pianosoittoa voi opis-
kella lapsille tarkoitetuissa ryhmissä tai yhdessä aikuisen kanssa. Myös mm. käsitöitä, ruu-
anlaittoa, leipomista, keramiikkatöitä voi harrastaa yhdessä aikuisen kanssa. Kehitysvam-
maisille järjestetään bänditoimintaa. Kurssien sisällöt ja aiheet vaihtelevat sen mukaan, 
mikä kulloinkin on kiinnostavaa ja tarpeellista. Nuoret aikuiset voivat osallistua kaikille kan-
salaisopiston kursseille. 

 

Musiikkiopisto 

Musiikkiopisto järjestää ensisijaisesti lapsille ja nuorille suunnattua taiteen perusopetuksen 
musiikin laajan oppimäärän opetusta. Opetus perustuu lakiin Taiteen perusopetuksesta 
(L633/1998) ja opetussuunnitelma noudattaa Opetushallituksen antamaa määräystä laa-
jan oppimäärän opetussuunnitelman perusteista. Musiikkiopistossa opiskelee noin 780 
lasta ja nuorta.  

Musiikkiopiston tehtävänä on tarjota monipuolista ja laadukasta musiikkikasvatusta, jolla 
luodaan edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elinikäiselle harrasta-
miselle sekä annetaan valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin suuntaaville oppilaille. 

Alle kouluikäisille lapsille järjestetään varhaisiän musiikkikasvatusta, jonka tavoitteena on 
lapsen luovuuden, musiikillisten valmiuksien ja itsetunnon kehittäminen. Musiikkileikki-
koulu- ja soitinvalmennusryhmissä opitaan kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä il-
maisemaan itseään musiikin keinoin. Varhaisiän musiikkikasvatuksen ryhmät täytetään il-
moittautumisjärjestyksessä.  

7-19-vuotiaille suunnatun laajan oppimäärän soitinoppilaaksi hakeudutaan oppilasvalinto-
jen kautta. Kuoro- ja orkesteritoimintaan voi tulla mukaan ilman oppilasvalintoihin osallis-
tumista. Musiikkiopisto järjestää lukuvuosittain lastenkonsertin, soitinesittelyjä ja kerran 
kuukaudessa avoimia oppilaskonsertteja.  

 

  

4.1.7 Ankkuritoiminta 
 

Raumalla toimintansa aloittanut Ankkuri-malli eli Ankkuritoiminta perustuu lasten monivi-
ranomaisyhteistyöhön, jossa eri viranomaiset työskentelevät yhdessä Rauman poliisiase-
malla. Tavoitteena on varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, nuo-
ren asiakkaan kokonaisvaltainen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä tar-
koituksenmukaiseen avun ja tuen piiriin ohjaaminen. Toisena tavoitteena on  lähisuhde- ja 
perheväkivallan katkaiseminen ja haittojen lieventäminen. Kohderyhmänä ovat perheet, 
joilla on alaikäisiä lapsia sekä eronneet, joilla on alaikäisiä lapsia, 29- vuotiaat lapsettomat 
yhdessä asuvat pariskunnat ja raskauden aikainen väkivalta. Tiimi muodostuu poliisin, so-
siaaliohjaajan ja perhekeskuksen sairaanhoitajan muodostamasta ammattilaisjoukosta. 
Ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä tuoden kukin ammattiosaamisensa ja taustaorganisaati-
oidensa tuen ja osaamisen tiimin käyttöön. Työntekijät toimivat osa-aikaisesti Ankkuritii-
missä. Valtakunnallinen Ankkurikäsikirja on ilmestynyt keväällä 2019 ja Rauman Ankku-
rissa on laadittu prosessikuvaukset. 
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4.1.8 Rauman seurakunta ja yhdistystoiminta 
 
 

Rauman seurakunnan varhaiskasvatuksen perustehtävä on tuottaa avointa kristillistä var-
haiskasvatusta kaikille raumalaisille.  Varhaiskasvatuksessa tehdään työtä jäsenyyden 
vahvistamiseksi tuottamalla sekä arjen viikkotoimintaa, että erityistilaisuuksia. Kristillinen 
kasvatus ja varhaiskasvatuksen oppimisen sisällöt: kielten rikas maailma, ilmaisun monet 
muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, liikun 
ja kehityn, ovat sisältöalueita, joiden ympärille toiminta keskittyy. Varhaiskasvatuspalveluja 
tarjotaan 0-7-vuotiaille lapsille ja heidän perheille. Toimintamuotoja ovat mm. päiväkerhot 
2-5-vuotiaille, perhekerhot, äitien ja vauvojen musiikkiliikuntaryhmät, vauvojen värikylpy-
ryhmät, pyhäkoulut, avoimet päivä- ja perhekerhot sekä perhepäivät ja muut erityistilaisuu-
det. Seurakunta järjestää perhe- ja vauvakirkkoja sekä muistaa 1-5 vuotiaiden lasten syn-
tymäpäivät. Seurakunnan varhaiskasvatus panostaa kotien kristillisen kasvatuksen ja päi-
vähoidon katsomuskasvatuksen tukemiseen. Seurakunta on Rauman kaupungin päivähoi-
don yhteistyökumppani. Tuemme päivähoidon henkilökuntaa varhaiskasvatussuunnitel-
man mukaisen katsomuskasvatuksen toteuttamisessa sekä tarjoamme kristillistä kasva-
tusta.  

7-14-vuotiaille koululaisille Rauman seurakunta tarjoaa toimintaa klubeissa, leireillä, ret-
killä, erilaisissa tapahtumissa sekä järjestää täyskymppitapahtumia. Nuorille on tarjolla rip-
pikoulutoimintaa sisältäen isostoiminnan. Seurakunnan työntekijät kohtaavat koululaisia 
myös koulupäivien aikana päivänavauksissa ja koulun opetussuunnitelman mukaisissa ti-
laisuuksissa. Oppilaitospastori osallistuu WinNovan, Rauman Lyseon Lukion, SAMK:n 
Rauman yksiköiden ja Rauman OKL:n opiskelijoiden hengelliseen tukemiseen; kriisiryh-
mät, tuntivierailut, pitää hartauksia, osallistuu oppilaitosten juhlatilaisuuksiin ja retkiin, osal-
listuu tutoropiskelijoiden koulutukseen, järjestää oppilaitosvierailuja seurakunnan toimipis-
teisiin. 

Perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa ammatillista keskusteluapua Rauman ja ympäristö-
seudun asukkaille, erityisesti parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilan-
teissa. Keskuksesta saa myös perheasiain sovittelua erotilanteessa. Palvelut ovat luotta-
muksellisia ja asiakkaille maksuttomia. Keskukseen hakeudutaan ajanvarausperiaatteella.  

 

MLL ja Rauman kaupunki on solminut kuntakumppanuussopimuksen vuodelle 2018. 
Tämä pitää sisällään yhteistyötä mm. Nortamon Perhekeskuksen kanssa sekä lastenhoi-
totoiminnan järjestämisen Raumalle. MLL järjestää alueella mm. Ystäväksi maahanmuut-
tajaäidille toimintaa ja koulutusta, tukioppilaskoulutuksia, yhteistyötä SATAPERHE –hank-
keen kanssa, kepparikerhon, sähly- ja jumppatuokioita, perhekahvilaa Cafe Tassulassa, 
Terhokerhon, isien ja lasten sählykerhon, kuvataidekerhon, lautapelituokioita.  

 

Rauman Pelastakaa Lapset ry toimii lasten arvostuksen ja kunnioituksen lisäämiseksi. 
Yhdistys antaa suoraa tukea lapsille, mm. tukemalla vähävaraisten lasten harrastustoimin-
taa, nuorten ammattiin valmistumista ja lukio-opintoja. Yhdistys myös kannustaa reiluun 
kaveruuteen jakamalla Reilu Kaveri –stipendejä.  

 

 

Suomen Punainen Risti järjestää lapsille ja nuorille kerhotoimintaa ja koulutusta. SPR ja 
MLL lahjoittavat vuosittain Hyvä Joulumieli -lahjakortteja lapsiperheille.  
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Rauman seudun katulähetys ry:n toiminta lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi 
on laaja-alaista. Unelmista totta –toiminta järjestää ala- ja yläkouluikäisille lapsille ja nuo-
rille suunnattua syrjäytymistä ehkäisevää harrastustoimintaa kerran viikossa. Toiminnan 
tavoitteena on edistää lasten ja nuorten fyysistä ja psyykkistä kuntoa, motorisia taitoja, 
harrastustoimintaa sekä tukea lapsiperheiden harrastusmahdollisuuksia. Nuorten työpa-
jatoiminnan ja Valo-valmennuksen tavoitteena on vähentää koulutuksen ja työelämän 
ulkopuolella olevien määrää ja edistää nuorten osallisuutta, toimijuutta, elämänhallintaa ja 
yhteisöllisyyttä sekä kouluttautumis- ja työllistymisedellytyksiä. Valo-valmennuksen mah-
dollistaa ammatillisten opintojen suorittamisen vaihtoehtoisella toimintamallilla työllistämis-
jaksojen aikana. Etsivässä nuorisotyössä toteutetaan nuorisolain mukaista nuorisotyötä 
yhdessä Rauman kaupungin kanssa. Toiminnan tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäyty-
mistä ja tarjota nuorille varhaista tukea sekä auttaa ja ohjata heitä tarvitsemiinsa palvelui-
hin. Ohjaamo-toimintaa järjestetään nuorisotakuutalolla. Toiminnan tavoitteena on tarjota 
nuorille monialaista toimintaa ja palveluja työllistymisen ja kouluttautumisen tueksi. 
Avointa toimintaa järjestetään nuorisotakuutalolla viikoittain. Toiminta on suunnattu nuo-
rille ja sen tavoitteena on tukea nuorten sosiaalista osallisuutta sekä antaa neuvoa ja oh-
jausta nuorta askarruttaviin asioihin. Nuorten tukiasumisen tavoitteena on tukea ja edis-
tää nuorten itsenäistä asumista. Asunnot sijaitsevat eri puolilla kaupunkia, keskustan lä-
heisyydessä. Tukiasunnot ovat pääsääntöisesti yksiöitä. Harrasteryhmätoimintaa säh-
lyssä ja jalkapallossa tarjotaan viikoittain kaiken ikäisille. Ruoka-apua jaetaan viikoittain 
sitä tarvitseville ja vaateapua on mahdollisuus saada sitä tarvitseville. Vaatteita löytyy kai-
ken ikäisille. 

 

Nuorkauppakamarin aloitteesta on toteutunut vuodesta 2008 alkaen Joulupuu-keräys 
Raumalla. Lahjat osoitetaan sosiaalityön ja yhteistyökumppanien määrittelemänä vähäva-
raisille lapsiperheille. Keräys on tuottanut vuosittain noin 1300 lahjapakettia, vuonna 2017 
ennätykselliset 2400 pakettia.  

 

Rauman Seudun Mielenterveysseuran Kriisikeskus Ankkurpaikk´ tarjoaa nopeaa 
apua elämän erilaisissa kriisitilanteissa. Asiakkaan kanssa käydään kriisikeskusteluja ja 
hänet ohjataan tarvittaessa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Työmuotoja ovat mm. 
asiakasvastaanotto, kriisipuhelinpäivystys ja turva-asuntotyö. Turva-asuntotyössä kohda-
taan useimmiten perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneita vanhempia ja lapsia, silloin yh-
teistyö esimerkiksi lastensuojelun sosiaalityön kanssa on oleellista. Kriisikeskuksessa toi-
mii myös talous- ja velkaneuvoja, joka tarjoaa apua maksu- ja velkaongelmien hoidossa. 
Kriisikeskuksessa on tarjolla myös erilaisia ryhmätoimintoja ja kouluilla käydään pitämässä 
nuorille suunnattuja Mielenterveyden ensiapukoulutuksia. 

Kriisikeskuksen edustaja on osallisena MARAK- moniammatillisessa työryhmässä. Kyse 
on menetelmästä, jolla pyritään auttamaan vakavaa parisuhdeväkivaltaa kokeneita uhreja 
tai sen uhan alla eläviä henkilöitä. Ideana on laatia moniammatillisessa työryhmässä väki-
vallan uhrille tai uhan alla elävälle henkilölle turvasuunnitelma ja tätä kautta parantaa tä-
män turvallisuutta. 

 
 
 
 
 

4.2  Erityispalvelut 
 

4.2.1  Vammaispalvelut 
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Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toi-
mia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vam-
maisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalvelulaki velvoittaa aloittamaan pal-
velutarpeen selvittämisen viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sekä laatimaan palvelu-
suunnitelman asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä. Vammaispalvelulain edellyttämää 
palvelutakuuta noudatetaan kaupungin vammaistyössä myös niiden lakien kohdalla, joissa 
em. takuuaikaa ei ole lakiin erikseen kirjattu. Vammaistyössä on asiakkaina noin 100 alle 
18-vuotiasta. Lisäksi toinen sosiaaliohjaajista toimii Naulan koulun kuraattorina.  

Vammaistyön sosiaaliohjaajat vastaavat kuntoutusohjauksesta sekä lapsille että nuorille. 
Kuntoutusohjausta annetaan sekä kehitysvammaisille että erityistä tukea tarvitseville (esi-
merkiksi lasten neurologian ja/tai lastenpsykiatrian asiakkaat) sekä perheille, jotka tarvit-
sevat tukea elämänhallintaan ja palveluvaihtoehtojen etsimiseen. Kuntoutusohjaus on eh-
käisevää lastensuojelua (Lastensuojelulaki 3a §), jolla edistetään ja turvataan lasten kas-
vua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta.  

Lisäksi itsenäisen asumisen ohjaaja antaa ohjausta itsenäisesti asuvien kehitysvammais-
ten ja muuta erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden (dysfasia, tarkkaavaisuushäiriö, epi-
lepsia, neurologiset erityisvaikeudet) tukemiseen ja ohjaukseen. Palvelun piiriin kuuluu 
myös nuoria. Omaishoidontuella puolestaan tuetaan vammaisen tai sairaan henkilön hoi-
don ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen hen-
kilön avulla. 

 Ostopalveluja hankitaan seuraavasti: 

• Satakunnan sairaanhoitopiirin KAMU-tupa (tilapäishoitoa viikonloppuina, aamu- ja iltapäi-
vähoitoa arkipäivisin sekä kesäaikana myös päivähoito, kesätoimintaa) 

• omaishoidon tuen vapaat (palveluseteli, toimeksiantosopimus) 
• henkilökohtainen apu 
• asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä asunnon muutostyöt 
• aamu- ja iltapäivähoito  
• Naulan koulun kesätoiminta 
• kesäleiri  
• vakituinen ja tilapäinen palveluasuminen 
• kuljetuspalvelu 
• moniammatillinen vastaanotto 
• päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet (vapaa-

aika, viestintä, auton apuvälineet) 
• tukihenkilöt. 

  

4.2.2.  Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu 
 

Lasta koskeva asia tulee vireille lastensuojeluun useimmiten lastensuojeluilmoituksena, 
jonka kiireellisyyden sosiaalityöntekijä arvioi välittömästi. Ilmoituksesta käynnistyy uuden 
asiakkuuden osalta palvelutarpeen arviointi, jonka yhteydessä selvitetään lastensuojelun 
tarve. Selvityksessä arvioidaan lapsen suojelun ja tuen tarvetta ja vanhempien mahdolli-
suuksia vastata niistä. Lapsen osallisuuden toteutuminen on erittäin tärkeää kaikissa las-
tensuojelun prosessivaiheissa. Selvitysvaiheen tiedot kootaan yhteenvetoon, johon tuo-
daan esille myös perheenjäsenten eri näkökulmat. Yhteenveto käydään läpi yhdessä per-
heen kanssa. Lastensuojelutarpeen selvitysvaihe etenee lapsikohtaisena tilannearviona ja 
se on jo sinänsä oleellinen puuttuminen perheeseen ja kannustaa perhettä muutokseen. 
Raumalla tässä sosiaalihuoltolain mukaisessa alkuvaiheessa työskentelee kaksi sosiaali-
työntekijä-sosiaaliohjaaja työparia (akuuttitiimi). 

 

Kun selvitysvaiheessa käy selväksi, että lapsi tarvitsee lastensuojelun sosiaalityön tukea, 
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asiakasvastuu siirtyy muutostiimin sosiaalityöntekijälle ja lastensuojeluasiakkuus alkaa. 
Tiimissä työskentelee 8 sosiaalityöntekijää ja 2 sosiaaliohjaaja. Muutostyö on usein pitkä-
kestoista, räätälöityä ja aina tavoitteellista. Työskentely alkaa avohuollon asiakassuunni-
telmalla, kun tarkoitus on tukea lasta ja perhettä avohuollon tukitoimin (esim. tehostettu 
perhetyö, taloudellinen avustaminen, lapsen sijoitus tai perhekuntoutus). Raumalla avo-
huollon tuen piirissä on noin 340 lasta. Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) tuli voimaan 
1.1.2015 ja sen myötä lastensuojelun asiakkuus alkaa vasta palvelutarpeen arvioinnin jäl-
keen, mikäli lastensuojelun tuen tarve on todettu. Tämä muutos on vähentänyt tilastollisesti 
lastensuojelun avohuollon asiakkaiden lukumäärää Suomessa. Muutostyön vaiheissa; 
avohuolto, huostaanotto, sijaishuolto ja jälkihuolto kussakin korostuvat suunnitelmallisuus 
ja tavoitteellisuus. Lastensuojelu on juridisoitunut voimakkaasti, dokumentointi työssä on 
tärkeää ja monialainen verkostotyö on oleellista.  

 
Perhetukikeskus on lastensuojelun ympärivuorokautinen laitos, jossa keskiössä muun 
muassa vastaanottoyksikkö ja avohuollon työmuotoja.  Henkilöstöön kuuluu 26 työntekijää. 
Tukitoimet räätälöityvät asiakastarpeiden ja työn tavoitteiden mukaan. Työmuotoja ovat 
muun muassa lasten kriisisijoitukset, vanhempi+lapsi -sijoitukset, intervalli-sijoitukset, ver-
taisryhmät, tehostettu perhetyö, intensiivinen tehostettu perhetyö, ammatillinen tukihenki-
lötyö, perhearviointi ja -kuntoutustyö sekä jälkihuoltotyö. Vanhemmuutta tukevia toimintoja 
ovat myös perheterapia ja sijoitettujen lasten valvotut tapaamiset.  

 

Merimajakka on asukastupa, jonka toimintaan kuuluu mm. vauvakahvilat, avoimet ovet, 
askartelu- ja kokkikerhoja lapsille sekä nuorille omaa toimintaa. Kyse on ehkäisevästä las-
tensuojelusta, mutta toiminta toteutuu Perhetukikeskuksen alaisuudessa ja ohjauksessa. 

 

Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö on perustettu vuonna 2005 ja se toimii 
maakunnallisena yksikkönä, joka on osa Satakunnan kuntien palvelurakennetta ja palve-
lujen kehittämistä. Sen tehtävänä on edistää erityisesti lastensuojelun sijaishuollossa ta-
savertaisten palveluiden saamista ja lastensuojelutyön osaamista asuinkunnasta riippu-
matta. 

 

 
Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö 

• rekrytoi, valmentaa ja tukee sijaisperheitä sekä tukiperheitä 
• toteuttaa sukulaissijaisvanhempien arviointia ja valmennusta 
• antaa apua kriisiytyneisiin sijoitustilanteisiin 
• kehittää vastaanottoperhetyötä 
• kehittää laitosten laadun valvontaa ja keskitetysti ohjaa sekä valvoo Satakunnassa sijait-

sevien lastensuojelulaitosten työtä yhdessä sijaintikuntien lastensuojelun edustajien 
kanssa 

• luo yhteisiä malleja hyviin työkäytäntöihin  
• toteuttaa vertaisryhmiä työntekijöille ja asiakkaille 
• tekee yhteistyötä oppilaitosten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. 
• oli mukana Satakunnan kuntien yhteisessä lastensuojelulaitosten kilpailutusprosessissa 

vuosina 2017–2018.  

 
Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikössä työskentelevät johtava sosiaalityöntekijä, 
kaksi sosiaalityöntekijää, yksi psykologi ja yksi sosiaaliohjaaja. 
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Palvelutarpeen ja lastensuojelutarpeen arvioinnit 

Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakasmäärät ovat nousseet Raumalla viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17–vuotiaiden osuus vastaa-
vasta väestöstä vuonna 2011 oli Raumalla 1,4 % ja vuonna 2015 1,6%. Tilastoissa ovat 
mukana sekä lyhytaikaiset että pitkäkestoiset sijoitukset. Vuoden 2011 lopussa pitkäaikai-
sesti sijoitettuina oli 63 lasta kaikista sijoitetuista lapsista ja vastaavasti vuoden 2015 lo-
pussa 72. 

 
Kuvio 1. Raumalaisten 0-20 –vuotiaiden määrä lastensuojelun avohuollossa ja sijoitettuna kodin ul-
kopuolelle 2001–2017 
 
 

Vuosi Lapsia avohuollossa, 
0-20 -vuotiaat 

Lapsia sijoitettuna kodin ulko-
puolelle, 0-20 -vuotiaat 

2001 515 77 

2005 590 84 

2008* 515 102 

2011 586 128 

2015** 511 145 

2017 342 143 

2018 397 134 

 
*Lastensuojelulain muutos 1.1.2008 
  **Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain muutos 1.4.2015 

 
 

Lastensuojelulain uudistuminen 1.1.2008 johti lastensuojeluilmoitusten rajuun kasvuun, 
Tähän on vaikuttanut alentunut ilmoittamiskynnys, ilmoitusvelvollisuuden laajeneminen ja 
tehokas tiedottaminen. Alla olevassa kuviossa 2 on kuvattu lastensuojeluilmoitusten luku-
määrät Raumalla vuosina 2007–2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 2. Lastensuojeluilmoitusten määrä ja lasten määrä 2007–2017. 
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Raumalla vuonna 2007 lastensuojeluun tuli vireille lapsia koskevia ilmoituksia/hakemuksia 
yhteensä 239, mutta vuonna 2018 lukema oli yhteensä 1088. Kyse on ilmoitusten/hake-
musten yhteismäärästä, ei lapsikohtaisesta lukumäärästä. 

Niiden lasten lukumäärä, jotka olivat vuonna 2018 ilmoitusten/hakemusten kohteena, oli 
581.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuvio 3. Lastensuojeluilmoitusten tekijät ja ilmoitusperusteet v. 2017  
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LASTENSUOJELUILMOITUKSET    

Viranomaisilta   84 %   

Yksityisiltä 16 %  

Yksilöidyt perusteet    Lukumäärä / % -osuus 
 
 

Vanhemman päihteidenkäyttö    207 / 17 %  

Lapsen oma päihteidenkäyttö    163 / 14 % 

 Lapsen rikollisuus     178/ 15 % 

Perheväkivalta tai sen uhka      81 / 8 % 

Koulunkäynti      66 / 5 % 

Vanhemman psyykkinen terveys      92 / 8 % 

Vanhemman jaksaminen     140 / 12 % 

Lapsen pahoinpitely tai epäily      44 / 4 % 

Lapsen huolto- ja tapaamisasiat      32 / 3 % 

Muut perusteet     203 / 17 % 

Yhteensä    1206 ilmoitusta/yhteydenot-
toa 

 
 

Suurin osa lastensuojeluilmoituksista tulee viranomaisilta ja ensisijaisena ilmoitusperus-
teena ovat lapsen kehitystä vaarantavat olosuhteet ja toisena lapsen oma käyttäytyminen. 
Eritellyistä ilmoitusperusteista yleisimpiä ovat vanhempien päihteidenkäyttö, lapsen oma 
päihteiden käyttö ja lapsen rikollisuus. Nämä tiedot viestittävät lapsiperheiden palve-
luille, että varhaista puheeksi ottamista ja tukemista tulee erityisesti lisätä päihde- 
ja mielenterveysasioiden osalta kaikissa palveluvaiheissa sekä vanhempien että las-
ten kohtaamisissa. ”Ehkäisevään toimintaa panostaminen on välttämätöntä, koska re-
surssit eivät tule riittämään hoitopalveluiden kysyntää vastaavasti päihdeongelmissa ” 
(Rauman päihde- ja mielenterveysstrategia 2009). Koulunkäyntiin ja lapsen omaan päih-
teidenkäyttöön liittyvät ilmoitusperusteet viestittävät voimakkaasti palvelujen tarvetta per-
hetukikeskuksen pysäytysjaksoihin. Suunnitelmalliset pysäytysjaksot eivät ole voineet to-
teutua oikea-aikaisesti perhetukikeskuksen yksikön ylikuormituksen takia. Lapsen rikolli-
suuteen on puututtu 1.4.2015 alkaen monialaisella Ankkuri-työmallilla, jossa poliisi, lasten-
suojelun sosiaaliohjaaja, psykiatrian sairaanhoitaja sekä nuorisotyön ohjaaja muodostavat 
työtiimin ja kohtaavat ensirikollisen nuoren ja tämän vanhemmat. Puuttuminen toteutuu 
nopeasti ja moniammatillisesti.  Ankkuri-toimintamalli kytkeytyy perheväkivalta-asioiden 
osalta myös MARAK-toimintaan, jolla pyritään auttamaan vakavaa parisuhdeväkivaltaa ko-
keneita uhreja tai sen uhan alla eläviä henkilöitä. Moniammatillista apua väkivallan uhreille. 
Raumalla toimii myös Marak- ryhmä. 
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Epäilyt lapseen kohdistuneista pahoinpitelystä tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä edellyt-
tävät suunnitelmallista etenemistä huolen havaitsijalta ja vastaanottajalta sekä tiivistä yh-
teistyötä poliisin ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Lasta Lyömätön –Satakunta on 
toimintaohjeineen ja materiaalipankkeineen vuosien ajan tukenut viranomaisia toiminnois-
saan. Nyt käytössä on LASTA-yhteistyömalli, jossa varmistetaan viranomaisten välinen 
tiedon jakaminen ja monialainen yhteistyö tilanteissa, joissa epäillään lapsen joutuneen 
pahoinpitelyn tai seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi.   

 

Vuonna 2008 pitkäaikaisesti sijoitetuista, huostassa olevista raumalaisista lapsista 28 (48 
%) oli perhehoidossa ja 30 lasta (52 %) laitos- tai ammatillisessa perhekotihoidossa. 
31.12.2018 vastaavat lukemat olivat: 41 lasta (56 %) perhehoidossa ja 30 lasta (44 %) 
laitos- tai ammatillisessa perhekotihoidossa. Perhehoidon osuus pitkäaikaisista sijoituk-
sista on siis noussut. Tähän on vaikuttanut Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön 
tiivis työ sijaisperheiden valmentamiseksi, Rauman perhehoidon sosiaaliohjaajan työpa-
nos perhehoitajien sekä sosiaalityöntekijöiden tueksi ja lastensuojelulain velvoite perhe-
hoidon ensisijaisuudesta. Lastensuojelulain 50 § korostaa muun muassa, että ”laitoshuol-
toa järjestetään, jos lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien 
tukitoimien avulla perhehoidossa tai muualla”. 

 
 

4.2.3 Satakunnan sairaanhoitopiirin tuottama erikoissairaanhoito Raumalla 
  

Rauman lastenpsykiatrian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan alle 13-vuotiaiden lasten 
mielenterveyden häiriöitä silloin, kun tarvitaan erikoissairaanhoitoa. Myös lapsen perhe 
osallistuu hoitoon. Työtä tehdään moniammatillisena työryhmänä ja käytettävissä ovat tar-
vittaessa lastenpsykiatrian erikoislääkärit, sosiaalityöntekijät, psykologit, neuropsykologi, 
toimintaterapeutti ja hoitajat. 

Lapsi tarvitsee aina lääkärin kirjoittaman lähetteen, jotta tutkimuksiin ja hoitoon pääsee 
poliklinikalle.  

Tutkimuksen pohjalta lapselle laaditaan hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Lapsi ja koko 
perhe pääsevät osallistumaan suunnitelman tekoon. Hoitomuotoina ovat lääkehoidot, oh-
jaus ja neuvonta, perhepsykoterapia ja muut perhekeskeiset hoidot, verkostoneuvottelut ja 
muu yhteistyö lapsen ja perheen kanssa työskentelevien muiden tahojen kanssa ja lasten 
yksilöpsykoterapiat ja toiminnalliset terapiat. Lasten psykoterapiassa hoidetaan mielenter-
veyden häiriöitä esimerkiksi keskustelun ja leikkivälineiden avulla. Poliklinikka voi tehdä 
osan tutkimuksista ja hoidosta myös lapsen kotona. 

 

Rauman nuorisopsykiatrian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan 13–22 –vuotiaiden 
nuorten mielenterveyden häiriöitä. Poliklinikka on tarkoitettu nuorille ja heidän perheilleen 
muun muassa silloin kun nuori on ahdistunut, masentunut, itsetuhoinen, nuorella on syö-
miseen liittyviä ongelmia tai nuoren käyttäytyminen on selkeästi erilaista, kuin muiden sa-
man ikäisten nuorten käyttäytyminen. 

Nuori tarvitsee aina lääkärin kirjoittaman lähetteen, jotta tutkimuksiin ja hoitoon pääsee 
poliklinikalle.  

Hoito toteutuu laadittavan hoitosuunnitelman mukaisesti. Hoito on yksilöllistä. Hoitomuo-
toina ovat erilaiset psykoterapiat ja lääkehoito. Mitä nuoremmasta henkilöstä on kyse, työtä 
tehdään myös perheen kanssa. 
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Rauman psykiatrian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan yli 23-vuotiaiden aikuisten mie-
lenterveysongelmia ja/tai pitkittyneitä kriisejä elämässä. 

Poliklinikalla toimii vastaanottoryhmä, joka tarjoaa konsultaatioita myös muille potilasta hoi-
taville tahoille. Aikuinen tarvitsee lääkärin kirjoittaman lähetteen, jotta pääsee hoitoon po-
liklinikalle. Hoitona ja tutkimuksina ovat mahdollisia: yksilöhoito, ryhmähoito, psykologiset 
tutkimukset ja terapia-arviot. Työskentely on perhekeskeistä. 

Hoito alkaa hoitosuunnitelman laatimisella vastaanottoryhmässä. Siihen kuuluu lääkäri, 
sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijä ja psykologi.  

 

 

4.2.4 Päihdepalvelut 
 

Ehkäisevällä päihdetyöllä on merkittävä rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämi-
sessä ja sen tulee olla osa kunnan hyvinvoinnin strategista suunnittelua. Valtiolla ja kun-
nilla on lakiin perustuva velvollisuus tuottaa rakenteet, jotka mahdollistavat ehkäisevän 
päihdetyön tekemisen. Ehkäisevä päihdetyö toteutuu kunnassa osana siellä tehtävää hy-
vinvoinnin ja terveyden edistämistä. Näin myös sote- ja itsehallintoalueuudistuksen jäl-
keen. Työ tähtää kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen 
päihteistä aiheutuvia haittoja ehkäisemällä ja vähentämällä.  

 

Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyä ja vähentämistä. Työn 
tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä 
edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.  

Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan vaikuttamalla:  

• päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin 
• päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja riskitekijöihin 
• päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, tarjontaan ja haittoihin.  
• sosiaalisen eli yhteiskunnallisen markkinoinnin merkitys osallisuutta edistävänä ja yhtei-

sön tottumuksiin vaikuttaminen yksilövalituksen sijaan tai sen rinnalla.  

Ehkäisevä päihdetyö on yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Ehkäisevää päihdetyötä tekevät 
viranomaiset, järjestöt, yritykset ja yhteisöt. Työtä tehdään esimerkiksi osana kunnan so-
siaali- ja terveyspalveluja, kouluissa, nuorisotoiminnassa ja muussa vapaa-ajantoimin-
nassa. 

Raumalla on nimetty ehkäisevä päihdetyön toimielin ja työ on käynnistynyt vuonna 2019. 

Päihdeklinikan toiminnan tarkoituksena on ehkäistä, vähentää ja hoitaa riippuvuusongel-
mia sekä niihin liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Klinikalta saa apua alkoholi-, 
huume-, lääke- ja peliriippuvuusongelmiin. Myös omaisasiakkaat voivat tulla asiakkaaksi. 
Uudet asiakkaat voivat hakeutua ilman ajanvarausta sairaanhoitajan päivystysvastaan-
otolle tai varata ajan puhelimitse. Nuorten ja perheiden palvelua toteutetaan myös perhe-
keskuksessa. 

Tärkeimmät palvelut:  

• arkisin ilman ajanvarausta sairaanhoitajan päivystysvastaanotto, jonka kautta mahdolli-
suus avokatkaisu- tai laitoskatkaisuhoitoon 

• hoidolliset keskustelut 
• opiaattikorvaushoito 
• ajo-oikeus- ja päihderiippuvuusseuranta mm. työpaikalta hoitoon ohjatuille 
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• laitoskuntoutusjaksojen tarpeen arviointi 
• akupunktiohoito 
• ohjattu vertaistukiryhmä 
• valvottu antabushoito 
• hoidolliset keskustelut omaisasiakkaiden kanssa 

Päihdeklinikan palvelut ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia. Lähetettä ei 
tarvita. 

  

Päihdehuollon yksikkö, Sillanpielen toimintakeskus on kuntouttavan päihdehuollon yk-
sikkö, jonka tehtävänä on tarjota tukea ja palveluja raumalaiselle asunnottomalle tai 
muussa sosiaalisessa kriisitilanteessa olevalle. Yhä enenevässä määrin asiakkaina on 
täysi-ikäisiä nuoria ja lapsiperheiden vanhempia. Tavoitteena on auttaa asiakasta ja per-
hettä löytämään omat voimavaransa arjesta selviytymiseen sekä tukea päihteettömyyteen. 
Yhteistyötä tehdään tiiviisti muun muassa sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijöiden ja päih-
deklinikan kanssa. 

Yksikkö tarjoaa:  

• asumispalvelupaikkoja 
• tukiasumispalveluja 
• päihdehoitoa ja kotiin annettavaa päihdetyötä 
• avokatkaisuhoitoa 
• päihteettömyyttä tukevaa työtoimintaa ja ryhmätoimintoja 

 
 

4.3 Vaativan tason palvelut 
  

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE) vaativinta erityisosaamista ja eri-
koistumista edellyttävät palvelut kootaan sote-uudistuksessa muodostuville viidelle yhteis-
työalueelle perustettaviin osaamis- ja tukikeskuksiin (OT-keskukset). Rauma kuuluu Länsi-
Suomen OT-keskusalueeseen. Alue ylittää kolme maakuntaa ja ulottuu Salon kaupungista 
Pietarsaareen asti. OT-alueet rakentuvat yliopistosairaalan perustalle. Turun yliopistollinen 
keskussairaala on Länsi-Suomen alueen ydin. 

 

On arvioitu, että noin 1% sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaista tarvitsee vaativan tason 
palveluja. Tätä kirjoitettaessa OT-keskusten toimintaa suunnitellaan työryhmissä, mutta 
tietyt reunaehdot ovat jo olemassa. Vaativan tason palveluilla OT-keskuksesta tuotettuina 
on kolme erityistä tehtäväaluetta:  

 

Ensimmäisenä on, että osaamiskeskukset tuottavat ja tarjoavat itse joitakin palveluja suo-
raan asiakkaille, mutta keskusten palveluissa keskeistä on vaativan tason osaamisen vie-
minen ja yhdistäminen erityis- ja perustason palveluihin esimerkiksi konsultoivan verkos-
totyön sekä sähköisten palvelujen avulla.  Kyse on pitkittyneistä, vaikeista ja usein myös 
monipolvisista ongelmista. Yhtenä visiona on kaikkein vakavimmin oireilevien lasten ja 
nuorten uudentyyppisten, aiempaa hoidollisemmin orientoituneiden sijaishuollon yksikkö-
jen kehittäminen. 

 

Osaamiskeskuksen suunnitellaan toimivan verkostomaisesti ja muodostavan alueen eri-
tyisasiantuntijoiden muodostamista osaamistiimeistä, jotka muodostetaan ilmiöpohjaisesti. 
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Tähänastisessa työskentelyssä on kaavailtu osaamistiimejä vaikeisiin huolto- ja tapaamis-
kiistoihin, lasten pahoinpitely- ja kaltoinkohtelutapauksiin, erityisiin maahanmuutto ja pako-
laiskysymyksiin, koulun erityisen tuen ja lastensuojelun yhteistyöhön, psykiatrian ja vam-
maispalvelun erityiskysymyksiin sekä näihin kaikkiin liittyvään juridiseen osaamiseen. 

 

Toisena tehtävänä on, että OT-keskukset harjoittavat osaltaan palvelujen arviointia ja tut-
kimusta: ne tutkivat hoitojen ja palveluiden vaikuttavuutta ja laatua ja alueellista yhdenmu-
kaisuutta. Ne tukevat monipuolista, monitieteistä ja käytäntölähtöistä tutkimusta ja osallis-
tuvat yliopistojen ja tutkimuslaitosten verkostoihin ja toimivat yhteistyössä maakuntien ja 
sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa.  

 

Ja kolmantena tehtävän OT-keskukset levittävät ja tukevat vaikuttavien, tutkimustietoon ja 
näyttöön perustuvien hoito- tai palvelumenetelmien käyttöönottoa alueellaan ja harvinai-
sissa tuen tai hoidon muodoissa myös toisen OT-keskuksen alueella. OT-keskukset teke-
vät tiivistä yhteistyötä erityiskoulujen, sairaalakoulujen sekä kuntien, kuntayhtymien ja yk-
sityisten laitos- ja erityiskoulujen kanssa moniammatillisen vaativan erityisen tuen kehittä-
misen puitteissa. 

 

 
 
Lapsi- ja perhepalveluiden uudelleenorganisointi. Lähde: STM 
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5. OPISKELUHUOLTO LAPSEN JA NUOREN KOULUNKÄYNNIN TUKENA 
 

5.1 Opiskeluhuollon tavoitteet ja toteuttaminen  
 

Opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa perustuu oppilas- ja opiskelija-
huoltolakiin sekä sen pohjalta laadittuun opiskeluhuoltoa koskevaan kappaleeseen sekä 
esiopetusta, perusopetusta että toisen asteen opetusta koskevissa opetussuunnitelman 
perusteissa. Opiskeluhuollon tarkoituksena on tukea ja edistää lasten ja nuorten psyyk-
kistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia koulu- ja oppilaitosympäristössä. Työssä tähdä-
tään tuen järjestämiseen varhaisessa vaiheessa ja tuen suunnittelu pohjautuu yhteistyö-
hön lapsen/nuoren, hänen perheensä, koulun/oppilaitoksen sekä sosiaali- ja terveystoi-
men edustajien kanssa.  

Raumalaisessa opiskeluhuollossa on tavoitteiden keskiöön nostettu lasten/nuorten koko-
naisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen tasavertaisesti ja – laatuisesti kai-
kissa kouluissa/oppilaitoksissa. Opiskelua ja yleistä hyvinvointia tuetaan vahvalla välittä-
misen ja huolenpidon kulttuurilla, myönteisellä vuorovaikutuksella sekä tiiviillä yhteistyöllä. 
Palvelujen asettumista kouluille, lähelle lasten ja nuorten arjen toimintaympäristöä, pide-
tään ensisijaisen tärkeänä. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisäämiseksi tehdään rauma-
laisessa opiskeluhuollossa jatkuvaa kehittämistyötä. 

Opiskeluhuollon paikalliset tavoitteet ja toteuttaminen on kirjattu esi- ja perusopetuksen 
oppilashuoltosuunnitelmaan (https://peda.net/rauma/oppilashuolto/rkpo/o2 ) sekä lukion 
opiskeluhuoltosuunnitelmaan (https://peda.net/rauma/rauman-lukio/opiskelu-luonnos/ 
opetussuunnitelma/rlluos2ao/rllo). Opiskeluhuollon toimintaa ohjaa ja valvoo opetuksen-
järjestäjätasolla sosiaali- terveys- ja sivistystoimen johtavista viranhaltijoista koottu opiske-
luhuollon ohjausryhmä, joka kokoontuu neljä-viisi kertaa vuodessa. Mikäli opetuksen jär-
jestäjä on muu kuin Rauman kaupunki, ohjausryhmän vastuutehtävät ovat pääasiallisesti 
myös ko. opetuksen järjestäjällä. 

Koulu- ja oppilaitostasolla toiminta järjestetään yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän koordi-
noimana koko yhteisön hyvinvointiin tähtäävänä ja osallisuutta esille nostavana työnä, 
jonka ydinajatuksena on se, että hyvinvoiva yhteisö vaikuttaa vahvasti yksilöiden hyvin-
vointiin. Koulu-/oppilaitosyhteisön eri ammattiryhmien edustajista koottu yhteisöllinen opis-
keluhuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti huolehtimaan järjestykseen, terveellisyyteen ja 
turvallisuuteen liittyvistä asioista, hyvinvoinnin kartoittamisesta ja sen edistämisestä esi-
merkiksi erilaisin tempauksin ja tapahtumin. Lasten/nuorten sekä huoltajien opiskeluhuol-
lollista osallisuutta rakennetaan ennen kaikkea oppilaskuntien ja vanhempainyhdistysten 
kautta. Tulevaisuudessa tarkoituksena on luoda uusia osallistumisen mahdollisuuksia ja 
reittejä. 

Opiskeluhuoltoa tehdään myös yksilökohtaisena työnä, jolloin puhutaan opiskeluhuollon 
asiantuntijaryhmistä. Asiantuntijaryhmät toimivat asianomaisen lapsen, nuoren tai huolta-
jan suostumuksella ja ne kootaan yksittäisen lapseen tai nuoreen liittyvän haasteen tai 
huolen ympärille. Yksilöopiskeluhuolto toteutetaan asiantuntijaryhmien toimintaa useam-
min kuitenkin yksilökontakteina terveydenhoitajaan, koulukuraattoriin tai koulupsykologiin, 
joiden palveluja on saatavilla kaikissa kouluissa/oppilaitoksissa.  

Opiskeluhuollon palveluyksikkö toimii Opetus ja nuoriso palvelualueen alaisuudessa Sivis-
tystoimialalla. Opiskeluhuollon palveluyksikön henkilöstöä ovat perusopetuksen koulujen 
neljä koulupsykologia sekä esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten 
yhteensä yhdeksän kuraattoria. Opiskeluhuollon palveluyksikön toiminnasta vastaa opis-
keluhuollon esimies. Opiskeluhuoltoon kiinteästi kuuluvat myös koulujen ja oppilaitosten 
terveydenhoitajat, opiskelijapsykologi sekä esiopetuksen psykologipalveluista vastaavat 
neuvolapsykologit, mutta he eivät kuulu opiskeluhuollon palveluyksikön alaisuuteen vaan 
tekevät työtään sosiaali- ja terveystoimialalta käsin. 

 

https://peda.net/rauma/oppilashuolto/rkpo/o2
https://peda.net/rauma/rauman-lukio/opiskelu-luonnos/opetussuunnitelma/rlluos2ao/rllo
https://peda.net/rauma/rauman-lukio/opiskelu-luonnos/opetussuunnitelma/rlluos2ao/rllo
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5.2  Opiskeluhuollollinen yhteistyö sekä tiedottaminen 
 

Opiskeluhuolto, pitäen sisällään hyvästä ja turvallisesta opiskeluympäristöstä sekä yksilöi-
den hyvinvoinnista huolehtimisen, kuuluu kaikille koulun/oppilaitoksen työntekijöille. Yh-
teistyötä tehdään koulun/oppilaitoksen omien ryhmien lisäksi monien kaupungin sisäisten 
sekä ulkopuolisten tahojen kanssa. Opiskeluhuolto kuuluu osana lasten, nuorten ja perhei-
den palveluverkostoon, jonka kautta koordinoidaan em. kohderyhmän ajankohtaisia asi-
oita, palveluita ja tiedottamista. Palveluverkoston toiminta on suunniteltua ja verkoston ryh-
mien väliseen tiedon siirtämiseen on luotu selkeä malli. Verkoston ohella yhteistyötä teh-
dään perhekeskuksen, sosiaalitoimen/lastensuojelun, nuorisotyön sekä liikunta- ja vapaa-
aikatoimijoiden kanssa. Opiskeluhuoltoa sivutaan myös monissa kaupungin hankkeissa. 
Kaupungin ulkopuolisena yhteistyötahona toimii mm. sairaanhoitopiiri, pelastuslaitos ja po-
liisi. 

Opiskeluhuollon palveluista tiedottaminen tapahtuu pääasiassa koulujen/oppilaitosten vä-
lityksellä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa suuntaan. Kanavia on monia kuten 
vanhempainillat, opiskeluhuollon henkilöstön esittäytymiset, tiedotuslehtiset, kotisivut sekä 
sähköiset viestintävälineet kuten Wilma-ohjelma. Jokaisen koulun yhteisölliseen työhön voi 
tutustua koulujen kotisivuilla julkaistavien yhteisöllisen opiskeluhuollon muistioiden kautta. 

Kaupungin tasolla opiskeluhuollon palveluista on tiedotettu kaupungin kotisivuilla ja opis-
keluhuollon ohjausryhmän toimintaan voi tutustua Peda.net – verkkoalustalla julkaistavien 
muistioiden kautta (https://peda.net/rauma/oppilashuolto). 

 

5.3  Opiskeluhuollon seuranta ja arviointi 
 

Opiskeluhuollon toteutumista seurataan yksiköittäin opiskeluhuoltoryhmissä rehtoreiden 
johdolla. Opiskeluhuoltoryhmät raumalaisissa kouluissa/oppilaitoksissa vastaavat arjen 
opiskeluhuollon toteuttamisesta ja arvioivat samalla omaa työtään. Yksiköt teettävät hyvin-
vointikyselyt, joiden kautta omaa opiskeluhuoltoa arvioidaan ja osallistuvat muihin tutki-
muksiin ja kartoituksiin, joiden kautta saadaan yksikkökohtaista tietoa (esim. terveellisyy-
den, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarkastukset, kouluterveyskyselyt ja TEAviisari).  

Kunnan tasolla opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumista seuraa ja arviointia suorittaa 
opiskeluhuollon ohjausryhmä. Ohjausryhmä kerää seuranta- ja kehittämismielessä tietoa 
yksiköistä muistioiden kautta, terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarkastusten 
kautta sekä suorittaa vuosittaisen opiskeluhuollon toimivuutta kartoittavan kyselyn. Lisäksi 
ohjausryhmä hyödyntää muiden kunnallisten ja valtakunnallisten kyselyiden ja arviointien 
tuloksia.  

Kunnallisen opiskeluhuoltosuunnitelman päivittäminen tapahtuu ohjausryhmän toimesta ja 
yksikkökohtaisten osuuksien ajan tasalla pitämisestä vastaa jokainen yksikkö itse. 

 

5.4.  Lapsen/nuoren oppimisen ja koulunkäynnin muu tukeminen 

 

Esi- ja perusopetuksessa oppimisen ja koulunkäynnin tuki on toteutettu perusopetuslain 
mukaisen kolmiportaisen tuen mallin mukaisesti. Tukea voi siten saada yleisen, tehostetun 
tai erityisen tuen vaiheessa. Lapsen/nuoren oppimista ja koulunkäyntiä seurataan kouluilla 
aktiivisesti ja haasteisiin tarjotaan tukea monipuolisesti varhaisessa vaiheessa ja oikea-
aikaisesti. Tuki suunnitellaan lapsen/nuoren tarpeiden mukaiseksi ja se voi esimerkiksi si-
sältää osa- tai kokoaikaista erityisopetusta, tukiopetusta, eriyttämistä, avustajapalveluita 
tai erilaisia apu- ja tukivälineitä. Tuen suunnittelu tapahtuu kodin ja koulun välisenä yhteis-
työnä ja tuki kirjataan pedagogisiin asiakirjoihin Wilma-ohjelmassa.  Tuen toteuttamisesta 

https://peda.net/rauma/oppilashuolto
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vastaa pääsääntöisesti luokan- tai aineenopettaja. Tehostetun ja erityisen tuen vaiheessa 
apuna on usein myös erityisopettaja. Raumalla toimii myös useita erityisopetuksen pien-
luokkia, joissa tarjotaan kokoaikaista erityisopetusta. 

Runsaat (luvattomat) poissaolot ovat yksi koulunkäyntiin liittyvistä haasteista ja raumalai-
silla kouluilla on erilaisia puuttumismalleja niihin liittyen. Poissaoloihin puuttuminen varhai-
sessa vaiheessa, heti niiden ilmetessä, on tärkeää. Poissaoloihin, kuten muuhunkin tuen 
tarpeen arviointiin, liittyen tehdään tiivistä yhteistyötä kodin, koulun ja opiskeluhuollon hen-
kilöstön kesken. 

 

6. TOIMENPIDEOHJELMA   
 

6.1 Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin arvot 
 

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ohjausryhmä määritteli seuraavan yhteisen ar-
vopohjan raumalaiselle lasten ja nuorten hyvinvoinnille: 

1. Lapsilähtöisyys 
o Otetaan aina ensisijaisesti huomioon lapsen ja nuoren tarpeet  
o Kuunnellaan ja arvostetaan lasta ja nuorta omana itsenään  
o Ohjataan vanhempia, lapsia ja nuoria elintapoihin, missä liikkumisella, hyvällä ra-

vitsemuksella ja yhteisellä tekemisellä olisi keskeinen nouseva asema ajankäy-
tössä ja riippuvuutta aiheuttavilla päihteidenkäytöllä ja pelaamisella puolestaan 
laskeva suunta.  

 
2. Turvallisen kasvu- ja kehitysympäristön turvaaminen 

o Luodaan turvallinen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kasvu- ja kehitysympä-
ristö, johon liittyy hyvä yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden sekä toimijoiden 
kanssa. 

 
3. Yhteinen vastuu lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista 

o Turvataan kattavat ja hyvin toimivat peruspalvelut  
o Resurssien painopiste ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen 
o Vahvistetaan lasten hyvinvointia ja eri toimijat reagoivat yhteistyössä ja oikea-ai-

kaisesti lasten tuen tarpeeseen. 

 

6.2 Kehittämiskohteet 
 

Rauman lapsiperheiden palvelujärjestelmän nykytilan, ammattilaisten kokemustiedon pe-
rusteella sekä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE) 2016–2018 tavoittei-
den perusteella asetettiin lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämisen koh-
teiksi: 

• Peruspalvelut kuntoon!   
• Tiimipeliä lasten hyväksi 
• Erityistä ja vaativaa tukea lapsiperheille  

 
 
 
 
LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN TOIMENPIDEOHJELMA 
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KEHITTÄMIS- 
KOHTEET OSATAVOITTEET TOTEUTUS 

(kuka, mitä, milloin) SEURANTA  

 
Peruspalvelut 
kuntoon 
 
 

 
Lisätään lasten, 
nuorten ja perheiden 
perustason /ennalta-
ehkäisevien palvelui-
den resurssit riittä-
viksi tarpeeseen 
nähden. 
 

  
Perhekeskuksen päällikkö kar-
toittaa perhekeskuksen va-
kanssitarpeet ja mahdolliset si-
säiset järjestelyt, joilla saadaan 
perustason palvelut vastaa-
maan lapsiperheiden tarpeita 
huomioiden lakien ja säädös-
ten vaatimukset. 
 

 
 
 

 
Palvelutarjonnan 
maantieteellisen vi-
nouman korjaami-
nen. 
Vuorohoidon kasva-
neeseen kysyntään 
vastaaminen. Valta-
kunnallisiin muutok-
siin vastaaminen. 
 

 
Varhaiskasvatuksen palvelura-
kennemuutosprosessi 
(v.2019–2020) 
 

 
 

 
Panostetaan perus-
palvelujen pitkäjän-
teisyyteen ja vaikut-
tavuuteen. 
 

 
Opiskeluhuollon palveluyksi-
kön perustaminen, yhteistyön 
lisääminen, opiskeluhuollon 
henkilöstöresurssin arviointi ja 
tarvittavat esitykset lisäresurs-
seista. 
 
Perusopetuksen tuntijaon ja  
-kehyksen säilyttäminen vähin-
tään nykyisellä tasolla. 
 
Opettajien osaamisen ja am-
mattitaidon vahvistaminen 
esim. koulutusten ja tutortoi-
minnan kautta. 
 
Nuorten työpajatoiminnan ja 
etsivän nuorisotyön turvaami-
nen. 
 

 

 
Vaikuttaviin tutki-
muksiin perustuvien 
työmallien käyttöön-
otto Raumalla 
 

 
IPC-menetelmä 
Ihmeelliset vuodet 
Lapset Puheeksi -menetelmä 
Somebody 
Vahvuutta vanhemmuuteen 
Perustetaan työryhmä koordi-
noimaan työmallien käyttöön-
ottoa ja resurssointia/budje-
tointia 
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Lasten ja nuorten lii-
kenneyhteyksien pa-
rantaminen ja palve-
luiden tasapuolinen 
saatavuus asuinpai-
kasta riippumatta. 
 

 
Harrastepassin käyttöönotto.  

 

 
Turvalliset ja terveel-
liset kasvu- ja oppi-
misympäristöt perus-
opetuksessa, var-
haiskasvatuksessa 
ja vapaa-ajalla. 
 

 
Tiivis yhteistyö muiden toi-
mialojen edustajien kanssa. 
Nopea reagointi puutteellisiin 
olosuhteisiin ja asianmukaiset 
väistötilat. 
 

 

 
Valmiudet maahan-
muuttajalasten ja 
nuorten vastaanotta-
miseen, kotouttami-
seen sekä koordi-
noidut palveluketjut 
ja mallit. 
 

 
Valmistellaan maahanmuutta-
jaoppilaiden kotouttamishank-
keessa, jossa pilotoidaan var-
haiskasvatuksen S2-opetta-
juutta, mallinnetaan maahan-
muuttajaoppilaiden koulun-
käynnin polkuja ja vapaa-ajan-
viettoa. 
 

 

 
Lasten ja nuorten 
ehkäisevä päihdetyö 

 
Ehkäisevä päihdetyö kouluilla. 
 
Ehkäisevän päihdetyön toimie-
limen valmistelu. 

 

 
Tiimipeliä 
lasten 
hyväksi 
 

 
Lasten, nuorten ja 
perheiden ohjaus- ja 
palveluverkoston toi-
mijat kehittävät mo-
niammatillista sekä 
toimialat ylittävää yh-
teistyötä ottaen huo-
mioon myös asiak-
kaiden osallisuuden. 
 

 
Perhekeskuksen ja lastensuo-
jelun päälliköt kehittävät yh-
dessä mallin, miten/missä 
SHL:n mukaiset asiakkaat hoi-
detaan kun mm. uudet resurs-
sit varmistuvat. 
 
Jokaisen palveluverkoston ryh-
mään otetaan mukaan asiak-
kaiden näkökulma. 
Pohditaan tiedotuskanavat 
kuntalaisille ja otetaan ne käyt-
töön (työ alkaa 2018). 
 
Perhekeskukselle aletaan val-
mistella terveellisiä, turvallisia 
ja nykyistä toimintaa vastaavia 
toimitiloja, joiden yhteydessä 
toimisivat myös mm. lasten-
suojelun sosiaalityö sekä sosi-
aalihuoltolain mukainen perhe-
sosiaalityö.  
 
Perhekeskuksen organi-
soimana ja monialaisena yh-
teistyönä kolmas sektori mu-
kaan lukien kehitetään toimivat 
ero- ja vanhemmuuden tuen 
palvelut raumalaisille perheille. 
Palveluiden kehittämisessä 
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hyödynnetään mm. asiakasky-
selyjä (työ alkaa 2018). 
 
Näyttöön perustuva Ihmeelliset 
Vuodet – menetelmä juurrute-
taan kaikkien Raumalla lapsi-
perheiden kanssa työtä teke-
vien toiminnan pohjaksi. 

 
Lasten, nuorten ja 
perheiden osallisuu-
den lisääminen. 
 

 
Nuorisovaltuuston ja oppilas-
kuntien yhteistyö. 
 
Vuoropuhelu päättäjien ja vai-
kuttajaryhmien kanssa. 
 

 

 
Perusopetuksen 
päättövaiheen yh-
teistyön vahvistami-
nen. 
 

 
Perusopetuksen päättötodis-
tuksen varmistaminen kaikille 
ja ennakoiva työskentely päät-
tövuonna koulujen, oppilaitos-
ten ja etsivän nuorisotyön kes-
ken. 
 
Pajatoiminnan ja perusopetuk-
sen yhteistyömallin rakentami-
nen. 
 

 

 
Monialaisuuden vah-
vistaminen lasten ja 
nuorten palveluissa 
 

 
Vahvistetaan palvelutarpeen 
arvioinnin monialaisuutta. 
 
Ankkuritoiminnan vahvistami-
nen ja edelleen kehittäminen 
 

 

 
Rauman lapsiperhe-
palvelujen toimijat 
osallistuvat 
aktiivisesti Satula-
hankkeen päättymi-
senkin jälkeen Sata-
kunnan LAPE -toi-
minnan kehittämi-
seen 
 

 
Edustetaan Raumaa maakun-
nallisessa kehittämistyössä. 
Konkreettisesti juurrutetaan 
kehitettyjä, vaikuttavia toimin-
tamalleja edelleen. 
Osallistuminen kansalliseen 
perhekeskustyöryhmään. 

 

 
Erityistä 
tukea 
perheille 

 
Erityiset palvelut toi-
mivat yhdessä vaati-
vien asiakastilantei-
den tukena, mm. las-
tensuojelun, vam-
maispalvelun ja psy-
kiatrian yhteisasiak-
kuuksissa yhteinen 
työ. 
 

 
Yhteisten asiakasprosessien 
aukiluku. Löydetään yhdessä 
heikkoihin kohtiin toimintamallit 
siten, että kumpikin taho ar-
vostaa toisen työtä ja syntyy 
kokemus yhteisestä vastuun-
otosta. Näin asiakaskin kokee, 
että toimijat ovat aidosti ja vas-
tuullisesti auttamassa heitä 
asiakkaita osallistaen. Tämä 
koskee ainakin lastenpsykiat-
riaa, nuorisopsykiatriaa, vam-
maispalveluja ja lastensuoje-
lua. = LAPE:n tavoitteita 
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Lapsilla ja perheillä 
on oikeus kohtaa-
vaan ja laadukkaa-
seen lastensuojelun 
sosiaalityöhön. Raja-
taan asiakasmäärät. 

 
Lastensuojelussa noudatetaan 
Kuntaliiton selvityksen kehittä-
mistoimia. Lastensuojelun asi-
akkaaksi pääsyn kriteerejä 
nostetaan vastaamaan sosiaa-
lihuoltolain tavoitteita: suojelun 
tarpeessa olevat lastensuoje-
luun ja tuen tarpeessa olevat 
lapset sosiaalihuoltoon.  
Lastensuojelussa tavoitellaan 
asiakasmääräksi 20–30 
lasta/sosiaalityöntekijä 
 

 

  
Lastensuojelussa to-
teutetaan THL –pilo-
toinnin jatkona sys-
teemiset tiimit. Asia-
kasnäkökulmasta työ 
on kohtaavampaa ja 
asiakasta osallista-
vampaa. Asiakkai-
den omiin voimava-
roihin luotetaan. 
Työskentelytapa tu-
kee työssä jaksa-
mista.  
 

 
Asiakkaiden tulee saada en-
tistä vahvempaa ja pitkäkestoi-
sempaa tukea jo peruspalve-
luissa.  
 
Systeeminen lastensuojelun 
toimintamalli toteutuu koko las-
tensuojelussa kolmena tiiminä. 
Kaksi tiimiä jo kesästä 2018 al-
kaen ja kolmas erikseen mal-
linnettuna.  
 

 

  
Erityiset palvelut tu-
kevat peruspalveluja 
konsultoimalla asia-
kasasioissa, kehittä-
mällä yhteistyöllä toi-
mintamalleja jne. 
Näin vältytään pois-
lähettämiseltä. Asia-
kas saa vahvaa tu-
kea jo peruspalve-
luissa. 

 
Luodaan toimintamalleja kon-
sultaatioihin. 
= LAPEn tavoitteissa 
 

 

  
Perhehoidon tukea 
ja intensiivistä avo-
huollon tukitoimintaa 
lastensuojelussa 
vahvistetaan edel-
leen 

 
Perhehoidon sosiaaliohjaajan 
tehtäviin vakinaistetaan vuo-
desta 2020 alkaen sosiaalioh-
jaaja, joka toimii testamenttiva-
roin ajalla 2018–2019. Työteh-
tävät jakautuvat perhehoitoon 
ja systeemisen tiimin koordi-
naattorin vastuihin. 
 
Intensiivisen avohuollon am-
matillisen tukihenkilön toimi va-
kinaistetaan vuodesta 2020 al-
kaen, koska työn vaikuttavuus 
on kyetty osoittamaan.  
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7. TOTEUTUS JA SEURANTA 
 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2018–2021 tavoitteiden toteuttamiseen tarvi-
taan Rauman kaupungin kaikkia toimialoja ja yhteistyötahoja sekä yhdistyksiä. Toimenpi-
deohjelman tavoitteet luovat myös pohjan palveluyksiköiden toimintasuunnitelmille. Kes-
keisinä tavoitteina ovat peruspalvelujen vahvistaminen, notkea toimijoiden yhteistyö lasten 
hyväksi sekä erityisen ja vaativan tuen toimiva koordinointi.  

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurannasta ja raportoinnista vastaa Lasten, 
nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ohjausryhmä. Koska hyvinvointisuunnitelma on osa kau-
pungin koko väestön hyvinvointikertomusta, toteutuu vuosittain raportointi hyvinvointiker-
tomuksen raportoinnin yhteydessä vuosikellon mukaan. 

Hyvinvointikertomukseen ja sen vuosiraportteihin kootaan hyvinvointi- ja terveystietoa lap-
sista, nuorista ja lapsiperheistä.  

Ensimmäinen raportointi toteutuu siis tammi-maaliskuussa 2019. 
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VOIMAVARATAULUKKO 

VOIMAVARAT Raumalla 2018 
ja vertailu säädettyihin mitoituksiin / suosituksiin 

Nimike Henkilö- 
määrä 

Lasta tai nuorta / henkilö 
Raumalla  Säädetty mitoitus / mitoitussuositus /valtakunnallinen vertailu 

 

Vakituiset tai 
vakinais-
luonteiset 
esim. pysy-
vät hank-
keet) 

Tuoreimmat käytettävissä olevat 
tiedot ja tilastot  

Äitiysneuvolan terveydenhoitaja 5,5  
enintään 76 raskaana olevaa naista tai perhettä, kun sijainen käytet-
tävissä poissaolojen aikana. 
Raumalla syntyvyys n. 300 -350 lasta/v 

Äitiysneuvolan lääkäri 0,5  enintään 600 raskaana olevaa, kun sijainen käytettävissä 

Lastenneuvola terveydenhoitaja 9  

400 lasta, kun käytettävissä on sijainen, 340 lasta, kun ei ole sijaista, 
luvun oltava alhaisempi, jos useampi kuin kaksi sektoria, jos alueella 
on runsaasti maahanmuuttajia tai erityistä tukea tarvitsevia perheitä. 
Raumalla lastenneuvolan kirjoilla on n 3000 lasta 

Lastenneuvolan lääkäri 0,7  2800 lasta, jos sijainen, 2400 jos ei sijaista, alhaisempien lukujen kri-
teerit samat kuin th:lla 

Ehkäisyneuvolan terveydenhoitaja 2,5   

Ehkäisyneuvolan lääkäri 0,3   

Kouluterveydenhoitaja 9,5  

600 oppilasta, huomioitava paikalliset olosuhteet, yhteistyö sekä psy-
kososiaalisen työn vaativuus, erityistukea tarvitsevien koululaisten 
määrä, koulujen lukumäärä sekä koulupsykologin ja kuraattorin saa-
tavuus,  
Raumalla koululaisia n. 4000, yhteensä 17 koulua ja 2 erityiskoulua 

Kouluterveydenhuollon lääkäri 1  2100 oppilasta tai yksi työpäivä viikossa 500 lasta kohden 

Opiskeluterveydenhoitaja 5  

lukiot ja ammatilliset oppilaitokset 600 -800 opiskelijaa, ammattikor-
keakoulut ja yliopistot 800 -1000 opiskelijaa, opiskelijamäärän on ol-
tava alhaisempi, jos th työskentelee useammassa kuin yhdessä toi-
mipisteessä, käytettävissä ei ole riittävästi psykologeja eikä muita 
terveydenhuollon ja sosiaalihuollon työntekijöitä, työparina ei ole ni-
mettyä opiskeluterveydenhuollon lääkäriä 
Raumalla n. 4000 opiskelijaa 

Opiskeluterveydenhuollon lääkäri 1  2500 -3000 opiskelijaa, kun sijaista ei ole 
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Opiskeluterveydenhuollon psykologi 1   

Nuorten tiimin terveydenhoitaja 2   

Nuorten tiimin psykiatri 0,6   

Nuorten tiimin sosiaaliohjaaja 0,8   

Neuvolapsykologi 2   

Lasten psykiatri 1   

Psykiatrinen sairaanhoitaja 4   

Puheterapeutti 3,5   

Toimintaterapeutti 1   

Fysioterapeutti 1   

Lastenvalvojat 2   

Perheohjaajat (sosionomi) 2  Ei suosituksia 

Perhetyöntekijät (lähihoitaja) 3   

    
Lasten ja nuorten poliklinikan sairaanhoi-
taja 3   

Lasten ja nuorten poliklinikan lääkärit 1,5   

    

Perheneuvola -  
1 työpari (sosiaalityöntekijä + psykologi) / 10.000 asukasta. Kasva-
tus- ja perheneuvontaliiton suositus. 
 

Varhaiskasvatus, lasten määrä: 
Henkilöstö sisältää varhaiskasvatuksen 
lastentarhanopettajat 

96  Kunnallisen varhaiskasvatuksen piirissä lapsia n. 1400 
yksityisiä n.300, joista kaikista esiopetuksessa n.400 lasta 

Varhaiskasvatus, lasten määrä: 
Henkilöstö sisältää varhaiskasvatuksen 
lastenhoitajat 

98  henkilöstörakenne: alle 3 -vuotiaat suhdeluku 1/4 
yli 3 -vuotiaat suhdeluku 1/7 (1/8) ja pph1/4 

Varhaiskasvatus, Kveot ja veot:  12  Varhaiskasvatuslaki: Kunnassa on oltava riittävästi varhaiskasvatuk-
sen erityisopettajien palveluja saatavilla.  

    

Nuoriso-ohjaajat 5,5   

Etsivät nuorisotyöntekijä, vakituinen 1  Ei suosituksia 
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Etsivät nuorisotyöntekijät, hankerahoitus 2 

Nuorten työpajan yksilövalmentaja, vaki-
tuinen 
Nuorten työpajan yksilövalmentaja, hanke-
rahoitus 

1 
2  Ei suosituksia 

Nuorten työpajan työvalmentaja, vakitui-
nen 
Nuorten työpajan työvalmentaja, hankera-
hoitus 

4 
2   

Erityisliikunnanohjaaja  1   

Liikuntaneuvoja  1   

Liikunnanohjaaja 1,5   

Koulukuraattori 8,5 

Peruskoulujen oppilasmäärä: 
 
WinNovan ja lukion oppilas-
määrä: 

Ei säädettyä mitoitusta, Talentian suositus= 600 

Koulupsykologi 4  THL:n ja psykologiliiton suositus = 600–800 
Alakoulu, opettajat (rehtori, luokanopetta-
jat, lehtorit, päätoimiset tuntiopettajat)   Ei suosituksia? 

Yläkoulu, opettajat (rehtorit, lehtorit ja pää-
toimiset tuntiopettajat)   Ei suosituksia? 

Lukio, opettajat   Ei suosituksia? 

Oppilaanohjaajat (perusopetus, lukio)   250=valtakunnallinen laatukriteeristö? 

Koulunkäynnin ohjaajat (sisältää koulu-
avustajat) 

vakinaiset 
ja määräai-
kaiset erik-
seen 

 Ei suosituksia? 

Iltapäiväkerhon ohjaajat 

vakinaiset 
ja määräai-
kaiset erik-
seen 

  

Erityisluokanopettajat ja muut erityisopet-
tajat   Ei suosituksia? 

Muut erityisopettajat   Ei suosituksia? 
Lapsiperheiden sosiaaliohjaajat + aikuis-
sosiaalityön lapsiperheiden sosiaaliohjaa-
jat 
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Lapsiperheiden sosiaalityön sosiaalityön-
tekijä 11 47 lasta /sosiaalityöntekijä 

Ei säädettyä mitoitusta (lakialoite tehty 3/2018, jossa esityksenä 
max. 30 lasta/sosiaalityöntekijä// Talentian suositus on max. 40 lasta 
/sosiaalityöntekijä ) 

Aikuissosiaalityön nuorten alle 29-vuotiai-
den työntekijät (sosiaalityöntekijät ja sosi-
aaliohjaajat) 

3 330 työikäistä asiakasta/sosiaali-
työntekijä 35-50 asiakasta/ sosiaalityöntekijä 

Lapsiperheiden sosiaalityön tehostetun 
perhetyön sosiaaliohjaajat 8   

Vammaispalveluiden sosiaaliohjaaja 2 asiakasperheiden määrä: 40 

Ei valtakunnallisia suosituksia. Talentia: Lapsiasiakkaat ja lapsiper-
heet tulee ottaa mitoituksessa huomioon soveltaen lastensuojelun 
mitoituslinjausta, eli korkeintaan 30 perhettä tai 40 lapsiasiakasta so-
siaalityöntekijää tai – ohjaaja kohti. Toinen ohjaajista toimii Naulan 
koulun kuraattorina, oppilaita 100. Lisäksi on otettu itsenäisen asumi-
sen ohjaajan asiakkaita tämän suuren asiakasmäärän takia. Molem-
mat ohjaajat tekevät vammaispalvelun asiakkaiden (myös täysi-ikäis-
ten) palvelutarpeen arviointeja ja ovat sosiaalityöntekijöiden työpa-
reina tarpeen vaatiessa. 

Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä 3 asiakasmäärä: 100 

Ei valtakunnallisia suosituksia. Talentia: Lapsiasiakkaat ja lapsiper-
heet tulee ottaa mitoituksessa huomioon soveltaen lastensuojelun 
mitoituslinjausta, eli korkeintaan 30 perhettä tai 40 lapsiasiakasta so-
siaalityöntekijää tai – ohjaaja kohti. Sosiaalityöntekijöillä on lisäksi 
satoja muita, eri-ikäisiä asiakkaita. 

Yhdistystoimintaa lapsiperheiden tueksi:    
Kriisikeskus Ankkurpaikk´ lapsiperhe-
työssä    

Rauman seudun katulähetys ry 
*Lasten harrastetoiminnan ohjaaja 0,5 
*Nuorten työpajan valmentaja 3 
*Etsivä nuorisotyöntekijä 1 
*Ohjaamo-työntekijä 1 
*Ohjaajat (avoin toiminta, tukiasuminen) 
2,5 

8   

Rauman seurakunta  
*Varhaiskasvatus 19 
*Nuorisotyö 8 
*Diakonia, perhetyö 1 
*Perheasiain neuvottelukeskus 2 

30   
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8. MUUTOSHISTORIA 
 

 

 

MUUTOSHISTORIA 

PVM Asia Laatija 
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Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelman 2018–2021 hyväksyminen kaupun-
gin valtuustossa: 

 

 

KV 63 § 27.5.2019 

 

Esityslistan liitteet: 

1. Hyvinvointiohjelman arviointiraportti 2018 
2. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelma 2018–2021 
 
KH: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevat Rauman kaupungin hy-

vinvointiohjelman arviointiraportin 2018 ja Lasten, nuorten ja perheiden hy-
vinvointisuunnitelman 2018–2021. 

 

•   
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Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan vaikuttavat keskeiset lait 

 
Lastensuojelulaki 417/2007 

• •Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, 
tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Kunnan on tu-
ettava vanhempia lapsen kasvatuksessa. 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta säädetään Lastensuojelulain 12 §:ssä 
(30.12.2013/1292) 

Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edis-
tämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa 
koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan 
vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain 
(365/1995) 65 §:n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. 

Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot: 

1) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta; 
2) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja pal-
veluista; 
3) lastensuojelun tarpeesta kunnassa; 
4) lastensuojeluun varattavista voimavaroista; 
5) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuo-
jelun palvelujärjestelmästä; 
6) yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien 
yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä 
7) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta 

 

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 

Sosiaalihuoltolaki on tullut voimaan 1.4.2015. Lain tarkoituksena on mm edistää ja ylläpitää 
hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta, vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta. Li-
säksi tarkoituksena on turvata yhdenvertaiset, tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat so-
siaalipalvelut. Keskiössä on asiakaskeskeisyys ja asiakkaan oikeudet sekä viranomaisten 
välinen yhteistyö. Sosiaalihuoltolain tarkoituksena on vahvistaa peruspalveluja ja vähentää 
sitä kautta korjaavien toimenpiteiden tarvetta.  

Tavoitteena on, että asiakas voi saada tarvitsemansa avun ”yhdeltä luukulta”, kun sosiaa-
lihuollon yhteinen asiakasprosessi toimii kunnolla.  

Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ovat asiakkaalle ensisijaisesti tarjottavia palveluja ja 
vasta jos katsotaan, että nämä palvelut ovat riittämättömiä, voidaan palveluja tarjota myös 
erityislainsäädännön kuten lastensuojelulain tai vammaispalvelulain nojalla. Suurimman 
muutoksen laki on tuonut lastensuojeluun, jossa entisiä lastensuojelun avopalveluina tun-
nettuja palveluja on siirretty sosiaalihuoltolakiin ja niitä voi saada ilman lastensuojelun asi-
akkuutta. On tärkeä mieltää lastensuojelu tarkoittamaan juuri lastensuojelun avohuoltoa ja 
sijaishuoltoa, kun lapsiperheet saavat muita palveluja ensisijaisesti lapsiperheiden sosiaa-
lityön ja perhepalveluiden kautta. 

 

 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#a30.12.2013-1292
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950365
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Terveydenhuoltolaki 1326/2010 

Terveydenhuollon palveluita säädellään Terveydenhuoltolaissa. Lain tarkoituksena on 

• edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista 
turvallisuutta; 

• kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja; 
• toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilas-

turvallisuutta; 
• vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä; sekä 
• vahvistaa perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä ja parantaa terveydenhuollon toi-

mijoiden, kunnan eri toimialojen välistä sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteis-
työtä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjes-
tämisessä 

 

Varhaiskasvatuslaki 36/1973, viimeiset muutokset 541/2018 

• Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, 
opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedago-
giikka. Varhaiskasvatusta voivat saada lapset, jotka vielä eivät ole oppivelvollisuusikäisiä 
sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin järjestetty, 
myös sitä vanhemmat lapset.  

Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten 
ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) 

• Asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että lasta odottavien naisten ja perheiden sekä 
alle kouluikäisten lasten, oppilaiden ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveys-
neuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden 
ja väestön tarpeet huomioon ottavia kunnallisessa terveydenhuollossa.  

 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, 1287/2013 

• Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän 
oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edis-
tämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Laissa säädetään pe-
rusopetuslain piirissä olevan oppilaan sekä lukiolain ja ammatillisen koulutuksen lain pii-
rissä olevan opiskelijan oikeudesta opiskeluhuoltoon.  

• Opiskeluhuolto jaetaan yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Yhteisöllistä 
opiskeluhuoltoa toteutetaan kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien sekä opiskeluhuol-
topalveluista vastaavien viranomaisten ja työntekijöiden yhteistyönä. Yksilökohtainen 
opiskeluhuolto tarkoittaa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja, psykologi- ja ku-
raattoripalveluja sekä monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa. Koulutuksen järjestäjä 
vastaa opiskeluhuollon toteutuksesta ja valvonnasta yhteistyössä opetustoimen ja sosi-
aali- ja terveystoimen kanssa. 
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