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1 Johdanto 

 
Porvoon kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ohjaa, johtaa ja kehittää lasten, nuorten 
ja perheiden hyvinvointia edistävää työtä. Suunnitelman avulla pyritään varmistamaan lasten ja nuor-
ten hyvinvointiin liittyvän toiminnan suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, pitkäjänteisyys sekä yhteistyö 
eri toimijoiden välillä. Suunnitelma on sekä strateginen että konkreettinen toimintaohjelma, joka sisäl-
tää lasten ja nuorten parissa tehtävän hyvinvointiyön arvopohjan ja tahtotilan sekä konkreettiset ta-
voitteet, painopisteet sekä kehittämisehdotukset eri vuosille. 

Suunnitelman laadinta 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on laadittu sivistys- ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyönä 
lasten ja nuorten parissa toimivia ammattilaisia ja nuoria kuullen. Kaupunginjohtaja asetti suunnitel-
man laadintaa varten työryhmän: 

• kehittämispäällikkö, sivistystoimi (Tuija Öberg), puheenjohtaja  
• varhaiskasvatuksen johtaja (Leila Nyberg) 
• kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja (Merja Kukkonen), varalla nuorisopalveluiden päällikkö (Nina 

Jorkama) 
• apulaisrehtori, Pääskytien koulu (Susanna Kareinen)  
• rehtori, Kvarnbackens skola (Anne Smolander)  
• vastaava psykologi, suomenkieliset koulutuspalvelut (Anna Honkinen) 
• sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja (Maria Andersson), varapj  
• osastonhoitaja (Eliisa Roine) 
• lapsiperhetyön päällikkö (Annika lmmonen) 
• suunnittelija, terveyspalvelut (Meiju Mäkinen), sihteeri 

Työn koordinoinnista ja seurannan etenemisestä on vastannut lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä 
Hyvis. Hyvinvointisuunnitelma on laadittu vuosiksi 2017–2020.  

Suunnitelman sisältö 

Nykytilan tarkastelulla pyritään luomaan kuva Porvoon kaupungin toteuttamasta lasten, nuorten ja 
perheiden hyvinvointipolitiikasta sekä lapsille, nuorille ja perheille tarjottavien palveluiden sisällöstä ja 
painotuksista, palvelujen toimivuudesta, vastaavuudesta, riittävyydestä ja resursseista suhteessa pal-
velutarpeeseen. Palvelujen nykytilan tarkastelun ensisijaisena tavoitteena on tunnistaa sekä hyvin toi-
mivat käytänteet ja prosessit että kehittämistä vaativat asiat. Viimeisissä luvuissa esitellään tavoitteet 
ja toimenpiteet vuosille 2017–2020 sekä kerrotaan niiden seurannan ja arvioinnin toteuttamisesta. 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (30.12.2013/1287) 12 §:n mukaan on lasten ja nuorten hyvinvointi-
suunnitelmaan kirjattava: 

1. opiskeluhuollon tavoitteet ja paikallisen toteuttamistavan keskeiset periaatteet; 
2. arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta, käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista ja 

avustajapalveluista sekä tuki- ja erityisopetuksesta; 
3. toimet, joilla vahvistetaan yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja opiskelijoiden varhaista tukea; 
4. tiedot suunnitelman toteuttamisesta, seurannasta sekä opiskeluhuollon laadunarvioinnista. 

Hyvinvointisuunnitelma on samalla Lastensuojelulain (30.12.2013/1292) mukainen suunnitelma lasten 
ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnassa. 
Lain mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy suunnitelman sekä seuraa ja arvioi sen toteutumista vähin-
tään kerran valtuustokauden aikana. Valtuuston tulee ottaa suunnitelman toteuttaminen huomioon 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#a30.12.2013-1292


4 (35) 

kunkin vuoden talous- ja toimintasuunnitelmassa. Suunnitelma ohjaa konkreettisesti kunnan hyvin-
vointi- ja lastensuojelupolitiikkaa. Suunnitelmien avulla valtio myös seuraa lasten ja nuorten hyvinvoin-
tityötä ja lastensuojelun toteuttamista kunnissa. Suunnitelma on laaja-alainen ja koskee lasten ja 
nuorten kasvuoloja, hyvinvoinnin edistämistä ja epäkohtien ehkäisemistä, vanhemmuuden tukea sekä 
lasten ja nuorten erilaisia palveluja mukaan lukien lastensuojelupalvelut.  

Lastensuojelulain 12§:n mukaan hyvinvointisuunnitelman tulee sisältää tiedot:  
1. lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta  
2. lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista  
3. lastensuojelun tarpeesta kunnassa  
4. lastensuojeluun varattavista voimavaroista  
5. lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun pal-

velujärjestelmästä  
6. yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhtei-

söjen ja laitosten välillä  
7. suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta.  

 

Kohderyhmä  

Lapsuuden ja nuoruuden käsite on liukuva. Arkielämässä nuoruudella tarkoitetaan ikävaihetta lapsuu-
den ja aikuisuuden välissä. Yleiskielessä lapsen, nuoren tai nuoren aikuisen ikärajat ovat osittain 
päällekkäisiä. Nuoruus on myös yksilöllistä. Lainsäädännössä sekä erilaisissa tutkimuksissa ja tilas-
toissa nuoruuden ikämääritykset ovat erilaisia. Nuorisolain määritelmän mukaan nuorilla tarkoitetaan 
kaikkia alle 29-vuotiaita. Työttömyystilastoissa nuoriksi luetaan alle 25-vuotiaat, nuorisotakuun yhtey-
dessä koulutustakuu koskee alle 30-vuotiaita. Lastensuojelulain toimenpiteet koskevat alle 18-vuoti-
aita, lastensuojelun jälkihuolto päättyy vasta 20-vuotiaana.  

Asiantuntijoiden ja asukkaiden osallisuus suunnitelmatyössä  

Suunnitelman laadinnan aikana järjestettiin lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa toimiville ammat-
tilaisille, kolmannen sektorin edustajille sekä kuntalaisille keskustelutilaisuuksia ja kaikille avoin 
Webropol-kysely. Toimijatahot ovat myös päivittäneet voimassa olevan lastensuojelusuunnitelman 
laadinnan yhteydessä 2013 tehdyt SWOT-analyysinsä. Toteutetut tilaisuudet: 

• nuorisotyöntekijöiden kuuleminen 22.3. 
• learning cafe monialainen asiantuntijatyöpaja 5.4. 
• Innostamotyöpaja yhteistyökumppaneille ja kolmannen sektorin toimijoille 15.4 
• Nuorisovaltuuston ja nuorten työpaja 16.5. 
• Webropol-kysely asukkaille huhtikuussa 

Valmistumisvaiheessa oleva suunnitelma on syksyllä 2016 ollut tarkistettavana ja komentoitavana 
nuorisovaltuustossa ja monialaisissa yhteistyöryhmissä sekä 5.4. asiantuntijatyöpajaan kutsutuilla 
ammattilaisilla. 

2 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin nykytila 
Porvoon kaupungin Hyvinvointikertomuksen mukaan hyvinvointi on laaja ja moniulotteinen käsite. 
Siksi sen yksiselitteinen määrittäminen on vaikeaa ja sen mittaaminen monin tavoin haasteellista. Hy-
vinvointi syntyy ihmisten itsensä, lähiyhteisön, palvelujärjestelmän ja yhteiskuntapolitiikan yhteisenä 
aikaan saannoksena. Se on ihmisten itsenäistä, turvallista, terveellistä ja sosiaalista selviytymistä 
sekä viihtymistä omassa asuin- ja toimintaympäristössään. 

Lasten hyvinvointia ilmentävät hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys, terveet elämäntavat ja riittävä 
perheen ja arkiyhteisöjen tuki. Valtaosa porvoolaisista lapsista ja nuorista voi hyvin. Pienellä osalla on 
havaittavissa hyvinvointia vaarantavien tekijöiden kasaantumista.  
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Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia seurataan Hyvinvointikertomuksessa taloudelliseen ti-
lanteeseen ja koulutukseen sekä elämäntapoihin liittyvin mittarein. Hyvinvointikertomus tilastoineen 
päivitetään vuosittain. Tästä pääset hyvinvointikertomukseen ja uusimpaan raporttiin (katso tilastot s. 
28).   

2.1 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden määrä 

Lapsiperheiden osuus kaikista perheistä Porvoossa on 41,0 %, mikä on sekä koko maahan että mui-
hin saman kokoluokan kaupunkeihin verrattuna paljon (taulukko 1.). Alaikäisiä lapsia (0–17-vuotiaita) 
on 10 510 ja nuoria (0 - 24 vuotiaita) 14 598.  

Nuoren väestön määrä osoittaa hitaan laskun merkkejä 2000-lukua tarkasteltaessa (taulukko 2.). 
Myös väestöennuste kertoo nuorten laskevasta määrästä. Nuorten (0-24-vuotiaiden) määrä vähentyy 
kokonaisväestön kasvaessa (taulukko 3.). Prosentuaalisesti nuorten osuus Porvoon väestöstä laskee 
28,9 %:sta 25,4 %:iin vuoteen 2040 mennessä. 

Myös syntyvyyden trendi on viime vuosina ollut pääsääntöisesti maltillisesti laskeva (kuvio 1.). Viime 
vuosina Porvoossa on syntynyt noin 500 vauvaa vuosittain. Syntyvyys oli huipussaan 1990-luvun 
alussa, jolloin vauvoja syntyi yli 630. 

 Kaikki perheet Lapsiperheet Lapsiperheet %  
kaikista perheistä 

Porvoo 13952 5723 41,0 
Kokkola 13177 5308 40,3 
Lohja 13191 5259 39,9 
Hyvinkää 12716 5036 39,6 
Salo 14813 5631 38,0 
Kotka 14348 5282 36,8 
Mikkeli 14715 5222 35,5 
Koko maa 1 475 335 571 470 38,7 

 
Taulukko 1. Lapsiperheiden määrä saman kokoluokan kaupungeissa 31.12.2015 

 
  1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

0–6-vuotiaat 3900 3931 4021 3963 3924 3957 3941 3953 
7–15-vuotiaat 4886 5494 5463 5381 5389 5429 5484 5483 

16–24-vuotiaat 5084 4677 5296 5370 5313 5256 5250 5162 
Yhteensä 13870 14102 14780 14714 14626 14642 14675 14598 

 
Taulukko 2. Nuorten väestömäärän kehitys ikäryhmittäin Porvoossa 31.12.2015 

Vuosi 0–6-vuotiaat 7–15-vuotiaat 16–24-vuotiaat 0–24-vuotiaat 
Asukasmäärä  

yhteensä 
2016 3 848 5 544 5 083 14 475 50 095 
2017 3 783 5 583 5 032 14 398 50 305 
2018 3 748 5 604 4 974 14 326 50 523 
2019 3 719 5 592 4 950 14 261 50 741 
2020 3 698 5 583 4 933 14 214 50 956 
2030 3 671 5 267 5 085 14 023 52 835 
2040 3 625 5 207 4 890 13 722 54 029 

 
Taulukko 3. Väestöennuste ikäryhmittäin 2016–2040 

http://www.porvoo.fi/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen
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Kaavio 1. Syntyneet porvoolaiset vuosittain 

 

2.2 Pienituloisuus ja köyhyys 

Lapsiköyhyydellä tarkoitetaan köyhyysrajan alapuolella olevissa kotitalouksissa asuvien alle 18-vuoti-
aiden määrää. Lapsiperheiden köyhyys on monikertaistunut Suomessa kahden viimeisen vuosikym-
menen aikana. Vuonna 1995 lapsia asui köyhyysrajan alapuolella olevissa kotitalouksissa 52 000, 
kun 2000-luvun alussa määrä oli 129 000 ja 2007 jo 151 000.  

• 27 prosentilla nuorista toinen tai molemmat vanhemmista on ollut viimeisen vuoden aikana 
työttömänä. (Kouluterveyskysely 2013). Porvoossa työttömyys ja erityisesti pitkäaikaistyöttö-
myys ovat kasvaneet vuodesta 2015 vuoteen 2016. (Tilastokeskus, THL, oma tilasto).  

• Menojen kattamisen tuloilla kokee haastavaksi työikäisistä noin neljännes, noin kymmenes on 
myös pelännyt ruuan loppuvan kesken ennen kuin saa rahaa ostaakseen lisää. (ATH 2012 
käytetään, koska uudempaa ei ole)  

• Toimeentulotukea saavia lapsiperheitä sekä lastensuojelun asiakkaita on Porvoossa edelleen 
hieman keskimääräistä vähemmän. (THL 2014, Sotkanet 2016).  

• Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavien yksinhuoltajaperheiden osuus on noussut vuodesta 
2012. (THL 2014, Sotkanet 2016, oma tilasto)  

 

Lasten pienituloisuusaste on Porvoossa (8,2) muuta maata (12,1,) pienempi (2014). Noin joka viides 
porvoolainen lapsiperhe on yksinhuoltajaperhe, mikä on lähellä koko maan keskiarvoa. 

Toimeentulotukea saavien nuorten määrä on noussut kolmanneksella vuodesta 2012 vuoteen 2015. 
Kaikista toimeentulotuen saajista useampi kuin joka kolmas on alle 30-vuotias (kuvio 2.) 

Porvoossa oli 31.7.2016 yhteensä 452 työtöntä alle 25-vuotiasta työnhakijaa. Vuonna 2016 työttö-
mien nuorten määrä on pysynyt keskimäärin vuoden 2015 tasolla. (ELY-keskuksen työnvälitystilasto) 
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Kaavio 2. Toimeentulotukea saaneet ja työttömät nuoret 

2.3 Arki- ja terveystottumukset sekä opiskelijahuolto 

Lasten ja nuorten arki- ja terveystottumuksia seurataan Hyvinvointikertomuksessa pääosin kouluter-
veyskyselyn tulosten pohjalta. Viimeiset kouluterveyskyselyn koko kuntaa koskevat tulokset ovat vuo-
delta 2013, joten tässä selvityksessä on käytetty lisänä kouluterveyskysely 2015 ammatillisten oppilai-
tosten tuloksia ja maaliskuussa 2015 toteutetun Hyvinvointiprofiili-kyselyn tuloksia. Hyvinvointiprofiili-
kyselyyn vastasivat porvoolaiset 5. ja 8. luokkien oppilaat. Seuraavassa tiivistetysti tuloksia sekä kou-
luterveyskyselystä että Hyvinvointiprofiilista. 

• 54 % 5-luokkalaisista ja 62 % 8-luokkalaisista kokee terveydentilansa olevan hyvä, ei lainkaan 
tai harvoin oireita. Tuloksissa jäädään hieman valtakunnallisten keskiarvojen (58 % ja 64 %) 
alapuolelle.  Koulutyön kokee tärkeäksi 77 % 5-luokkalaisista. 8-luokkalaisilta kysyttiin asiaa 
eri muodossa; heistä 73 % kertoi itse arvostavansa koulutyötään (valtakunnallinen keskiarvo 
oli myös 73 %). (Hyvinvointiprofiili 2015) 

• Yläkouluikäisten nuorten terveystottumukset olivat parantuneet vuodesta 2010, mutta 52 pro-
senttia yläasteikäisistä vastasi, että perhe ei syö yhteistä ateriaa iltaisin. Koululounaan jätti toi-
sinaan tai useammin väliin 36 prosenttia vastaajista ja aamiaisen 42 prosenttia vastaajista. 37 
prosenttia nukkuu arkisin alle 8 tuntia. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista jätti aamupa-
lan toisinaan väliin 62 %, lukiolaisista 33 % ja koululounaan ammatillista 30 %, lukiolaisista 36 
%. (Kouluterveyskysely 2013.). Koululounaan syönti oli jonkin verran yleistynyt vuoden 2015 
kyselyyn vastanneissa kouluissa ja oppilaitoksissa. 

• Yli viidennes yläkoululaisista vastaajista ilmoitti viettävänsä ns. ruutuaikaa päivittäin 4 tuntia tai 
enemmän. Tähän aikaan sisältyy kouluaikana toteutunut ruutuaika. (Kouluterveyskysely 
2013). Tämä kysymys muutettiin 2015: Aiheuttaako netissä viettämäsi aika ongelmia vuoro-
kausirytmissäsi. Noin 20 % toisen asteen opiskelijoista kertoi netissä vietetyn ajan aiheuttavan 
ongelmia vuorokausirytmiin (Kouluterveyskysely 2015) 

• Tukiopetuksen ja erityisopetuksen saamista pitäisi 8.-luokkalaisten mukaan helpottaa. Näiden 
palveluiden saannissa olemme selkeästi valtakunnallista tasoa heikompia. (Hyvinvointiprofiili 
2015) 
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• Nuorten kokemus kouluterveydenhuollon ja koululääkärien toimivuudesta oli huonontunut vuo-
desta 2010 ja 22 prosenttia koki kouluterveydenhoitajan ja 45 prosenttia koululääkärin vas-
taanotolle pääsemisen vaikeaksi. Huomionarvioista on, että kuraattorille (17 %) sekä psykolo-
gille (36 %) pääsy koettiin helpommaksi, vaikka fyysistä oireilua koettiin enemmän kuin psyyk-
kistä ja henkistä. Lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa oppilashuollon palveluiden saata-
vuus on selkeästi parantunut vuodesta 2010. (Kouluterveyskysely 2013.)  

• 15 prosenttia peruskoululaisista ja lukiolaisista ja 22 % ammatillisten oppilaitosten opiskeli-
joista on kokenut fyysistä uhkaa (Kouluterveyskysely 2013). Fyysisen uhan kokeminen oli am-
matillisten oppilaitosten opiskelijoilla edelleen yleistynyt, 25 %. (Kouluterveyskysely 2015). 

Yksinäisyyden kokeminen 

THL:n Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (ATH) mukaan yksinäisyyden tunteminen näyt-
täisi jopa puolittuneen lyhyessä ajassa (kaavio 3). 2015 vain 5 % vastanneista (kaikki ikäluokat) il-
moitti tuntevansa yksinäisyyttä, kun vuotta aiemmin osuus oli 10,5 %.  

Kouluterveyskyselyn mukaan nuorten keskuudessa yksinäisyyttä oli jopa maan keskiarvoa enemmän 
vuonna 2013. Ilman yhtään läheistä ystävää oli 9,6 % ammatillisen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista ja 6,9 
% lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista. Peruskoulussa yksinäisyyttä tunnettiin muuhun maahan verrat-
tuna keskimääräistä vähemmän (6,6 %). 

Hyvinvointiprofiilissa 2015 Porvoon 8-luokkalaisista 95 % ja 5-luokkalaisista 92 % ilmoitti, että heillä 
on ystäviä omassa koulussaan. 

Nuorilla on entistä luottamuksellisemmat suhteet vanhempiinsa, mutta 10 prosentilla on keskustelu-
vaikeuksia vanhempien kanssa ja 34 prosentilla vanhemmat eivät tiedä nuoren viikonloppuillan vietto-
paikkaa. (Kouluterveyskysely 2013.)  
 

 

Kaavio 3. Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus, ATH-tutkimus 
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Kaavio 4. Ei yhtään läheistä ystävää, Kouluterveyskysely 2013 

2.4 Asuminen 

Keskeinen kuntalaisen hyvinvointiin vaikuttava tekijä on asuminen. Yksi kuntien keskeisistä perusteh-
tävistä on järjestää asukkaiden asunto-olot niin, että asukkailla on käytettävissään elämäntilantee-
seen ja asumistarpeisiinsa nähden hyvä ja tarkoituksenmukainen asunto. Noin neljännes porvoolai-
sista lapsiperheistä asuu ahtaasti. Kts. Hyvinvointikertomus. 

Itsenäiseen asumiseen siirtyminen on nuorelle iso muutos ja he tarvitsevat usein tukea ja neuvontaa 
selviytyäkseen uudessa tilanteessa. Tällä hetkellä Porvoossa kehitetään usean eri perintörahan turvin 
nuorten asumisen tukemiseen liittyviä toimintamuotoja, joiden tavoitteena on varmistaa, että nuori saa 
hänelle tarpeellisen asumiseen liittyvän tuen. Porvoon asunnottomien nuorten määrää on vaikea tark-
kaan arvioida, mutta heitä on kuitenkin useita kymmeniä. Asunnottomuus yhdistyy yleensä muihin vai-
keuksiin ja sitä seuraa poikkeuksetta muita ongelmia (opintojen keskeytyminen, työttömyys, sosiaali-
set ja taloudelliset ongelmat). 

Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute koskettaa erityisesti nuorten elämää; kaikista suomalaisista 
vuokralla asuu noin joka kolmas, kun taas alle 25-vuotiaista itsenäisesti asuvista vuokralla asuu 
kolme neljästä. (Nuorisoasuntoliiton internet-sivut). Porvoon sosiaali- ja perhetyö maksaa vuodessa 
arviolta 100 000 euroa nuorten asumisen takuuvuokrina ja vuokrarästien maksuina. Osa takuuvuok-
rista saataisiin takaisin, mikäli nuorten asumista pystyttäisiin nykyistä paremmin tukemaan. Elämän-
hallinnan parantuessa myös työssäkäynti helpottuu, jolloin toimeentulotuen ja vuokrarästien määrät 
vähenevät tuettujen nuorten kohdalla. 

Vuosi Lukumäärä % asunnonhakijoista 
2013 242 24 % 
2014 410 36 % 
2015 196 30 % 

 
Taulukko 4. Alle 25-vuotiaiden nuorten asunnonhakijoiden määrä Porvoossa 31.12.2015 
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2.5 Palvelukokemus ja palvelutarpeet 

Palveluiden laadun ja palvelutarpeen ja palvelutarjonnan kohtaamisen varmistamiseksi on Porvoossa 
käytössä useita toimivia työtapoja. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadintaan on näiden 
kautta saatu arvokasta aineistoa.  

Asiakasryhmille tehdyt kyselyt 

Perhetyötä koskevan selvitystyön yhteydessä tehtiin asiakaskysely perhetyön asiakkaille. Vastaajat 
olivat erittäin tyytyväisiä perhetyön palveluun, asteikolla 1-4, vastaajat antoivat keskiarvon 3,72. Per-
hetyö vastasi perheiden odotuksia, siitä koettiin olevan apua perheen tilanteessa ja perheiden toiveet 
huomioitiin hyvin palvelua järjestettäessä. Asteikolla 1-4 tiedon saanti lapsiperheiden tuen muodoista 
sekä avunsaanti sai keskiarvon 2,19. Vastaajien mielestä tietoa lapsiperheiden palveluista ja tukea 
lapsiperheille ei ollut kovin hyvin saatavissa. 

Iloa vanhemmuuteen -hanke toteutti vuoden 2015 lopussa kyselyn alle kouluikäisten lasten vanhem-
pien palvelutarpeista ja näkemyksistä palveluiden saatavuudesta Porvoossa. Vastaajia oli 95. Vastaa-
jista 25 piti lapsiperheille tarkoitettuja palveluja riittävinä ja 30 joiltain osin riittävinä. Vanhemmista 28 
pitää palveluja osin riittämättöminä ja 12 arvioi palvelut riittämättömiksi.  

Vanhempainkysely kaikilla kouluilla 

Koululaisten huoltajilta pyydettiin palautetta koulujen toiminnasta helmikuussa 2015. Huoltajat olivat 
kyselyn perusteella pääosin erittäin tyytyväisiä porvoolaisten koulujen toimintaan. Huoltajat antoivat 
porvoolaisille kouluille hyvän yleisarvosanan perinteisenä kouluarvosanana ilmaisten.  Ruotsinkieliset 
koulut saivat arvosanan 8 ja suomenkieliset 8½.  Tyytyväisimpiä huoltajat olivat kouluviihtyvyyteen, 
koulujen turvallisuuteen sekä kouluterveydenhuollon palveluihin. Tyytymättömimpiä huoltajat olivat 
koulumatkan turvallisuuteen sekä kiusaamiseen puuttumiseen. Huoltajat antoivat kyselyssä myös run-
saasti avointa palautetta; lähinnä opetuksesta ja opetusjärjestelyistä; Wilman käytöstä, kodin ja kou-
lun yhteistyöstä, työrauhaongelmista, tieto- ja viestintätekniikan käytöstä, kouluruuasta sekä sisäilma-
ongelmista.  

Lapsiperheiden asiakasasiantuntijaryhmä neuvolassa 

Neuvolan Lapsiperheneuvosto on perustettu vuonna 2013. Vanhempien ja neuvolan yhteistyöryhmän 
tarkoituksena on asiakkaiden näkemysten kuuleminen ja huomioonottaminen toiminnan suunnitte-
lussa. Olemme saaneet asiakaspalautetta neuvolan toiminnasta, kehittäneet yhdessä uusia toiminta-
muotoja sekä kysyneet asiakasmielipidettä uusien ideoiden käyttöönotosta. 

Tavoitteena on kehittää neuvolan toimintaa yhä asiakaslähtöisemmäksi ja perheiden tarpeita vastaa-
vaksi. Ryhmä koostuu neljästä vanhemmasta ja kahdesta neuvolan työntekijästä. Vanhempien osal-
listuminen neuvolan toiminnan kehittämiseen on koettu tärkeänä ja merkityksellisenä. Tapaamisia on 
ollut neljä kertaa vuodessa. 
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2.6 Henkilöstöresurssit lasten ja nuorten hyvinvointiin 

 

VOIMAVARAT Porvoo 31.12.2015 ja vertailu valtakunnallisiin suosituksiin 
31.12.2015 / 0-6 -vuotiaat 3929, 7-16 -vuotiaita 6018, Alle 18 
-vuotiaat yht. 10510, alle 29 -vuotiaita yht. 16439 

Henkilöstö 
suomenkieliset 
palvelut 

Henkilöstö 
ruotsinkieliset 
palvelut 

Henki-
löstö yht. 
(htv) 2015 
Por-
voossa 

Lasta tai nuorta (mitoitus)/henkilö-
työvuosi Porvoossa vuonna 2015 

Valtakunnallinen mitoitussuositus / kenen suositus 
(lasta tai nuorta (mitoitus)/henkilö) 

Neuvolan terveydenhoitaja (äitiys- ja lastenneuvola)     17,4 498 synnyttäjää ja 4093 lasta, suosituk-
sen mukainen resurssi 18,5 th 

76 synnyttäjää/th tai 340 lasta/th. Äitiys-ja Lastenneuvolasuositus  

Lastenneuvolan lääkäri     1,1 Kohderyhmässä yht. 4093 lasta, suosi-
tuksen mukainen resurssi 1,4  

2400, jos ei vuosilomasijaista. 2800, jos on vuosilomasij.  

Äitiysneuvolan lääkäri     0,7 498 asiakasta, suosituksen mukainen 
resurssi 0,8  

Max. 600 raskaana olevaa/lääkäri, jos ei ole sijaista 

Varhaiskasvatus: 2964 lasta                                                  
Henkilöstö: sisältää varhaiserityiskasvatuksen eltot ja lähi-
hoitajat 

416 148 564 75 % 0-6-vuotiaista (2946 lasta) on var-
haiskasvatuksessa (kunnallisessa ja yk-
sityisessä yhteensä) 

Päivähoitoasetus: alle 3v. 1:4; yli 3v. 1:7; osapäivä 1:13 (aikuista: 
lasta), 1.8.2016 alkaen yli 3v. 1:8 (ei oteta käyttöön Porvoossa 
2016) 

Varhaiserityskasvatus, eltot: ryhmissä toimivat ja konsul-
toivat sekä S2Lto 

7,5 3,5 11   Varhaiskasvatuslaki: Kunnassa on oltava riittävästi erityislasten-
tarhanopettajan palveluja.  

Varhaiserityskasvatus, lähihoitajat     16   Varhaiskasvatuslaki: Kunnassa on oltava riittävästi erityislasten-
tarhanopettajan palveluja. 

Ehkäisevät perhetyöntekijät     7   Ei suosituksia 

Alakoulu, opettajat (reht, luo, leht, ptuo) 151 83 234   Ei suosituksia. 

Yläkoulu, opettajat(rehtorit, lehtorit ja päätoimiset tun-
tiopettajat) 

83 53 136 Suomi: perusopetus yht. 3754 oppi-
lasta, ruotsi: 1712 oppilasta 

Ei suosituksia 

Lukio, opettajat 38 19 57 Suomi: 659 oppilasta, ruotsi: 296 oppi-
lasta 

 Ei suosituksia 

Oppilaanohjaajat (perusopetus, lukiot) 8 3 11 Suositusten mukainen (2724 oppilasta) 250, Valtakunnallinen laatukriteeristö 

Koulunkäynnin ohjaajat 80 (vakin. 58, 
määräaik. 22) 

56 (vakin. 43, 
määräaik. 13) 

136   Ei suosituksia 

Erityisluokanopettajat (Valmistava opetus, startti-opetus, sai-
raalaopetus, joustavan perusopetus, lastensuojeluyksiköt) 

21 6 27 Suomi: erityisopetuksen käyttö 0,3 
h/viikko/oppilas, ruotsi: kevät 0,23, 
syksy 0,2 

Ei suosituksia 

Muut erityisopettajat 20 7 27   Ei suosituksia 

Kouluterveydenhoitaja, peruskoulu      10,3 540/th, suositusten mukainen 600, jos yksi koulu, vähemmän kun on useampi. Kouluterveyden-
huollon laatusuositus (2004). STM, Kuntaliitto. Oppaita 8 STM 
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Koululääkäri, peruskoulu     0,85 5500 oppilasta, suosituksen mukainen 
resurssitarve 2,6. (resurssiin laskettu 
vain kouluissa tehty lääkärityö, ei mahd. 
jatkotutkimusaikaa) 

2 100, Kouluterveydenhuollon laatusuositus (2004). STM, Kunta-
liitto. Oppaita 8 STM 

Koulupsykologi 5 3 8 Suomi: 1017 esi- ja perusopetus, 1359 
toinen aste, ruotsi: 919 ja 926 

600–800 THL:n ja psykologiliiton suositus 

Koulukuraattori 8 5 13 Suomi: 732 esi- ja perusopetus, 678 toi-
nen aste, ruotsi: 609 ja 463 

600, Talentian suositus 

Opiskeluterveydenhuollon terv.hoitaja (Oppilasmäärät lu-
kiot, amo, Amk) 

    5,2 Suositusten mukainen  600–800, lukiot ja amo, Opiskelijaterveydenhuollon opas (2006). 
Julkaisuja 12 STM. 
800–1000 amk 

Opiskeluterveydenhuollon lääkäri, huom. Tiedot lukuvuo-
delta 2013–2014 

    0,24 N. 3500 opiskelijaa. Suositusten mukai-
nen resurssitarve 1,1 (resurssiin las-
kettu vain oppilaitoksissa tehty lääkäri-
työ, ei mahd. jatkotutkimusaikaa) 

2500–3000, Opiskelijaterveydenhuollon opas (2006). Julkaisuja 
12 STM 

Nuorisotyöntekijä     21 (+ 2 hallinnollista työntekijää) Ei suosituksia 

Lapsiperheiden sosiaalityön sosiaalityöntekijä 
 

  14 444 asiakkuutta + 455 selvitystä, las-
tensuojelun asiakkuudessa noin 50 
asiakasta/työntekijä 

 40 Talentian suositus 

Lapsiperhetyön sos.ohjaaja + Aikuissos.työn lapsiperh. 
sos.ohjaajat 

    4 72 jälkihuoltoa + 446 kotitaloutta 30–50 asiakasta riippuen työmäärästä Talentia 

Aikuissosiaalityön nuorten alle 29-v työntekijät: sosiaali-
työntekijät, sos.ohjaajat 

    3 579 asiakasta alle 29 vuotta 2015 30–50 asiakasta riippuen työmäärästä Talentia 

Lapsiperheiden sosiaalityön perhetyöntekijät      6 Vuonna 2015 68 lasta 15 perhettä/ Talentia 

Vammaispalveluiden sosiaaliohjaaja   1 Asiakkaana 60 lapsiperhettä Ei suosituksia 

Perheasioiden työryhmä (Lastenvalvojat + sosiaalityönte-
kijät) 

    3 Vahvistettuja isyyksiä (228) elatussopi-
muksia (351), lapsen huoltoon, tapaa-
misoikeuteen ja asumiseen liittyvät so-
pimukset 365  

Ei suosituksia 

Sosiaaliohjaaja poliisilaitoksella     1   Itä-uudenmaan yhteinen 

Lasten tutkimus- ja kuntoutustyöryhmä: psykologi 1, toim-
ter 1,6, puhter ruots 0,5, suom 3 

    6,1   Ei suosituksia 

Perheneuvola     7   1 työpari (sos.tt., psykologi,)/10.000 asukasta, Kasvatus- ja per-
heneuvontaliiton suositus 

Nuorten työpajat     11   Ei suosituksia 

Määräaikaiset hanketyöntekijät            
Iloa vanhemmuuteen-hanke     1     
Koulutuksellinen tasa-arvohanke: school coutsit 1+1, ku-
raattori 1 su, ohjaajat 3+2, 

5 3 8     

 
Taulukko 5. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin henkilöstövoimavarat 2015 ja vertailu valtakunnallisiin suosituksiin
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3 Lasten ja nuorten palveluja ohjaavat  
strategiat, arvot ja lait 

 

Vaikuttavilla, laadukkailla ja oikea-aikaisilla peruspalveluilla voidaan ennaltaehkäistä ongelmien syntyä ja 
vähentää erityispalvelujen käyttöä. Hyvin toimivat peruspalvelut muodostavat kuntalaisten palvelujen yti-
men. Erityispalveluilla tuetaan yksilöiden selviytymistä silloin kun peruspalvelut eivät riitä. Tämä edellyt-
tää eri palveluiden, resurssien sekä osaamisen yhteistarkastelua.  

3.1 Kaupungin strategia ja palveluja ohjaavat arvot  

Porvoon kaupunkistrategia 2013–2017 kiteytyy neljään strategiseen päämäärään: talouden tervehdyttä-
miseen, asukkaiden hyvinvointierojen kaventamiseen, osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen sekä 
kaupungin kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen varmistamiseen. Strategisten päämäärien avulla halu-
taan edistää asukkaiden, yritysten ja ympäristön hyvinvointia.  

Strategian mukaan tavoitteena on siirtää lapsille, nuorille ja lapsiperheille suunnattujen palveluiden pai-
nopistettä ennaltaehkäiseviin ja kevyempiin palveluihin ja tukea heitä arjen kasvu- ja kehitysympäris-
töissä. Palvelut kootaan kuntalaisen näkökulmasta saumattomiksi palveluketjuiksi lisäämällä eri toimijoi-
den ja osaajien yhteistyötä.  

Hyvinvointia edistetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden osallisuutta vahvistamalla. 

3.2 Muut viiteasiakirjat 

Valtakunnallisia asiakirjoja 
• Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma, Lanuke 2012–2015  
• Lastensuojelun laatusuositus STM, julkaisu 2014:4  
• Perusopetuksen laatukriteerit 2012, OKM, julkaisu 2012:29 
• Toimiva lastensuojelu, Toteuttamissuunnitelma vuosille 2014–2019  
• Varhaiskasvatuksen ”Ilo kasvaa liikkuen” liikkumis- ja hyvinvointiohjelma 

 Paikalliset asiakirjat, katso Porvoo.fi: Strategiat, ohjelmat ja hankkeet  
• Asuntopoliittinen ohjelma 2013–2018 
• Hyvinvointikertomus 2013 ja siihen liittyvät vuosittaiset toimintaraportit ja vuosisuunnitelmat 
• Itäisen Uudenmaan turvallisuussuunnitelma (2015) 
• Kulttuurikasvatussuunnitelma (2016) 
• Nuorisotakuu Porvoossa -selvitys (2013) ja siihen liittyvät vuosiraportit 
• Porvoon kaupungin työllisyysohjelma 2015–2017 
• Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, valmistuu 2016 
• Ruokailun ja ravitsemuksen linjaukset Porvoon kaupungin päivähoidossa, peruskoulussa ja luki-

ossa (2014)  

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/OKM06.pdf?lang=fi
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3488-7
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/okm29.pdf?lang=fi
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3496-2
http://www.sport.fi/varhaiskasvatus/liikkumis-ja-hyvinvointiohjelma-ilo-kasvaa-liikkuen/ohjelman-kuvaus
http://www.porvoo.fi/strategia-ohjelmat-ja-hankkeet
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3.3 Keskeiset lait ja asetukset 

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 terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia, 
tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia kunnallisessa terveydenhuollossa. 

Lastensuojelulaki 417/2007

• Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja 
monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lapsen oikeuksien turvaaminen on koko yhteiskuntaa ja siis 
myös koko kuntakonsernia koskeva tehtävä. Lastensuojelu määritellään laissa laajasti: Vastuu lapsen hyvinvoinnista 
on ensisijaisesti lapsen vanhemmilla ja huoltajilla. Kunnan on tuettava vanhempia lapsen kasvatuksessa. 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, 1287/2013

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

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

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014

• Uusi sosiaalihuoltolaki on tullut voimaan 1.4.2015. Lain tarkoituksena on mm edistää ja ylläpitää hyvivontia ja 
sosiaalista tutvalisuutta, vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta. Lisäksi tarkoituksena on turvata yhdenvertaiset, 
tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut. Keskiössä on asiakaskeskeisyys ja asiakkaan oikeudet sekä 
viranomaisten välinen yhteistyö. Sosiaalihuoltolain tarkoituksena on vahvistaa peruspalveluja ja vähentää sitä kautta 
korjaavien toimenpiteiden tarvetta.  Sosiaalipalveluja on tavoitteena järjestää jo peruspalveluiden yhteydessä, jolloin 
avun hakeminen ja saaminen helpottuu.

• Lisäksi uuden lain myötä on tehostettu viranomaisyhteistyötä, kun laki määrittelee myös muille viranomaisille 
velvollisuuksia osallistua sosiaalihuollon asiakastyöskentelyyn. Sosiaalihuoltoa tarjotaan tuen tarpeisiin niitä vastaavin 
palveluin. Yhteen tuen tarpeeseen eli asikkaan ongelmaan voidaan vastata useammallakin palvelulla ja tavoitteena on, 
että asikas voi saada tarvitsemansa avun ”yhdeltä luukulta”, kun sosiaalihuollon yhteinen asiakasprosessi toimii 
kunnolla. 

• Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ovat asakkaalle 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 tunnettuja palveluja on siirretty sosiaalihuoltolakiin ja niitä voi saada ilman lastensuojelun asiakkuutta. On 
tärkeä mieltää lastensuojelu tarkoittamaan juuri lastensuojelun avohuoltoa ja sijaishuoltoa, kun lapsiperheet saavat 
muita palveluja ensisijaisesti lapsiperheiden sosiaalityön ja perhepalveluiden kautta.

Terveydenhuoltolaki 1326/2010

• Terveydenhuollon palveluita säädellään Terveydenhuoltolaissa. Lain tarkoiteuksena 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 potilasturvallisuutta;
• vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä; sekä
• vahvistaa perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä ja parantaa terveydenhuollon toimijoiden, kunnan eri toimialojen 
välistä sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisessä

Varhaiskasvatuslaki 36/1973, viimeiset muutokset 108/2016

• Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon 
muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. 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. 
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4 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen  
ja kasvuympäristön kehittäminen  

Lapsi tarvitsee tasapainoiseen kasvuun ja kehitykseen rakkautta, hoivaa, turvaa, tunteiden jakamista, 
oppimista, vapaa-aikaa, leikkiä, sääntöjä ja rajoja. Lapsen tarpeiden huomioonottaminen vaatii puoles-
taan aikuisilta läsnäoloa ja aikaa, joita ei voi korvata millään muulla. Lapsen hyvään kasvuympäristöön 
kuuluu aikuisen läsnäolon mukanaan tuoma turvallisuus. 

Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lapsen vanhem-
man ja muun huoltajan tulee turvata lapselle tasapainoinen kehitys.Lasten ja perheiden kanssa toimivien 
viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan 
perheelle tarpeellista apua riittävän varhain. (Lastensuojelulaki, 2 §). 

4.1 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen 
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen on kirjattu strategisiin tavoitteisiin. Peruspal-
veluiden ohella tavoitetta toteutetaan alueellisin ja monialaisin toimintamallein. Iloa vanhemmuuteen 
hankkeen ja nuorten Ohjaamotoiminnan lisäksi on meneillään erilaisia kehittämisen kokonaisuuksia mm. 
nuorisotakuuhanke, koulutuksellinen tasa-arvohanke ja perhetyökokonaisuuden uudistaminen.  

Terveysliikuntaa edistetään parhaiten tukemalla lapsen ja nuoren mahdollisuuksia toteuttaa liikunnallista 
elämäntapaa yhteistyössä eri kasvu- ja kehitysympäristöissä toimivien tahojen kanssa. Harrastusten ja 
liikuntapaikkojen ohella arkisissa tilanteissa tapahtuva liikkuminen ja liikuttaminen edistävät myönteistä 
ja aktiivista asennetta liikuntaa kohtaan. Myönteiset liikuntakokemukset vahvistavat lasten ja nuorten so-
siaalisia suhteita ja terveyttä. Lähiliikuntapaikkoja on viime vuosina valmistunut useille asuinalueille.  

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Porvoon kaupungin Liikuntaa ja kulttuuria elämään, LiiKu -
toiminnalle 150 000 euron rahoituksen vuosille 2016–2018. LiiKu -toiminnan tavoitteena on kannustaa 
hyvinvointia edistäviin elämäntapoihin madaltamalla kynnystä liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen. So-
siaali- ja terveystoimen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden yhteistyökumppaneina hankkeen toteu-
tuksessa ovat paikalliset järjestöt, seurat ja yritykset. Toiminnan kohderyhmänä ovat erityisesti pitkäai-
kaistyöttömät ja vähävaraiset lapsiperheet.  

4.1.1 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut 
Porvoolaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden käytössä olevan palvelujärjestelmän nykytila on koottu 
alla olevaan taulukkoon. Palvelut on ryhmitelty kolmiportaisen mallin mukaisesti peruspalveluihin, koh-
dennettuihin palveluihin ja erityispalveluihin.  

• Peruspalveluja ovat sellaiset palvelut, jotka koskevat kaikkia porvoolaisia lapsia, nuoria ja heidän 
perheitään.  

• Kohdennettuihin palveluihin luetaan sellaiset palvelut, joiden avulla voidaan tukea lasta, nuorta ja 
hänen perhettään silloin kun peruspalvelut eivät ole riittäviä. Kohdennetut palvelut liittyvät kasva-
neeseen huoleen lapsen tai nuoren terveydestä, kasvusta, kehityksestä tai oppimisesta. Huolen 
voi ilmaista lapsi tai nuori itse, hänen perheensä tai peruspalveluissa työskentelevät.  

• Erityispalvelut liittyvät lapsen tai nuoren terveyteen ja hyvinvointiin liittyvään erityiseen huoleen tai 
uhkaan tai siihen, ettei lapsen tai nuoren lähtökohta huomioiden kyetä muilla tuen muodoilla tuke-
maan terveyttä, kasvua, kehitystä tai oppimista.  

Taulukon neljänteen kokonaisuuteen on koottu hyvinvointia ylläpitävät ja tukevat kolmannen sektorin tar-
joamat palvelut. 

Helsingin Ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin palveluiden osalta on tärkeää muistaa, että vaikka synnytys-
toiminta siirtyy HYKS-alueelle vuoden 2017 alusta lähtien, säilyvät äitiys- ja gynekologian poliklini-
kat, lasten erikoissairaanhoidon yksikkö sekä molempien erikoisalojen päiväaikainen päivystys edel-
leen Porvoon sairaalassa.  
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Lasta odottavan perheen palvelut 
Peruspalvelut Kohdennetut palvelut  Erityispalvelut Muu tuki 

Terveyspalvelut 
• äitiysneuvola 
• avoterveydenhuolto  

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 
• liikuntapalvelut, musiikkiopisto 

 

Helsingin Ja Uudenmaan sairaanhoito-
piiri 

• äitiyspoliklinikka 
• antenataaliosasto 
• synnytysosasto 
• synnyttäneiden vuodeosasto 

Sosiaali- ja perhepalvelut 
• sosiaaliohjaus ja sosiaalityö 
• toimeentulotuki 

Kansaneläkelaitos 
• erilaiset sosiaalietuudet 

Helsingin Ja Uudenmaan sairaanhoito-
piiri 

• lastenpsykiatrian poliklinikka, 
vauvaperhetyöryhmä 

• psykiatrian poliklinikka 
• vastasyntyneiden teho-osasto 

Sosiaali- ja perhepalvelut 
• ennakollinen lastensuojelutyö 

Porvoon seurakuntayhtymä  
• parisuhdetyö 
• perheasiain neuvottelukeskus 

Vauvaikäisten ja alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä palvelut 
Peruspalvelut Kohdennetut palvelut  Erityispalvelut Muu tuki 

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 
• kaupungin kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- 

ja nuorisopalvelut 
• musiikkiopisto ja taidekoulu 

Esiopetus 
Yhteisöllinen oppilashuoltotyö esikouluikäisille 
Varhaiskasvatuspalvelut 

• lakisääteinen kotihoidon tuki 
• kunnalliset päiväkodit  
• kunnallinen perhepäivähoito 
• yksityiset päiväkodit ja perhepäivähoito   

- palveluseteli ja yksityisen hoidon tuki  
• avoimet varhaiskasvatuspalvelut: ker-

hot, perhepuistot, perhekahvilat, van-
hempainryhmät 

Helsingin Ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 
• synnytysvastaanotto 
• synnytysosasto 
• synnyttäneiden vuodeosasto  
• lasten osasto 

Terveyspalvelut 
• lastenneuvolat  
• avoterveydenhoito 
• suun terveydenhuolto 
• kiireellinen vastaanotto  

 Tilapalvelut 
• leikkipuistot, puistot 

Liikuntapalvelut 
• lähiliikuntapaikat  

Yksilökohtainen oppilashuoltotyö esikou-
lulaisille 
Varhaiskasvatuspalvelut 

• varhaiserityiskasvatus  
Sosiaali- ja perhepalvelut 

• sosiaaliohjaus ja sosiaalityö 
• sosiaalihuoltolain mukaiset pal-

velut 
• toimeentulotuki 
• perheneuvola 
• maahanmuuttajapalvelut 
• eroperheiden palvelut 

Neuvolan perhetyö 
Terveyspalvelut 

• depressiohoitajat 
• puhe- ja toimintaterapiapalvelut 
• psykologi- ja fysioterapiapalve-

lut 
• ravitsemusterapia 
• oikomishoito 

Helsingin Ja Uudenmaan sairaanhoito-
piiri 

• päivystys 
Kansaneläkelaitos 

• erilaiset sosiaalietuudet 

Sosiaali- ja perhepalvelut 
• lastensuojelun avopalvelut 
• lastensuojelu sijaishuolto 
• lastensuojelun laitospalvelut 
• tehostettu perhetyö 

Vammaispalvelut 
Helsingin Ja Uudenmaan sairaanhoito-
piiri 

• lastenpsykiatrian poliklinikka 
• lastentautien poliklinikka ja vuo-

deosasto 

Porvoon Seurakuntayhtymä 
• kaste 
• muistamiset 
• pyhäkoulutyö 
• perhekerhot 
• päiväkerhotoiminta  

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt: 
• vertaisryhmät 
• asiantuntijapalvelut  

MLL 
• perhekahvila  
• tilapäinen lastenhoitajatoiminta 
• perhekummitoiminta 
• tempaukset  

Folkhälsan 
• avoin päiväkoti 

Nuoriso-, kulttuuri- Ja liikuntajärjestöt, 
kyläyhdistykset 

• harrastetoiminta 
 

http://www.porvoo.fi/terveyspalvelut
http://www.porvoo.fi/aitiysneuvola
http://www.porvoo.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aikapalvelut
http://www.porvoo.fi/liikunta-ja-ulkoilu
http://www.porvoo.fi/porvoonseudun-musiikkiopisto
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/Sivut/default.aspx
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/Sivut/default.aspx
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/porvoon-sairaala-poliklinikat/aitiyspoliklinikka/Sivut/default.aspx
http://www.porvoo.fi/sosiaali-ja-perhepalvelut
http://www.porvoo.fi/sosiaalityo
http://www.porvoo.fi/toimeentulotuki
http://www.kela.fi/palvelupisteen-haku
http://www.kela.fi/lapsiperheet
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/Sivut/default.aspx
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/Sivut/default.aspx
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/porvoon-sairaala-poliklinikat/lastenpsykiatrian-poliklinikka/Sivut/default.aspx
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/porvoon-sairaala-poliklinikat/psykiatrian-poliklinikka/Sivut/default.aspx
http://www.porvoo.fi/sosiaali-ja-perhepalvelut
http://www.porvoo.fi/lastensuojelu
https://www.porvoonseurakunta.fi/
https://www.porvoonseurakunta.fi/tukea-ja-apua/parisuhdeongelmia/
https://www.porvoonseurakunnat.fi/palvelumme/perheasiain-neuvottelukeskus/
http://www.porvoo.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aikapalvelut
http://www.porvoo.fi/kirjasto
http://www.porvoo.fi/kulttuuri
http://www.porvoo.fi/liikunta-ja-ulkoilu
http://www.porvoo.fi/nuoret
http://www.porvoo.fi/porvoonseudun-musiikkiopisto
http://www.porvoo.fi/taidekoulu
http://www.porvoo.fi/esiopetus-1
http://www.porvoo.fi/varhaiskasvatuspalvelut
http://www.porvoo.fi/lastenhoidon-tuet
http://www.porvoo.fi/paivakodit
http://www.porvoo.fi/perhepaivahoito-1
http://www.porvoo.fi/paivakodit
http://www.porvoo.fi/yksityinen-perhepaivahoito
http://www.porvoo.fi/paivakotihoidon-palveluseteli
http://www.porvoo.fi/yksityisen-hoidon-tuki
http://www.porvoo.fi/kerhot
http://www.porvoo.fi/kerhot
http://www.porvoo.fi/perhekahvilat-ja-puistot
http://www.porvoo.fi/perhekahvilat-ja-puistot
http://www.porvoo.fi/perhekahvilat-ja-puistot
http://www.porvoo.fi/vanhempainryhma-familissa
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/Sivut/default.aspx
http://www.porvoo.fi/terveyspalvelut
http://www.porvoo.fi/lastenneuvola
http://www.porvoo.fi/hammashoito
http://www.porvoo.fi/terveysasemat-ja-ajanvaraus
http://www.porvoo.fi/puistot
http://www.porvoo.fi/liikunta-ja-ulkoilu
http://www.porvoo.fi/lahiliikuntapaikat
http://www.porvoo.fi/varhaiskasvatuspalvelut
http://www.porvoo.fi/lapsen-ja-perheen-tukeminen
http://www.porvoo.fi/sosiaali-ja-perhepalvelut
http://www.porvoo.fi/sosiaalityo
http://www.porvoo.fi/toimeentulotuki
http://www.porvoo.fi/perheneuvola
http://www.porvoo.fi/maahanmuuttajat
http://www.porvoo.fi/parisuhteen-ongelmat-ja-ero-lapsiperheessa
http://www.porvoo.fi/neuvolan-perhetyo
http://www.porvoo.fi/terveyspalvelut
http://www.porvoo.fi/depressiohoitajat
http://www.porvoo.fi/puheterapia
http://www.porvoo.fi/toimintaterapia
http://www.porvoo.fi/lasten-psykologi
http://www.porvoo.fi/fysioterapia-1
http://www.porvoo.fi/fysioterapia-1
http://www.porvoo.fi/ravitsemusterapia
http://www.porvoo.fi/oikomishoito
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/Sivut/default.aspx
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/Sivut/default.aspx
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/paivystys-ja-ensihoito/paivystys/Sivut/default.aspx
http://www.kela.fi/palvelupisteen-haku
http://www.kela.fi/lapsiperheet
http://www.porvoo.fi/sosiaali-ja-perhepalvelut
http://www.porvoo.fi/lastensuojelu
http://www.porvoo.fi/lastensuojelu
http://www.porvoo.fi/vammaispalvelut
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/Sivut/default.aspx
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/Sivut/default.aspx
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/porvoon-sairaala-poliklinikat/lastenpsykiatrian-poliklinikka/Sivut/default.aspx
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/porvoon-sairaala-poliklinikat/lastentautien-poliklinikka/Sivut/default.aspx
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/porvoon-sairaala-poliklinikat/lastentautien-poliklinikka/Sivut/default.aspx
https://www.porvoonseurakunta.fi/
https://www.porvoonseurakunta.fi/pyhat-juhlat/kaste/
https://www.porvoonseurakunta.fi/toiminta/alle-kouluikaiset/pyhakoulu/
https://www.porvoonseurakunta.fi/toiminta/alle-kouluikaiset/paivakerho/
http://www.porvoo.fi/vertaistoiminta
http://uusiporvoo.mll.fi/
http://uusiporvoo.mll.fi/toiminta/perhekahvilat/
http://uusiporvoo.mll.fi/tukena-arjessa/tilapainen-lastenhoitoapu/
http://uusiporvoo.mll.fi/tukena-arjessa/perhekummit/
http://www.folkhalsan.fi/startsida/Om-oss/Foreningar/Foreningar-i-Nyland/Folkhalsan-i-Borga-socken-och-stad-rf/
http://www.folkhalsan.fi/sv/startsida/Data/Regioner/Nyland/Borga/Aktiviteter/Familjecafeer/Folkhalsans-oppna-daghem-i-Borga/
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Peruskouluikäisten lasten ja heidän perheidensä palvelut       /katso myös Koppari.fi/Porvoo 
Peruspalvelut Kohdennetut palvelut  Erityispalvelut Muu tuki 

Sivistystoimi 
• perusopetus 
• kaupungin kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- 

ja nuorisopalvelut 
• koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 
• koulujen kerhotoiminta 
• taiteen perusopetus  
• yhteisöllinen oppilashuoltotyö 

Sosiaali- ja perhepalvelut 
• ennaltaehkäisevä päihdetyö 

Terveyspalvelut 
• kouluterveydenhuolto 
• avoterveydenhoito 
• ilta- ja viikonloppupäivystys 
• suun terveydenhuolto 

Helsingin Ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 
• ilta-, viikonloppu- ja yöpäivystys 

Sivistystoimi 
• opinto-ohjaajat 
• Oppilashuoltopalvelut 

Sosiaali- ja perhepalvelut 
• sosiaaliohjaus ja sosiaalityö 
• sosiaalihuoltolain mukaiset pal-

velut 
• toimeentulotuki 
• perheneuvola  
• maahanmuuttajapalvelut 
• eroperheiden palvelut 
• ennaltaehkäisevä päihdetyö 

Terveyspalvelut 
• perheiden psykologipalvelut  

Sosiaali- ja perhepalvelut 
• lastensuojelun avopalvelut 
• lastensuojelun sijaishuolto 
• lastensuojelun laitospalvelut 
• tehostettu perhetyö 
• sosiaalipäivystys 
• turvakoti 
• poliisilaitoksen sosiaaliohjaaja 
• päihdepalvelut 

Terveyspalvelut 
• puhe- ja toimintaterapiapalvelut 

Vammaispalvelut 
Helsingin Ja Uudenmaan sairaanhoito-
piiri 

• lastenpsykiatrian poliklinikka 
(alle 13-vuotiaat) 

• nuorisopsykiatrian poliklinikka 
(13 vuotta täyttäneet) 

Porvoon seurakuntayhtymä 
• iltapäiväkerhotoiminta 
• varhaisnuorisotyö 
• nuorisotyö  

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt 
• vertaisryhmät 
• asiantuntijapalvelut  

Nuoriso-, kulttuuri- ja 
liikuntajärjestöt: 

• harrastetoiminta  
Taiteen perusopetusta tarjoavat kaupun-
gin ulkopuoliset toimijat  
Muut kolmannen sektorin toimijat    

• iltapäiväkerhotoiminta 
• harrastus- ja osallistumismah-

dollisuuksien tarjoaminen  

Peruskoulun päättäneiden nuorten palvelut                    /katso myös Koppari.fi/Porvoo 
Peruspalvelut Kohdennetut palvelut  Erityispalvelut Muu tuki 

Sivistystoimi 
• lukio-opetus 
• kaupungin kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- 

ja nuorisopalvelut 
• yhteisöllinen opiskelijahuoltotyö 

Terveyspalvelut 
• opiskelijaterveydenhuolto 
• avoterveydenhoito 
• ilta- ja viikonloppupäivystys 
• suun terveydenhuolto 

Helsingin Ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 
• ilta-, viikonloppu- ja yöpäivystys 

Sivistystoimi 
• opinto-ohjaajat 
• opiskelijahuoltopalvelut 

Sosiaali- ja perhepalvelut 
• sosiaaliohjaus ja sosiaalityö 
• sosiaalihuoltolain mukaiset pal-

velut 
• toimeentulotuki 
• perheneuvola 
• maahanmuuttajapalvelut 
• eroperheiden palvelut 
• ennaltaehkäisevä päihdetyö 

Terveyspalvelut 
• perheiden psykologipalvelut  

Sosiaali- ja perhepalvelut 
• lastensuojelun avopalvelut 
• lastensuojelu sijaishuolto 
• lastensuojelun laitospalvelut 
• tehostettu perhetyö 
• lastensuojelun jälkihuolto 
• sosiaalipäivystys 
• poliisilaitoksen sosiaaliohjaaja  
• turvakoti 
• päihdepalvelut 
• nuorten työpajat 

Terveyspalvelut 
• puhe- ja toimintaterapiapalvelut 
• nuorisopsykiatrian poliklinikka 

(13 vuotta täyttäneet) 
• psykiatrian poliklinikka (18 

vuotta täyttäneet) 
Vammaispalvelut 
 

Porvoon seurakuntayhtymä 
• nuorisotyö  
• diakoniatyö 

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt 
• vertaisryhmät 
• asiantuntijapalvelut  

Nuoriso-, kulttuuri- ja 
liikuntajärjestöt: 

• harrastetoiminta  
Taiteen perusopetusta tarjoavat kaupun-
gin ulkopuoliset toimijat  
Muut kolmannen sektorin toimijat    

• harrastus- ja osallistumismah-
dollisuuksien tarjoaminen  

Taulukko 6. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Porvoossa 1.9.2016 

http://www.koppari.fi/porvoo/
http://www.porvoo.fi/sivistystoimi
http://www.porvoo.fi/perusopetus
http://www.porvoo.fi/kirjasto
http://www.porvoo.fi/kulttuuri
http://www.porvoo.fi/liikunta-ja-ulkoilu
http://www.porvoo.fi/nuoret
http://www.porvoo.fi/koulujen-kerhot-ja-iltapaivatoiminta
http://www.porvoo.fi/koulujen-kerhot-ja-iltapaivatoiminta
http://www.porvoo.fi/muu-koulutus_taiteen-perusopetus
http://www.porvoo.fi/opiskeluhuolto
http://www.porvoo.fi/sosiaali-ja-perhepalvelut
http://www.porvoo.fi/mielenterveys-ja-paihteet
http://www.porvoo.fi/terveyspalvelut
http://www.porvoo.fi/kouluterveydenhuolto
http://www.porvoo.fi/terveysasemat-ja-ajanvaraus
http://www.porvoo.fi/hammashoito
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/Sivut/default.aspx
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/paivystys-ja-ensihoito/paivystys/Sivut/default.aspx
http://www.porvoo.fi/sivistystoimi
http://www.porvoo.fi/opiskeluhuolto
http://www.porvoo.fi/sosiaali-ja-perhepalvelut
http://www.porvoo.fi/sosiaalityo
http://www.porvoo.fi/toimeentulotuki
http://www.porvoo.fi/perheneuvola
http://www.porvoo.fi/maahanmuuttajat
http://www.porvoo.fi/parisuhteen-ongelmat-ja-ero-lapsiperheessa
http://www.porvoo.fi/mielenterveys-ja-paihteet
http://www.porvoo.fi/terveyspalvelut
http://www.porvoo.fi/sosiaali-ja-perhepalvelut
http://www.porvoo.fi/lastensuojelu
http://www.porvoo.fi/lastensuojelu
http://www.porvoo.fi/sosiaalipaivystys
http://www.porvoo.fi/turvakoti
http://www.porvoo.fi/poliisilaitoksen-sosiaaliohjaaja
http://www.porvoo.fi/nuorten-ja-aikuisten-paihdeklinikka-1
http://www.porvoo.fi/terveyspalvelut
http://www.porvoo.fi/puheterapia
http://www.porvoo.fi/toimintaterapia
http://www.porvoo.fi/vammaispalvelut
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/Sivut/default.aspx
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/Sivut/default.aspx
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/porvoon-sairaala-poliklinikat/lastenpsykiatrian-poliklinikka/Sivut/default.aspx
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/porvoon-sairaala-poliklinikat/lastenpsykiatrian-poliklinikka/Sivut/default.aspx
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/porvoon-sairaala-poliklinikat/nuorisopsykiatrian-poliklinikka/Sivut/default.aspx
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/porvoon-sairaala-poliklinikat/nuorisopsykiatrian-poliklinikka/Sivut/default.aspx
https://www.porvoonseurakunta.fi/
https://www.porvoonseurakunta.fi/toiminta/kouluikaiset/kerhotoimintaa-koululaisille/
http://www.porvoo.fi/vertaistoiminta
http://www.porvoo.fi/yhdistykset-ja-jarjestot
http://www.porvoo.fi/muu-koulutus_taiteen-perusopetus
http://www.porvoo.fi/muu-koulutus_taiteen-perusopetus
http://www.koppari.fi/porvoo/
http://www.porvoo.fi/sivistystoimi
http://www.porvoo.fi/lukio
http://www.porvoo.fi/kirjasto
http://www.porvoo.fi/kulttuuri
http://www.porvoo.fi/liikunta-ja-ulkoilu
http://www.porvoo.fi/nuoret
http://www.porvoo.fi/opiskeluhuolto
http://www.porvoo.fi/terveyspalvelut
http://www.porvoo.fi/opiskelijaterveydenhuolto
http://www.porvoo.fi/terveysasemat-ja-ajanvaraus
http://www.porvoo.fi/hammashoito
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/Sivut/default.aspx
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/paivystys-ja-ensihoito/paivystys/Sivut/default.aspx
http://www.porvoo.fi/sivistystoimi
http://www.porvoo.fi/opiskeluhuolto
http://www.porvoo.fi/sosiaali-ja-perhepalvelut
http://www.porvoo.fi/sosiaalityo
http://www.porvoo.fi/toimeentulotuki
http://www.porvoo.fi/perheneuvola
http://www.porvoo.fi/maahanmuuttajat
http://www.porvoo.fi/parisuhteen-ongelmat-ja-ero-lapsiperheessa
http://www.porvoo.fi/mielenterveys-ja-paihteet
http://www.porvoo.fi/terveyspalvelut
http://www.porvoo.fi/sosiaali-ja-perhepalvelut
http://www.porvoo.fi/lastensuojelu
http://www.porvoo.fi/lastensuojelu
http://www.porvoo.fi/sosiaalipaivystys
http://www.porvoo.fi/poliisilaitoksen-sosiaaliohjaaja
http://www.porvoo.fi/turvakoti
http://www.porvoo.fi/nuorten-ja-aikuisten-paihdeklinikka-1
http://www.porvoo.fi/tyopajat
http://www.porvoo.fi/terveyspalvelut
http://www.porvoo.fi/puheterapia
http://www.porvoo.fi/toimintaterapia
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/porvoon-sairaala-poliklinikat/nuorisopsykiatrian-poliklinikka/Sivut/default.aspx
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/porvoon-sairaala-poliklinikat/nuorisopsykiatrian-poliklinikka/Sivut/default.aspx
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/porvoon-sairaala-poliklinikat/psykiatrian-poliklinikka/Sivut/default.aspx
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sairaala/porvoon-sairaala-poliklinikat/psykiatrian-poliklinikka/Sivut/default.aspx
http://www.porvoo.fi/vammaispalvelut
https://www.porvoonseurakunta.fi/
https://www.porvoonseurakunta.fi/toiminta/nuoret/nuoret/
https://www.porvoonseurakunta.fi/tukea-ja-apua/diakonia/
http://www.porvoo.fi/vertaistoiminta
http://www.porvoo.fi/yhdistykset-ja-jarjestot
http://www.porvoo.fi/muu-koulutus_taiteen-perusopetus
http://www.porvoo.fi/muu-koulutus_taiteen-perusopetus
http://www.porvoo.fi/yhdistykset-ja-jarjestot
http://www.porvoo.fi/yhdistykset-ja-jarjestot
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4.1.2 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraaminen 

Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan eri toimialojen yhteistyössä toteuttamaa yksilöön, perheeseen, 
yhteisöihin, väestöön ja näiden elinympäristöihin kohdistuvaa sosiaalista hyvinvointia, terveyttä, tur-
vallisuutta ja osallisuutta tukevaa ja lisäävää sekä köyhyyttä, syrjäytymistä ja muita sosiaalisia haittoja 
ehkäisevää ja vähentävää toimintaa sekä suunnitelmallista voimavarojen kohdentamista hyvinvointia 
edistävällä tavalla. (STM 2012) 

Lasten ja nuorten hyvinvointityön koordinointia, kehittämistä ja seurantaa varten on Porvooseen 
vuonna 1998 perustettu monialainen lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyvis. Porvoon kaupungin 
kaikki ikäryhmät kattavan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkoston esittely löytyy kaupungin 
verkkosivuilta.  

Kaavio 5. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin monialainen verkosto Porvoossa 

Vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä tarkasteltava hyvinvointikertomus on seurantajärjes-
telmä, jossa kootaan väestö- ja asiakkuustietoja sekä kouluterveyskyselyn, asiakaskyselyiden ja Tea-
viisarin tietoja. Porvoo on ollut mukana Kouluterveyskyselyssä vuodesta1996. Vuoden 2013 kyselyyn 
osallistuivat kaikki perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitokset. Tämän kyselyn pohjalta ovat oppi-
laitokset tehneet ansiokasta kehittämistyötä. Valitettavasti vuoden 2015 kyselyn teknisten ongelmien 
vuoksi meillä on tästä kyselystä käytettävissämme vain muutamien koulujen ja oppilaitoksien tulokset, 
kuntakohtaisia tuloksia ei siis ole tästä uudesta kyselystä saatavissa. Koulutuspalveluissa on laatu-
työstä jo vuosien kokemus ja siellä tehdään säännöllisesti 5- ja 8-luokkalaisille hyvinvointiprofiili -ky-
sely. Yksittäisen lapsen ja perheen hyvinvointia seurataan mm. neuvola- ja kouluterveydenhuollon tar-
kastusten yhteydessä, varhaiskasvatussuunnitelmissa ja erilaisissa asiakassuunnitelmissa. Näitä tie-
toja ei kuitenkaan tarkastella ja analysoida systemaattisesti. 

http://www.porvoo.fi/library/files/5788b637ed6b97031e001286/terveyden_ja_hyvinvoinnin_verkosto_24.2.2016.pdf
http://www.porvoo.fi/library/files/5788b637ed6b97031e001286/terveyden_ja_hyvinvoinnin_verkosto_24.2.2016.pdf
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4.2 Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen 

Lasten ja nuorten osallistumista heille tärkeiden asioiden käsittelyyn ja kuulluksi tulemista heitä koske-
vien asioiden valmistelussa on viimeisten vuosien aikana edistetty myös lainsäädännön kautta. Koulu-
jen uusi opetussuunnitelma, OPS 2016, korostaa nuorten osallisuutta, uutena osa-alueena on nos-
tettu esiin opetuksen sisältöön vaikuttaminen. Alla on esitelty Porvoossa tällä hetkellä käytössä olevia 
osallistamistapoja:  

 

Oppilaskunnat ja oppilasneuvostot

• Kaikissa peruskouluissa ja suurimmassa osassa toisen asteen oppilaitoksia on hyvin toimiva oppilaskunta. Kaikki 
koulun oppilaat muodostavat oppilaskunnan. Oppilaskunnan hallitus suunnittelee kouluviihtyvyyttä ja me-henkeä 
lisäävää toimintaa. 

Oppilaskunnan hallitusten aluetapaamiset/yhteistyöfoorumit nuorisotiloissa

• Oppilaskuntien hallitukset kokoontuvat vuosittain alueellisiin tapaamisiin. Alueita on viisi. Alueellisissa tapaamisissa 
keskustellaan mm. nuorille suunnattujen palvelujen kehittämistarpeista. Tärkeimmät kehitysideat viedään palveluun 
Nuortenideat.fi, ja kaikkein suosituimmat aiheet otetaan esiin foorumissa ”Kuuluko nuorten ääni?”. Foorumi on nuorten 
ja päättäjien välinen keskustelutilaisuus, johon kutsutaan 2-4 edustajaa jokaisesta Porvoon koulusta ja oppilaitokses-
ta. Tapahtumassa kannustetaan ja opastetaan nuoria vaikuttamaan kotikuntansa asioihin mm. pienryhmätyöskentelyn 
ja verkkotyöskentelyn avulla.

Nuorisovaltuusto

• Porvoon Nuorisovaltuusto on porvoolaisten nuorten oma virallinen vaikuttajaryhmä, jonka tarkoituksena on parantaa 
nuorten mielipiteiden kuuluvuutta ja nuorten asemaa Porvoossa. Nuorisovaltuustolla on edustaja lähes kaikissa 
Porvoon kaupungin lautakunnissa. Porvoon Nuorisovaltuusto järjestää tapahtumia sekä ottaa kantaa ajankohtaisiin 
asioihin mm. aloitteiden ja kannanottojen avulla. Nuorisovaltuusto on toiminut vuodesta 1999 alkaen ja nuorisoval-
tuutettujen toimikausi on kaksi vuotta. Nuorisopalvelut ohjaa ja koordinoi nuorisovaltuuston toimintaa. 

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi 

• Nuortenideat.fi on väline niin paikalliseen kuin valtakunnalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen. On tärkeää, että 
kaikille nuorille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa, osallistua päätöksentekoon ja saada ideansa näkyviksi. Vaikutta-
mispalvelu on osa oikeusministeriön demokratiapalveluita: www.demokratia.fi. Porvoo on ollut mukana kehittämässä 
tätä keväällä 2015 avattua palvelua.Vaikuttamispalvelussa voi kirjoittaa, kommentoida ja kannattaa ideoita. Idean 
kirjoittaja päättää idean eteenpäin viemisestä, organisaatioiden yhteyshenkilöt ovat nuoren tukena.

Nuorten mielipiteiden kuuleminen

• Nuortenideat.fi mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen kyselyiden, gallupien ja keskustelujen avulla. 
Nuortenideat.fi tarjoaa kunnille, kouluille, järjestöille ja muille toimijoille helpon tavan kuulla ja osallistaa nuoria päätök-
sentekoon asuinpaikasta riippumatta. Vaikuttamispalvelu toimii myös demokratiakasvatuksen välineenä. Nuoret ovat 
oman elämänsä asiantuntijoita, joten heidän mielipiteensä ja ajatuksensa on tärkeä saada näkyviksi.

Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen työryhmä

• Lasten ja nuorten osallisuuden, kuulemisen ja vaikuttamisen koordinointia varten on Porvooseen kesällä 2015 nimetty 
oma työryhmänsä. Ryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Sen tehtävät ovat:

• Lasten ja nuorten osallisuussuunnitelman laatiminen ja päivittäminen 
• Nuortenideat.fi – verkkodemokratiapalvelun käyttöönotto ja kehittäminen Porvoossa 
• Vahvistaa nuorten kykyjä, keinoja ja motivaatiota paikallisiin asioihin vaikuttamiseen 
• Demokratiakasvatuksen kehittäminen 
• Nuorten äänestysaktiivisuuteen vaikuttaminen.

Kaupungin osallisuusverkosto

• Kaupungin strategiassa 2013 – 2017 yhtenä päämääränä on asukkaiden osallistumismahdollisuuksien lisääminen. 
Osallisuusverkosto on perustettu edistämään tämän päämäärän toteuttamista ja toimii osallistumisen moottorina joka 
huolehtii hyvien käytäntöjen levittämisestä ja pyrkii saamaan osallistumismahdollisuudet osaksi jokapäiväistä 
toimintaa
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4.2.1 Lapsen näkökulma yhdyskuntasuunnittelussa 

Maankäyttö- ja rakennuslaki, sekä maankäyttö- ja rakennusasetus velvoittavat alueiden maankäyttöä 
ja kaavoitusta suunniteltaessa arvioimaan välittömät ja välilliset vaikutukset tarpeellisissa määrin mm. 
ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön. Maankäytön suunnittelun osana kuuluu aina myös lasten ja 
nuorten olosuhteiden ja tarpeiden huomioiminen. Arvioinnin tekeminen on mahdollista tehdä myös 
yhteistyössä osallisten kanssa. Vaikutuksia arvioidaan mm. liikenneturvallisuuden, leikkipaikkojen, pe-
likenttien, koulujen ja puistojen sijoittumisen sekä lasten ympäristöjen ja koulumatkojen osalta. Uusilla 
asuinalueilla on haasteena järjestää varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut vastaamaan nopeasti kas-
vavaan kysyntään. 

Kaupunkiympäristö rakennetaan viihtyisäksi, turvalliseksi ja korkealuokkaiseksi, mikä mahdollistaa 
lasten ja nuorten itsenäisen liikkumisen niin jalan, pyörällä kuin joukkoliikenteelläkin. Kevyen liiken-
teen väylin toteuttaminen kannustaa lapsia ja nuoria liikkumaan lähiympäristössään niin koulumat-
koilla kuin vapaa-aikoina. Pyörätiet ovatkin tärkein lähiliikuntapaikka.  Katualueiden esteettömyys pal-
velee kaikkia ikäryhmiä, niin lastenvaunujen kanssa liikkuvia kuin pyöräilemään opettelevia lapsiakin.   

Porvoossa on lasten ja nuorten liikenneturvallisuus varsin hyvä noin 14-vuoden ikään asti. Tämän jäl-
keen tilanne muuttuu, ja 15 – 19-vuotiaat joutuvat liikenneonnettomuuksiin selvästi muita ikäryhmiä 
enemmän. Kuntatekniikka seuraa liikenneturvallisuuden toteutumista ja tekee yhteistyötä niin poliisin, 
vanhempainyhdistysten kuin Liikenneturvan ja ELY-keskuksen kanssa. Liikenneympäristön kehittämi-
sestä tiedotetaan myös kaupungin Facebook-sivujen kautta, millä saavutetaan nuorisoa paremmin 
kuin perinteisten medioiden kautta.  

Kokonniemen skeittipuisto on hyvä esimerkki onnistuneesta ulkoliikuntapaikasta, jonka suunnitteluun 
ja toteutukseen osallistui alusta lähtein skeittauksen harrastajia. Puisto on hyvin suosittu ja ahkerassa 
käytössä. Hinthaaran lapset ja nuoret luovuttivat kylän skeittipuiston puolesta adressin Porvoon päät-
täjille vuonna 2012 Kylät kertovat -tilaisuudessa, joka oli osa Porvoon Kylärakenneohjelman laati-
mista.  Unelma skeittipaikasta toteutui jo vuoden 2014 syksyllä, jolloin uusi Hinthaaran skeittipaikka 
avattiin. Lähiliikuntapaikkojen suunnitteluun otetaan mukaan liikuntapaikkojen tulevia käyttäjiä, urhei-
luseuroja, lapsia ja nuoria. Facebook -sivujen ja kaupungin nuorisopalveluiden sekä urheiluseurojen 
kautta tavoitetaan kunkin lähiliikuntapaikan suunnittelusta kiinnostuneita nuoria. Päiväkotien raken-
nushankkeiden valmistelun yhteydessä on kuultu päiväkodin lapsia pihasuunnittelusta.  

Kaavoituksessa käytetään nuoria kiinnostavissa kohteissa muun ohella nettikyselyjä toiveiden ja mie-
lipiteiden kartoittamiseksi. Myös suunnittelukohteen lähikoulun oppilaiden osallistamista suunnitteluun 
on kokeiltu ja sitä jatketaan edelleen. Esimerkiksi Skaftkärrin Kevätniityn suunnitteluun osallistettiin 
Kevätkummun koulun 6-luokkalaisia keväällä 2016. Lapset ja nuoret otetaan mukaan oman lähiympä-
ristön suunnitteluun 

5 Kasvatuksen ja kasvun tukeminen 

5.1 Vanhemmuuden tukeminen  

Kaikilla kunnan viranomaisilla on velvollisuus pyrkiä tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtäväs-
sään. Kasvatuksen tukemisella tarkoitetaan laajasti ottaen kaikkia sellaisia eri viranomaisten yhteis-
työhön perustuvia toimia, joilla pyritään kehittämään lapsiperheiden ja heidän välittömän arkiympäris-
tönsä mahdollisuuksia edistää lasten suotuisaa kasvua ja kehitystä. Lähtökohtaisena periaatteena on, 
että lapsia ja nuoria tuetaan ensisijaisesti heidän luonnollisissa arki- ja kehitysympäristöissään. Jokai-
nen lapsi, nuori tai lapsiperhe voi tarvita tukea elämän eri tilanteissa eripituisia aikoja. Oikea-aikaisen 
tuen tarjoaminen vähentää yleensä muiden toimenpiteiden tarvetta jatkossa. 
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Porvoo on mukana vuoden 2017 alussa päättyvässä ”Iloa vanhemmuuteen” Lasten Kaste -hank-
keessa. Hankkeen tavoitteena on luoda toimiva palvelukokonaisuus lapsiperheille. Hankkeessa on 
mm. mallinnettu monialaista yhteistyötä palvelutarpeen arvioinnissa, koulutettu henkilöstöä kannusta-
van vuorovaikutuksen ICDP -toimintatavan käyttöön ja kehitetty Varhaisen tuen nopea apu -toiminta-
malli. Hanke on kohdistunut alle kouluikäisten lasten perheisiin, mutta kehitetyt työmuodot soveltuvat 
myös muille lapsiperheille. 

Vanhempia tuetaan heidän kasvatustehtävässään jo kunnan peruspalvelujen piirissä. Vanhempien ja 
ammattilaisten välinen suhde nähdään enenevästi kasvatuskumppanuutena. Tuki toteutuu monipuo-
listen työmuotojen kautta, mm. ohjattua ryhmätoimintaa ja vertaisryhmätoimintaa on tarjolla. Por-
voossa toimii kaikille suunnattuja avoimia ryhmiä sekä ryhmiä enemmän tukea tarvitseville perheille. 
Ryhmätoimintaa toteutetaan omana toimintana ja myös yhteistyössä seurakunnan ja järjestöjen 
kanssa. Perheitä ohjataan myös kolmannen sektorin kerhoihin ym. toimintaan mukaan. Vanhem-
muutta tukevat myös perheneuvolan ja perheasiainneuvottelukeskuksen työntekijät. 

Perheille tarjotaan myös perhetyötä, jonka tavoitteena on tukea ja auttaa lapsiperheiden elämänhallin-
taa ja selviytymistä arjessa. Tarvittaessa perheet voivat käyttää maksullista lastenhoitoapua, jota kau-
pungin tuella järjestää Mannerheimin lastensuojeluliito. Porvoon perhetyön kokonaisuutta ollaan kehit-
tämässä osana lapsi- ja perhepalveluiden kokonaisuutta. 

 

5.2 Opiskeluhuolto lapsen ja nuoren koulunkäynnin tukena 

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden 
sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa 
oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa on sekä perusopetuslaissa tarkoitettu oppilashuolto että lukio-
laissa ja laissa ammatillisesta koulutuksesta tarkoitettu opiskelijahuolto. Tässä luvussa käytetään kä-
sitettä opiskelija tarkoitettaessa esiopetuksessa olevaa lasta, perusopetuksen piirissä olevaa oppi-
lasta ja toisen asteen opiskelijaa. Samoin käytetään käsitettä oppilaitos kuvaamaan esiopetuksen yk-
siköitä, peruskouluja sekä toisen asteen oppilaitoksia. 

5.2.1 Opiskeluhuollon tavoitteet ja toteuttamistavan keskeiset periaatteet 

Opiskeluhuollon tavoitteena on turvallinen oppilaitos, jossa opiskelijaa, huoltajaa ja oppilaitosyhteisöä 
tuetaan kokonaisvaltaisesti. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä yhteisölli-
senä opiskeluhuoltotyönä, jonka avulla koko yhteisön hyvinvointi kasvaa. Varhaisen puuttumisen toi-
mintatavoilla tarjotaan yksilökohtaista opiskeluhuoltoa, kuten opiskeluterveydenhuollon- tai kuraattori- 
ja psykologipalveluiden tarjoamaa tukea. Yhtenevillä toimintatavoilla edistetään tasavertaisuutta ja 
turvataan lähellä olevat opiskeluhuoltopalvelut.  

Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteutetaan monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä eri toimialojen 
sekä opiskelijakunnan, huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kesken. Oppilaitoksissa yhteisöllistä 
opiskeluhuoltotyötä ohjaa yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa 
lukuvuoden aikana. Tämä ryhmä laatii oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelman sekä vastaa 
toiminnan toteutumisesta. Ryhmä käsittelee hyvinvointiin ja viihtyvyyteen liittyviä asioita yleisellä ja 
yhteisöllisellä tasolla. Oppilaitoksen johtaja vastaa ryhmän kokoamisesta ja toiminnasta.  

Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan opiskeluterveydenhuollon sekä kuraattori- ja psykologipal-
veluiden tarjoamina palveluina opiskelijan ja/tai tämän huoltajan suostumuksella. Lisäksi yksilökoh-
taista työtä toteutetaan monialaisen asiantuntijaryhmän toimintana, johon kutsutaan tarpeen mukaan 
jäseniä asianosaisten suostumuksella. 
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5.2.2 Opiskeluhuollon käytettävissä olevat palvelut  
ja tukea vahvistavat toimet  

Koska opiskeluhuolto kuuluu kaikille oppilaitoksen työntekijöille, tulee kunnan huomioida henkilöresur-
soinnissa se, että jokaisella henkilökunnan jäsenellä on tarvittaessa mahdollisuus osallistua opiskelu-
huollon toteuttamiseen. Henkilöresursointia Porvoon kaupungissa voi tarkastella lähemmin lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelman luvussa 2.2 Henkilöstöresurssit lasten ja nuorten hyvinvointiin -taulu-
kosta. Opiskeluterveydenhuollon resursointi noudattaa annettuja säädöksiä. Samoin koulukuraattori-
toimintaan on panostettu ja resursointi on lähellä suosituksia. Sen sijaan koulupsykologiresurssissa 
on THL:n suosituksiin verrattuna vajetta. 

Porvoon kaupungissa opiskeluhuoltoa vahvistetaan myös eri työryhmien toiminnan kautta. Eri toi-
mialoillakin on omia projekteja ja työryhmiä, joiden tarkoituksena on muodostaa yhtenäisiä käytäntöjä 
kuntaan tai lisätä opiskelijoiden tasa-arvoista asemaa opiskeluhuollonkin osalta. Näitä ovat esim. kou-
lutuksellinen tasa-arvo -hanke, Gammelbacka-projekti, erityispedagoginen työryhmä ja koulutuspalve-
luiden huolenpito ja hyvinvointitiimi. Lisäksi yhteistyö eri viranomaisten kanssa ja kuntien välinen yh-
teistyö opiskeluhuollossa vahvistaa toimintakulttuuria.  

Yksittäisiä toimia ja menetelmiä on kuvattu tarkemmin esimerkiksi kuntakohtaisessa opetussuunnitel-
massa, kuraattori- ja psykologipalveluiden toimintasuunnitelmassa sekä oppilaitosten omissa opiske-
luhuoltosuunnitelmissa ja opiskeluterveydenhuollon suunnitelmissa. 

Opiskeluhuollon toimintatavoista tiedotetaan eri viestintäkanavien kautta. Porvoon kaupunki vastaa 
yleisten asioiden viestinnästä. Oppilaitokset, kuraattori- ja psykologipalvelut sekä opiskeluterveyden-
huolto tiedottavat oman yksikkönsä asioista. Viestinnän välineitä ovat mm. kaupungin ja oppilaitosten 
www-sivut, Wilma, yksiköiden toimintasuunnitelmat ja -kertomukset, oppaat ja esitteet sekä tiedotteet 
ja tiedotusvälineet.  

5.2.3 Opiskeluhuollon laadunarviointi  
sekä opiskeluhuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuranta 

Monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain 14 §:n mukaan opis-
keluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Porvooseen nime-
tään opiskeluhuollon ohjausryhmä vuoden 2016 loppuun mennessä.  

Kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa kuvataan porvoolainen opiskeluhuollon toteutusmalli sekä 
kerrotaan ne periaatteet, joiden mukaan laaditaan oppilaitoskohtaiset opiskeluhuoltosuunnitelmat. Ku-
raattori- ja psykologipalveluiden toimintasuunnitelma ja -kertomus toimitetaan koulutusjaostojen käsit-
telyn jälkeen opiskeluhuollon ohjausryhmälle arvioitaviksi.  

Oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuranta on osa suomenkielisten ja 
ruotsinkielisten koulutuspalvelujen omavalvontaa. Omavalvonta kattaa myös yksityisen Fredrika-kou-
lun opiskeluhuollon. Koulutuspalvelut vastaa yhteistyössä kouluterveydenhuollon opiskeluhuoltopalve-
luista vastuussa olevien viranomaisten kanssa opiskeluhuollon omavalvonnan toteutumisesta. Por-
voossa toisen asteen koulutusta järjestävät oppilaitokset – lukiot, Ammattiopisto, Prakticum, Inveon, 
Point College, Keskuspuiston ammattiopisto - vastaavat omien oppilaitosten suunnitelmista, toteutta-
misesta ja arvioinnista. Opiskeluhuollon toteutumisesta näissä oppilaitoksissa toimitetaan lukuvuosit-
tain elokuun alkuun mennessä arviointiraportti opiskeluhuollon ohjausryhmälle. Myös peruskoulujen ja 
lukioiden koulukohtaisissa lukuvuosisuunnitelmissa ja toimintakertomuksissa käsitellään opiskeluhuol-
toon liittyviä koulukohtaisia asioita.  

 

https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5/oppilaitokset/pko3
https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5/oppilaitokset/pko3
http://www.peda.net/veraja/porvoo/koulutustoimi/oppilashuolto/toiminta
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Kaavio 6. Opiskeluhuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuranta 

5.3 Lapsen ja nuoren koulunkäynnin muu tukeminen 

Pedagogisen tuen järjestämisen lähtökohtana ovat ennakointi, tuen oikea-aikaisuus, suunnitelmalli-
suus ja asteittainen tehostaminen. Tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Kolmi-
portainen tuki esi- ja perusopetuksessa muodostaa kokonaisuuden, jonka järjestämisessä tulee huo-
mioida sekä yksittäisen oppilaan että koko ryhmän valmiudet ja tuen tarpeet. Tukiopetuksesta, osa-
aikaisesta erityisopetuksesta, tulkitsemis- ja avustajapalveluista sekä erityisistä apuvälineistä on sää-
detty perusopetuslaissa. Näiden lakisääteisten tukimuotojen avulla voidaan parantaa oppimisedelly-
tyksiä ja ehkäistä oppimisvaikeuksia. Pedagogisen tuen suunnittelu ja tuen tarpeiden arviointi tehdään 
oppilaan, huoltajien ja moniammatillisen oppilashuollollisen verkoston yhteistyönä. 

Hyvinvointisuunnitelman valmistelussa nousi esille huoli erityisesti heikommassa asemassa olevien 
oppilaiden koulunkäynnin tuesta esimerkiksi maahanmuuttajalasten tai niiden lasten ja nuorten osalta, 
joiden vanhempien voimavarat eivät riitä lasten tukemiseen koulukäynnissä. 

Kaupungin ja seurakunnan nuorisotyöntekijät ovat monin tavoin mukana koulujen arjessa tukemassa 
sekä yksittäisten oppilaiden että oppilasryhmien kouluviihtyvyyttä ja -hyvinvointia. Perusopetuksen 
arvopohjaan ja kasvatustavoitteisiin perustuva koululaisten iltapäivätoiminta tarjoaa turvalliset puitteet 
oppilaan koulupäivän jatkolle.  

5.4 Lapsen näkökulma aikuisten palveluissa 

Kun aikuiselle annetaan sosiaali- ja terveydenhuollon, kuten päihdehuolto- ja mielenterveyspalveluja, 
on otettava huomioon myös hänen huollossaan olevan lapsen hoidon ja tuen tarve. Lapsen oireillessa 
koko perheen kokonaistilanne on myös huomioitava. Säännöksellä korostetaan aikuispalveluiden ja 
lastensuojelun yhteistyön tärkeyttä sekä perhekeskeisen työskentelyn merkitystä. Tämä perustuu so-
siaalihuoltolakiin, 44 §. 

 

Monialainen 
opiskelu-
huollon 

ohjausryhmä
- suunnittelu

- kehittäminen
- ohjaus
- arviointi

Hyvikselle tiedoksi
Kuraattori- ja 

psykologipalveluiden 
toimintasuunnitelma 
ja toimintakertomus

Opiskelu-
terveydenhuolto

Koulutusjaostot

Toisen asteen 
oppilaitokset:  

opiskeluhuollon arvioinnit
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6 Lastensuojelu 

 

Lapsiperheiden sosiaalityö auttaa lapsia, nuoria ja perheitä, kun perheen on vaikea selvitä omin voi-
min ja lapsiperheiden peruspalveluiden tuella. Työ perustuu lastensuojelulakiin (417/2007). Lasten-
suojelu jaetaan  

• palvelutarpeen arviointiin ja lastensuojelutarpeen selvittämiseen,  
• lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuojeluun sekä  
• ehkäisevään lastensuojeluun. 

 

6.1 Palvelutarpeen ja lastensuojelutarpeen arviointi 

Lapsiperheiden sosiaalityö vastaanottaa lastensuojeluilmoitukset ja yhteydenotot sosiaalihuoltoon lap-
sen tuen tarpeen arvioimiseksi. Sosiaalihuoltolain astuttua voimaan 1.4.2015 yhteydenottokynnys ma-
daltui. Vuonna 2015 yhteydenotot lastensuojeluun lisääntyivät 20 prosentilla yhteensä 1004 yhteyden-
ottoon. 

Neljä sosiaalityöntekijää arvioi perheiden palvelutarvetta yhdessä perheen ja yhteistyökumppaneiden 
kanssa sekä selvittävää perheen tarpeen lastensuojeluun tai muuhun tukeen. Palvelutarpeen arvioin-
teja tehtiin 2015 yhteensä 455 lapselle. Neljännes lapsista siirtyi lastensuojelun asiakkaaksi ja loput 
pärjäsivät kevyemmillä tukitoimilla. Uuden sosiaalihuoltolain mukaisia ehkäiseviä sosiaalipalveluita 
peruspalveluiden yhteydessä on kuitenkin riittämättömästi. 

6.2 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu 

Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat lastensuojelun sosiaalityö, avohuollon tukitoimet, lapsen 
kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto.   

Porvoossa 7 sosiaalityöntekijää toimii lapsen asioista vastaavina sosiaalityöntekijöinä. He laativat lap-
sille asiakassuunnitelmat ja toteuttavat perheen tarvitsemat palvelut suunnitelman perusteella.  

Porvoon lastensuojelussa avopalveluja on lisätty merkittävästi ja ehkäisty näin lasten sijoituksia kodin 
ulkopuolelle. Uusia ehkäisevän työn muotoja on otettu käyttöön yhdessä perheiden sekä lapsiperhei-
den parissa työskentelevien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Asiakkaiden tyytyväisyys, ta-
loudelliset säästöt, henkilökunnan tyytyväisyys sekä yhteiskumppaneiden palaute kertovat onnistu-
neesti tehdystä työstä. 

Avo- ja sijaishuollon palveluja saaneiden lasten määrä nousi kuusi prosenttia vuonna 2015 444 lap-
seen. Perhetyön tarve lisääntyi 2015 23 prosentilla. Perhetyötä tarjottiin 68 lapselle omana palveluna 
ja 108 lapselle ostopalveluna. Raskaita pitkäkestoisia lastensuojelun toimenpiteitä on tarvittu viime 
vuosina edellisvuosia harvemmin. Uusien pitkäaikaisten lastensuojelun asiakkaiden määrä väheni 
vuonna 2015 5 prosentilla.  

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on Porvoossa puolittunut: vuonna 2006 kodin ulkopuo-
lelle sijoitettuna oli samanaikaisesti 160 lasta, kun vuoden 2015 lopussa 80 lasta oli sijoitettuna.  

Alva-talossa toimii nuorisokoti ja siellä annetaan perhekuntoutuspalveluita porvoolaisille lapsiperheille. 
Alva-talossa autetaan koko perhettä, mikä ehkäisee pidempiaikaisen sijoituksen ja muun tuen tar-
vetta. Nuotta on nuorten tuettu asumisyksikkö, jossa sijoitettuna olleet nuoret voivat asua ja oppia it-
senäisyyteen tarvittavia taitoja. 
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Porvoossa lastensuojelun sijaishuoltoa toteutetaan omana palveluna Alva-talossa, jossa on perhe-
kuntoutuspaikkoja, nuorten kriisipaikkoja ja nuorten pitkäaikaispaikkoja. Tämän lisäksi nuorten tue-
tussa asumisyksikkö Nuotassa tarjotaan itsenäistymisvaiheessa oleville lastensuojelun nuorille tuet-
tua asumista. Suurin osa sijaishuollosta toteutetaan ostopalveluina joko sijaisperheistä tai lastensuo-
jelulaitoksista. 

6.3 Ehkäisevä lastensuojelu 

 
Ehkäisevällä lastensuojelulla tarkoitetaan kaikkia niitä toimia kunnan perus- ja erityispalveluissa, joilla 
edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Kaikilla, 
jotka työskentelevät lasten ja perheiden kanssa, on vastuu heidän hyvinvoinnistaan ja tuen tarpeiden 
mahdollisimman varhaisesta tunnistamisesta.  

Olennainen osa ehkäisevää lastensuojelua on ongelmien varhainen havaitseminen. Sen keskeinen 
perusväline on puheeksi ottamisen tekniikka. Ongelmatilanteiden kohtaaminen edellyttää osaamisen 
lisäämistä ja tilanteita tukevan yhteistyömenettelyn kehittämistä ja menettelyihin kouluttautumista. 
Varhaisen havaitsemisen tehostaminen on lapsi- ja perhepalvelujen keskeinen tehtävä. 

Ehkäisevä lastensuojelua on käytännössä esimerkiksi tihennetyt neuvolakäynnit, neuvolan perhetyö, 
koulun sosiaaliohjaus tai erityinen tuki varhaiskasvatuksessa. Tukea ja erityistä tukea tulee tarjota 
perheille mahdollisimman varhain tilanteissa, joissa vanhempien omat voimavarat ovat riittämättömät. 

Lapsen tai nuoren ollessa lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakkaana, he saavat samoja pal-
veluja kuin ehkäisevän lastensuojelun asiakkaat, mutta tällöin annettava tuki tai erityinen tuki perustuu 
lastensuojelun asiakassuunnitelmaan. 

Porvoossa perheiden on edelleen vaikea saada apua varhaisessa vaiheessa ilman lastensuojelun 
asiakkuutta. Raskaampien palvelujen tarvetta tulee vähentää entisestään tukemalla vanhemmuutta 
nykyistä suunnitelmallisemmin peruspalveluissa. Ehkäisevää lastensuojelua kehitetään mm. Iloa van-
hemmuuteen -hankkeessa ja lastensuojelusuunnitelman 2014–2017 mukaisilla toimenpiteillä. 
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7 Tavoitteet ja toimenpiteet 

7.1 Tukea vanhemmuuteen peruspalveluissa 

Tavoite Toimenpiteet Arvio vaikuttavuudesta: sisältö ja mit-
tarit 

Aikataulu ja vastuutaho  

Perheet saavat mata-
lan kynnyksen tukea 
vanhemmuuteen.  

Levitetään keväällä 2017 päättyvän Iloa vanhemmuu-
teen -hankkeen hyviä käytäntöjä ja vastataan havait-
tuihin kehittämistarpeisiin 

- palvelutarpeen arvioinnin -lomake  
- Pyydä apua -palvelu 
- ryhmämuotoiset tukitoimet  
- työntekijöiden osaaminen.  
- Iloa vanhemmuuteen –ryhmä jatkaa alle koulu-          
ikäisten monialaisena yhteistyöryhmänä. 

- Innostamo-toiminta jatkuu. 
Lapsiperheiden varhainen tuki -työryhmän kehittämän 
”kiintymyssuhde” –mallin käyttöä laajennetaan. 

 
 

Vanhemmat saavat apua ja kannustusta ar-
kisiin ongelmiin esim. neuvolasta, varhais-
kasvatuksesta ja oppilashuollosta. 
- Vanhempien omat voimavarat lisäänty-

vät. 
- Erityispalveluiden tarve ei kasva. 
- ATH:n ”kokee riittämättömyyttä van-

hempana” – mittarin seuranta. 
- Pyydä apua -palvelun käyttö. 

Aloitus vuoden 2016 ai-
kana. 

Vastuutaho: lapsiperheiden 
palveluiden esimiehet, Iloa 
vanhemmuuteen -ryhmä, neu-
vola. 

Vanhemmille tukea eri 
vanhemmuuskausina. 
 

- Oikeanlainen, asiakaskunnan näköinen palveluva-
likoima esim. vanhemmuusneuvola, vanhemmuu-
den tuessa ikärajattomasti eri vanhemmuuden vai-
heissa esim. lasten, nuorten, murrosikäisten van-
hemmuus, isovanhemmuus ja eri tilanteissa esim. 
nuoren viiltely. 

- Perheneuvolan yleisöluentoja vanhempainiltojen 
yhteyteen. 

- Ryhmätoiminnan laajentaminen esim. uusperheet. 
 

- Palvelutarjonta. 
- Asiakkuudet. 
- Toteutuneet tilaisuudet ja ryhmät. 

 
Vastuutahot: neuvola ja per-
heneuvola. 

Vanhempien sosiaalinen 
verkosto vahvistuu. 
 

- Verkostokartta työmuotona hahmottamaan verkos-
toa. 

- Vertaistuki: lähi-, some- ym. sosiaalinen verkosto -
> ohjaus, neuvonta, yhteen saattaminen. 

- Vuorovaikutteisten vanhempainiltojen toteutus. 
- Vanhempien oma aktivointi. 
- Kokemusasiantuntijavanhempia. 

 Vastuutahot: neuvola, varhais-
kasvatus, koulutuspalvelut. 
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Lapsiperheille on tar-
jolla edullisia harras-
tusmahdollisuuksia: jo-
kaiselle lapselle liikun-
taa tai kulttuuria, myös 
perheille yhdessä! 

- Kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut huomioi-
vat erityisesti tukea tarvitsevien lapsiperheiden 
mahdollisuudet osallistua kulttuurin, liikunnan ja 
seurojen palveluihin. 

- Harrastusohjaaja-nuorisotyöntekijän nimeäminen, 
tehtävänä käytännössä opastaa harrastusten pariin.  

- Matalan kynnyksen edullisia harrastusmahdollisuuk-
sia lisätään.  

- Vanhempien osallistuminen harrastustoimintaan 
mahdollistetaan toteuttamalla tapahtumien yhtey-
dessä lapsiparkkitoimintaa. 

- Liiku-hanke, STM/terv.edistämisen määräraha 
2016–2018. 
 

- Liikuntaa ja kulttuuria harrastavien 
määrä lisääntyy. 

- Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa on 
tarjolla kulttuuria ja liikuntaa tasa-arvoi-
sesti. 

- Lapsiperhetapahtumien osallistujamäärät 
- Yhteistyö sosiaalitoimen ja kulttuuri- ja 

vapaa-aikapalveluiden välillä lisääntyy. 
- Tapahtumat ovat lapsi- ja leikkiystävälli-

siä sekä perheyhteyttä tukevia. 

Vastuutahot: Liikunta- ja kult-
tuuripalvelut. 

Yhteistyössä mukana myös 
kolmas sektori, koulutuspal-
velut, nuorisopalvelut, var-
haiskasvatuspalvelut, sosiaali- 
ja perhe- palvelut ja oppilai-
tokset opiskelijoineen. 

 

Lapsiperheet, myös 
koululaisten perheet, 
saavat tarvittaessa ly-
hytaikaista perhetyötä ja 
käytännön apua kotiin 
myös ilman lastensuoje-
lun asiakkuutta.  

- Perhetyötä kehitetään perhetyöselvityksen mukai-
sesti. 

- Peruspalveluihin lisätään perhetyöntekijöitä, palve-
lusetelitoiminta jatketaan tai kotipalvelua vahviste-
taan. 

- Koululaisten perheille perhetyötä.  
- Ehkäisevän lapsiperhetyön lisääminen. 
- Vertaistuki.  

- Asiakkaiden määrä peruspalveluiden 
perhetyössä lisääntyy. 

- Perhetyöntekijöiden työaika kohdentuu 
asiakastyöhön ja perheiden tarve erityis-
palveluihin vähenee. 

- Asiakkaiden on nykyistä helpompi tarvi-
tessaan saada perhetyön palveluja. 

Saatavuus paranee vuoden 
2017 aikana. 

Vastuutaho: nykyiset perhe-
työn esimiehet. 
Toimijoina myös kolmas sek-
tori (seurakunnat, MLL, Lions 
Club Porvoo Borgoensis, muut 
yhteistyöjärjestöt). 

Kehitetään koulutervey-
denhuoltoa ja opiskelu-
huoltoa, sosiaalipalve-
luiden ja ehkäisevän 
päihdetyön näkyvyyttä 
kouluissa lisätään. 
Työtä tehdään suunni-
telmallisesti yhdessä eri 
toimijoiden ja kokemus-
asiantuntijoiden kanssa. 
 
 

- Yhdessä toteutettu, suunnitelmallinen ehkäisevä 
päihdetyö kouluissa esim. läpäisyperiaatteella eri 
kouluasteilla. 

- Järjestetään keskustelutilaisuuksia kouluissa eri 
teemoista, esim. mielenterveys, seurustelu. 

- Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa kehitetään. 
- Työntekijöiden tietotaitoa erilaisuuden kohtaami-

sessa parannetaan. 
- Kouluterveydenhuoltoon toimintamalleja neuvo-

lasta, vanhemmat mukaan tarkastuksiin. 
- Esikouluissa tehtävän opiskeluhuoltotyön toiminta-

mallien kehittäminen. 
- Seurataan ammatillisen koulutuksen opiskelijahuol-

lon lakisääteistä toteutumista. 
- Luodaan käytänteet yhteistyössä ja tiedonkulussa 

eri ammattiryhmien välillä (kouluterveydenhuolto, 
kuraattori- ja psykologipalvelut, erikoissairaanhoito 
sekä sosiaalipalvelut). 
 
 

- Järjestetyt tilaisuudet, osallistujat ja nuor-
ten palaute tilaisuuksista. 

- Kouluterveydenhuollon kehittämistoimet 
- Kouluterveyskyselyjen vastaajien arviot 

palveluista. 
- Ehkäisevää päihdetyötä saatavilla kai-

kissa yläkouluissa sekä kohdennetusti 
yhteisin kriteerein. 

- Kokemusasiantuntijoita hyödynnetään 
palveluissa. 

 
 

 
 

- Toimivat käytänteet yhteistyössä ja tie-
donkulussa eri ammattiryhmien välillä. 

Huomioidaan parhaillaan päi-
vitettävässä päihdestrategi-
assa. 

Vastuutahot: Kouluterveyden-
huolto ja opiskeluhuolto. 

Yhteistyötahot mm.: ehkäi-
sevä päihdetyö, nuorisopalve-
lut, poliisilaitoksen sosiaalioh-
jaaja ja sosiaali- ja perhepal-
velut, kokemusasiantuntijat, 
3.sektori. 

 

 

Erityispedagoginen työryhmä. 
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7.2 Perheet saavat apua elämän taitekohdissa 

Tavoitteet Toimenpiteet Arvio vaikuttavuudesta: sisältö ja mit-
tarit 

Aikataulu ja vastuutaho 

Matalan kynnyksen 
päihde- ja mielenterveys-
palveluita kehitetään alu-
eella kokonaisuutena. 
Varmistetaan, että odotta-
vat äidit, lapsiperheet 
sekä nuoret saavat apua 
varhaisessa vaiheessa. 
 
Kestävä hyvinvointi. 

- Kehitetään ehkäiseviä ja kuntouttavia asiakkaan 
luokse meneviä palveluita. 

- Peruspalveluiden henkilöstölle järjestetään 
koulutusta ehkäisevästä päihdetyöstä. 

- Yhteistyö ja konsultaatio peruspalveluiden sekä 
päihdeklinikan ja psykiatristen poliklinikoiden 
välillä lisääntyy. 

- Peliriippuvuuteen tukea.  
- Ehkäisevän päihdetyön koordinaation ja yhdessä 

tekemisen lisääminen, koulujen ryhmätoiminnan 
ja ehkäisevän toiminnan kehittäminen. 

- Ehkäisevän päihdetyön ja terapiapalvelui-
den osuus päihdetyöstä lisääntyy ja työ-
aika kohdentuu niihin. Nuorten ja perhei-
den osuus lisääntyy. 

- Korjaavan palvelun tarve vähenee. 
- Harvempi lapsiperhe tarvitsee lääkkeel-

listä hoitoa. 
- Asiakkaan tuen tarpeen kesto lyhenee. 
- Päihdehaitat eivät kasva. 

Päihde- ja mielenterveyspalve-
lujen yhdistäminen 2017 al-
kaen. 

Vastuutaho: Päihdestrategian 
työryhmä.  
 
Yhteistyötahot: kaikki lapsiper-
heiden palvelut, päihdekli-
nikka, terveys- palvelut, psyki-
atriset poliklinikat. 

Lapsen oikeudet huo-
mioidaan aikuisille 
suunnatuissa palve-
luissa. 
 
 
 

- Koulutetaan henkilöstöä lapsi- ja perhekeskeisiin 
työmenetelmiin sekä kehitetään yhteistyötä las-
ten- suojelun kanssa. Läheisneuvonpito vakiin-
nutetaan. 

- Vammaisten vanhempien lapset: lasten tukemi-
nen, vanhempien etu vs. lapsen etu. Vammaisen 
lapsen oikeus lastensuojeluun. 
 

- Lapsi- ja perhelähtöisyys on kirjattu yk-
siköiden toimintasuunnitelmaan ja uusia 
menetelmiä on otettu käyttöön. 

 
 

2017 aikana aloitus. 

Vastuutaho: Kaikki lapsiper-
heiden kanssa työskentele-
vien yksiköiden esimiehet ja 
henkilöstö. 

 

 
Parisuhteen tuki ja 
eroperheiden palvelut 
kehittyvät. 

- Uusperheiden tukeminen. 
- Parisuhteen tuki- ja eropalveluja kehitetään koko-

naisuutena Porvoossa. 
- Eroperheiden palvelupolun laatiminen, erotilanne 

kuormittaa lapsia. 
- Nopean työskentelyn jatkaminen perheneuvo-

lassa.  
- Sovinnollisuutta vahvistavia työmuotoja kehite-

tään. 

- Eroista ja huoltoriidoista tulevat lasten-
suojeluilmoitukset sekä yhteydenotot so-
siaalipäivystykseen ja perheneuvolaan 
vähenevät. Vältetään oikeudenkäyntejä. 

- Työntekijöillä on osaamista tukea per-
heitä parisuhde- ja eroasioissa ja ohjata 
tarvittaessa palvelujen piiriin.   

- Kartoituskäynnit lisääntyvät perheneuvo-
lassa. 

Perheoikeudellinen yksikkö 
1.1.2017 alkaen.  

Vastuutaho: perheneuvola. 
 
Yhteistyötahot: Porvoon turva-
koti, lapsiperheiden sosiaali-
työ, seurakunnat, käräjäoi-
keus, perheasiain neuvottelu-
keskus. 
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Ammattilaiset työskente-
levät yhdessä perheiden 
tarpeet huomioiden.  

- Lapsiperheiden palveluohjaus sekä palvelutar-
peen arviointi yhteisellä mallilla. Perheille yksi 
taho, johon voi olla yhteydessä.  

- Konsultoiva työtapa, moniammatillinen palvelu-
tarpeen arviointi, omatyöntekijästä sopiminen ja 
parityö toimivat perheiden tarpeiden mukaan.  

- Perheille on käytössä sähköisiä palveluita: hyvin-
vointitarkastus, yhteydenotto ja ajanvaraus. 

- Vapaaehtoistyön koordinointi. 

- Lapsiperheet saavat paremmin avun tar-
vittaessa, päällekkäisyydet ja ”yliauttami-
nen” vähenevät. 

- Perheet tarvitsevat tukea lyhyemmän ai-
kaa. Sosiaali- ja perhepalvelujen asiak-
kuuksien kesto lyhenee. 

- Tiedonkulku on tehostunut. 
- Yhteiset asiakastapaamiset ja konsultaa-

tiot lisääntyvät. 
- Korjaavien palveluiden tarve vähenee. 
- Asiakaspalautteet. 

Vastuutaho: Kaikki lapsiperhei-
den kanssa työskentelevät, 
erityisesti psykiatriset poliklini-
kat, lastensuojelu. 

Tukea tarvitsevan oppi-
laan arki on turvallinen. 

- Iltapäivätoiminnan osanottomaksuihin myönne-
tään tukea sosiaali- ja perhepalveluiden kautta. 

- Koulujen matalan kynnyksen mielenterveystyötä 
kehitetään psykologiresurssia lisäämällä ja/tai 
psykiatristen sairaanhoitajien palkkauksella. 

- Oppilaitoskohtaisten opiskelijahuoltoryhmien toi-
mintakäytänteet yhtenäistetään kuntatasolla.  
 
 

- Päivisin ja iltapäivisin ilman aikuisen oh-
jausta olevien koululaisten määrä vähe-
nee. 

- Vanhemmat saavat tarvitsemansa tuen. 
- Koulujen työilmapiirin paraneminen ja 

työympäristön rauhallisuuden lisäänty-
minen 

- Psykiatristen lähetteiden määrä, seuranta 
lukuvuosittain 

- Koulujen tekemät lastensuojeluilmoitukset 
/ lukuvuosi 

- Runsaat poissaolot/ lukuvuosi 
- Koulukiusaamistapausten määrä 
 

Lisäohjaus / tuki, jotta oppilas 
voi olla mukana koulussa tai 
saa korvaavaa tekemistä. 

Vastuutaho: koulutusjohtajat 
ja rehtorit. 

Palvelutarpeen arviointi. - Oikea-aikainen, kokonaisvaltainen palvelutar-
peen arviointi tehdään lapsiperheille ja nuorille ai-
kuisille. 

- Perheen kanssa työskentelevät ammattilaiset 
otetaan aktiivisemmin mukaan arviointityöhön.  

 

- Päällekkäistä työtä vähennetään, mo-
niammatillista työtä hyödynnetään. 

Vastuutaho: lapsiperhetyö, 
Lape-työryhmä. 
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7.3 Johdamme ja kehitämme lasten, lapsiperheiden ja nuorten palveluita yhdessä 
 

Tavoitteet Toimenpiteet Arvio vaikuttavuudesta: sisältö ja 
mittarit 

Aikataulu ja vastuutaho 

Tiedottaminen lasten, 
nuorten ja lapsiperheiden 
palveluista on selkeää. 
 
Palveluohjaus ja palvelu-
neuvonta on asiantunte-
vaa ja täsmällistä. 

- Porvoo.fi -verkkosiviuston Lapsiperheiden sivus-
ton kehittäminen yhteiseksi lapsiperheiden palve-
luiden ”neuvontapisteeksi”. 

- Lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa työs-
kentelevät tuntevat sivuston ja ohjaavat asiak-
kaita sinne. 

- Porvoossa tarjolla olevia harrastusmahdollisuuk-
sia kootaan yhteiseen verkkosivustoon Porvoo.fi -
verkkopalvelussa.  

- Satupuu/ Tukipuu -palvelukartta kootaan lapsiper-
heiden tueksi. 

- Tietoa koulutustilaisuuksista ja niistä saadusta 
opista levitetään eri toimijoille.   

- Koppari-verkkopalvelukartan käyttöä jatketaan ja 
laajennetaan. 

- Tehostetaan Mielenterveystalo -sivuston markki-
nointia.  
 
 
 

Lapsiperheet löytävät palvelut paremmin. 
Ammattilaiset osaavat auttaa asiakkaita pa-
remmin ja voivat auttaa perheitä yhdessä, 
kun tuntevat laajat palvelut. Päällekkäinen 
työ vähenee. 
 
- Verkkosivustolla vierailujen määrä. 
- Kopparin kävijätilastot. 

 

Vastuutaho: kaupungin vies-
tintäryhmä, yksiköiden ni-
meämät vastuuhenkilöt, 
suunnittelijat, yksikköjen esi-
miehet, henkilöstö. 

Ohjaamo kokoaa saman 
katon alle nuoren kan-
nalta oleelliset ammatti-
laiset, jotta yhden luukun 
mallia voidaan toteuttaa.  
 

- Nuorten parissa toimivien moniammatillisten toi-
mijoiden vastuualueita verkostossa selkiytetään.  

- Selkeiden työskentelymallien laatiminen sosiaali-
työn ja nuorisopalveluiden erityispalveluiden työn 
rajapintoihin laaditaan selkeät työmallit ja pari-
työtä kokeillaan. 

- Ohjaamossa järjestetään vertaistukiryhmiä ja 
muuta ryhmämuotoista matalan kynnyksen toi-
mintaa nuorille.  

- Ohjaamolle etsitään sellainen toimitila keskei-
seltä paikalta Porvoosta, jonne nuoren on 
helppo tulla ja jossa nuori ei leimaannu. 

- Nuorten palveluja tarjoavien tahojen yh-
teistyö tehostuu. 

- Varhaista tukea saa aikaisempaa hel-
pommin. 

- Asiakkaaksi hakeutuminen on helppoa. 
- Asiakasmäärät. 
- Asiakkuuden syyt. 

Vastuutaho: perustettava oh-
jaamotoiminnan ohjausryhmä. 
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Toisten ammattitaidon 
hyödyntäminen Por-
voossa lasten ja nuorten 
hyväksi. 

- Yhteiset toimintamallit, esim. Neuvo-eroperhe- 
malli, Marak, ICPD tai vastaavat ja yhteiset kou-
lutus- ja kehittämispäivät. 

- Maestro-stressinhallintakurssitoimintaa jatketaan 
ja toteutettavien kurssien koordinointi vakiinnute-
taan. 

- Vertaistukiryhmiä koordinoidaan kaupungissa ja 
niitä järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden, jär-
jestöjen ja vapaaehtoisten kanssa. 

- Yhdessä ilman ikärajaa -toimintaa: Kahvila / 
ryhmä / kerho perheille ja ikäihmisille. 
 

- Uusia yhteisiä toimintamalleja on käy-
tössä ja yhteiset koulutuskehittämispäi-
vät lisääntyneet. 

- Lapsiperheet löytävät vertaistukiryhmiin 
paremmin ja ammattilaiset osaavat oh-
jata asiakkaita paremmin ryhmiin. Pääl-
lekkäisyys poistuu ja ryhmien tarjonta li-
sääntyy. 

 
 

Vastuutaho: Kaikki lapsiper-
heiden kanssa työskentele-
vien yksiköiden esimiehet ja 
henkilöstö, sosiaali- ja ter-
veystoimen suunnittelijat. 

Lapsiperheiden palvelui-
den johtaminen ja kehit-
täminen yhdessä, jotta 
toimenpiteet toteutuvat. 

- Yhteinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunni-
telma ohjaa toimintaa. 

- Suunnitelman toimenpiteiden toteutus delegoi-
daan toimijoille ja niiden toteuttamista ohjataan ja 
seurataan. 

- Opiskelijahuollon ohjausryhmä nimetään. 

- Toimenpiteiden toteutuminen.  
- Vuosittaiset seurantaraportit. 

Vastuutaho: Hyvinvointiryhmä 
sekä Lasten ja nuorten hyvin-
vointityöryhmä Hyvis. 
 
Kaupunginjohtaja nimeää 
2016 opiskeluhuollon ohjaus-
ryhmän koulutusjohtajien esi-
tyksestä. 

 

7.4 Lasten ja nuorten hyvinvointi 

 
Tavoitteet Toimenpiteet Arvio vaikuttavuudesta: sisältö ja 

mittarit 
Aikataulu ja vastuutaho 

Asiakaslähtöinen palvelui-
den räätälöinti – tuki sinne, 
missä tarvitaan.  

 

- Palveluita myös virka-ajan ulkopuolella. 
- Jalkautuva monialainen parityö vie palveluita las-

ten ja nuorten toimintaympäristöihin (vapaa-aika, 
verkko, koulu jne.). 

- Pop Up OHJAAMO – eri paikoissa ja tapahtu-
missa. 

- Kolmas sektori hyötykäyttöön. 
 
 

 

- Asiakkaille on tarjolla palveluja myös 
virka-ajan ulkopuolella. 

Vastuutaho: Yksiköiden esi-
miehet. 
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Maahanmuuttajanuorten 
hyvä integroituminen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Harrastustoiminnan tukeminen. 
- vertaistukea ja elävä kirjasto jo integroituneiden 

”urapoluista”. 
- Lisää keskusteluja, kotikäyntejä ja ryhmäinfoja 

maahanmuuttajapalveluiden asiakkaille. 
- ”hyväksykää maahanmuuttajat” –kampanja. 
- Eri kansallisuudet -teemapäiviä kouluihin. 
- Työntekijöiden kouluttaminen/yhteistyö maa-

hanmuuttajapalveluiden kanssa. 
 

- Maahanmuuttajanuoret voivat hyvin ja on-
nistuvat opinnoissaan. Kouluissa vallitsee 
suvaitsevainen ja hyväksyvä ilmapiiri. 

Vastuutaho: maahanmuuttaja-
palvelut. 

Yhteistyössä kaikki lasten ja 
nuorten kanssa työskentelevät 
myös nuorisovaltuusto, kolmas 
sektori, Bestis-hanke ja Diak. 

 

Kouluista poisjäännin ja 
opintojen keskeyttämi-
sen vähentäminen. 

- Kiusaamiseen puuttumiseen uusia työkaluja 
esim. koulusovittelija -toiminnan kehittäminen. 

- Koko perhettä tuetaan. 
- Samat säännöt kaikilla kouluilla eri asioissa. 
- Käytännön nivelvaihetyöskentelyn toimintamal-

lien kehittäminen. 
- Keskeyttämisvaarassa olevan opiskelijan tuki.  

 

- Poissaolot vähenevät. 
- Yhteishenki kouluilla paranee. 
- Opintojen keskeytyminen vähenee. 

Vastuutaho: Koulujen huolen-
pito- ja hyvinvointitiimi.  

 
Yhteistyössä: kaikki koulu- ja 
opiskeluikäisten lasten ja   
nuorten kanssa työskentele-
vät. 

Liikunnan lisääminen 
lasten ja nuorten arjessa. 

- koulujen liikuntatilat oppilaiden käyttöön välitun-
neilla ja ruokatunneilla.  

- Liikuntaprojektit, joissa esim. luokkakohtainen tun-
nustuspalkinto (vaikkapa Lintsipäivä). 

- Heti koulun jälkeen liikuntaryhmiä. 

- Hyvinvointi lisääntyy. 
- Kouluterveyskysely. 
- Kouluterveydenhuollon tarkastukset. 
- Kaikki peruskoulut ja lukiot ovat omaksu-

neet liikkuvan koulun periaatteet. 

  Vastuutahot: 
- Koulujen ja oppilaitosten 

rehtorit 
- hyvinvointikoordinaattori 
- nuorisovaltuusto ja oppilas-

kunnat, nuoret itse. 
Työllistymisen tukemi-
nen. 

- Kesätyöpaikkoja ja kesätyöseteli edelleen kaupun-
gissa käytössä.  

- Harjoittelumahdollisuuksia kaupungin yksiköissä. 
- Porvoo kehittää imagoaan työnantajana, esim. 

vastaus kaikille kesätöitä hakeneille nuorille, ei 
vain valituille. 

- TET-paikkojen ja työkokeilupaikkojen tarjontaa 
kaupungin yksiköissä lisätään, samoin palkkatuki-
työllistämistä ja oppisopimustarjontaa. 

- Erityisesti maahanmuuttajille suunnattu toiminta. 
- Pajatoiminnan opinnollistamisen kehittämistä tut-

kintojen mahdollistamisen suuntaan jatketaan. 
- Duunitehdas toteutetaan vuosittain niin että siinä 

työpaikkojen ohella esitellään myös opiskelumah-
dollisuuksia ja oppilaitoksia. 

- Nuorten työtaitoja vahvistetaan, työnantajille tarjo-
taan valmennusta nuoren työntekijän ohjauksesta. 
 

 
 

- Nuori tulee tietoiseksi erilaisista mahdolli-
suuksista ja saa työelämävalmiuksia ja op-
pii vuorovaikutustaitoja.  

- Koulutusvalinnat selkiintyvät työkokemuk-
sen avulla.  

- Palkkatukityö edistää nuorten työllisty-
mistä avoimille työmarkkinoille osaamisen 
parantuessa. 

- Nuoret saavat tarvitsemaansa työkoke-
musta. 
 

Vastuutaho: Porvoon kau-
punki: henkilöstöjohto ja yksi-
köt. 
 
Yhteistyössä: TE-toimisto, Po-
sintra, Itä-Uudenmaan Oppi-
sopimuskeskus, Porvoon Yrit-
täjät. 
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7.5 Osallisuus ja vaikuttaminen 

Tavoitteet Toimenpiteet Arvio vaikuttavuudesta: sisältö ja mit-
tarit 

Aikataulu ja vastuutaho 

Lapsiperheiden kanssa 
toimivien, kolmannen sek-
torin toimijoiden sekä lap-
siperheiden omaehtoisen 
toiminnan edellytykset 
paranevat. 

- Vapaaehtoistoimijoiden kouluttaminen lasten 
ja nuorten ongelmien kohtaamiseen. 

- Tuetaan omaehtoisten tapahtumien ja har-
rastustoiminnan järjestämistä, muun mu-
assa tilajärjestelyillä. 

- Kolmannen sektorin toimintaa laajennetaan ja 
kehitetään edelleen: lastenhoitopalvelu, perhe-
kummit, kylämummit ja -vaarit, tukiperhetoi-
minta! Enemmän tukea 3. sektorille. 

- Nuoret otetaan mukaan palveluiden suunnitte-
luun (esim. palvelumuotoilu). 

- Vapaaehtoisten osaaminen nuorten haas-
teiden kohtaamiseen paranee, nuoret saa-
vat apua paremmin ja voivat jatkaa har-
rastustoimintaa vaikeuksista huolimatta. 

- Lapsiperheet saavat tukihenkilöitä- ja per-
heitä ilman lasten- suojelun asiakkuutta. 

- Porvoossa on paljon vanhempien omaeh-
toista ja kolmannen sektorin toimintaa lap-
siperheille. 

Vastuutaho: Ennaltaehkäise-
vien palveluiden yksikkö (2017 
alkaen).  
 
Yhteistyössä: Seurakunnat, yh-
distykset, järjestöt, vanhemmat, 
kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, 
varhaiskasvatus, sosiaali-
päivystys, lapsiperheiden sosi-
aalityö, päihdeklinikka, ehkäi-
sevä päihdetyö. 

Lisätään asiakkaiden 
osallisuutta palveluissa ja 
niiden suunnittelussa.  

- Lisätään kokemusasiantuntijoiden käyttöä 
palveluissa. 

- Kerätään palveluiden käyttäjiltä säännöllisesti 
palautetta.  

- Vanhempien vertaisryhmätoiminnan mahdol-
listaminen varhaiskasvatuksessa. 

- Käytetään Palvelumuotoilua apuna. 
- Koulukohtainen osallisuus- ja vaikuttamis-

suunnitelma. 
- Asiakastyytyväisyyskyselyjä myös kännykällä 

- Asiakkaat osallistuvat palveluiden suun-
nitteluun ja toteutukseen. 

 
 

Vastuutaho: Kaikki lapsiperhei-
den kanssa työskentelevien 
yksiköiden esimiehet ja henki-
löstö, suunnittelijat, työllisyys-
palvelut, Hyvis. 

Nuorten vaikuttamistapo-
jen käytön edistäminen.  

- Koko vuosiluokkien infoja ja pienryhmäkeskus-
teluja kouluilla tästä aiheesta. 

- Nuorisovaltuutetut käyvät kouluilla esittele-
mässä toimintaansa. 

- Nuorten mahdollisuutta vertaisohjaajana toimi-
seen lisätään, esim. Zentran kerho-ohjaajina 
nuoret itse. 

- Oppilaskuntien toiminnan yhdenmukaistami-
nen eri kouluilla: määrärahat, toimintasäännöt 

- Yhdyskuntakuntasuunnitteluun osallistaminen. 

- Nuoret tuntevat eri vaikuttamistavat. 
- Oppilaan osallistumismahdollisuudet op-

pimiseen ja arviointiin liittyvissä asioissa 
ovat lisääntyneet. 

Vastuutaho: Lasten ja nuor-
ten osallisuus ja vaikuttami-
nen -työryhmä. 
 
Yhteistyössä mm.: Nuoriso-
työntekijät, Nuorisovaltuusto, 
koulutuspalveluiden laatu-
tiimi, kuntatekniikka. 
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8 Toteutus ja seuranta 
 

Hyvinvointikertomukseen ja sen vuosiraportteihin kootaan hyvinvointi- ja terveystietoa lapsista, nuo-
rista ja lapsiperheistä. Hyvinvointikertomuksessa myös arvioidaan näiden kohderyhmien hyvinvoinnin 
tilaa ja mahdollisia kehittämistarpeita hyvinvoinnin ylläpitämiseksi tai parantamiseksi.  

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa on konkreettisia työkaluja hyvinvoinnin ylläpitoon ja li-
säämiseen. Suunnitelman toteutukseen tarvitaan kaikkia hallintokuntia ja eri yhteistyötahoja. Suunni-
telman toimenpide-ehdotukset toimivat apuna myös toimialojen toimintasuunnitelmien laadinnassa. 
Toimenpideohjelmassa olevat aikataulut ohjaavat vastuutahoja huomioimaan mahdolliset kustannuk-
set talousarvioissaan ja -suunnitelmissaan. Ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen ja yhteistyöver-
koston toimivuus ovat ohjelman keskeiset tavoitteet.   

Työryhmä ehdottaa, että suunnitelman seurannasta ja raportoinnista vastaa suunnitelman laatinut 
työryhmä. Vuosittainen raportointi toteutuu hyvinvointikertomuksen raportoinnin yhteydessä, sen li-
säksi laaditaan joka toinen vuosi erillinen kooste tavoitteiden toteutumisesta sivistys- ja sosiaali- ja 
terveyslautakunnalle sekä kaupunginvaltuustolle. Ensimmäinen kooste koskien vuosia 2017 ja 2018 
laaditaan alkuvuodesta 2019.  

Suunnitelman liitteenä on Lastensuojelusuunnitelman 2014-2017 seurantaraportti 2016, joka on työs-
tetty osana suunnitelman laadintatyötä. 
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