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Valtaosa nurmijärveläisistä lapsista ja nuorista voi hyvin. Viimeisen valtakunnallisen 
kouluterveyskyselyn tulosten mukaan suhteet aikuisiin ovat parantuneet ja suurimmalla 
osalla lapsista ja nuorista on jokin harrastus. Myönteisen kehityksen turvaamiseksi 
Nurmijärven kunnan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on päivitetty ja siihen 
sisältyvät toimintaa ohjaavat periaatteet ja kehittämisen kohteet määritetty vuoteen 
2021 asti.
 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma toteuttaa YK:n lapsen oikeuksien sopimusta. 
Suunnitelmassa keskeisessä asemassa ovat pienet lapset, varhainen vuorovaikutus 
sekä lasten ja nuorten kulttuuripalvelut. Suunnitelmaan kirjattua kehittämistoimintaa 
jäsentävät avoin yhteistyö, osallisuus, tuki lasten ja nuorten kasvuympäristöihin sekä 
toimivat palvelut. Kehittämiskohteiden valinnassa on huomioitu valtakunnallinen Lapsi- ja 
perhepalveluiden muutosohjelma LAPE sekä kuntastrategiaan kirjatut toimintatavoitteet.
 
Toivon, että Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta tulee lasten, nuorten ja 
perheiden kanssa työskentelevien työtä ohjaava asiakirja, johon kirjatut periaatteet 
ja kehittämiskohteet näkyvät työntekijöiden arjen toiminnassa. Kiitos teille kaikille, 
jotka olette olleet mukana valmistelemassa ja päivittämässä Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmaa.

Tiina Hirvonen
sivistystoimenjohtaja
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ohjausryhmän pj.

Lasten, nuorten ja perheiden 
hyvinvointi on meidän 
kaikkien yhteinen asia
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YK:n lapsen 
oikeuksien 

sopimus
Lapsiasiavaltuutetun toimisto / Tiedätkö lasten ihmisoikeuksista?

Kaikki lapset ovat yhdenvertaisia.

Lapsen tai hänen 
vanhempansa 

ikä, ihonväri, kieli, 
omaisuus, uskonto, 
vamma tai sairaus 
ei vaikuta lapsen 

oikeuksiin. Ketään 
ei saa syrjiä tai 

kiusata.

Lapsella on oikeus 
hyvään elämään.

Lapsi saa olla oma 
itsensä. Aikuisten 

pitää tukea lasten 
mahdollisuuksia 

kasvaa ja kehittyä 
rauhassa ja omaan 

tahtiinsa.

Aikuisten pitää 
ottaa selvää, mitä 

lapset asioista 
ajattelevat.

Aikuisten pitää 
kysyä ja kuunnella 
lapsen mielipiteitä 

ja ottaa ne 
tosissaan. Lapsille 

täytyy antaa 
mahdollisuus 

vaikuttaa omaan 
arkeensa.

Lapsen etu on 
asetettava 

ensisijaiseksi, kun 
päätetään lapsen 

asioista.

Lapsen 
vanhemmilla on 

päävastuu lapsen 
huolenpidosta ja 

suojelusta.

Valtion ja 
kuntien pitää 

neuvoa ja tukea 
vanhempia lasten 

kasvatuksessa.
Vanhempien ja 
viranomaisten 

täytyy aina miettiä, 
miten heidän 
päätöksensä 

vaikuttavat lapsiin. 
Aikuisten pitää 

hakea ratkaisuja, 
jotka ovat lasten 

parhaaksi. Lapsille 
pitää perustella 

päätökset.

”Lapsen tulisi 
kasvaa perheessä 

onnellisuuden, 
rakkauden ja 

ymmärtämyksen 
ilmapiirissä.”

YK:n lapsen 
oikeuksien sopimus
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Yhdistyneet Kansakunnat (YK) on tehnyt sopimuksen lasten 
ihmisoikeuksista vuonna 1989. YK:n Lapsen oikeuksien sopimus 

on ohjaava asiakirja lasten ja nuorten hyvinvointia edistettäessä.

Lisätietoja: www.unicef.fi/lapsen-oikeudet 

http://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet
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Viidesluokkalaisten vastauksia kysymykseen ”Hyvinvointia on?”

Mitä on hyvinvointi?

Harrastukset

Hyvä mieliLiikkuminen

Kaverit Riittävä ja 
terveellinen 

ruoka

Peseytyminen

Kun kaikki 
on perheellä 

hyvin

Suhteet 
muihin 
ihmisiin

Ryhmään kuuluminen, turvallinen ja läheinen aikuinen sekä mielekäs 
tekeminen ovat tutkimusten mukaan keskeistä lasten ja nuorten hyvinvoinnille.



Nurmijärven lasten ja nuorten hyvinvointi-
suunnitelman ohjaavat periaatteet

Varhainen avoin
yhteistyö Osallisuus

Tuki lasten ja 
nuorten kasvu-
ympäristöihin

Toimivat 
palvelut
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Varhain
Silloin, kun toimintamahdollisuudet ovat avarat. 

Ei sivusta seuraten – ellei se ole ammatillinen valinta.

 Avoimesti
Luottamussuhteita vaalien. Ei kenenkään selän takana, 

vaikka asiantuntijakeskeisyys siihen houkuttaisi.

 

Yhteistyössä
Voimavarat kooten – unohtamatta tärkeimpiä 

resursseja ja läheisverkostoja.

V
a

rh
a

inen a
vo

in yhteistyö
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Nurmijärvellä
toimitaan!



O
sa

llisuus

Mukaillen: Kauko Haarakangas – Parantava puhe

Hyvän 
kohtaamisen 
edellytyksiä

Luottamus

Turvallisuus

Aitous Usko 
ihmiseen

Avoimuus

ToiveikkuusKiinnostu-
neisuus

Saman-
arvoisuus

Joustavuus

Vastuullisuus

Osallisuudessa on kyse suhteesta ja dialogisesta 
vuorovaikutuksesta, jossa kaikki osapuolet tulevat 
kuulluksi toisiaan kunnioittavissa kohtaamisissa. 

12 13



Tuki la
sten ja

 nuo
rten ka

svuym
p

ä
ristö

ihin

Tuki lasten ja 
nuorten arkeen on

Ja se voi olla

Lapset ja nuoret kehittyvät jatkuvassa vuorovaikutuksessa 
ympäristönsä kanssa. On tärkeää tukea niitä aikuisia, 

jotka vaikuttavat lapsen arjen sujumisen onnistumiseen.

ennalta-
ehkäisevää

varhaista neuvoa 
antavaa

tiivistä ja 
tavoitteel-

lista

kaikille 
suunnattua

kohdennettua
yksilölle 

suunnattua 
toimintaa
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To
im

iva
t p

a
lvelut
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Perhe- 
sosiaalityö

Äitiys- ja 
lasten-

neuvola

Puhe-, 
toiminta- ja 
fysioterapia

Perhe-
neuvola

Varhais-
kasvatus, 
esiopetus 
ja koulu

Nuoriso-
palvelut

Liikunta-
palvelut

Koulu- ja 
opiskelu-

terveyden-
huolto

Lasten-
suojelu

Kirjasto- ja 
kulttuuri-
palvelut

Oppilas- ja 
opiskelu-
huollon 
palvelut

Perus- ja erityispalveluiden 
yhteistyönä järjestetään lasten, 

nuorten ja lapsiperheiden 
palvelut. Palvelut järjestetään 

lapsi- ja perhelähtöisesti.
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Kehitetään hyvinvointia sekä 
kasvua ja kehitystä edistä-
vien varhaisen tuen palve-
lujen kokonaisuutta kohti 

perhekeskus-toimintamallia.

Tuetaan ja 
autetaan perhei-

den selviytymistä 
arjessa huolehtimalla 

lapsiperheiden kotipal-
velun ja perhetyön 
riittävyydestä.

Ohjataan ja 
tuetaan van-
hempia väki vallat-

tomaan kasvatukseen ja 
autetaan lähisuhde-

väkivaltaa koke-
neita perheitä.

Koulu ja 
varhais-

kasvatus kehit-
tävät joustavan 

alkuopetuksen 
rakennetta 
kuntaan
(6–8-vuotiai-
den  yhteiset 
opetus-
ryhmät).

Tuetaan var-
haista vuoro-
vaikutusta lap-

sen odotuksen 
ja vauva -

vaiheen ai-
kana moni-

alaisena 
yhteistyönä. 

Ennalta-
ehkäisevien ja 
varhaisen tuen 

palvelujen 
kehittäminen 

Kehitetään 
perhevalmennusta 
monitoimijaiseksi.

Tuetaan 
yksinäisten 

lasten ja nuor-
ten mahdolli-

suutta löytää 
itselle kaveri 

ryhmätoimin-
nan avulla.

Tunnistetaan 
ja tuetaan 

lasten ja nuorten 
vahvuuksia 
kouluissa ja 

varhaiskasva-
tuksessa.

Kehitetään 
kouluilla 
tehtävää 

nuorisotyötä.

Tuetaan 
ryhmäyty-

mistä kouluis-
sa ja varhais-

kasvatuk-
sessa.

Järjestetään 
Ihmeelliset Vuodet-

vanhemmuus-
ryhmiä. 

2 ryhmää/vuosi

Myönteisten 
kasvatus-

menetelmien 
kehittäminen ja 

ryhmään 
kuulumisen 

edistäminen

Kehittämiskohteet ja toimenpiteet 2018–2021
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Hyvinvointia 
edistävien 

elintapojen 
vahvistaminen 

Edistetään lasten 
liikkumista varhais-

kasvatuksessa ja kaikilla 
kouluasteilla.

 Kehitetään 
päiväkoti-

ikäisille ja 
koululaisille 
suunnattua 

kirjasto- ja 
kulttuuri-

palvelujen 
pedagogista 

toimintaa. 

Järjestetään 
kerho- ja harras-

tustoimintaa kou-
luilla koulupäivän 

yhteydessä. 

Kannuste-
taan lapsia ja 
nuoria lukemaan 

kirjoja moni-
puolisesti.

Kehitetään  
koulujen ja 

päiväkotien 
pihoja liikku-
miseen kan-
nustaviksi.

Lapsen ja nuoren 
koulunkäynnin, 

opiskelun ja 
elämänhallinnan 

tukeminen

Tuetaan nuoria elämän-
hallinnan ohjauksella

työllistymis-, koulutus- 
ja harrastusasioissa

Järjestetään 
stressin-
hallinta-

ryhmiä 
opiskelijoille. 

(Maestro-
ryhmät)

 Vahvistetaan monialaista 
yhteistyötä koulupoissa-

oloihin liittyen.

Tunnistetaan 
ja tuetaan 

lapsia ja nuo-
ria, joilla on 
huomioon-
otettavia 
erityispiir-
teitä kasvus-
saan ja kehi-
tyksessään.
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Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma tarkistetaan 
ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain.

Arviointi ja seuranta

Lasten ja 
nuorten mielen 

hyvinvoinnin 
edistäminen 

oppilashuoltoa 
kehittämällä

Lisätään mielen 
hyvinvoinnin tukemiseen 

tarvittavaa osaamista.

Otetaan 
käyttöön 
tunne- ja 

sosiaalisia 
taitoja 

edistä viä 
menetel miä, 

joilla vahvis-
tetaan ryh-

män ja yhteisön 
hyvinvointia.

Kootaan 
monialainen 
verkosto 
lapsen tai 
nuoren aut-
tamiseksi, 
jaetaan 

osaamista ja 
nimetään 

vastuutyön-
tekijä.

Suunni-
telman 

tavoitteiden 
toteutuminen 

(mm. toteute-
tut toimen-

piteet ja 
tavoite-

osion 
mitta-
reiden 
seuranta)

Lasten 
ja nuorten 
hyvinvoinnin 

muutokset 
(mm. koulu-

terveys-
kysely, 

kuulemis-
tilaisuudet)

Palvelujärjestelmän toimivuus 
ja kasvuympäristön tilanne 

(mm. asiakaspalautteet, 
kuulemistilaisuudet)
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Nurmijärven kunta
Postiosoite: PL 37, 01901 Nurmijärvi

Katuosoite: Kunnanvirasto, Keskustie 2 b
Puhelin: (09) 250 021
kunta@nurmijarvi.fi
www.nurmijarvi.fi

http://www.nurmijarvi.fi

