
Varhaisen tuen palvelut 
auttavat lapsiperheitä arjessa. 
Palvelut on tarkoitettu 
odottaville ja alle 18-vuotiaiden 
lasten perheille. Tarjolla 
on perheen voimavaroja 
vahvistavaa tukea: lasten- ja 
kodinhoitoa tai keskustelua, 
ohjausta ja neuvontaa.

LAPSIPERHEIDEN 
VARHAISEN TUEN 
PALVELUT

PERHE- 
KESKUS
Mukana elämässä.
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Tarvitsetko apua  arkeen?
Vauva valvotti
Muksu murjotti
Teini temppuili
Keskustelu työntekijän 
kanssa auttoi



Lapsiperheiden varhaisen tuen palvelut
Autamme, kun lapsiperheen arki askarruttaa

Perhekompassi
Perhekompassi on sähköinen palveluopas, johon on koottu 
lapsiperheille suunnattuja palveluita ja toimintaa. Perhekompassi on 
myös asuinalueilla tapahtuvaa, maksutonta ohjausta ja neuvontaa 
perheille ja lapsiperhetoimijoille. Katso paikat ja ajankohdat:  
www.jyvaskyla.fi/perhekompassi. Perhekompassista löydät myös 
Huhtasuon ja Kuokkalan perhekeskuksien toiminnat.

Perhetyö
Perhetyö tarjoaa ohjausta, tukea ja keskusteluapua. Yhdessä 
perheen kanssa keskustellen mietitään sopivia toimintatapoja ja 
ratkaisuja arjen haasteisiin. Aiheina voivat olla esimerkiksi lasten 
kasvatus, vanhemmuus, parisuhde tai oma jaksaminen. Perhetyö on 
maksutonta. 

Perhetyötä voit hakea soittamalla ti klo 10–12, to klo 12–14, 
p. 040 358 7755 tai sähköisesti verkossa varhaisen tuen sivujen kautta.  



Lapsiperheiden kotipalvelu
Kotipalvelu on lastenhoitoa ja kodinhoitoapua perheen kotona. 
Se on tarkoitettu tilapäiseksi arjen avuksi, jolla vahvistetaan perheen 
itsenäistä selviytymistä yhdessä tehden. Avuntarpeen syynä voi olla 
esimerkiksi raskaus tai synnytys, vanhemman tai lapsen sairastuminen, 
vanhemman väsymys tai uupumus, äkillinen kriisitilanne tai muu 
erityinen tuen tarve. Kotipalvelu on lähtökohtaisesti maksullista 
perheen tulot huomioiden.

Kotipalvelua voit hakea sähköisesti verkossa varhaisen tuen sivujen 
kautta tai soittamalla ma–to klo 8–14, p. 014 266 3501. Käytössä 
on takaisinsoittojärjestelmä. Palveluohjaaja ottaa yhteyttä kolmen 
arkipäivän kuluessa. 

Pikkulapsiperheiden psykologipalvelut
Pikkulapsiperheiden psykologi palvelee äitiysneuvolan asiakkaita 
sekä 0–5-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään. Voit olla yhteydessä 
psykologiin, kun sinua askarruttaa vanhemmuuteen, omaan jaksamiseen 
vanhempana, lapsen kehitykseen tai kasvatukseen liittyvät asiat.  

Palvelutarpeen arviointi
Palvelutarpeen arviointiin voit olla yhteydessä soittamalla  
ma-pe klo 8–15.30, p. 014 266 0135, kun tarvitset neuvontaa ja 
ohjausta lapsiperheiden palveluista. Voit olla yhteydessä tiimiin 
myös silloin, kun olet huolissasi lapsen huolenpidosta, terveydestä 
tai turvallisuudesta tai haluat tehdä sosiaalihuoltolain mukaisen 
yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen. Palvelutarpeen arviointi 
tehdään yhteistyössä perheen ja yhteistyötahojen kanssa. 

Yhteydenoton ja ilmoituksen teet vaivattomimmin sähköisesti verkossa 
varhaisen tuen sivujen kautta tai vapaamuotoisesti kirjallisena, jolloin 
toimitusosoite on Jyväskylän kaupungin varhaisen tuen palvelutarpeen 
arviointitiimi, Väinönkatu 6, 40100 Jyväskylä.

Perhesosiaalityö
Perhesosiaalityöllä vahvistetaan perheiden selviytymistä arjessa 
yhteistyössä perheen ja muiden perheen läheisten toimijoiden kanssa. 
Perhe sosiaalityö auttaa löytämään perheen tilannetta tukevat palvelut. 
Perhe sosiaalityön asiakkuuteen tullaan palvelutarpeen arvioinnin kautta. 
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Lapsiperheiden varhaisen  
tuen palvelut  
www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/
perheet/varhainen-tuki

Palvelutarpeen arviointi 
ma-pe klo 8–15.30,  
p. 014 266 0135

Perhetyö 
ti klo 10–12 ja to klo 12–14, 
p. 040 358 7755

Kotipalvelun palveluohjaus 
ma-to 8–14,  
p. 014 266 3501

Pikkulapsiperheiden 
psykologit 
www.jyvaskyla.fi/mielenterveys/
pikkulapsiperheiden-
psykologipalvelut

Perhekompassi
www.jyvaskyla.fi/perhekompassi
FB, IG Jyväskylän perhekompassi


