
 

 

Perhekeskustoiminnan ohjausryhmän kokous   Muistio 

Perhekeskusohjausryhmä 12.6.2020 klo 8.30-11 Teams 

Paikalla Anne Heino, Virve Hongisto, Seppo Huhtiniemi, Hanna Hämäläinen (siht.), Tuula Jormakka, Päivi 

Kalilainen, Kirsi Lehtimäki, Paula Käyhkö, Tiina Lehtonen, Tuulikki Löppönen, Minna Pajala, Kirsi Pelo-Arkko, 

Elisa Pursiainen, Tuula Pitkänen, Tiina Tuukkanen (pj.), Sari Välimäki, Laura Vänttinen, Arja Seppälä, Satu 

Moisio ja Margarita Goda-Savolainen. 

 

1. Kokouksen avaus ja tervetuloa 

Perhekeskustyöntekijä Tiina Tuukkanen avasi kokouksen. 

 

2. Kokoonpanon toteaminen/esittäytyminen  

 

3. Puheenjohtaja ja sihteeri kokoukselle 

Tiina Tuukkanen toimii puheenjohtajana, Hanna Hämäläinen sihteerinä 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin. 

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  

Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 

 

6. Harrastuskoordinaattoritoiminnan mahdollisuudet sote-palveluiden näkökulmasta, Elisa Pursiainen 

Harrastuskoordinaattorin toiminnassa keskeistä on edistää lasten, nuorten ja nuorten aikuisten 

harrastusmahdollisuuksia parantamalla tiedonkulkua (viestintä), varmistamalla sidosryhmien osallisuuden 

harrastustoiminnan kehittämisessä (osallisuus) ja syventämällä toimijoiden välistä yhteistyötä (prosessit). 

Yhtenä keskeisenä osa-alueena ovat tukimuodot, joilla voidaan varmistaa yhdenvertainen mahdollisuus 

harrastaa.  



 

 

Harrastuskoordinaattorin pilottivuosi 2020: muodostaa harrastuskoordinaattorin toimenkuva, muodostaa 

harrastamisen ohjelman versio ja tiivistää yhteistyötä eri toimijoiden ja verkostojen kanssa: 

- Tuotetaan tarkoituksenmukaisesti harrastustoimintaa, jotta kaikille jyväskyläläisillä on tasavertainen 

mahdollisuus vähintään yhteen mieluiseen harrastukseen ja harrastusyhteisöön. 

- Viestinnällisenä kohderyhmänä lapset, nuoret ja nuoret aikuiset 

- Laaja käsitys harrastuksen määrittelystä 

- Harrastamisen määritelmä  

- Halutaan parantaa tiedonkulkua, eri sidosryhmät pääsevät osallistumaan harrastustoimintaan, 

syvennetään harrastuksiin liittyvää yhteistyötä.  

- Viitekehyksenä valtakunnallinen harrastustakuu 2017, Kansallinen lapsistrategia 2040, VANUPO 

- Viestintä- ja osallisuussuunnitelma: sisältäisi mm. harrastesivuston, poikkihallinnollinen työryhmä ja 

vahvistaa olemassa olevia toimijaverkostoja 

- sekä Nuvan edustaja mukana, lasten parlamentti tiivis linkitys; lisäksi koulujen osallisuustyöpajoihin 

- Keskustelua: 

o Huomioida harrastustoiminnassa lasten ja nuorten varhainen tukeminen ja huolten puheeksi 

ottaminen; yhteistyö Meidän perhe liikkeellä-hankkeen kanssa 

o Harrastustoiminnan sivusto tarpeellinen kokonaisuus 

o Vanhempainfoorumi aloittaa yhteistyö Palokan Ilon kanssa Yhdessä lukien ja liikkuen epulle 

o tärkeä linkki myös kolmannen sektorin vapaaehtoistoimintaan 

o Miten maahanmuuttajaperheet saisivat riittävästi tietoa harrastustuesta sekä tiedottamisen 

lisääminen moni- ja selkokielisesti 

o Lisätietoa alueellisesti, mitä lähiliikuntapaikkoja tai muuta harrastustoimintaa on käytössä iltaisin 

kodin lähellä (Lähestymistapa: Mitä kaikkea on tarjolla juuri minun alueellani?) 

o Kehitysvammaisten lasten harrastustoiminnan parempi tietoisuus 

o Harrastekoordinaattorin tehtävä olisi poikkihallinnollinen tehtävä 

o Sosiaalipalvelut ovat mukana harrastuskoordinaattorin toiminnassa (perhekeskustyöntekijä, 

hyvinvoinnin ja terveydenedistämiskoordinaattori?) 

 



 

 

7. Keskitetty lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi, Hanna Hämäläinen 

- Jyväskylässä on valmisteltu viime vuoden syksystä alkaen keskitettyä lapsiperheiden palvelutarpeen 

arviointiyksikköä, tavoitteena keskitetty palvelutarvearviointi (SHL ja LS) lasten ja perheiden tuen 

tarpeisiin 

- Valmistelua tehty syksystä 2019 alkaen ohjausryhmän ja työryhmän avulla 

- Tavoitteena kuntalaisille ja yhteistyötahoille selkeä yksi yhteydenottoväylä palveluiden saamiseksi 

- Kehittämistyöhön sisältyy myös palvelutarvearvioinnin sisällöllinen kehittäminen 

- Yksikön on tarkoitus käynnistyä vuoden 2021 alussa, tuleva syksy on tiivistä valmisteluaikaa, jossa 

mukana ovat keskeiset työntekijäryhmät (lastensuojelun alkuarviointitiimit sekä varhaisen tuen 

palveluiden sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaaja sekä oleelliset yhdyspintapalveluyksiköt) 

- Keskustelua: keskittäminen tärkeä ja hyvä asia kuntalaisnäkökulmasta, ”yhden luukun” PTA tulee 

tarpeeseen, helpottaa lapsiperheiden oikein kohdennettujen palveluiden löytämistä ja oikeiden 

palveluiden saamista 

8. Lapset puheeksi-keskustelujen/ etäkeskustelujen käynnistäminen, Hanna Hämäläinen 

- Huoliin puuttuminen ja tarttuminen on kaikkien lasten kanssa työskentelevien tehtävä, LP-keskustelu 

yksi hyvä menetelmä ja välinen asioiden puheeksi ottamiseen 

- Keski-Suomen alueella kannustetaan maakunnallisesti toimijoita käyttämään LP-menetelmää entistä 

aktiivisemmin ja tarjoamaan keskustelua asiakkaille eri palveluiden ja järjestötoiminnan kautta; LP-

keskustelu toimii myös etäyhteyksien kautta toteutettavana 

- Maakunnallinen infotilaisuus pidetty ke 3.6.20, jossa kannustettu toimijoita tiedottamaan ja 

tarjoamaan LP-keskustelua lapsiperheille eri väylien kautta; tehty valmiit tiedotepohjat ammattilaisten 

ja kuntalaisten käyttöön, kaikkien hyödynnettävissä 

- Keskustelua: Miten ennakkotietoa LP-keskustelumahdollisuuksista on jaettu? Tiedotteet toimijoille 

käyttöön.  

- Onko vaarana, että kun on siirrytty ja siirrytään entistä enemmän etäpalveluiden käyttöön, 

asiakkaiden ongelmat jäävät enenevissä määrin pimentoon eikä niitä oteta puheeksi? Tämä ei ole 

näkynyt palveluissa, päinvastoin esim. perheneuvolassa perheasioiden sovittelussa  

- Muistetaan järjestötoimijat  



 

 

- Varhaiskasvatuksessa on vieläkin liian suuri kynnys tehdä lastensuojeluilmoituksia, toleranssi kasvaa, 

ja kyseessä on ehkä myös koulutuksen tarve vakan ammattilaisille, tästä on jo suunnitelma 

lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen välillä  

 

9. Monitoimijainen arviointitiimi ja palvelupolkujen aukot, Hanna Hämäläinen 

- Monitoimijainen arviointitiimin ohjausryhmässä sovittiin alkuvuodesta, että ryhmän toimintaan 

liikkuen tutkitaan kohtia, joissa on selkeitä palveluaukkoja lasten ja perheiden 

palvelukokonaisuudessa.  

- tunnistetut aukot ovat  

o nepsy-lasten palvelupolku kokonaisuutena, puuttuva omatyöntekijyys ja palveluiden koordinoinnin 

kokonaisvastuu 

o ja lapset, jotka tarvitsevat aamu- ja iltapäivätoimintaa, mutta joilla ei ole enää oikeutta jälkkäri-

toimintaan eikä kriteerit täyty Vertti-toimintaan 

- työryhmä päätyi ehdottamaan nepsy-yksikön/tiimin perustamista, jossa olisi koottua tietoa ja 

erityisasiantuntijuutta nepsyosaamiseen liittyen (dioilla tarkemmin kokonaisuudesta) 

o toimintaa leimaisi lapsen asioista ”kiinnipitämisen kulttuuri”  

o Työntekijöinä mm. sosiaalityöntekijä, psykologi, lääkäri sekä kuntoutuskoordinaattori 

o Yksikkö toimisi myös tukena kaikille palveluille konsultointi- ja koulutusasioissa 

 

10. Psyykkisesti vakavasti oireilevien varhaiskasvatusikäisten lasten tuen vahvistaminen, Hanna 

Hämäläinen 

- Noin vuoden sisällä varhaiskasvatuksessa eri puolilla kaupunkia on herännyt suuri huoli muutamista 

lapsista, joilla on vakavaa psyykkistä oireilua ja aggressiivista käytöstä päiväkodissa 

- Näillä lapsilla esiintyy mm. itsetuhoiset puhetta ja käytöstä, leikkiminen vähenee/loppuu, puheet ja 

teot ovat aggressiivisia, lapsilla on tunnekylmät piirteitä, usein toistuvia raivokohtauksia ja 

väkivaltaista käytöstä työntekijöitä kohtaan 

- Näiden lasten kohdalla on yhteistä ollut mm. se, että huoltajien ja henkilökunnan näkökulmat 

poikkeavat toisistaan, lapsi on ollut lastenpsykiatrian asiakas, mutta yhteistyö lopetettu, koska perhe 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/kooste_jkl_kehittamistyo_ja_meneilla_olevat_prosessit_peke_ohry_12.6.2020_hanna_hamalainen_0.pdf


 

 

ei ole nähnyt sitä tarpeelliseksi (vapaaehtoisuus). Lastensuojelu on ollut myös mukana, mutta palvelu 

on päätetty, koska lapsen vakava oirehdinta ei näy kotona eikä perusteita ls-asiakkuudelle juridisesti 

ole, jos vanhemmat ovat asioista eri mieltä 

- Ongelmaa lähdettiin purkamaan monialaisesti: yhtenä vaihtoehtoisena keinona on mietitty 

monialaisen Vanttu-ryhmän/LP-neuvonpitokeskustelun käynnistämistä vaka-alueille; myös Avekki-

toimintamallia otetaan käyttöön vakassa; samoin mm. lastenpsykiatria jäi pohtimaan alle 

kouluikäisten lasten konsultaatiotiimin käynnistämistä 

- Työskentely jatkuu elokuussa 2020 

 

11. Kumppanuusfoorumin syksyn suunnitelmat, Tiina Tuukkanen 

- Ehdotus: Kumppanuusfoorumi järjestettäisiin syksyllä alueellisten puistoruokailujen yhteydessä 

- Tärkeintä perheiden kohtaaminen 

- Sopivassa suhteessa asiaa ja sirkushuveja 

- Kumppanuusfoorumissa saatu tiedon käyttö ja tietojen hyödyntäminen 

- Uusille asuinalueille vieminen (Savulahti, Mannisenmäki?) 

- Tärkeänä yhteiskumppani mukana ollut Pelastakaa lapset osallisuus-hanke, joka tuo mukaan aina 

vahvan asukas- ja kuntalaisnäkökulman 

 

12. Perhekompassi ohjausta ja neuvontaa syksyn suunnitelmat, Tiina Tuukkanen 

- Jalkautuminen alueille jatkuu, mennään sinne, missä perheet jo valmiiksi ovat: Mäki-Matti, Yrttisuo, 

Keljonkankaan päiväkoti, Monikulttuurikeskus Gloria/ Matara.  

- Pohdinnassa kokeiluna, josko Huhtasuolle ajanvarauksella ohjausta ja neuvontaa. 

- Pohdinnassa myös Vaajakosken nuokkarilla MLL:n muskarin yhteydessä 

- Mukana erilaisissa tapahtumissa 

- Chatissa hiljaista toukokuussa, kesäkuussa chat on taas aktivoitunut 

- Kommentit: myös liikuntapalveluiden järjestämissä tapahtumissa palveluohjauksen läsnäolo hyvä 

paikka 

- Koulujen yhteisölliset oppilashuollon ryhmät myös hyviä paikkoja markkinoida palvelua 



 

 

- Varhaisen tuen palveluiden kokonaisuus on vielä kehittyvä kokonaisuus, resursseja vielä niukasti; 

koulun omat oppilashuollon työntekijät ovat tekijöitä viemään tietoa palveluista koulujen sisälle 

- Alueellisissa perhekeskusverkostoissa on hyvä paikka miettiä, mitä tiedotustarpeita kullakin alueella 

on; samoin erityisopettajien verkostolle; Seppo voi viedä myös viestiä omien verkostojensa kautta 

 

13. Muut asiat:      

Sijoitettujen koulupolun mallinnus, erityisopettaja Tuulikki Löppönen, Kukkulan koulu 

- tuli voimakas tarve kehittää sijoitettujen lasten koulunkäyntiä ja tukea   

- yli 180 lasta, jotka ovat sijoitettu ulkopaikkakunnilta; 125 lasta asuu yksityisissä 

lastensuojelulaitoksissa 

- tieto sijoitetun lapsen kouluun tulosta tulee monesti lyhyellä varoitusajalla 

- Sisukas-toiminnan tavoitteena on  

o tuen tarpeen arviointi, koulupolun räätälöinti ja kouluun kiinnittyminen; työskentely on kuntouttavaa 

(yksilökohtainen) 

o Konsultoiva rooli lastensuojelulaitosten, koulun ja sosiaalitoimen välimaastossa 

o Tiedon lisääminen koulun roolista, murtaa sijoitettuihin lapsiin liittyviä ennakkoluuloja, verkoton 

kokoaminen (yhteisötaso) 

- tarve lapsen vastaanottamiseen kouluissa niin, että lapsen kaikki tuen tarpeet ja tukitoimet sekä lapsi 

itse kuullaan ja selvitetään 

- Lähti liikkeelle Mind me-hankkeessa; mukana iso, monialainen kehittäjäryhmä 

- Sisukas-prosessin vaiheet kuvattu ja sovittu tarkasti (diasarja): selkeästi sovitut toimintatavat kullekin 

prosessiin kuuluvalle toimijalle (opettaja, sosiaalityöntekijä, sijaishuoltopaikka, edellinen koulu) lapsen 

kouluun tulovaiheessa, opetusjärjestelyissä,  

- Verkoston kasaaminen lapsen ympärille tärkein tehtävä 

- Seuranta ja tuki kuuluvat vahvana elementtinä Sisukas-malliin; kun lapsi palaa omaan kouluunsa, 

Sisukas tiimi on vielä jälkitukena mukana lapsen koulunkäynnin tukena 

- Keskustelua:  



 

 

- Sisukas-mallin edistäminen ja levittäminen on kirjattu Tulevaisuuden sote-keskus-

hankesuunnitelmaan; asiat mukana myös lastensuojelun hankkeessa, joka käynnistyy syksyllä 2020 

- Voivatko muualta sijoitetut lapset saada harrastustukea? 

 

14. Seuraavat kokoukset, Tiina lähettää Teams-kalenterikutsut: 

- 21.8.20 klo 8.30-11 

- 30.10.20 klo 8.30-11 

- 18.12.20 klo 8.30-11 

 

15. Kokous päätettiin. 

 


