
 

 

Perhekeskustoiminnan ohjausryhmä 

Aika: perjantai 16.4.2021 klo 8.30-11              

Teams-kokous 

Muistio 

 

1. Kokouksen avaus ja tervetuloa 

 Kokous avattiin ja osallistujat toivotettiin tervetulleiksi. 

 
2. Puheenjohtaja ja sihteeri kokoukselle 

 Tiina toimi puheenjohtaja, Hanna sihteerinä 
 

3. Kokoonpanon toteaminen/esittäytyminen  

 mukana: Tulevaisuuden sote-hankkeesta, MLL Järvi-suomen piiristä, varhaisen tuen 
palveluista, Jyväskylän seurakunnasta, K-S sairaanhoitopiiristä, Mäki-Matin perhepuistosta, 
kulttuuri- ja osallisuuspalveluista, Kansalaistoiminnankeskus Matarasta, ja 
Vanhempainfoorumista, Yhteensä 16 osallistujaa. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

 Esityslistaan lisättiin muihin asioihin Keski-Suomen keskussairaalan terveiset. 

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin muutoksitta. 

 

6. Palvelutarpeen arviointitiimi lapsiperheille –esittely 

 Johtava sosiaalityöntekijä Piritta Jetsu esitteli palvelutarpeen arviointitiimin toimintaa. 

Palvelutarpeen arviointitiimin toiminta on alkanut vuodenalussa. Palvelutarpeen 

arviointitiimiin voi ottaa yhteyttä, jos tarvitsee neuvontaa lapsiperheiden palveluista, on huoli 

lapsesta ja hänen kehityksestään, turvallisuudestaan tai huolenpidostaan tai tehdä 

lastensuojeluilmoituksen.  

 

7. Kulttuurineuvolan esittäytyminen  

 Maria Poikonen esitteli kulttuurineuvolaa ja sen toimintaa. Laulut, lorut, lukeminen, musiikki, 

rytmit ja värit ilahduttavat jo vauvaikäisiä ja tukevat monin tavoin lapsen monipuolista 

kehittymistä sekä perheensisäistä varhaista vuorovaikutusta. Kulttuurineuvolan 

toimintamuotoja ovat neuvoloiden taideteokset, neuvoloiden kulttuurivastaavaverkosto, 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/ptan_esittely_2021.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/kulttuurineuvola-toiminta_esittely_yleinen.pdf


 

 

kulttuurineuvola-kortti, perhevalmennusillat taidelaitoksissa, Vauvan kaa –tapahtumat, 

rokotuspäivien esiintyjät ja neuvoloiden terveydenhoitajien koulutukset.  

 

8. Perhekeskustyöntekijä esitteli Perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelman kyselyä toimijoille.  

 THL on luonnostellut ohjeita perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelman luomiseksi. 

Jyväskylässä toteutetaan Perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelman kysely toimijoille 

toukokuussa. Kokouksessa todettiin, että kysely on paras toteuttaa sähköisesti, kuukauden 

vastausajalla. Mietittiin, pitäisikö kyselyyn vastanneille olla arvonnassa jokin palkinto, jotta 

saataisiin paremmin vastauksia.  

 

9. Perhekeskustoiminnan johtamismallin työryhmä  

 Hanna Hämäläinen Keski-Suomen sote-uudistuksesta esitteli perhekeskustoiminnan 

johtamismallia lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.  Johtamisen mietintään kasataan 

työrukkanen ja seuraavassa ohjausryhmässä keskustelemme uudestaan johtamisesta.  

 Marika Erkkilä Keski-Suomen sote-uudistuksesta kertoi monialaisesta tiimimallista osana 

perhekeskustoimintaa. Myös monitoimijaiset tiimit katsotaan uudelleen seuraavassa 

ohjausryhmän kokouksessa. 

 

10. Suunnitelmia syksylle siirrettiin seuraavaan kertaan ajan puutteen vuoksi.  

   

11. Muut asiat  

 Päätettiin kutsua ohjausryhmään mukaan kulttuuri- ja osallisuuspalvelut.  

 Kuulumisia Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä: 

 Meijän mielestä arvokas- hankkeelle on haettu uudelleen STM:n rahoitusta 9.4. 

päättyneessä haussa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kautta. Hankeaika olisi 1.9.21-

31.12.22, jos uudella yrityksellä menee läpi. Liittyy lasten ja nuorten mielenterveyden 

osaamisen vahvistamiseen maakunnan alueella sisote- peruspalveluissa ja lasten ja 

nuorten arkiympäristöissä. Hanke on osa sote- uudistusta ja valtakunnallisen 

Mielenterveysstrategian ohjelmaa. Tieto päätöksistä pitäisi tulla ennen kesää. 

Hankkeessa tulokulma on terveydenhuollon puolelta lähestyä perhekeskuskontekstia 

ja tuottaa sinne lisäpalikkaa vahvistamalla terveydenhuollon näkyvyyttä ja vaikutusta 

monialaisessa yhteistyössä mm. lääkäreiden lisäkoulutuksella ja myös muiden 

perustasolla työskentelevien sisotelaisten osaamistarpeita kartoittamalla ja tarpeisiin 

ainakin alkuun vastaamalla myös hankkeen kautta. Tässä kohderyhmänä ovat 

nimenomaan ne sisotelaiset, jotka eivät päätoimisesti hoida mielenterveyspulmia, 

vaan tekevät muuta työtä ja kohtaavat näitä perheitä ja lapsia ja nuoria mm. 

varhaiskasvatuksessa, koulussa, neuvolassa, vastaanotoilla, päivystyksessä, 

harrastuksissa jne. Osaamista voidaan lisätä portaittain ja oppia toisilta. Osa on jo 

hyvinkin syvällä osaamisessa perustasollakin esim. perheneuvolassa tai 

lastensuojelun puolella, toisilla ei edes peruskäsitteet ole selvillä, kirjo on laaja. 

Mielenterveyden perusta kuitenkin luodaan kotona asuessa murrosikään mennessä 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/toimintasuunnitelmakyselyn_esittely.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/yhteensovittava_johtaminen_ja_rakenteet_seka_monialainen_tiimimalli_peke_ohry_jkl_16.4.2021_hamalainen_ja_erkkila.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/yhteensovittava_johtaminen_ja_rakenteet_seka_monialainen_tiimimalli_peke_ohry_jkl_16.4.2021_hamalainen_ja_erkkila.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/yhteensovittava_johtaminen_ja_rakenteet_seka_monialainen_tiimimalli_peke_ohry_jkl_16.4.2021_hamalainen_ja_erkkila.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/yhteensovittava_johtaminen_ja_rakenteet_seka_monialainen_tiimimalli_peke_ohry_jkl_16.4.2021_hamalainen_ja_erkkila.pdf


 

 

ja sen jälkeen sairastumiset alkavat ja nuoret valuvat nuorisopsykiatrian jonoihin. 

Olisi tehtävä sisote-yhteistyötä jo paljon varhaisemmin ja olla keinoja ja osaamista 

toimia yhdessä, ei yksin lastensuojelun eikä yksin psykiatrian keinoin, vaan yhdessä 

ja tuntea mielenterveyttä vahvistavia ja heikentäviä tekijöitä niin hyvin, että ihan kuka 

tahansa voi osaltaan tehdä jotain asioiden hyväksi. Tarvitsijoita on niin paljon. 

Pienikin oikea-aikainen huomiointi voi auttaa, puhe on ainut väline tässä 

vaikuttamiseen ja sitä voi kaikki käyttää. Mielenterveys ja sen edistäminen kuuluvat 

kaikille. Tavoitteena on, että saataisiin perhekeskuksista oikeasti laajasti 

moniammatillisia ja myös lääkäreiden työpanosta ja oppia erilaiseen 

työskentelytapaan siellä yhdessä, kuin vastaanotolla on totuttu eli mahdollisimman 

nopeasti ulos ovesta-periaatteella. 

   
 

12. Seuraava kokous 

  18.6.2021 klo 8.30-11 teams    
 

13. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 

     

 

 


