
 

 

Jyväskylän perhekeskustoiminnan ohjausryhmä 

Aika: 21. 2.2020 klo 8.30-11     Muistio

Paikka: Varhaisen tuen palveluiden toimisto, Ohjelmakaari 10, 1. kerros 

1. Sari avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi 

 

2. Kokoonpanon toteaminen/esittäytyminen  
psykososiaaliset palvelut, varhaisen tuen palvelut, perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut, 

neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, oppilashuolto, seurakunnat, MLL, monikulttuurikeskus Gloria, 

Vanhempainfoorumi, liikuntapalvelut, kotouttamispalvelut, Pelastakaa lapset, verkostojen puheenjohtajat: 

Tikkakoski, Palokka, Kuohu-Vesanka, Kantakaupunki 

3. Puheenjohtajana toimii Sari ja sihteerinä Tiina. 

 

4. Hyväksyttiin esityslista     

 

5. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja    

 

6. Ajankohtaisia tiedotettavia: 

- Vähävaraisten lasten ja nuorten seuratuki 

AVI myönsi 31000e Jyväskylän vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten urheiluseurassa 

harrastamisen tueksi. Rekrytoitu harrastuskoordinaattori Elisa Pursiainen liikuntapalveluihin, aloittaa 

maaliskuun alussa ja koordinoi hanketta. Tuetaan harrastuksen jatkumista sekä aloittamista, jos 

harrastusmaksu olisi muutoin este. Eri kunnissa erilaisia malleja, Jyväskylässä perhe täyttää 

avustushakemuksen ja se lähetetään liikuntapalveluiden harrastuskoordinaattorille, joka avustuksen 

myöntää. Hakemuksen voi palauttaa myös liikuntaneuvojalle, joka toimittaa hakemuksen 

harrastuskoordinaattorille. Tukea voi saada max 50€/kk/lapsi vuoden 2020 ajan. Tänä vuonna 

rakennetaan mallia ja toivotaan, että tukea voidaan myöntää jatkossakin, vaikka AVI:n tukea ei 

olisikaan saatavissa. Mukana 21 urheiluseuraa. Seurat kommentoineet jo ja kysyneet miksi tukea ei 

myönnetä suoraan seuroille. Infotilaisuus hankkeessa mukana oleville 10.3.Tiedote tehdään, kunhan 

harrastuskoordinaattori aloittaa. Gloria tekee mielellään yhteistyötä tiedottamisessa 

maahanmuuttajaperheille. Syytä miettiä, onko muualta saatu harrastamisen tuki este tuen 

myöntämiselle ja voiko päätöksestä valittaa. Harrastuskoordinaattorin tehtävä on tarkoitus olla 

poikkihallinnollinen. Tavoite on tänä vuonna rakentaa yhteistyöverkostoa ja koota yhteen erilaisia 

harrastusmahdollisuuksia. Elisa voisi tulla esittäytymään perhekeskusverkoston ohjausryhmään.  

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/ohry_diat_210220.pptx_.pdf


 

 

Hyvä asia on yhteistyön lisääntyminen: liikuntaneuvojien ja verkoston tuttuus ja yhteistyön 

tiivistäminen. 

 

-Perhekompassi ohjauksen ja neuvonnan kokemuksia 

Jalkauduttu entistä enemmän perhekerhoihin, perhekahviloihin ja perheiden tapahtumiin. Niissä 

tavoitetaan enemmän asiakkaita kuin esim. kirjastoilla. Toteutettu myös yhdessä Ensi- ja turvakodin 

ohjaajan kanssa. Onnenpyörä houkuttaa lapsia, mahdollistaa keskustelun aikuisten kanssa. 

Asiakkaiden lukumäärät kiinnostavat, otetaan seuraavan kokoukseen.  

 

- Keskustelua Pelan perheentalon perustamisideasta 

Perheen talo – matalan kynnyksen kohtaamispaikka lapsiperheille 

Pelalla on Suomessa useita Perheiden taloja, Joensuussa ensimmäinen, Iisalmessa ja Siilinjärvellä 

uusimmat. Talot on perustettu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Mm. ensi- ja turvakoti mukana 

Savossa. Osa taloista perustettu STEA:n rahoituksen avulla. Perheentalojen toiminta lähtee 

paikallisista tarpeista, esim. eri yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö painottuu osassa enemmän. 

Joensuussa on tarjolla yökylätoimintaa, kun vanhempi toivoo levähdystä, lapset 1xkk yökylässä.  

Toiminnalle varmasti suuri tarve. Talo mahdollistaisi myös pienempien toimijoiden toimintoja 

perheille.  

Ideoita yhteistyöstä: yhteistä tilankäyttöä ja maksujen jakamista tiloista, yhteistä toimintaa. 

Vertailuna Tampereen Perheiden talo, jossa saman katon alla useita lapsiperhetoimijoita.  

 

 - Koulujen poissaoloihin puuttumisen malli 

Kannustaen kouluun –hankkeessa kasvatusohjaajat luoneet tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden 

kanssa mallia koulupoissaoloihin puuttumiseen. Mallia pilotoidaan ja samalla kehitetään kevään ajan 

Tikkakoskella, Huhtasuolla, Kuokkalassa ja Keltinmäessä. Syksyllä tarkoitus ottaa valmis malli käyttöön 

kaikissa Jkl:n kouluissa. Suvi M. kasvatusohjaajien koordinaattori, johon voi olla yhteydessä, jos haluaa 

lisätietoja ja vaikuttaa mallin suunnitteluun. Malli koskee kaikkia peruskouluikäisiä. Pyydetään mukaan 

seuraavaan ohjausryhmään. 

 

- Jyväskylän vanhempainfoorumi ehdottaa koulujen vanhempien aloitteesta, että Jyväskylän kaupunki 

mahdollistaa kaikille esikoululaisille ja koululaisille ilmaisen joukkoliikenteen opettajan kanssa 

koulupäivän aikana klo 9-15 opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan.    

 

7. Jyväskylän perhekeskustoiminnan kehittämistyö, kaksi käytännön esimerkkiä: 

-Neuvola-varhaiskasvatus-perheohjaus yhteistyön kehittäminen 

Havaittu tarvetta entisestään tiivistää yhteistyötä neuvolan ja varhaiskasvatuksen välillä. Käyty 

työryhmällä tutustumassa Helsingin neuvola päiväkodissa malliin. Työryhmän työskentely jatkuu mm. 

ns. Jyväskylän mallin kehittämisellä. Tarve kehittämistyölle lähtenyt Kortepohja-Kypärämäki 

verkostosta, se voisi olla myös pilottialueena mahdolliselle kokeilulle. 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/perheentalo_21.2.2020.pdf


 

 

Keskustelusta koottua: Tärkeää on tunnistaa eri alueiden tarpeet ja taustat ja tarkoituksenmukaisesti 

järjestää pilotteja. Myös alueiden tasapuolisuus syytä huomioida. Kansalliselta tasolta vahva tuki 

neuvola-varhaiskasvatus-sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut yhteistyön kehittämiselle. Neuvolatyön 

esim. tilavaatimukset täytyy huomioida. Varhaiskasvatuksessa on huomattu, että terveydenhoitajan 

arviot ja päiväkodin arjen havainnot saattavat poiketa toisistaan. Neuvolan terveydenhoitajia 

toivotaan jalkautuvan päiväkoteihin tutustumaan lapsen arkeen. 

 

-Huhtasuon neuvolatiimi malli 

Huhtasuolla on perinteisesti tehty tiivistä moniammatillista yhteistyötä. Viime syksynä neuvolassa 

havaittu tarve yhteistyön tiivistämiselle alueen tarpeista johtuen. Muiden toimijoiden ajantasainen 

tavoittaminen myös haastavaa. Monialainen työryhmä lähtenyt miettimään näihin ongelmiin 

ratkaisuja. Yhtenä ratkaisuna suunniteltu Helsingin mallin mukaisen monialaisen neuvolatiimin 

perustamista. Lapset Puheeksi malli syytä kytkeä neuvolatiimiin. Työryhmän työ jatkuu asian tiimoilta. 

 

8. Lasten, nuorten ja perheiden asiat Tulevaisuuden sote-keskus valmistelussa 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE on osa Tulevaisuuden sote-keskusohjelmaa. Ohjelmalla 

on viisi tavoitetta, LAPE:lla omat painopisteet, joissa tulee näkyä myös Tulevaisuuden sote-

keskusohjelman tavoitteet. 

Maakunnat suunnittelevat hankkeensa omista tarpeista lähtien. Keski-Suomessa kehittämistyön kärkinä 

ovat 1) Palveluiden saatavuuden parantaminen, (painopiste vastaanottopalveluiden kehittämisessä), 2) 

palveluketjujen yhtenäistäminen ja 3) lasten ja perheiden palveluiden integroiminen osaksi sote-

keskusta (LAPE-painopisteet) 

Tarve aluepiloteille, lähtökohtana alueen tarpeet. Keski-Suomi saa valtionavustusta kehittämiseen, 

kehittämistyön toimeenpanon työstäminen on vielä kesken.  

Hyviksi havaittujen toimintamallien kopiointi ja levittäminen.  

Millaisia hyvä toimintamalleja on? Mitä olisi hyvä levittää?  

Monialainen arviointitiimi: hyvä rakenne. Tulisi markkinoida enemmän esim. varhaiskasvatukseen. 

Samoin nepsy-tiimin työtä tulisi markkinoida paremmin. 

IPC-menetelmä on hyväksi havaittu malli. Se muuttaa ammattilaisten työnkuvaa. Mistä otetaan 

resurssi? Kun koulutetaan, täytyy mahdollistaa myös käyttöönotto. Täytyy tarkastella lakisääteisten 

tehtävien kokonaisuutta, mitä otetaan ja mitä jätetään. SDQ ollut ja tulppa ollut, ettei ole ollut aikaa ja 

resursseja käyttöönottaa kunnolla. Tarvitaan menetelmiä, jotka ovat vaikuttavia lasten ja perheiden 

arjessa. Keskiössä lapsi ja perhe ja heidän tarpeensa. Perheen täytyy olla osallisena, kun heidän 

asioitaan käsitellään. Menetelmiä ei tehdä vain ammattilaisten vuoksi vaan asiakkaan arjen 

tukemiseksi. Perhe mukana palveluprosessissa koko ajan, perhe on oman asiansa asiantuntija.  

Matalan kynnyksen palvelut ja niiden kohdentaminen tärkeää. Osaamisen jakaminen: esim. 

Huhtasuolla opettajilla ja muilla ammattilaisilla on paljon hiljaista tietoa, se osaaminen tulisi saada 

levitettyä koko Jyväskylään.  

 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/tulevaisuuden_sote-keskus-ohjelma_210220_hanna_hamalainen.pdf


 

 

Tukea on paljon tarjolla, mutta kuinka kohdentaa tarve ja palvelut? Kun on kriisi/avuntarve ja palvelut 

puhelinnumeron päässä, soittoaika ollut jo, et saa ketään kiinni, numerosta ohjataan muualle. Ei saa 

palvelua kasvokkain. Pyydä apua nappi –valmistelussa, ehkä jollain tavalla vastaa tähän tarpeeseen. 

Monikanavaisia yhteydenottomenetelmiä tulee olla, myös walk in palvelut täytyy säilyttää.  

 

Lasten osallisuus, miten mukana palveluiden kehittämisessä?  

 

Havainto, että esim. avoimessa varhaiskasvatuksessa perheiden on helpompi sitoutua avoimeen kuin 

säännölliseen toimintaan. Hyväksi on todettu malli, jossa on esim. liikuntapaikka, jossa lapset saavat 

juosta pallon perässä ja vanhemmat keskustella omista arjen asioistaan ammattilaisten kanssa.  

Tärkeää lähteä palvelusta ulos, olla läsnä. Mennään sinne missä perheet ovat, perheiden luokse. 

Jalkautumista. Kohtaamista ja kuuntelemista, jo se voi ratkaista asiakkaan ongelman. Ydinkysymys: 

kenen vuoksi työtä tehdään?  

 

Maakunnallisen yhteistyön tarve suuri lastensuojelutyössä. Pieniin kuntiin ei saada palkattua 

sosiaalityöntekijöitä.  

 

Keski-Suomen rahoitushakemusta valmistelee oman työnsä ohessa: Kati Kallimo, Emmi Palokangas, Simo 

Oksanen, Mikael Palola, Jyväskylä hallinnoi. Hanna Hämäläinen mukana kirjoittamassa LAPE-osiota.  

Hanke jatkaa LAPE-kauden kehittämistyötä huomioiden kansalliset painopisteet ja kuntien 

kehittämistarpeet.  

Hakemus ei tule yleiselle kommentointikierrokselle. Perusturvajohtajat ja kunnanjohtajat ovat vastuussa ja 

heidän tehtävänään on tiedottaa kunnissaan tarkoituksenmukaisesti.  

Hannalle saa soittaa ja laittaa sähköpostia.  

Kuntajohtajat tekevät päätökset hankkeesta maaliskuun alussa ja sen jälkeen kirjoitetaan hankehakemus.  

 

Perhekeskusyhdyshenkilöt kokoontuvat kevään ajan säännöllisesti. Muuta työryhmää ei kansallisella tasolla 

ole. 

 

9. Muut asiat  

-Perhekeskukset Suomessa julkaisu on ilmestynyt. 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139242/URN_ISBN_978-952-343-461-

5.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

- Maakunnallinen perhekeskusyhdyshenkilöiden kokous ja Meijän perhe liikkeellä hankkeen seminaari 15.5. 

klo 9.30-15.30 Veturitalleilla. Ohjausryhmä on tervetullut! 

 

-Puistoruokailuja järjestetään kesällä -20 kuudella eri alueella ja alueiden toimijat järjestävät tapahtuman 

ruokailun ympärille.     

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139242/URN_ISBN_978-952-343-461-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139242/URN_ISBN_978-952-343-461-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

 

 

10. Seuraavat kokoukset     

24.4.2020 klo 8.30-11 nuorten kohtaamispaikka Bostarissa 

Asioita kokoukseen: Kannustaen kouluun hankkeen luoma koulupoissaoloihin puuttumisen malli, Meijän 

perhe liikkeellä –hanke, Perhekompassin tilastoja 

 

12.6.2020 klo 8.30-11 

Kulttuurineuvola, kutsutaan Niina Romo ja Marjo Tiainen-Nieminen kertomaan, laajempi näkemys: taiteen 

perusopetuksen vapaapaikat 


