
 
 

 
Lähipalveluiden määrittelyä 
 
Peurunka2 seminaarin ryhmätöiden koonti,  
(tähän tiedostoon on koottu kaikki keskusteluissa kirjattu materiaali) 
 

Kysymys 1: Lasten ja perheiden lähipalveluiden määrittelyä 
 
Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevät; hoitavat toimintapalvelut 

- Perheneuvola 
- Mielenterveys- ja päihdepalvelut 
- Tietoliikenneyhteydet 
- Liikenne 
- Kauppa 
- Posti 

 
Nuorisotyö/ Nuokkarit/ Etsivänuorisotyö 
Liikunta 

- myös muuta kuin kilpa/kallista urheilua 
- liikuntaa luonnollisessa ympäristössä 
- turvalliset reitit esimerkiksi kouluun 
- mahdollistettava myös pienituloisille 

 
Kulttuuri 
 
Muut harrastukset 
 
Kotouttaminen 
 
Kirjasto 
 
Yhteistyössä järjestöt ja kunnalliset sektorit ”4. sektori” 4H- järjestö, MLL, Srk 
 
Lapsiperheiden tuki & palvelut leimaamatta! 
 
Perheille konkreettista tukea ajoissa kotiin 

- rohkeutta ottaa puheeksi 
- osaamista antaa apua 
- perhetyö  
- kotihoito 

 
Neuvolapalvelut, niiden hyvinvointia tukeva työ 
 
Päivähoito, siihen mahdollisesti yhdistettävät muut palvelut 
 
Päiväkoti/lähikoulu siihen mahdollisesti yhdistettävät muut palvelut 
 
INFRA 

- puistot 
- leikkikentät 
- turvalliset liikenneväylät 
- ml lähiliikuntapaikat 

 



 
Toive, että lapsiperheitä ei eristettäisi irti muusta yhteiskuntaelämästä, näin he ehkä saisivat 
tukea => kohtaamiset, vanhemman väen vertaistuki 
 
Martat tms. puistotädeiksi 
 lisääkö törmäyttäminen yleistä rohkeutta tukemiseen tai puuttumiseen kun ao. perheil-

lä on ongelmia…. (Mitä tarkoittaa?) 
 
Koulu- ja oppilashuolto 
 
PERHEKESKUSTOIMINTA 
 
Perheiden neuvola kokonaisvaltainen: 

- lapset, vanhemmat (hammashuolto, ravinto, hygienia, mielenterveys + tukipalvelut) 
+ liikunta, sähköinen yhteys. HUOM. oikeus kotipalveluun! Hajautetut ja aikataulu-
tetut pisteet 

 
Päivähoito, kulu, kauppa, apteekki, kirjasto 
 
Kerhot, harrastukset (liikunta), SRK, päivätoiminta 
 
Uudet innovaatiot vanhuspalveluiden kanssa 
 
Järjestöjen tarjoamat mahdollisuudet lähelle 
 

- erilaiset perheiden kohtaamispaikat => nuorten omat tilat=> omat ideat, oma lupa + 
omatoimisuus/ohjailu 

 
Perheiden parlamentti/ Neuvosto! 
 
Perhekahvilat, leikkipuistot, vertaisryhmät, kirpparit, tavaroiden vaihtopisteet 
 
Lastensuojelu 
 
Ennaltaehkäisevä lasten ja perheiden palvelu => matalan kynnyksen palvelu 
 
Ultra individualismi => yhteisöllisyyskasvatus, yhteisöpedagogiikka, ”muut aikuiset” kouluissa 
+ päiväkodeissa (eri sukupolvet, ei vain opettajat), vastauksia ”aikuisten ikävään”, korvia ja 
silmiä huomata ongelmia, tarpeita, ”mummot ja papat” koulussa 0> järjestöjen esim. iltapäivä-
toiminta 
Pois professiokeskeisyydestä: nuorisotyö => nuorten ääni 
 

Kysymys 2: Aikuisväestön lähipalveluiden määrittelyä: 
 
Terveyspalvelut 

- työterveyshuolto 
Liikenne 

- auraus – latukysymykset – välineistö – tiheys/taajuus 
- tien kunto 
- julkinen liikenne 

Liikunta => liikuntapaikat (pururadat, kentät jne.) 
Kauppa 
Apteekki 
Kulttuuripalvelut 
Kirjasto 
Kansalaisopisto 



 
Yhteisöllisyys 
Työnvälitys 
Posti 
Laajakaista => some => sähköiset kauppapalvelu + pankkipalvelut 
Toimeentuloturva 
TE –toimisto 
Kotipalvelu  lähipalvelu? 
 
Arki & hyvinvointi 
 
Monipuolinen palveluista tiedottaminen 
 
Vastuu omasta, lähiyhteisön/naapuruston hyvinvoinnista = naapuriapua toiselle, 
Vastuu itsestä! naapurista, kylätalot + kokoustilat+ harrastuspaikat + henkinen tuki 
 
Virastojen ym. toimipisteiden joustavat aukioloajat; porrastus 
Joustavat aukiolot & asiointipisteet 
 
Pankin kassa ja muut palvelut 
 
Kylätalot, kahvihuoneet, kokoustilat => mahdolliset lähipalvelut tuovat lisäetuna myös esim. 
jumpat, lounaat tms. Henkinen tuki; sosiaalisuuden solmukohta; ehkäisee yksinäisyyttä, vah-
vistaa elämänhallintataitoja 
 
Asiointipiste, mahdollisuus käyttää nettiä (esim. kylätalolla) 
 
Videoyhteyksin neuvontapalvelut muuallakin kuin kuntakeskuksissa (edellyttää tietosuojan ja 
yksityisyyden), mahdollinen asiointiavustaja/ tukihenkilö 
 
Tarve riippuu paljon elämäntilanteesta & asuinpaikasta 

- Perhe? 
- Työ? Vuorotyö? 
- Yksin asuva? 

 
 TE- toimisto
 SOS 
       KELA 
 -aik.opinnot 
 - kulj.palvelut 
Liikennejärjestelyt 
Asioinnin aukioloajat 
työssä oleville hankalat - järjestöt 

 - päivätoiminta 
 
 
 
Koulu, Päiväkoti 
 
 
 
 
 

 autioituminen => verkkokaupan  
 laajentuminen, kivijalkamyymälät 
 lakkaavat 

Osallisuus 

Työelä-
män ul-
kopuo-

lella 

yk-
sinelävät 
yksinäi-

set 

vertaiset, 
itseapu 

keskusta 
maaseu-

tu 

lähiyh-
teisö, 

naapurit 

perheelli-
set 

työlliset 



 
  
 
  
  
Harrasteliikunta vastuu 

- Tules –neuvonta kyläyhdistys/ 
 Joku muu 
 samankaltainen/kunta 
Kulttuuri 
 
Ennaltaehkäisevät 
terveyspalvelut 
(hammashuolto, järjestöt mukaan 
 ohjaajina  
diabetes, vertaistukena 
verenpaine muut samankaltaiset) 
 
Työterveyshuolto 
 

1. Kykenee/ osaa määritellä palvelutarpeet 
2. ei kykene/ ei osaa => puolesta puhuminen 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ikääntyneiden lähipalveluiden määrittelyä 
 
Hyvinvointituvat => kaikenlainen palvelujen ohjaus ja neuvonta mm. sähköinen asiointi 
 
Eläköityneiden toimintakyvyn ylläpito => järjestöt yms. harrastuspiirit ”lähipalveluväylä” 
 
”Naapuriapu” – sovittu organisoitu, lähiyhteisössä toimiva 
 
Yhteinen ”olohuone” paikka, jossa kohdata ihmisiä 
 
Ystäväpalvelu (SPR) tai tuttavapiiri/ harrastusväki 
 
Asiantuntija kerhoihin esim. hammashoitaja, fysioterapia, diabeteshoitaja 
 
Yhteistapahtumat (Srk + järjestöt) 
 
Omaishoidon tukipalvelut 
 
Esteetön liikkuminen: kauppa, terveyskeskus/ päiväkeskus 

yhteiset koh-
tauspaikat 

vastuun-
kantajat 

linkit 
muihin 



 
Kuljetuspalvelut 
 
Kauppapalvelu/ kotisairaanhoito/ ateriapalvelu 
 
Resurssiviisas ruokailu => seura (Koulu/päiväkoti) 
 
Peruspalvelut lähellä ja yksilöllisesti 
 
Yhteisöllisyys: ”olohuone”, yhteinen ruokailu, yhteisöllisyys, järjestöt, naapurit 
 
Henkilö tarvitsee: 

- huolenpitoa, tukitoimia 
- maksukykyä 
- neuvontaa, ohjausta 
- on osallistuja omassa elämässään, ei kohde (TARGET) 

 
Terveyspalvelut: 

- laboratorio 
- seniorineuvola 
- kuntoutus 
- hyvinvointi- /terveyskeskus 

 
Turvallisuus: 

- esteettömyys, kodin muutostyöt 
- sosiaalinen turvallisuus = ”naapuriapu” 
- turvaranneke, kotihoito (eli huolenpito, ettei jää yksin) 
- sähköiset seurantavälineet lisäpalveluna, ei korvaavina 

 
Syrjäytymisen ehkäisy: 

- päiväkeskustoiminta 
- kylätalo tms. 
- naapuriapu, yhteisöllisyys 
- palveluohjaus 

 
KUNTA – JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ!! 

- MAKSUTTOMAT TILAT VERTAISTUKIRYHMILLE; LIIKUNTARYHMILLE JNE. 
 
Asiointipalvelut: mobiilit, ml. toisiinsa kytketyt palvelut (terveyssisar + kauppakassi) 

- apteekki 
- kauppa 
- pankki 
- liikenne/kuljetuspalvelut/ kyläkyydit, voiko +65 –vuotiaille olla kunnan alueella julki-

nen liikenne ilmasta, kuten Unkarissa Budapestissä (edistäisi sosiaalisuutta, omien 
asioiden hoitamista jne.) => mitkä muut taksat voisivat olla ilmaiset esim. pankkien 
palvelumaksut 

- asiointikuljetus 
- laajakaista 

 
Omaisten rooli : OBS 

- osallisuus, välittäminen 
- osallistumisen välineet (palvelusetelit, neuvottelut, porrastukset) 

OMAISHOITO => oltava paljon parempaa kuin nykyisin !!!!! 
- lomitus 
- tuki, ohjaus 

 



 
Hyvinvointi: 

- liikunta, vertaistuki liikunta, liikuntapaikat 
- kulttuuri 

 
Lähipalveluiden saannin merkitys kasvaa iän myötä => tuen & hoidon porrastus 
 
KOKONAISVALTAINEN PALVELUOHJAUS: 
 

- rehellinen osallisuus myös asiakkaalla itsellään (ei kustannuspaikka) 
- arviointi: keskustelu, mittaukset, tunneäly, surut, pelot, turvattomuus 
- onko asiakkaalla jo TIETOA itsellään tarpeeksi? 
- mitä palvelua tarpeen 
- asiakkaan ei tarvitse tuntea organisaatiota palvelun takana vaan että arki sujuu! 

 
 
 

4. Kunnan hyvinvointivastuu: 
 
Seurannan, toteutuksen onnistumisen arvioinnin vastuu 
 
Kunnan terveet toimitilat järjestöjen hyvinvointia edistävään tai toteuttavaan käyttöön 
 
Liikuntatilojen resurssit hyödyksi erityisesti ikääntyvien käyttöön/ KAIKKIEN KÄYTTÖÖN! 
 
Kunta ottaa kansalaiset mukaan suunnitteluun ja ennakointiin esim. hyvinvointiohjelmien te-
koon. Kun kunta antaa osallisuuden paikkoja ja –muotoja on sen oltava itse kuitenkin muka-
na; ei pestä käsiä. 
 
Avoimet foorumit, missä kunta esittelee ja tiedottaa ao. palveluistaan 
 
Hyvinvointivastuu erityisesti heikoista, syrjäytyneistä, köyhistä ym. jotka ei itse pärjää 
 
Eri toimijoiden kokoajana voisi toimia kunta! 
 
Mihin saakka ylettyy kunnan vastuu? => kunnan ja yksilön vastuut?! 

- ylipainosta 
- tupakoinnista 
- alkoholin käytöstä 
- liikkumattomuudesta 
- yksinäisyydestä 
- hyvät tavat 
- vastuu yhteisestä omaisuudesta 

 
Peruspalveluiden turvaaminen 

- tiet, opetus, päiväkodit, pelastustoimi…. 
 
Ennaltaehkäisevän työn merkitys kasvaa + järjestöt, yhdistykset aidosti kumppaneiksi teke-
mään yhdessä kunnan kanssa tätä 
 
Hyvinvointivastuun vastuu kunnassa päätettävä kenelle kuuluu 
 
Terveyden edistäminen ja hyvinvointi kuuluu kunnassa jokaiselle sektorille 
 
Kunnan tulee saada ”taloudellista” hyötyä hyvinvointiin satsaamisesta (kannustavuus) 
 



 
Koulu/perusopetus 
Päivähoito Tiivis yhteistyö SOTE (psykol, nla. yms.) 
 
Väestön hyvinvoinnin seuranta => indikaattorit => hyvinvointikertomus => strategiat 
 
Yhteispalvelu/ monitoimipisteet 
 julkisten tilojen edullinen, joustava käyttö  <= syrjäytyminen 
 kansalaisten olohuoneet (hyvinvointitupa)  <= yksinäisyys 

 
Kirjasto + laajakaista (aukiolot käyttäjien mukaan) 
 
Tiet, kadut, liikuntapaikat, kulttuuri, kaavoitus, => jalkakäytävät, pyörätiet (liikkuminen) 
 
Terveyspalvelut – terveysneuvonta (ennaltaehkäisy) 
 
Pitkäaikaistyöttömät ja nuorisotyöttömien palvelut 
 
Yksinäisyyden ja passivoitumisen ehkäisy 
 
Kunnan koordinointivastuu 
 

- palvelut   Yhteisöt 
- järjestöt 

 
Terveyshyöty 

- kohdennetut ja oikein ajoitetut palvelut 
 
Osallisuuden tukeminen 
 
Arvojärjestys päätöksenteossa: 
 

- Kuntalainen 
- Valtuusto   keskustelu 
- Hallitus   avoin 
- Virkamiehet 

 
 
 
Kuntalaisen oma vastuu/ Ennalta ehkäisevä työ 


