
 

 

Perhekeskusverkoston ja EPTT-hankkeen alueryhmän yhteistilaisuus   MUISTIO 

Paikka: Vaajakoski 2.12.2019, Palvelukeskus Väkkärä 

Läsnä: 17 osallistujaa, edustus koululta, neuvolasta, perhekeskustoiminnasta, oppilashuollosta, 

kouluterveydenhoidosta, nuorisopalveluilta, EPTT-hankkeesta, vanhempaintoimikunnasta, liikuntapalveluista ja 

kirjastosta.  

 

1 Perhekeskustoiminnan tehtävät ja kehittämisen suuntaviivat 2020–22 

Kansallisen lapsistrategian kehittämiseksi on tarkoitus asettaa keväällä 2020 parlamentaarinen komitea 

https://minedu.fi/lapsistrategia. Perhekeskuskehittämistä jatketaan Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman puitteissa. 

Keskeistä on vahvistaa parisuhdetyötä, vanhemmuuden tukea ja ehkäiseviä palveluja. Tutustuimme sosiaalihuollon 

portaisiin lapsi- ja perhepalveluiden kokonaisuudessa. Tavoitteena on, että perheet saisivat avun jo varhaisen tuen 

palveluissa.  Kehittämissuunnitelmia Jyväskylän peke-toimintaan: yhteistyökäytäntöjen edistämistä 

lapsiperhetoimijoiden välille, perhekompassi palveluohjausta tapahtumiin (Pop up) ja sinne, missä perheet ovat, 

sähköisen Perhekompassin päivittäminen ja kehittäminen sekä aktiivinen tiedotus ja markkinointi. Ehdotuksia 

tapahtumista, joissa Pop up -tilaisuuksia voitaisiin järjestää: Vaajakosken kohinat, Hippoksen lasten 

liikuntatapahtumat, Vaajakosken kirjasto, kirpputorit, ensisynnyttäjien pallerot-kerho (seurakunta), MLL:n 

perhekahvilat, uimahallit, S-market Vaajala, Prisman puuhapaikka, lasten liikuntatapahtumat, muskariryhmät 

Vaajakoskella (MLL). Markkinointiin Wilma-viestien hyödyntäminen ja materiaalien levittäminen esim. uimahallissa. 

Ehdotuksena vanhempien olkkari, jossa kohdattaisiin kouluikäisten vanhempia.  

2 Ehkäisevän päihdetyön (EPT) lainsäädäntö ja toimintaohjelma sekä indikaattoreita 

EPTT-hankkeen tuotoksina kuvataan maakunnan ja pilottikuntien päihdetilanne ja haasteet, luodaan tiedolla 

johtamisen malli, tuotetaan säästöpotentiaalilaskelma ja EPT-palvelupolku, vahvistetaan osaamista ja verkostotyötä 

sekä tavoitellaan maakunnallista EPT-koordinaattorin pysyvää resurssia. EPT perustuu lakiin ja laki velvoittaa kuntia 

järjestämään ehkäisevää päihdetyötä. Ehkäisevää päihdetyötä ohjaavat STM, THL ja AVI:t.  Kunnan rakenteita ovat 

EPT-toimielin, EPT-yhdyshenkilö tai -koordinaattori sekä päihdetyötä ohjaava kuntastrategia, hyvinvointikertomus 

sekä tarvittaessa erillinen EPT-toimintasuunnitelma. Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma on erillinen asiakirja, 

joka tukee kunnissa ja alueilla tehtävää lakisääteistä työtä. EPT keskeinen mm. kansansairauksien ehkäisyssä sekä 

terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisessa. EPT:n suunnittelu on prosessi, joka ei ikinä ole ”valmis” (kts. EPT-

laatukriteerit).  Käytiin läpi yhteiskunnan sosiaalisen laadun malli (SOLA-malli)(= mitä parempi yhteiskunnan 

sosiaalinen laatu on, sitä parempi on kansalaisten hyvinvointi).  Mallissa on neljä sosiaalisen laadun ulottuvuutta: 

sosioekonominen turvallisuus, sosiaalinen valtaistuminen, sosiaalinen osallisuus sekä koheesio (”yhteiskunnan 

eheys”).  

https://minedu.fi/lapsistrategia


 

 

Ehkäisevän päihdetyön tietopohjana tarkasteltiin päivityksiä Kouluterveyskyselystä (v. 2019) sekä FinSote-

erillisaineistoa Keski-Suomen osalta.  

 

4 Ryhmätyöskentely – yhteiskehittäminen 

Pohdittiin ryhmissä keskeisimpiä kehittämiskohteita, mihin halutaan muutosta tulevien vuosien aikana. Keskityttiin 

yhteisön sosiaaliseen vahvistamiseen ja siten yksilöiden hyvinvoinnin edistämiseen. Tarkoituksena oli ryhmissä 

pohtia päätavoitetta ja muutamaa pienempää kehittämistavoitetta. Jatketaan myöhemmin, mitkä ovat yhteiset 

suuntaviivat. Ryhmien tuotoksia: 

1. ryhmä: yksinäisyyden torjuminen eri ikäryhmissä esim. harrastusmahdollisuudet lapsille, kohtaamispaikkoja, tilat 

ja ympäristöt toimiviksi ja viihtyisiksi, itsetunnon vahvistaminen; tiedottaminen ja tietoisuuden lisääminen esim. eri 

mahdollisuuksista ja varhaisesta tuesta, edistetään medialukutaitoa; aluesuunnittelu ja alueiden tasapuolinen 

kehittäminen polarisaation vähentämiseksi  

2. ryhmä: perheille tiedottamista varhaisesta tuesta; yhteisöllisyyden lisääminen ja samalla tiedotus varhaisesta 

tuesta lisääntyy, esim. vanhemmille suunnatut tapahtumat, paikalliset personal trainer –ringit esim. whatsapin 

kautta (tupakka, parisuhde, vanhemmuus) 

3. ryhmä: nuorten osallistumisen lisääminen, vaikka mahdollisuuksia olisi, niin nuoret ei välttämättä lähde mukaan 

 vanhemmuuden tukeminen esim. matalan kynnyksen tuki ja siitä tiedottaminen; päihdemyönteisyyden 

vähentäminen esim. päihdetietoisuutta vanhemmille, nuorille mielekästä tekemistä esim. mopopajat 

Tärkeää on, että alueelta nouseva tieto siirtyy myös päätöksentekoon esim. kaupungin ehkäisevän päihdetyön 

koordinaattorin kautta. Jyväskylän kaupungin EPT-työryhmä kokoontuu 18.12., jonka yhteydessä Raija voi välittää 

ryhmien työskentelystä tietoa. 

 

5 Jatkosta sopiminen 

Jatketaan seuraavat kevään tapaamiset yhdessä. Sovitaan keväälle kaksi tapaamista: 10.2.2020 klo 13.15–16 

Vaajakummun koululla ja 28.4.2020 klo 12–15 Nuokkarilla.  


