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Tavoitteet: 

• Vahvistaa vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palveluiden kattavuutta ja alueel-

lista yhdenmukaisuutta yhteistyössä järjestöjen ja seurakuntien kanssa.

• Vahvistaa vanhemmuuden tuen merkitystä: tuki kuuluu kaikille vanhemmille ja 

tuen tarvetta kartoitettava säännöllisesti. 

• Tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa vanhemmuuden ja parisuhteen tuen 

vahvistamiseksi

• Huomioida vanhemmuuden ja parisuhteen tuen kehittämisessä perheiden 

moninaiset elämäntilanteet ja tarpeet. 

• Ottaa käyttöön uusia toimintakäytäntöjä, jotka edistävät vanhemmuuden ja 

parisuhteen tuen oikea-aikaisuutta ja saavutettavuutta



”Nopeammin, selkeämmin ja näkyvämmin.” 



Selvitys vanhemmuuden tuen 

tarpeista syksy 2017

Vanhemmuuden tuen mallin rakentamisen 

prosessi



Selvitys vanhemmuuden tuen 

tarpeista syksy 2017

Ammattilaisten työpajat kevät 

2018



Selvitys vanhemmuuden tuen 

tarpeista syksy 2017

Ammattilaisten työpajat kevät 

2018

Vanhemmuuden tuen malli: tiedon 

yhdistäminen perhekeskustoimintamallin 

tehtäviin kevät 2018



Selvitys vanhemmuuden tuen 

tarpeista syksy 2017

Ammattilaisten työpajat

Kevät 2018

Vanhemmuuden tuen malli: 

tiedon yhdistäminen 

perhekeskustoimintamallin 

tehtäviin kevät 2018

Alueelliset foorumit toteutuksen 

tukena 

2018-2019



”Siihen pitäisi koota kaikki osapuolet: neuvola, 
koulut, muut tuen antajat”
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Prosessissa muotoiltiin ” rautalankamalli”

Mallissa keskeiset periaatteet, joita vanhemmuuden tuen tulee 

perhekeskustoimintamallissa noudattaa 

• Tuttuus

• Työntekijät tuttuja perheille 

• Työntekijät tuttuja toisilleen

• Jatkuvuus 

• Tuen muodot koottuna esim. nettisivuille  mistä ja millaista tukea on 

saatavilla.

• Perhettä ei pompoteta palvelusta toiseen, tuen koordinointi hallittua. 

• Esim. Ylä-Savon Sote lapsiperheiden palveluohjaus

• Tarvittavat tiimit ja foorumit eri ammattilaisten kohtaamiselle. 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Osatehtävistä          kohti               konkretiaa

Sovitaan yhtenäiset linjaukset, joiden mukaan 

vanhemmuuden tukea tarjotaan 

perhekeskuksen kaikissa palveluissa 

raskauden ajalta lähtevänä jatkumona lapsen 

eri ikävaiheissa ja toimintaympäristöissä sekä 

muuttuvissa elämäntilanteissa ja –vaiheissa

Sovitaan, miten vanhemmuuden tukea 

tarjotaan ryhmämuotoisena tukena ja 

vanhemmuustaitojen vahvistamisena 

strukturoituja ohjelmia käyttäen

Sovitaan yhtenäiset linjaukset, joiden mukaan 

perhekeskuksen palveluissa tarjotaan 

parisuhteen tukea

Perhe saa tietoa, tukea ja mahdollisuuden tutustua eri 

palveluntarjoajiin eri elämänvaiheissa. Esim. 

perhevalmennus, kohtaamispaikkayhteistyö, 

teemalliset vanhempainillat / kouluun tutustuminen, 

jossa toimijat paikalla ja tavoitettavissa. 

Perhekeskusalueella on tarjolla perheille avointa 

toimintaa, ohjattua ryhmämuotoista tukea sekä 

vertaistukiryhmiä. Kootaan tuki yhteen ja 

muodostetaan vuosikello ryhmien käynnistymiselle.

Henkilöstöä koulutetaan systemaattisesti esim. lapset 

puheeksi –mallin käyttöön. 

Perheellä säännöllisesti aika ja tilaisuus ottaa 

vanhemmuuden ja parisuhteen tuen tarve puheeksi. 

Tämä mahdollisestaan esim. työparityöskentelyllä 

(neuvola/koulu/varhaiskasvatus). Työparityöskentely 

mahdollistaa myös lähisuhdeväkivallan kartoituksen   
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• Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla 

• Perhevalmennus järjestetään eri toimijoiden yhteistyönä, mukaan lukien järjestöt. 

• Järjestöjen esittäytyminen laajemmin osana perhevalmennusta. Mahdollisuus siirtyä ryhmämuotoiseen 

tukeen, esim. Vahvuutta vanhemmuuteen / MLL, lisätietoa Eila-Mari Väätäinen

• Yksin lasta odottavat äidit / Yhden vanhemman perheiden liitto, lisätietoa Marjo Meriranta 

• Päihdekuntoutusta odottaville äideille ja vauvaperheille, Vapaaehtoisdoula / Kuopion ensikotiyhdistys, 

lisätietoa Pirjo Pehkonen  

• Yhteistyössä toteutettu kotikäynti 1. lasta odottavan tai ensimmäisen lapsen saaneen perheen luona

• Seurakunnan lapsi- ja perhetyöntekijän ja lastensuojelun perhetyöntekijän toteuttama kotikäynti/  Rautalampi, 

lisätietoa Jaana Jalkanen

• Perhetyöntekijän ja terveydenhoitajan toteuttama ensisynnyttäjille vauvakotikäynti/ Kuopio, lisätietoa Sanna 

Niinimäki

• Ryhmäneuvola 

• 2 kk, 6 kk ja 10 kk ikäisille. Mukana terveydenhoitaja, perhetyöntekijä, puheterapeutti, fysioterapeutti, 

suuhygienisti/ Varkaus, lisätietoa Tanja Vänttinen

• 6 kk iässä, mukana 2 terveydenhoitajaa, fysioterapeutti ja syksyllä 2018 lapsiperheiden sosiaalityö / 

Siilinjärvi, lisätietoa Niina Meis

Millaisia esimerkkejä maakunnassa on käytössä 

kuinka kohti konkretiaa päästän? 
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Mallia kommentoi ryhmä erityistä tukea tarvitsevien lasten
vanhempia: 

He nostivat esille seuraavia näkökulmia vanhempien tukemisessa: 

• Palveluntarjoajien tietoisuuden lisääminen, miten kohdata ja tukea erityistä tukea 

tarvitsevaa lasta ja hänen perhettään. 

• Tukipalveluja ja neuvoja voisi kysyä yhdestä paikasta, jossa osattaisiin ohjata myös 

erilaisten tukien hakemisessa sekä apuvälineiden käytössä. 

• Osaavaa lastenhoitoapua olisi saatavilla, eikä hoitajien perehdyttäminen ja rekrytointi olisi 

perheen itsensä vastuulla. Yksi yhtenäinen taho, sekä tuttu hoitajarinki helpottaisivat 

merkittävästi perheiden arkea, kun toistuva uusien hoitajien perehdyttäminen jäisi pois. 

• Byrokratia vaikeuttaa perheen toimijuutta ja heikentää luottamusta palveluverkostoon. 

Toistuvasti tuen tarvetta perustellessa vanhemmat joutuvat alleviivaamaan lapsensa 

osaamattomuutta, vammaa ja haasteita arjessa, mikä kääntää huomion pois lapsen 

onnistumisesta ja kehittymisestä. Jokaisella vanhemmalla on oikeus nähdä lapsensa 

onnellisena ja keskittyä hänessä olevaan hyvään 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi



”Luottamuksellisuus, tutut ihmiset ja neutraali 
taho, joka ei pompottele eri luukuille.”
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Mitä uutta perhekeskustoimintamalli tuo vanhemmuuden ja parisuhteen 
tukeen? 

• Tuki kuuluu kaikille vanhemmille

• Tukeminen kuuluu kaikille toimijoille 

• Perhe on aina oikeassa paikassa  

• Muodostuu uusia yhteistyön malleja, esim. työparityöskentely laajojen 

terveystarkastusten yhteydessä

• Vanhemmuuden tuesta muodostuu alueellisesti yksi, yhtenäinen 

kokonaisuus, josta jokaiselle vanhemmalle löytyy omiin tarpeisiin vastaava 

tuen muoto. 

• Alueellinen yhteistyö erityisen tärkeä mm. ryhmämuotoisen tuen 

suunnittelussa ja yhteensovittamisessa. 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Vanhemmuuden tuki on yksi kokonaisuus

Kaikille avoin toiminta

Vertaistoiminta 

Strukturoidut ryhmämallit ja vanhempainkoulut 

Elämänvaiheisiin ja ikäkausiin liittyvä 

tuki ja ohjaus

Yksilö- ja parikohtainen tuki

Parisuhteen ja vanhemmuuden kysymysten 

puheeksiotto perheitä kohdatessa
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Kohtaa ja kysy

Kuuntele ja kartoita

Yhdistä osaamista

Rohkeutta ottaa uusia 

toimintatapoja käyttöön

Vanhemmuuden tuki kuuluu kaikille, mutta mitä se tarkoittaa minun 

työssäni? 

Arvioi yhdessä

Muistanko kysyä?  

Tunnenko toimijat? Entä järjestöt? 

Voisinko kysyä jo etukäteen? 

Hyvinvoinnin tähti

Mitä ne voivat olla? 
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Asiantuntija-alustukset ja 

yhteistyö perhekerhon, 

perhekahvilan ym. 

Kohtaamispaikan kanssa.



” Että joku aidosti kuuntelee.”





Henna Julkunen

henna.julkunen@mll.fi

www.lapepohjoissavo.fi

stm.fi/hankkeet/terveys ja hyvinvointi

#lapemuutos

#kärkihanke

Kiitos!  

mailto:henna.julkunen@mll.fi

