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Murrosikäisten nuorten vanhemmille perhevalmennus

Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsinki käynnistää murrosikäisten vanhemmille suunnatun perhe-
valmennuksen. Perhevalmennusta voitaisiin tarjota seitsemännen luokan aloittavien oppilaiden van-
hemmille. Perhevalmennus voitaisiin toteuttaa yhteistyössä esimerkiksi kouluterveydenhuollon, oppi-
lashuollon, perheneuvolan ja alueen nuorisotalon toimijoiden kanssa. 

Helsingin kaupungin perheneuvoloissa tarjotaan ryhmämuotoista tukea alakouluikäisten lasten per-
heille, mutta tällä hetkellä murrosikäisten lasten perheille tukea ei ole tarjolla. Kansalaisjärjestöt tar-
joavat vertaisryhmiä murrosikäisten vanhemmille, mutta näihin hakeutuu vain pieni osa vanhemmista. 
Järjestöjen tarjoamiin ryhmiin kohdistuva kysyntä on myös kasvanut. 

THL:n uusimpien tilastojen mukaan valtakunnallisesti murrosikäisten nuorten huostaanotot ovat kään-
tyneet vuonna 2017 kasvuun ja suurin huostaanotettujen ryhmä ovat 15-vuotiaat nuoret. Myös toisen 
asteen opinnot aloittavien nuorten heikentyneestä yleisestä osaamistasosta ja lisääntyneestä tuen 
tarpeesta kouluissa on ollut kevään 2018 aikana keskustelua. Nuorten elinpiiri on muuttunut esimer-
kiksi sosiaalisen median kautta ja moni vanhempi kokee keinottomuutta murrosikäisen nuoren kans-
sa. 

Perheneuvola päättyy lapsen siirtyessä kouluun. Alakouluvaiheessa oppilaat ja perheet saavat tarvit-
taessa tukea ja ohjausta luokanopettajan kautta. Yläkoulussa siirrytään aineenopettajamalliin, jolloin 
oppilaat jäävät myös kouluissa aikuisille vieraammaksi kuin alakoulussa. Luontevaa tukea perheille ei 
löydy murrosikäisen siirtyessä yläkoulun puolelle. Moni mieltä askarruttava kysymys saisi todennäköi-
sesti vastauksen vanhempien yhteisissä tilaisuuksissa. Samalla tämä tuo mahdollisuuden yläkoulun 
aloittaville vanhemmille tutustua toisiinsa. Koulutus ja keskustelu ovat keskeisiä keinoja perheiden tu-
kemisessa ja nuoren ongelmien kärjistymisen ennaltaehkäisyssä. Perheiden murkkuvalmennus voisi 
olla väline lisätä perheiden osaamista toimia murrosikäisen nuoren kanssa ja uudenlainen ennaltaeh-
käisyn keino.  
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