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§ 345
Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om parrelationsstöd 
med låg tröskel på familjecentren

HEL 2020-006338 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Emma Karin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Emma Kari och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
parrelationsstöd med låg tröskel ska erbjudas på familjecentren och att 
det ska göras lättare att nå parrelationstjänsterna.

Stadsstyrelsen konstaterar att familjecentrens parrelationsstöd erbjuds 
som en del av den egna verksamheten av mödra- och barnrådgivning-
en, uppfostrings- och familjerådgivningen, socialhandledningen för 
barnfamiljer och enheten för bedömning av barnfamiljers servicebehov, 
särskilda stödets familjesocialarbete och barnskydd samt parterapien-
heten som erbjuder psykoterapi för par. Det är meningen att förstärka 
samarbetet med aktörer från tredje sektorn. Även psykiatri- och miss-
brukartjänsterna erbjuder hjälp till barnfamiljers parförhållanden.

Till stadsstrategins 2017–2021 riktlinjer hör bl.a. att förbättra basnivåns 
service och att främja hälsa och välfärd. I sektorernas driftsplaner har 
man årligen riktat och även i framtiden är det möjligt att rikta resurser 
till tjänster för att i rätt tid stötta familjer, som det nämns i motionen. I 
social- och hälsovårdens driftsplan för 2020 bildar stödet för barnfamil-
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jers parförhållanden en del av utvecklandet av psyktjänster med låg 
tröskel för barn och unga genom stöttandet av föräldraskap. Stöttandet 
av parförhållanden tas i beaktande i förebyggande syfte även i utveck-
landet av servicekedjan för våld i nära relationer och servicekedjan för 
missbruk i barnfamiljer.

Social- och hälsovårdsnämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Stads-
styrelsens svar stämmer överens med nämndens utlåtande.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Emma Karin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.11.2020 § 786

HEL 2020-006338 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

09.11.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 20/2020 3 (6)
Stadsfullmäktige

Ärende/22
25.11.2020

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.09.2020 § 138

HEL 2020-006338 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Emma Karin sekä 18 muun valtuutetun valtu-
ustoaloitteesta:

"Aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut tuovat esiin koronatilanteen ai-
heuttamaa parisuhdeongelmien lisääntymistä ja tämän negatiivisia 
vaikutuksia lasten hyvinvointiin. Valtuutetut ovat huolissaan, ettei per-
hekeskusten ammattilaisilla ole tarpeeksi aikaa ja osaamista parisuh-
deasioiden käsittelyyn ja ettei kaupungin oma pariterapiayksikkö pysty 
vastaamaan ja saavuttamaan kaikkia pariterapian tarpeessa olevia 
vanhempia. Valtuutetut ehdottavat, että Helsingissä tarjottaisiin mata-
lan kynnyksen parisuhdetukea perhekeskuksissa sekä useammalle 
vanhemmalle mahdollisuuksia saada parisuhdeterapiaa.

Koronatilanteen vaikutuksista

Koronakriisi on samanaikaisesti sekä lisännyt perheiden yhdessäoloai-
kaa että vähentänyt perheiden kasvatustyön tukirakenteita (etäkoulu, 
päivähoidon vähentyminen). Tämä on lisännyt poliisin ja lastensuojelun 
tietojen mukaan myös parisuhteisiin liittyviä ongelmia (vuorovaikutu-
songelmat, päihteiden käyttö, riidat). Näiden ongelmien ratkaisuihin 
tarvitaan kaikkia lapsiperheiden kanssa työtä tekeviä toimijoita sekä nä-
iden toimijoiden välistä yhteistyötä.

Nykyiset palvelut parisuhteita tukemassa

Parisuhdetukea tarjoavat perhekeskuksissa jo tällä hetkellä useat eri 
toimijat (äitiys- ja lastenneuvola, kasvatus- ja perheneuvonta, lapsiper-
heiden sosiaaliohjaus sekä lapsiperheiden palvelutarpeen arviointiyksi-
köt, erityistä tukea tarvitsevan perhesosiaalityö, lastensuojelu) osana 
omaa perustehtävää. Suoraa tietoa ei ole siitä, miten moni asiakas saa 
parisuhteeseen liittyvää tukea eri perhekeskuspalveluissa.

Perhekeskusten henkilöstöllä on koulutusten ja työkokemusten perus-
teella hyvät perusvalmiudet tarjota vanhemmille ammatillista tukea pa-
risuhteisiin. Perhekeskuksissa on myös tarjolla keskitetty pariterapian 
yksikkö, joka tarjoaa paripsykoterapiaa. Pariterapian kiirehoitoa (5–7 
tapaamista), joka on tarkoitettu kaikista kiireellisintä apua tarvitseville 
pareille, saa noin 120 asiakasparia vuodessa. Kokonaisuudessaan pa-
riterapiassa hoidetaan noin 700 paria vuodessa. Heistä valtaosa on 
pikkulapsiperheitä. Pariterapiaa odottaa tällä hetkellä 415 perhettä ja 
jonotusaika on noin 10 kuukautta. Keväällä osa pariskunnista ei halun-
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nut tarjottua etävastaanottoaikaa ja osa perheistä sai ajan nopeammin. 
Keväällä tarjottiin tavanomaista enemmän myös kiireaikoja.

Peruspalveluissa keskitytään tunnistamaan ne parit ja perheet, jotka tu-
levat autetuksi kevyemmän tason palveluissa ja jotka tarvitsevat pa-
ripsykoterapiaa parisuhteen vuorovaikutuspulmien ratkaisemiseksi. Pe-
ruspalveluissa resursseja pyritään myös kohdentamaan siten, että yhä 
useampi saa riittävästi tukea peruspalveluissa. Paripsykoterapia ei ole 
kaikkien vanhempien kohdalla tarkoituksenmukaisin palvelu parisuhtei-
den tukemiseen. Parisuhteiden tukemisen palveluvalikoimaa on lisätty 
perhekeskuksien kasvatus- ja perheneuvoloissa, joissa on lisätty 
ryhmämuotoista toimintaa ja avoimia teemailtoja, jotta yhä useampi sa-
isi palveluja. Järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä on hyviä ko-
kemuksia ja sitä aiotaan lisätä. Lapsiperheiden parisuhteet pyritään 
huomioimaan myös esimerkiksi päihde- ja psykiatrian palveluissa. Pa-
risuhteiden tukemiseksi kolmannen sektorin toimijoiden kanssa 
tehtävän yhteistyön vahvistaminen on myös keskeistä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että lapsiperheet saavat 
tarvitsemaansa tukea koronasta seuranneiden ongelmien ratkaisemi-
seksi matalalla kynnyksellä ja ilman kohtuuttomia odotusaikoja. Lauta-
kunta toivoo, että lapsiperheiden lisääntynyt tuen tarve otetaan huo-
mioon talousarviota laadittaessa.

Perhekeskusten palvelujen toimijoiden hyvää parisuhteiden tukemisen 
osaamista on tärkeää kehittää entisestään. Laajan verkostomaisen 
työotteen lisäksi tarvitaan kouluttautumista turvaamaan hyvä osaami-
sen taso. Tätä kouluttautumista huomioidaan ja toteutetaan talousar-
vion puitteissa.

Toimien yhteys strategiaan ja käyttösuunnitelmaan

Toteutetut ja suunnitellut toimet lapsiperheiden parisuhteiden tukemi-
seksi ovat linjassa Helsingin kaupunkistrategian hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen tavoitteiden kanssa. Peruspalveluissa on strategian 
mukaisesti kehitetty yhteistyömalleja riskiryhmien etsimiseksi ja tun-
nistamiseksi sekä ohjaamiseksi sopivaan palveluun. Strategian lasten 
ja nuoren syrjäytymisen ehkäisyn mukaisesti parisuhteiden tukemisella 
on vahvistettu vanhemmuutta sekä tätä kautta edistetty lasten ja nuor-
ten hyvinvointia.

Vuoden 2020 käyttösuunnitelmassa lapsiperheiden parisuhteiden tu-
keminen on mukana vanhemmuuden tukemisen kautta lasten ja nuor-
ten matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen kehittämisessä. Pari-
suhteiden tukeminen huomioidaan ennaltaehkäisevästi myös käyttösu-
unnitelman mukaisissa lähisuhdeväkivallan palveluketjun sekä päihtei-
den käyttö lapsiperheissä -palveluketjun kehittämisessä.
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Yhteenveto

Peruspalvelujen henkilöstön nykyinen osaaminen ja resursointi ovat riit-
tävät parisuhteiden ammatilliseksi tukemiseksi perhekeskuksissa. Li-
säksi pariterapiayksikkö tarjoaa tukea terapeuttisempaa palvelua tarvit-
seville pareille. Perhekeskuksissa on perusteltua jatkaa toimintamallien 
kehittämistä nykyisillä resursseilla lapsiperheiden vanhempien parisuh-
teiden tukemiseksi. Olemassa olevien toimien ja suunnitelmien lisäksi 
voidaan talousarvion puitteissa ohjata asiakkaita muun muassa järje-
stöjen tuottamien parisuhdepalvelujen piiriin.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingin kaupungin nykyiset palvelut pystyvät tarjoamaan riittävässä 
määrin palveluja lapsiperheiden vanhempien parisuhteiden tukemisek-
si. Maksuttomat julkisin varoin tuotetut matalan kynnyksen parisuhteen 
palvelut mahdollistavat myös pienituloisten käyttää palveluja. Palvelut 
ovat saatavilla kaikille helsinkiläisille lapsiperheille."

Käsittely

01.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esityksen kohdan "Toimien yhteys stra-
tegiaan ja käyttösuunnitelmaan" toisen kappaleen viimeisen virkkeen 
kuulumaan seuraavasti: "Parisuhteiden tukeminen huomioidaan ennal-
taehkäisevästi myös käyttösuunnitelman mukaisissa lähisuhdeväkival-
lan palveluketjun sekä päihteiden käyttö lapsiperheissä -palveluketjun 
kehittämisessä."

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Sandra Hagman: Lisätään kappaleen 6 jälkeen seuraavaa: "So-
siaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että lapsiperheet saavat tar-
vitsemaansa tukea koronasta seuranneiden ongelmien ratkaisemiseksi 
matalalla kynnyksellä ja ilman kohtuuttomia odotusaikoja. Lautakunta 
toivoo, että lapsiperheiden lisääntynyt tuen tarve otetaan huomioon ta-
lousarviota laadittaessa."

Kannattaja: jäsen Kati Juva

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Sandra Hagman)

Jaa-äänet: 4
Leo Bergman, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen

Ei-äänet: 9
Katju Aro, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Kati Juva, Touko Niini-
mäki, Aleksi Niskanen, Sanna-Mari Oranen, Karita Toijonen, Sanna 
Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sandra Hagmanin vas-
taehdotuksen äänin 9 - 4.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuk-
sen osalta esittelijän muutetusta ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

18.08.2020 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jarkko Luusua, toiminnansuunnittelija, puhelin: 09 310 42303

jarkko.luusua(a)hel.fi
Terhi Tuominiemi-Lilja, perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 09 310 55634

terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi


