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§ 86
Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite perhevalmennuksen käynnis-
tämisestä murrosikäisten nuorten vanhemmille

HEL 2018-009098 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Johanna Nuortevan aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään aloitevastauksen, kaupunginvaltuusto kehot-
taa selvittämään mahdollisuutta, että sosiaali- ja terveystoi-
miala sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala yhteistyönä 
koordinoivat perhevalmennuksen suunnittelun hyödyntäen 
perheneuvoloiden, tutkijoiden ja kiinnostuneiden koulujen op-
pilashuoltohenkilökunnan ja vanhempien edustajien asiantun-
temusta. (Johanna Nuorteva)

Käsittely

Valtuutettu Johanna Nuorteva ehdotti valtuutettu Johanna Sydänmaan 
kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään aloitevastauksen, kaupunginvaltuusto kehot-
taa selvittämään mahdollisuutta, että sosiaali- ja terveystoi-
miala sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala yhteistyönä 
koordinoivat perhevalmennuksen suunnittelun hyödyntäen 
perheneuvoloiden, tutkijoiden ja kiinnostuneiden koulujen op-
pilashuoltohenkilökunnan ja vanhempien edustajien asiantun-
temusta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen. 

8 äänestys

Valtuutettu Johanna Nuortevan ehdottama toivomusponsi JAA, vastus-
tus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään aloitevastauksen, kaupunginvaltuusto 
kehottaa selvittämään mahdollisuutta, että sosiaali- ja terveystoimiala 
sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala yhteistyönä koordinoivat per-
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hevalmennuksen suunnittelun hyödyntäen perheneuvoloiden, tutkijoi-
den ja kiinnostuneiden koulujen oppilashuoltohenkilökunnan ja van-
hempien edustajien asiantuntemusta. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 55
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Outi Alanen, Ted Apter, Paavo Arhin-
mäki, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Mia Haglund, Atte 
Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Ve-
ronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka 
Järvinen, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, 
Dan Koivulaakso, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Lai-
saari, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Jarmo 
Nieminen, Laura Nordström, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Jenni 
Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Penna-
nen, Pekka Puska, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsa-
lainen, Mirita Saxberg, Osmo Soininvaara, Juhani Strandén, Leo Stra-
nius, Johanna Sydänmaa, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, Reetta 
Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki

Ei-äänet: 3
Otto Meri, Dani Niskanen, Wille Rydman

Tyhjä: 24
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry 
Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, 
Perttu Hillman, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Pia Kopra, Kauko Koski-
nen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Mia Nygård, Jaana Pelkonen, Mi-
ka Raatikainen, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Ilk-
ka Taipale, Laura Varjokari, Maarit Vierunen

Poissa: 3
Jörn Donner, Eero Heinäluoma, Abdirahim Husu Hussein

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Johanna Nuortevan ehdotta-
man toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite Nuorteva et al
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Johanna Nuorteva ja 32 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan murrosikäisten nuorten vanhemmille suunnatun perheval-
mennuksen käynnistämistä. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin 
kaupunkistrategian 2017–2021 yksi keskeinen painopiste on nuorten 
syrjäytymiskierteen katkaiseminen ja eriarvoisuuden vähentäminen. 
Tuen tarjoaminen murrosikäisille nuorille ja heidän perheilleen on mer-
kittävää syrjäytymistä ehkäisevää työtä. 

Vanhemmuuden tukeminen on keskeinen osa sosiaali- ja terveyspalve-
lujen perustehtävää. Ensimmäistä lastaan odottaville järjestetään per-
hevalmennusta äitiys- ja lastenneuvoloiden ja leikkipuistojen yhteistyö-
nä sekä sähköisenä perhevalmennuksena Perheentuki -verkkosivuston 
kautta tarjottuna. Peruskouluikäisten nuorten kohdalla kaikille perheille 
kohdennettua vanhemmuuden tukea ovat kouluterveydenhuollon laajat 
terveystarkastukset (viidennellä ja kahdeksannella luokalla), joihin 
myös vanhemmat kutsutaan yhdessä nuoren kanssa ja joissa tuetaan 
nuoren kasvua ja kehitystä sekä koko perheen hyvinvointia. Vanhem-
mat ovat aina tervetulleita muillakin luokka-asteilla kouluterveydenhuol-
lon terveystarkastuksiin. Lisäksi koulun yhteisöllinen ja yksilöllinen op-
pilashuolto tukee monin tavoin vanhempien kasvatustyötä.

Jos perheillä ilmenee lisätuen tarvetta nuoren kasvatukseen ja kehityk-
seen liittyen, kasvatus- ja perheneuvonta tarjoaa tukea 0−17-vuotiaiden 
lasten ja nuorten perheille. Syksyllä 2018 on alkanut uutena palveluna 
11–16-vuotiaiden lasten ja nuorten perheille kohdennettu lapsiperhei-
den sosiaaliohjaus. Erityisen tuen sosiaalityön palveluja on tarjolla 
0−17-vuotiaille lapsille ja perheille sekä lastensuojelun asiakkaille las-
tensuojelun palveluja 20 ikävuoteen asti. Lastensuojelun palveluissa 
järjestetään myös ryhmämuotoista tukea murrosikäisten lasten van-
hemmille. 
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Vanhemmuuden vahvistaminen on nostettu valtakunnallisen Lapsi- ja 
perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) yhdeksi tavoitteeksi ja Helsin-
ki osallistuu aktiivisesti kehittämistyöhön. Tavoitteena on rakentaa van-
hemmuuden tuen toimintamalleja sekä verkkopalveluja. Lisäksi kouluis-
sa kokeillaan erityisesti maahanmuuttajataustaisille perheille räätälöity-
jä vanhempainiltamalleja.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä perhevalmennuksen järjestämistä 
murrosikäisten nuorten vanhemmille eri toimijoiden yhteistyönä. Tällai-
nen perhevalmennus tukee perheen sisäistä vuorovaikutusta, vanhem-
pien jaksamista ja edistää koko perheen hyvinvointia. Yläasteelle siirty-
mistä (seitsemäs luokka) voidaan pitää hyvänä ajankohtana valmen-
nukselle peruskouluikäisten arkiympäristöön sovitettuna palveluna si-
ten, että nuoret ovat myös itse osallisia. Koulujen oppilashuolto tavoit-
taa nuoret ja heidän vanhempansa. Myös verkkoympäristöön viety per-
hevalmennus voi soveltua tälle kohderyhmälle. On tärkeää, että van-
hemmuuden tukeen tulee jatkumo aina vauvasta murrosiän päättymi-
seen asti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite Nuorteva et al

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 13.02.2019 § 65

HEL 2018-009098 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
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marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 28.01.2019 § 82

HEL 2018-009098 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Johanna Nuortevan aloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

21.01.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 20.11.2018 § 252

HEL 2018-009098 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Ehdotus murrosikäisten vanhemmille tarjottavasta perhevalmennukses-
ta on kannatettava. Luontevinta olisi pilotoida mallia muutamalla alueel-
la ja laatia siltä pohjalta koko kaupunkiin sovellettava toimintamalli. 
Päävastuussa perhevalmennuksesta olisivat uudet perhekeskukset, joi-
den kautta vanhemmuuden tuki on tarkoitus jatkossa pääosin järjestää. 
Koulun opiskeluhuolto ja nuorisotoimi tarjoavat tähän tukea.

Perhevalmennus viittaa käsitteenä useimmiten aivan pienten lasten
vanhemmille tarjottavaan ryhmämuotoiseen tukeen. Ajoittain on eri
puolilla maata kokeiltu myös murrosikäisten lasten vanhemmille tarjot-
tavaa perhevalmennusta. Näistä kokeiluista on saatu pääosin myöntei-
siä tuloksia. Koulujen vanhempainilloissa käsitellään murrosikään liitty-
vää tematiikkaa asiantuntijoiden johdolla. Koulun oppilashuolto tukee li-
säksi yksittäisiä vanhempia kasvatustehtävässä. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.11.2018 § 290

HEL 2018-009098 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon koskien murrosikäisten nuorten vanhemmille suunnattua 
perhevalmennusta:

"Vanhemmuuden tukeminen on keskeinen osa sosiaali- ja terveyspal-
veluiden perustehtävää. Ensimmäistä lastaan odottaville järjestetään 
perhevalmennusta äitiys- ja lastenneuvoloiden ja leikkipuistojen yhteis-
työnä sekä sähköisenä perhevalmennuksena Perheentuki -verkkosi-
vuston kautta tarjottuna. Peruskouluikäisten nuorten kohdalla kaikille 
perheille kohdennettua vanhemmuuden tukea ovat kouluterveyden-
huollon laajat terveystarkastukset (5. lk ja 8. lk), joihin myös vanhem-
mat kutsutaan yhdessä nuoren kanssa ja joissa tuetaan nuoren kasvua 
ja kehitystä sekä koko perheen hyvinvointia. Vanhemmat ovat myös ai-
na tervetulleita muillakin luokka-asteilla toteutettaviin kouluterveyden-
huollon terveystarkastuksiin. Lisäksi koulun yhteisöllinen ja yksilöllinen 
oppilashuolto tukee monin tavoin vanhempien kasvatustyötä.

Jos perheillä ilmenee lisätuen tarvetta nuoren kasvatukseen ja kehityk-
seen liittyen, kasvatus- ja perheneuvonta tarjoaa tukea 0−17-vuotiaiden 
lasten ja nuorten perheille. Syksyllä 2018 on alkanut uutena palveluna 
11–16-vuotiaiden lasten ja nuorten perheille kohdennettu lapsiperhei-
den sosiaaliohjaus. Erityisen tuen sosiaalityön palveluja on tarjolla 
0−17-vuotiaille lapsille ja perheille sekä lastensuojelun asiakkaille las-
tensuojelun palveluja 20 vuoteen asti. Lastensuojelun palveluissa jär-
jestetään myös ryhmämuotoista tukea murrosikäisten lasten vanhem-
mille.

Vanhemmuuden vahvistaminen on nostettu valtakunnallisen Lapsi- ja 
perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) yhdeksi tavoitteeksi ja Hel-
sinki osallistuu aktiivisesti kehittämistyöhön. Tavoitteena on rakentaa 
vanhemmuuden tuen toimintamalleja sekä verkkopalveluja. Lisäksi 
kouluissa kokeillaan erityisesti maahanmuuttajataustaisille perheille 
räätälöityjä vanhempainiltamalleja.
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Sosiaali- ja terveystoimiala kannattaa perhevalmennuksen järjestämis-
tä murrosikäisten nuorten vanhemmille eri toimijoiden yhteistyönä. Ylä-
asteelle siirtyminen (7. lk) voisi olla hyvä ajankohta valmennukselle pe-
ruskouluikäisten arkiympäristöön sovitettuna palveluna ja niin, että nuo-
ret ovat myös itse osallisia. Koulujen oppilashuolto on keskeinen nuoria 
ja heidän vanhempiaan tavoittava taho. Myös verkkoympäristöön viety 
perhevalmennus voisi soveltua tälle kohderyhmälle. On tärkeää, että 
vanhemmuuden tukeen muodostuu jatkumo aina vauvasta murrosiän 
päättymiseen asti.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yksi keskeinen painopiste on 
nuorten syrjäytymiskierteen katkaiseminen ja eriarvoisuuden vähentä-
minen. Tuen tarjoaminen murrosikäisille nuorille ja heidän perheilleen 
on merkittävää syrjäytymistä ehkäisevää työtä. Murrosikäisten vanhem-
mille sekä nuorille suunnattu perhevalmennus tukee perheen sisäistä 
vuorovaikutusta, vanhempien jaksamista ja edistää koko perheen hy-
vinvointia."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Taina Hussi, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43830

taina.hussi(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.10.2018 § 208

HEL 2018-009098 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää perhevalmennuksen järjestä-
mistä murrosikäiselle nuorille tarpeellisena ja näkee murrosikäisiin nuo-
riin kohdistettavan tuen lisäämisen perusteltuna. Tuen tarjoaminen juuri 
murrosikäisille nuorille ja heidän perheilleen on merkittävää syrjäyty-
mistä ehkäisevää työtä, johon tulisi panostaa nykyistä enemmän. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalveluissa on kehitetty me-
netelmiä murrosikäisten nuorten ja heidän perheidensä tukemiseksi, 
mutta nykyisillä resursseilla tarpeisiin ei pystytä vastaamaan riittävästi. 
Luotsi-toiminta, jota toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalve-
luiden kanssa, tarjoaa tukea yläkouluikäiselle nuorille sekä heidän huol-
tajilleen. Luotsi-toiminnassa nuoren yksilöllisen tuen lisäksi nuoren 
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huoltajilla on mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti nuoriso- ja/tai 
sosiaaliohjaajan kanssa murrosikään liittyvistä kysymyksistä ja saada 
joustavasti ohjausta matalalla kynnyksellä. 

Lisäksi Luotsi-toiminnan yhteydessä on järjestetty vanhemmille vertais-
ryhmätoimintaa yhteistyössä perheneuvoloiden kanssa. Vanhempien 
vertaisryhmätoiminnassa on voitu keskustella ja vaihtaa kokemuksia 
muiden vanhempien kanssa murrosikään liittyvistä haasteista ohjaajien 
tukemana. Nykyresurssein toiminta on kuitenkin vähäistä eikä vastaa 
tarpeeseen riittävästi. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa murrosikäisiin suunnatun 
perhevalmennuksen järjestämistä yhteistyössä eri toimijoiden kesken. 
Yhteistyökumppanina kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisotyö voi tarjota osaamista, me-
netelmiä ja luontevan keskusteluyhteyden nuoriin ja vanhempiin, mutta 
tämä edellyttää resurssien suuntaamista nykyistä enemmän syrjäyty-
mistä ehkäisevään työhön.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman(a)hel.fi
Tiina Nurmi, suunnittelija, puhelin: 310 89121

tiina.nurmi(a)hel.fi


