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§ 140
Perhekeskuspilotin valmistelutilanne

HEL 2015-004845 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi perhekeskuspilotin 
valmistelun tilanteen. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti esittelijän ehdotuk-
sesta poiketen edellyttää, että virasto etsii Tilakeskuksen kanssa per-
hekeskukselle tarvittavat tilat perhekeskukselle, joka aloittaisi muualla 
kuin keskustassa ennen Kallion perhekeskusta ja että tästä raportoi-
daan lautakunnalle ennen syyskuuta 2015.

Käsittely

Perhepalvelujen johtaja Hanna Viitala oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyssä.

Vastaehdotus:
Laura Nordström: Lisätään päätökseen "Lisäksi lautakunta edellyttää, 
että virasto etsii Tilakeskuksen kanssa perhekeskukselle tarvittavat tilat 
perhekeskukselle, joka aloittaisi muualla kuin keskustassa ennen Kal-
lion perhekeskusta ja tästä raportoitavan lautakunnalle ennen syyskuu-
ta 2015." 

Kannattajat: Hannu Tuominen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti jäsen Laura 
Nordströmin esittämän ja jäsen Hannu Tuomisen kannattaman vas-
taehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Taina Hussi, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 43830

taina.hussi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Perhepalvelujen johtaja Hanna Viitala on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 7.10.2014 § 347 kokouksessaan, 
että Helsingin sosiaali- ja terveysviraston palveluverkko muodostuu 
perhekeskuksista, terveys- ja hyvinvointikeskuksista, monipuolisista 
palvelukeskuksista sekä niitä tukevista sähköisistä palveluista, muista 
lähipalveluista, kuten käyttäjien lähellä olevista lähineuvoloista, asiak-
kaan luo vietävistä palveluista ja muista sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluista. Lautakunta edellytti, että Tilakeskus selvittää perhekeskus-
pilotointia varten tarvittavat tilat vuodelle 2015. 

Perhekeskus on osa uutta palvelukeskusuudistusta. Perhekeskuksen 
tehtävä on edistää lapsen hyvinvointia ja terveyttä sekä vahvistaa van-
hemmuutta tarjoamalla moniammatillista, matalan kynnyksen tukea. 
Perhekeskuksessa toteutuu asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveyspalve-
lujen integraatio. Perhekeskuksen tehtävä on vähentää helsinkiläisten 
lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveyseroja sekä parantaa lapsiperhe-
palvelujen tuottavuutta. Tähän päästään mm. koordinoimalla tehok-
kaammin perheille tarjottavaa monialaista tukea, lisäämällä jalkautuvaa 
ryhmämuotoista tukea lapsen arkeen, tarjoamalla sähköisiä palveluja ja 
omahoitomahdollisuuksia sekä vähentämällä pirstaleisia, fyysisiä toi-
mintapisteitä.

Tilakeskus ei ole vielä pystynyt osoittamaan Perhekeskuspilottiin sovel-
tuvaa fyysistä tilaa vuodelle 2015 ja pilottia viedään eteenpäin kehittä-
mällä uusia palvelumalleja lapsiperheiden tueksi. Näistä ovat valmiina 
kokeiluja varten

o Neuvola päiväkodissa - 3 v. terveystarkastus ja hyvinvoin-
titapaaminen päivähoidossa

o Perheentuki - lapsiperheiden monikanavaiset sähköiset 
palvelut

o Lasten ja nuorten alueellinen kuntoutustyöryhmä

Neuvola päiväkodissa

Neuvola päiväkodissa -toimintamallissa perhe ja lapsi saavat samat 
terveystarkastusten palvelukokonaisuudet kuin neuvolatoiminnassa ja 
suun terveydenhuollossa, mutta yhdestä pisteestä. Tavoitteena on tar-
jota lapsen kehityksen ja kasvun tuki moniammatillisena kokonaisuute-
na lapselle ja perheelle tutussa päiväkotiympäristössä, sekä mahdollis-
taa vanhempien vertaistuki. Tavoitteena on myös syventää neuvolatoi-
minnan, suun terveyden ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä sekä tuoda 
näkyväksi eri asiantuntijoiden arjen työtä. Toimintamalli mahdollistaa 
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terveydenhoitajan ja suuhygienistin resurssien kohdentamisen tervey-
denhuollon erityistä tukea tarvitseville lapsille ja perheille. Neuvola päi-
väkodissa toimintamallia on kehitetty sosiaali- ja terveysviraston neuvo-
latoiminnan ja suun terveydenhuollon, varhaiskasvatusviraston sekä 
opetusviraston ruotsinkielisen päivähoidon yhteistyönä.

Terveystarkastusten sisältöä ja järjestämistä ohjaa terveydenhuoltolaki 
(1326/2010) sekä asetus neuvolatoiminnalle, kouluterveydenhuollolle 
sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 
(338/2011). Asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että terveystarkas-
tukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä sekä yksilöiden ja 
väestön tarpeet huomioon ottavia. Asetuksella säädetään myös ter-
veystarkastusten ja -neuvonnan sisällöstä ja määrästä. Asetus toteaa 
myös, että terveystarkastusten ja niiden perusteella suunnitellun ter-
veysneuvonnan on muodostettava suunnitelmallinen yksilön ja perheen 
niihin osallistumisen mahdollistava kokonaisuus. Terveystarkastukset 
ja terveysneuvonta on järjestettävä tarpeen mukaan moniammatillises-
ti. Varhaiskasvatuslaki (1.8.15 alk.) ohjaa puolestaan varhaiskasvatuk-
sen sisältöjä. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallis-
ta ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa ko-
konaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Toimintamallin 
kehittämisessä on huomioitu sekä terveystarkastuksia että varhaiskas-
vatusta ohjaava lainsäädäntö.

Neuvola päiväkodissa toimintamallia pilotoidaan Töölö, Lauttasaari, 
Viiskulma, Kallio neuvola-alueilla ja Kallio-Ullanlinna-Vironniemi ja 
Kampinmalmi-Lauttasaari-Töölö varhaiskasvatusalueilla. Lisäksi toimin-
tamallia kokeillaan opetusviraston ruotsinkielisessä päivähoidossa. 
Kohderyhmänä ovat vuonna 2012 syntyneet, pilottialueella päiväko-
deissa olevat lapset. Pilottiin osallistuminen on perheille vapaaehtoista 
ja pilottiin valikoituvat päiväkodit, joista pilottiin ilmoittautuu vähintään 6 
lasta, maksimissaan 30 päiväkodissa. Ko. päiväkoteihin on järjestetty 
tarvittavat tietoliikenneyhteydet terveydenhoitajien Pegasos potilastieto-
järjestelmän käyttöä varten kannettavilla tietokoneilla. Ryhmiä järjeste-
tään 2 kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Paikalla on 1-2 terveyden-
hoitajaa lasten määrästä riippuen, suuhygienisti sekä varhaiskasvatta-
ja. Pilotin aloitus on syksyllä 2015 ja toteutumista seurataan ja arvioi-
daan yhteisesti sovituin mittarein. Arviointitulosten pohjalta tehdään 
päätös toimintamallin laajentamisesta vuonna 2016.

Perheentuki - lapsiperheiden monikanavaiset sähköiset palvelut

Perheentuki -hanke on osa kaupunkistrategiaan sisältyvää lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelmaa valtuustokaudelle 2013–2016. Hank-
keen tehtävänä on kehittää lapsiperheiden sähköisiä palveluja poikki-
hallinnollisessa yhteistyössä sekä tukea sähköisten palveluiden laajen-
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tamista erilaisissa lapsiperheille suunnatuissa palveluissa. Hanke vas-
taa Perheentuki -sivuston luomisesta.

Hankkeen tavoitteena on tarjota sähköistä palveluneuvontaa ja -oh-
jausta sekä vahvistaa lapsiperheiden itse- ja omahoitoa. Verkkopalve-
luiden kehittämisessä syvennytään mm. informaatiosisältöjen muotoi-
luun ja löydettävyyteen, sosiaalisen median hyödyntämiseen sekä 
verkkopohjaisten neuvontamuotojen kehittämiseen. Toinen keskeinen 
kehittämistavoite on lapsiperhepalveluiden palvelukulttuurin kehittämi-
nen proaktiivisemmaksi ja monikanavaisia asiointimuotoja hyödyntä-
väksi.

Perheentuki -hankkeen ensimmäinen pilotointi liittyy sähköisen perhe-
valmennuksen kehittämiseen. Perhevalmennus on ensimmäistä las-
taan odottaville tarkoitettu palvelu, jonka tavoitteena on valmentaa per-
hettä synnytykseen, imetykseen, lapsen hoitoon ja kasvatukseen sekä 
vanhemmuuteen. Perhevalmennuksen verkkosivuston kehittämiseen 
on osallistunut helsinkiläisiä lapsiperheitä ja toteutusta on palvelumuo-
toiltu asiakastarpeiden pohjalta yhteistyössä Aalto yliopiston kanssa. 
Perhevalmennussivusto toteutetaan yhteistyössä varhaiskasvatusviras-
ton, kaupungin kanslian sekä kansalaisjärjestöjen kanssa. Sivuston to-
teutuksessa kokeillaan kaupungin käyttämän sisällönhallintajärjestel-
män mahdollisuuksia toteuttaa visuaalisemman viestinnän tapoja. Seu-
raavassa vaiheessa tuotetaan sivuston ruotsin- ja englanninkieliset ver-
siot. Perhevalmennussivusto löytyy osoitteesta www.hel.fi/perheval-
mennus.

Perhevalmennussivusto liitetään osaksi nyt kehitteillä olevaa Perheen-
tuki -sivustoa. Perheentuki -sivuston kohderyhmänä ovat kaikki helsin-
kiläiset lapsiperheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Sivusto tehdään 
yhteistyössä Helsingin kaupungin virastojen, kolmannen sektorin ja hel-
sinkiläisten lapsiperheiden kanssa. Perheentuki -sivusto kerää yhteen 
lapsiperheille suunnattua tiedotusta ja informaatiota sekä palveluoh-
jausta ja -neuvontaa sekä itsepalvelua suunnitteluun osallistuneilta toi-
mijoilta. Perheentuki -verkkopalvelun yhteys Apotti asiakas- ja potilas-
tietojärjestelmän sähköiseen asiointiin selvitetään hankkeen aikana. 
Perheentuki -hanke kestää vuoden 2016 loppuun saakka.

Lasten ja nuorten alueellinen kuntoutustyöryhmä

Lainsäädäntö velvoittaa monialaiseen lasten ja nuorten kuntoutuksen 
suunnitteluun ja toteutukseen (terveydenhuoltolaki, sosiaalihuoltolaki, 
varhaiskasvatuslaki, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, lastensuojelulaki). 
Helsingissä ei ole tällä hetkellä yhtenäistä lasten ja nuorten monialai-
sen kuntoutuksen suunnittelun, järjestämisen ja seurannan rakennetta. 
Vuoden 2015 alussa perustettiin monialainen lasten ja nuorten alueelli-
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sen kuntoutustyöryhmän suunnitteluryhmä, jonka tehtävänä on ollut 
määritellä tarkempi kohderyhmä, kriteerit kuntoutustyöryhmän asiak-
kuudelle, kuntoutustyöryhmän tehtävät, kuntoutustyöryhmän kokoonpa-
no ja huomioida ruotsinkielisten asiakkaiden osuus. Työryhmässä on 
ollut edustus sosiaali- ja terveysviraston perhe- ja sosiaalipalveluista, 
terveys- ja päihdepalveluista, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluista 
sekä varhaiskasvatusvirastosta.

Kohderyhmänä ovat 0-17 -vuotiaat lapset ja nuoret, joilla on monialai-
sia ja päällekkäin esiintyviä häiriöitä ja vaikeuksia, joissa tarvitaan eri-
tyistä tukea ja mahdollisesti erikoissairaanhoidon tutkimuksia ja pidem-
pää/useampaa yksilöllistä lääkinnällistä kuntoutusta sekä tarvitaan 
useamman tahon arvio ja osallistuminen kuntoutuksen suunnitteluun. 
Kohderyhmänä voivat olla myös perheet, joissa saman perheen lapsis-
ta useammalla on oireita ja tarvitaan kaikkien lasten kuntoutussuunni-
telman laatiminen yhtäaikaisesti. Arvio on, että alueelliseen kuntoutus-
työryhmään ohjautuu 10 % kaikista kuntoutuksen suunnittelua tarvitse-
vista. 

Alueellisen kuntoutustyöryhmän tehtäviä ovat lapsen tai nuoren monia-
lainen kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutuksen suunnittelu ts. kun-
toutussuunnitelman laatiminen sisältäen lääkinnällisen, sosiaalisen ja 
kasvatuksellisen kuntoutuksen. Lisäksi tehtävänä on kuntoutuksen jär-
jestäminen, kuten ostopalvelujen hankinta sekä kuntoutuksen seuranta. 
Alueellisessa kuntoutustyöryhmässä ovat edustettuna lääkäri, kuntou-
tussihteeri, puheterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, perheneu-
volan edustus, lapsiperheiden perhetyön edustus sekä lapsen iästä 
riippuen neuvolan terveydenhoitaja, neuvolapsykologi, varhaiskasva-
tuksen edustus tai koulu-/opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitaja, 
koulupsykologi ja erityisopetuksen edustaja. Tarpeen mukaan kutsu-
taan myös muita asiantuntijoita. Lasten ja nuorten alueellinen kuntou-
tustyöryhmä järjestetään perhekeskuksissa, tämän hetkisen palvelu-
verkkosuunnitelman mukaan yhteensä 5 kpl.

Tavoitteena on varmistaa lasten ja nuorten kokonaisvaltainen ja koordi-
noitu kuntoutuksen suunnittelu, järjestäminen ja seuranta tilanteissa, 
joissa pulmat ovat monialaisia ja kuntoutuksen järjestäminen on erityi-
sen haasteellista. Tavoitteena on myös osallistaa lapsi, nuori ja perheet 
itse kuntoutuksen suunnitteluun niin, että perheet sitoutuvat suunnitel-
maan ja heidän on mahdollista resurssiensa mukaan toteuttaa sitä. 
Päämääränä on onnistunut, lapsen tervettä kasvua ja kehitystä mah-
dollisimman hyvin tukeva kuntoutusprosessi kaikille helsinkiläisille lap-
sille ja nuorille asuinpaikasta riippumatta.

Alueellinen kuntoutustyöryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa, mutta 
kokoontumistiheyttä muutetaan tarvittaessa. Lähtökohtaisesti perheet 
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ja lapsi kehitystason mukaan osallistuvat aina kokoukseen. Ellei tämä 
ole mahdollista, pyydetään aina asiakkaan suostumus tiedonvaihtoon.  
Ruotsinkielisille asiakkaille esitetään yhtä kaupunkitason lasten ja nuor-
ten kuntoutustyöryhmää.

Pilotin aloitus on syksyllä 2015 ja toteutumista seurataan ja arvioidaan 
yhteisesti sovituin mittarein. Arviointitulosten pohjalta tehdään päätös 
toimintamallin laajentamisesta vuonna 2016.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asian luonteen vuoksi terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia ei 
tehdä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Taina Hussi, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 43830

taina.hussi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


