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§ 290
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
koskien valtuutettu Johanna Nuortevan ym. aloitetta murrosikäisten 
nuorten vanhemmille suunnatusta perhevalmennuksesta

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.

Sosiaali- ja terveystoimiala kannattaa perhevalmennuksen järjestämis-
tä murrosikäisten nuorten vanhemmille eri toimijoiden yhteistyönä. Ylä-
asteelle siirtyminen (7. lk) voisi olla hyvä ajankohta valmennukselle pe-
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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

Liitteet

1 Valtuustoaloite Nuorteva et al

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Nuortevan valtuustoa-
loitteesta 6.11.2018 mennessä.
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Juha Jolkkonen
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