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§ 146
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Johanna Nuortevan toivomusponnesta koskien murrosi-
käisten nuorten vanhemmille suunnattua perhevalmennusta

HEL 2019-002708 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Hannu Tuomisen ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Terhi Tuominiemi-Lilja, Perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: (09) 310 55634

terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi
Tuula Salmivaara-Pesonen, Kouluterveydenhuollon päällikkö, puhelin: (09) 310 
46013

tuula.salmivaara-pesonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Johanna Nuortevan toivomusponnesta koskien 
murrosikäisten nuorten vanhemmille suunnattua perhevalmennusta:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa perhevalmennuksen järjestä-
mistä murrosikäisten nuorten vanhemmille eri toimijoiden yhteistyönä. 
Yläasteelle siirtyminen (7. luokka) voisi olla hyvä ajankohta valmennuk-
selle peruskouluikäisten arkiympäristöön sovitettuna palveluna ja niin, 
että nuoret ovat myös itse osallisia. Koulu ja koulujen oppilashuolto 
ovat keskeisiä nuoria ja heidän vanhempiaan tavoittavia tahoja, mitkä 
mahdollistaisivat murrosikäisten perhevalmennuksen toteuttamisen 
kouluympäristössä.  

Vanhemmuuden tukeminen on osa monen eri toimijan perustehtävää. 
Kouluterveydenhuollossa tehtävää toteutetaan erityisesti 1., 5., 7. ja 8. 
luokan terveystarkastuksissa, joihin vanhemmat kutsutaan mukaan. 
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Vanhemmilla on halutessaan mahdollisuus osallistua muillakin luokka-
asteilla toteutettaviin terveystarkastuksiin. Lisäksi koulun oppilashuolto 
tukee osaltaan vanhempien kasvatustyötä.

Kasvatus- ja perheneuvonta on sosiaalihuollon kohdennettua palvelua, 
jonka voimavarat on mitoitettu sen mukaan. Jos perheillä ilmenee lisä-
tuen tarvetta nuoren kasvatukseen ja kehitykseen liittyen, kasvatus- ja 
perheneuvonta tarjoaa tukea 0−17-vuotiaiden lasten ja nuorten perheil-
le. Perheneuvolan ja perhekeskuksen työntekijät eivät voi kuitenkaan 
osallistua yleisesti kaikille murrosikäisten vanhemmille suunnattuun 
valmennukseen.

Syksyllä 2018 on alkanut uutena palveluna 11–16-vuotiaiden lasten ja 
nuorten perheille kohdennettu lapsiperheiden sosiaaliohjaus. Erityisen 
tuen sosiaalityön palveluja on tarjolla 0−17-vuotiaille lapsille ja perheille 
sekä lastensuojelun asiakkaille lastensuojelun palveluja 20 vuoteen as-
ti. Lisäksi Perheentuki -sivustoa voidaan hyödyntää esimerkiksi tarjoa-
malla tukea eri aiheista videoiden muodossa. Kolmannen sektorin va-
kiintuneet toimijat kuten Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Väestöliitto 
tuottavat runsaasti tutkimusperäistä materiaalia ja digitaalisia palveluja 
teini-ikäisten lasten vanhemmuuden tueksi. Järjestöjen toteuttama 
verkkoympäristöön viety perhevalmennus voisi soveltua tälle kohde-
ryhmälle.

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 syrjäytymistä ehkäisevää työtä. Murrosikäisten vanhemmille sekä 
nuorille suunnattu perhevalmennus voi tukea perheen sisäistä vuoro-
vaikutusta ja vanhempien jaksamista ja edistää koko perheen hyvin-
vointia."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle Johanna Nuortevan tekemään toivomuspon-
teen 30.8.2019 mennessä. Lausuntoa on pyydetty myös kasvatus- ja 
koulutuslautakunnalta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Terhi Tuominiemi-Lilja, Perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: (09) 310 55634

terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi
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Tuula Salmivaara-Pesonen, Kouluterveydenhuollon päällikkö, puhelin: (09) 310 
46013

tuula.salmivaara-pesonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorteva Johanna, toivomusponsi, Kvsto 27.2.2019, asia 16

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


