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Lape akatemia 12.11.2019



Lape hankekausien teemat
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Perustuslakivaliokunnissa esiin nousseita kysymyksiä

1. Järjestäminen
– Yhdenvertaisuuden varmistaminen
– Tulee toteutua yksittäisiä kuntia suuremmilla toimijoilla 
– Kansanvaltaisuuden toteutuminen (hallitusohjelmassa suunnitelma suorista vaaleista)
– EU lainmukaisuuden varmistaminen

2. Rahoituksen turvaaminen kaikissa olosuhteissa
– Liian suurten kunnallisveron korotuspaineiden välttäminen ja erojen kasvu
– Toimijoiden kantokyvyn vahvistaminen
– Rahoitusmallilla on yhteys hallintomalliin
– Yksikanavarahoituksen edistäminen

3. Palveluiden tuottaminen
– Julkisen palveluvelvoitteen turvaaminen – häiriö ja poikkeustilanteet
– Saatavuuden ja lähipalveluiden turvaaminen
– Alueellinen syrjimättömyys
– Keskittäminen perusteltua vain palvelujen laadun turvaamiseksi
– Laaja palveluiden integraatio

• Tavoitteena turvata  toimijoiden edellytykset kantaa vastuuta kokonaisuudesta ja samalla 
poistaa kannusteet asiakkaiden ja potilaiden siirtämiselle vastuutaholta toiselle.

3 www.pirkanmaa.fi13.11.2019



4 www.pirkanmaa.fi

Sote järjestäminen ja 
väestön kehitys Suomessa

Neljän maakunnan 
väkiluku kasvaa 328 
000 asukkaalla vuosien 
2017-2040 aikana = 
Uusimaa, 
Ahvenanmaa, 
Pirkanmaa ja 
Varsinais-Suomi. 

Seitsemässä
maakunnassa väkiluku 
laskee yli 10 
prosenttia, ja 
kahdessa näistä jopa 
yli 15 prosenttia. 

Supistuvissa 15 
maakunnassa 
väkiluku laskee lähes 
240 000 asukkaalla.

Joka kolmas (35 %) 
suomalainen asuu 
Uudellamaalla vuonna 
2040 (nyt 30 %).

Lähde: MDI



Sote-uudistuksen aikataulu

• Rinteen hallitusohjelma ei linjannut aikataulua
• Perustuslakivaliokunta: linjaukset valmistelun järjestyksestä, laajuudesta ja 

aikataulusta:
– Ensin pitää perustaa maakunnat ja huolehtia

• Soten järjestämisen ja pelastustoimen siirrosta
• Tehtävien rahoituksesta, maakuntien hallinnon ja taloudenhoidon 

järjestämisestä
• Muutoksista valtionosuusjärjestelmään ja verotukseen
• Uuden hallinnon henkilöstöresursseista ja mahdollisista 

omaisuussiirroista
– Ennen uudistuksen voimaantuloa, tulee myös kaikkien sotea ja 

pelastustoimen järjestämistä koskevien lakien oltava hyväksyttynä (ns. 
sote 100-lait)

– Perustuslakivaliokunta on linjannut, että lainsäädännön voimaantulon ja 
maakuntavaalien väliin on jäätävä noin kuuden kuukauden aika
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Sote-uudistuksen aikataulu

• Aikatauluun vaikuttavat mahdolliset uudet linjaukset, arviointineuvoston 
käsittely, laajan esityksen kääntäminen ja laintarkastus

– Jos uudistukseen liittyy EU-valtiontukikysymyksiä, on käsittelyyn varattava 
noin vuosi

• Aiemman uudistuksen valmistelussa on arvioitu, että uudistuksen 
voimaanpanolle valtuustojen ohjauksessa on varattava vähintään vuosi

• HE-luonnoksesta kuulemisajaksi on syytä varata 8 viikkoa
• Maakuntien monialaisuus ja verotusoikeus valmistellaan parlamentaarisesti 

sote-uudistuksesta erillään
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Tulevaisuuden sote-keskus

Perhekeskus

Mitä muuta?

Sote-keskus





Arkkitehtitoimisto Helamaa Heiskanen
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Arkkitehtitoimisto Helamaa Heiskanen

Kaupin kampus yliopistollinen
kehityshyvinvointikeskus ja TKIO yhteistyö
sote-keskusten kanssa

VISIO: Hyvinvointikeskuksessa ihminen kohtaa ihmisen.

Uusi toimintamalli vahvistaa uudenlaista, omatoimista asiakkuutta

sekä asiakaslähtöisiä kokonaisvaltaisia hoitoketjuja.

Kehittämisyhteistyön ytimenä ovat uudenlaiset hoitamisen tavat, 

moniammatilliset tiimit, ajanmukainen teknologia, 

monialainen tutkimus sekä toimialaa uudistava koulutus. 



Kansallisen valmistelun  valtionavustushaut avautuvat pian
(Tilanne 25.10.2019)

2019 2020 2021 2022

THL Pirkanmaa 
arviointikertomus 12/19

STM keskus-
telu 15.1.2020

Sote-keskus ohjelma 
haku 12/19 - 4/20

Päätökset 
5/20

STM VN asetus 
16.12.19

Muut ministeriöiden erilliset uudistukseen liittyvät rahoitushaut

Sote-keskus kehittämisohjelma 6/20 - 12/22 
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STM,SM,VM tuottavuus
haut 2/20 - 5/20 ???

Päätökset 
6/20???

VM VN asetus 
1/20???

VM, STM ja SM tuottavuus, sote ja Pela -hankkeet 6/20 - 12/22

1.

2.

3.

Lapsi- ja perhe kehittämisohjelma 6/20 - 12/22 



Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 2020-2022 

• Merkittävä osa jatkokehittämisestä tehdään Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskus -ohjelmassa.

• Kehittämisen pääpainopisteet:
1. Perhekeskukset ja varhainen tuki arjessa
2. Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut
3. Lastensuojelun kehittäminen

• Muutoksen tueksi perustetaan STM:n ja OKM:n yhteinen seuranta- ja 
tukiryhmä, joka linkittyy myös lapsistrategian valmisteluun. 

• Toimeenpanoon on varattu yhteensä 23,6 miljoonaa euroa vuosille 2020 -
2022. Alueellisen kehittämistyön valtionavustusten hakuohjeet ja 
yksityiskohdat julkaistaan vuoden 2019 aikana.

• Hallituskaudella valmistellaan myös poikkihallinnollinen lapsistrategia, jonka 
perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Lapsistrategiaa valmistellaan 
muutosohjelman rinnalla. Lapsistrategialle on varattu omat määrärahat.
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• Hyte hyvät käytännöt toimintaan
– Nykyisten elintapaohjauksen palvelupolkujen kuvaaminen ja leanaaminen sujuviksi ja tekeminen 

näkyviksi sekä potilaille että eri alojen ammattihenkilöille
– Elintapaohjauksen palvelutarjottimet: kehittäminen ja hyötykäyttöön
– Ennaltaehkäisevät lähetekäytännöt /liikunta-, kulttuurilähete
– Perheiden talo/ matalan kynnyksen perhepalveluverkoston toimintamalli
– Koulujen ruokailutoimikuntamalli/ ravitsemusyhteistyö
– Arkeen voimaa- toimintamalli (vertaisohjaajien vetämä asiakkaiden arkipärjäämistä lisäävä 

ryhmänohjausmalli), Voimaa vanhuuteen-toimintamalli ikäihmisten toimintakyvyn lisäämiseksi
– Hyvinvointia yhdyskuntasuunnittelulla toimintamalli

• Varhainen tuki, ja ennakoivuus
– yhteisö-, ennakoiva sosiaalityö

• Yhteistyössä järjestöjen, nuorisotyön ja muiden toimijoiden kanssa
– vanhemmuuden tuki perhekeskuksiin ja neuvoloihin (yhdessä sote-keskuksien kanssa)

• Mobiilipalvelut omahoidon ja ennaltaehkäisyn tueksi

Ennaltaehkäisy painotuksen siirtäminen korjaavista palveluista 
ehkäisevään ja ennakoivaan työhön



• TKI osaksi jokaisen työtä, resursointi perustason palveluiden ja 
toimintakäytäntöjen kehittämiseen, tutkimiseen ja uusien palveluiden 
innovoimiseen!

• Yhteisten laatu ja vaikuttavuusmittareiden sopiminen
• Kansansairauksien ennaltaehkäisy, hoidon systematisointi, 

laatu/vaikuttavuus (mittarit)
• Systemaattinen toiminnan kehittäminen, arviointi, mittaaminen, vertailu ja 

tiedolla johtaminen (PDSA)
• Kehityshyvinvointikeskus perustason sote TKI verkottajaksi

– Vetovoimatekijä alueelle
– Monitieteisyyden hyödyntäminen
– Vahvistaa perustason tutkimus ja kehittämistoimintaa!

Laatu: parannetaan palvelujen laatua ja vaikuttavuutta



Ei ollenkaan niin lapsellisia toiveita joulupukin konttiin

• Lapsi- ja perhepalveluiden sekä sivistystoimen ”agenttien” 
toiminta pysyväksi – uudistamisen ja kehittämisen tarve 
pysyvää

• Vuoden 2020 alusta valmistelu ja jatkuvuus turvattava valtion 
rahoituksella

• Luvattu 26 M€:n rahoitus kolmeksi vuodeksi saatava ”till” 
tulvaisuuden sote-keskus kehittämisohjelman 70 M€:n päälle
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Nyt on aika kääriä hihat ja aloittaa työt uudelleen !!!



Hankevalmistelu vaikuttavuuslähtöisesti

Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan yhteinen 
LAPE-akatemia 12.11.2019

Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan yhteinen 
LAPE-akatemia 12.11.2019

Tapausesimerkki sijaishuollossa olleiden nuorten
opintopolun vahvistaminen tulosperusteisella rahoitussopimuksella

Tapausesimerkki sijaishuollossa olleiden nuorten
opintopolun vahvistaminen tulosperusteisella rahoitussopimuksella

Anna Tonteri, johtava asiantuntija
Outi Valkama, suunnittelija

Antti Kääriälä, vieraileva tutkija

Anna Tonteri, johtava asiantuntija
Outi Valkama, suunnittelija

Antti Kääriälä, vieraileva tutkija





Suunnan muutos: tavoitteellinen vaikuttavuus

Panos (input)

Käytetyt resurssit

Teko (output)

Mitattava tehty työ

Vaikutus (outcome)

Konkreettinen muutos 
ihmisissä tai rakenteissa

Vaikuttavuus
(impact)

Ihmisten hyvinvointi ja 
yhteiskunnallinen hyöty

I n v e s t o i n n i k s i

K u s t a n n u k s e s t a

= TAVOITE



Vaikuttavuus

Vaikuttavuus syntyy yhteisen tavoitteen avulla

Muutos

Ratkaisu

Teko

Panos

Panos

Ratkaisu

Muutos

Teko

Teko

Panos

Panos

Ratkaisu

Teko
Teko

Panos
Panos

Panos

Teko

Teko

Panos

Panos

Panos

Panos

Ratkaisu

Lähde: Jonna Heliskoski, Hanken School of Economics



Tulosperusteinen rahoitussopimus

Sijoittajat
Rahoittavat ratkaisut ja 
haluavat sijoituksensa

tuottavan myös
yhteiskunnallista hyötyä

Palveluntarjoajat
Tuottavat vaikuttavia

ratkaisuja

Ilmiö
Julkinen sektori

Määrittelee tavoitteen ja 
maksaa saavutetuista

tuloksista



Hyvinvoinnin lisäämiseen ja ongelmien ehkäisyyn tarvitaan uusia toiminta-
ja rahoitusmalleja, jotka auttavat myös julkisen talouden 
tasapainottamisessa.

Resurssit on suunnattava vaikuttaviin ratkaisuihin.

Yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan julkisen, yksityisen 
ja kolmannen sektorin yhteistyötä.

1

2

3



13.11.2019 7



Valmistelutyö
Melko suuri (18 henkilöä) ja monialainen 
valmisteluryhmä – kaikki tuoneet vahvasti oman 
panoksensa, jokaista on tarvittu

Tarkat toiminnalliset ja taloudelliset analyysit 
kohortti 1987-aineistosta, tieteelliset julkaisut ja 
tieto, kokemusasiantuntijanuorilta saatu tieto, 
asiakastyöstä saadut kokemukset

Kysytty, pohdittu, ihmetelty, sanoitettu, päätetty, 
kyseenalaistettu ja taas päätetty 

Tavoite: vuonna 2020 kaikista huostassa olevista 
tamperelaisista 15-, 16- ja 17-vuotiaista nuorista 
(noin 140 nuorta) 80 % on suorittanut toisen 
asteen tutkinnon 25-vuotiaaksi mennessä, ja 
enintään 20 % kohderyhmän nuorista on ollut koko 
vuoden ilman ansiotuloja tai opintorahaa sinä 
vuonna, kun he täyttävät 25.



Itsenäistymisen tuki

MOTIVOINTI, 
USKO 

TULEVAAN

PERHEIDEN 
TUKI

ARJEN

HALLINTA

OPISKELU- JA 
TYÖELÄMÄ-
TAIDOT

TOIMINTA-
YMPÄRISTÖN 
MUOKKAUS

Identiteetin, itsetunnon sekä sosiaalisten verkostojen ja taitojen vahvistaminen  

Luotettava aikuinen; pitkäkestoinen, yksilöllinen ja oikea-aikainen tuki  

opiskeluvalinnat, opintojen suorittaminen, 
oppimisvaikeudet (diagnosoidut häiriöt sekä 
opiskelutaidot) työelämään tutustuminen, 
keikkatyöt, kesätyöt, työharjoittelut

nuoren vanhemmuuden 
tukeminen, 
seksuaaliterveys, omien 
sisarusten tai 
vanhempien hoivaaja

vuorokausirytmi, 
taloudenhallinta

osallisuuden kokemuksen 
vahvistaminen, 
kokonaisvaltainen hyvinvointi, 
kaverisuhteiden tukeminen, 
harrastukset se huomioiden, 
että useilla taustalla vaikeita 
päihdeongelmia, 
mielenterveysongelmia, 
rikollisuutta, 
traumakokemuksia sekä 
voimakasta ulkopuolisuuden 
tunnetta

Partneroituminen uusilla tavoilla, yhteen 
pelaaminen, ympäristön muokkaaminen nuorille 
suotuisammaksi, yhteisöllisyyden 
vahvistaminen, yhteisöjen koulutus



• Johdon tuki välttämätön – Tampereella strategiassa tavoite: jokainen 
tamperelainen nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon, ja jokaiselle nuorelle 
on varmistettu koulutus- ja työllistymispolku

• Vaikuttavuuslähtöinen valmistelu vie aikaa, vaatii avointa keskustelua sekä 
erityisosaamista eri aloilta

• Hankevalmistelu vasta puolivälissä, tällä hetkellä työskennellään tiiviisti 
hankehallinnoijan kilpailutuksen parissa
o Tarvitaan erityisosaamista hankinta-, laki-, ja talousasioista

• Parasta ollut mukana olleiden sitoutuneisuus ja sitä kautta saatu osaaminen 
sekä näkökulmat
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Ajatuksia



Pitkän ajan kehityskulut



Sijoitus kodin ulkopuolelle 
yhteydessä koulupolun 
katkeamiseen…

14%

57%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Muut lapset Kodin ulkopuolelle
sijoitetut

… ja koulutuksen ja 
työelämän ulkopuolella 
olemiseen

7%

33%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Muut lapset Kodin ulkopuolelle
sijoitetut
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Pitkän ajan kehityskulut: vaikuttavuus?

Verkostot

Asiantuntijuus



Kiitos!

Anna Tonteri
anna.tonteri@sitra.fi
p. 050 325 0770

Outi Valkama 
outi.valkama@tampere.fi
p.040 801 6423

Antti Kääriälä
antti.kaariala@thl.fi
p. 029 524 7392

@kaariala

mailto:anna.tonteri@sitra.fi
mailto:outi.valkama@tampere.fi
mailto:antti.kaariala@thl.fi


Petra Kouvonen
VTT, Kehitysjohtaja
12.11.2019



Järjestelmätasolla

Suomessa kattava ja laadukas, pääosin julkinen 
palvelujärjestelmä vastaa pitkälti viime 
vuosisadan haasteisiin

Lapsiperheille suunnattu varhainen psyko-
sosiaalinen tuki on kuitenkin laadultaan ja 
maantieteellisen levinneisyyden osalta kirjavaa 

Suomesta puuttuu valtakunnalliset rakenteet 
jonka puitteissa näyttöön perustuvan tiedon 
arviointi, levittäminen ja implementointi 
toteuttaisin (Borg, 2015).

Väestötasolla

 Suomessa suurin osa lapsista ja nuorista voivat hyvin

 Kuitenkin monet lapset eivät voi hyvin. Lähes puolet 
lapsista kohtaavat lapsuutensa aikana yhden tai 
useamman seuraavista riskitekijöistä: 

• vanhempien ero tai vanhemman kuolema
• vanhempien matala koulutustaso
• vähintään toiselle vanhemmalle kohdistettu 

toimeentulotuki tai 
• vanhemman psykiatrinen diagnoosi 

(Ristikari ym., 2018) 

Viime vuosisadalla haasteet liittyivät esim. 
tartuntatautien taltuttamiseen, lapsikuolleisuuden 
vähentämiseen, koulutustason nostamiseen jne. 

Tämän vuosisadan haasteena on pikemmin lasten 
psyko-sosiaaliseen kehityksen turvaaminen osana 
muuta kestävää kehitystä



Lähde: Sotkanet, 2018





Lähde: E. A . Balas, S. A . Boren, Managing clinical knowledge for
health care improvement. In Yearbook of Medical Informatics
2000: Patient-Centered Systems, J. Bemmel and A . T .
McCray, E ds. (Schattauer Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart,
Germany, 2000), pp. 65–70.

Validoituneen kliinisen tiedon 
siirtyminen 
käytäntöihin on USA:ssa arvioitu 
vievän keskimäärin noin 17 vuotta!  



Mitä paikallinen ja alueellinen johto voi tehdä?  



LÄHI-
ESIMIEHET

YLIN

JOHTO

• Tarvelähtöinen, tietoon perustuva valinta
• Päätös menetelmän käyttöönotosta, poliittinen päätös
• Linjaus käytöstä (strategiat yms.) -> velvoite
• Päätös koulutusohjelmista

LÄHI-

ESIMIEHET

• Ymmärrys ja pelimerkit implementoida menetelmää
• Yksikkökohtaiset linjaukset menetelmästä
• Työntekijöiden koulutuksen resursointi
• Menetelmän käytön mahdollistaminen/velvoite

TYÖNTEKIJÄ

• Osaamisen hankinta ja ylläpito

• Osallistuminen työnohjauksiin / buustereihin

• Lupa ja velvoite käyttää menetelmää (selkänoja)

• Laadukas menetelmän käyttö

ASIAKKAAT,

YHTEISÖ

• Kokemus menetelmän hyödyllisyydestä (mm. palaute)

• ”Ostaa” toimintatapa omakseen (esitteet, kokemus, media)

• Nostaa esiin palvelutarpeet, kehittämiskohteet





Parhaimmillaan näyttöön pohjaavien työmenetelmien juurruttaminen lisää paitsi perheiden ja lasten 
hyvinvointia, myös työntekijöiden työssä viihtyvyyttä, jaksamista ja motivaatiota sekä organisaation lapsi- ja 
perhelähtöisyyttä ja kykyä huomioida perheiden yksilölliset tilanteet ja monimuotoisuus .

LaPe –kauden Kasvun tuki –koulutuksien osalta:
• 98 % koulutetuista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että he saivat koulutuksesta apua siihen, että 

he voivat työssään entistä paremmin tukea lasten tai nuorten ja perheiden omien voimavarojen 
vahvistamista (n = 192)

• 94 % koulutetuista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että koulutuksesta sai apua siihen, että he 
voivat työssään entistä paremmin tukea lasten ja nuorten oikeuksia ja etua (n = 192)

• 93 % koulutetuista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että koulutus tukee organisaation lapsi- ja 
perhelähtöisyyttä

• 89 % koulutetuista tukee perheiden monimuotoisuuden huomioimista täysin tai jokseenkin samaa mieltä 
siitä, että koulutus t (n = 192)

Lähde: Näyttöön perustuvan varhaisen tuen, hoidon ja vanhemmuustaitojen työkalupakki: Kasvun tuki -
loppuraportti 



Kasvun tuki –
tietolähteen 
menetelmäarviointi

Tietopohja

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Työkalupakin 
maakunnalline
n
implementointi 
ja
menetelmien 
implementointi 
tuki ”miten 
käyttää 
menetelmiä 
oikein”

Pysyvä valtakunnallinen 
rakenne menetelmien 
alueelliselle 
implementoinnille ja 
siihen sidottu tutkimus

Arviointityö

Implementointi

Menetelmäkotipesät ja osaamisen tuki 

Diffuusio Disseminaatio Aktiivinen implementaatio

Passiivinen leviäminen Kohdennettua ja 
kohderyhmän mukaan 
räätälöityä tietoa

Tiedon siirtäminen 
käytäntöihin



Mitä kansallisella tasolla pitäisi 
tapahtua?  



• Menetelmien laatu, osaamisen 
varmistus

• Laadunvarmistustavat; (mm. 
työpajat, manuaali-infot, 
haastattelulomake)

• Koulutuksenhallintajärjestelmä
• Osaamisen tuki menetelmäosaajiksi 

koulutetuille (mm. Moodle)
• Valtakunnalliset verkostot
• Yhteistyö menetelmien omistajien 

kanssa

• Aktiivinen kentän kuuleminen
• Alueellisten verkostojen tukeminen / 

koordinointi
• Infot ylimmälle johdolle
• Tuki keskijohdolle (mm. lähiesimiesten 

valmennusprosessi)
• Työnohjaukset / buusterit
• Palautteet
• Seuranta
• Tiedotteet, esitteet



Epidemiologinen tieto 
lasten ja nuorten 
psykososiaalisesta 
tilasta

Tietopankki

Moduuli 1

Interventioiden 
valikoituminen

Moduuli 2

Kotipesä
valituille 

menetelmille

Moduuli 3

Seurantatiedon 
kertyminen 

(myös ns. big
datan)

Moduuli 4

• Kasvun tuki
• Palko

jne.

• Johtoryhmä 
(esim. 
sairaanhoitop
iirit. Vrt. 
erikoissairaan
hoidon 
keskittämisas
etus)

Taho, jolla 
• vahva 

infrastukturi
menetelmän 
ylläpidolle

• Implementoin
tivalmiudet

• Tutkimus 
kytketty 

• Palvelujärjestelmä
stä kerättyä  (esim. 
SOTE/perhekeskus) 

Näyttöön perustuvien psyko-sosiaalisten menetelmien kansallinen rakenne 

– hahmotelma näyttöakatemialle

Tietopankki



1. varmistetaan että toiminta kohdistuu epidemiologisesti keskeisille 
”kipupisteille” (aluksi ainakin käytösongelmiin, masennukseen ja 
ahdistukseen) 

2. varmistetaan, että kansalliseen implementointiin em. ongelmien 
ratkaisemiseksi valikoituu Kasvun tuki –arvioinnin perusteella todennetut 
vaikuttavat menetelmät ja muu olennainen tieto (Kasvun tuki –toimitus)

3. luodaan mallit kansallisille pysyville kotipesille, esimerkkinä 
käytösongelmat ja niiden hoitoon ja ehkäisyyn todettuja vaikuttavia 
menetelmiä, jossa arvioinnille, implementoinnille ja tutkimukselle 
voimavarat. 

4. Kerätään implementointitietoa (sis. big dataa) päätöksenteon tueksi

Näyttöakatemian moduleilla 1-4 (2020-22)



• parhaan mahdollisen tiedon hyödyntäminen systemaattisesti ja avoimesti, huomioiden 
käytettävissä oleva aika ja resurssit

• muutosta vaativan kohteen / ongelman rajaus sekä ymmärrys juurisyistä ja niiden yhteydestä 
ongelman syntyyn

• toimenpiteen valinta (politiikka, ohjelma tai interventio) tietäen että kyseinen toimenpide on 
optimaalisin mahdollinen tapa vaikuttaa rajatun ongelman juurisyihin

• seurantatiedon kerääminen toimenpiteen vaikutuksista ongelmaan
• kokonaisuuden paketoiminen ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi 



Balas, E.A.; Boren, S.A.: Managing clinical knowledge for health care improvement. In Yearbook of Medical Informatics
2000: Patient-Centered Systems, J. Bemmel and A . T . McCray, E ds. (Schattauer Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart,
Germany, 2000), pp. 65–70.

Borg (2015) Lasten mielenterveyden edistäminen ja mielenterveyden häiriöiden ehkäisy. Näyttöön perustuvien menetelmien kartoitus. Raportteja ja 
muistioita (STM): 2015:42 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3603-4

Etheredge, Lynn M. (2014): Rapid Learning: a breakthrough agenda. Health Affairs. Vol. 33, no. 7: using big data to transform care

Friedman, Charles P., Wong,  Adam K. and Blumenthal, D. Achieving a nationwide learning health system. www.scienceTranslationMedicine.org, 10th 
Nov, 2010. Vol 2 Issue 57. 

Ristikari, Tiina; Keski-Säntti, Markus; Sutela, Elina; Haapakorva, Pasi; Kiilakoski, Tomi; Pekkarinen, Elina; Kääriälä, Antti; Aaltonen, Mikko; Huotari, Tiina; 
Merikukka, Marko; Salo, Jarmo; Juutinen, Aapo; Pesonen-Smith, Anna; Gissler, Mika (2018): 
Suomi lasten kasvuympäristönä. Kahdeksantoista vuoden seuranta vuonna 1997 syntyneistä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-152-2
Raportti : 2018_007

Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien 
keskittämisestähttp://stm.fi/documents/1271139/5228951/VNA_erikoissairaanhoito_22.8.pdf/69ce484f-db8f-46e9-abc9-a2c6bf892395

https://www.mcmasterforum.org/find-evidence/products/project/creating-rapid-learning-health-systems-in-canada
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Kodin ja koulun yhteistyö 
vanhemmuuden tukena – rehtorin 
ja sivistysjohtajan roolissa 
vaikuttavuutta luomassa
LAPE-seminaari 12.11.2019

Sari Välimaa, kunta-agentti / rehtori

Mika Seppänen, sivistysjohtaja



Osallisuuden 
kautta 
yhteisöllisyyttä

 Havaittiin, että Vesilahden kuntastrategian ja 
kehittämissuunnitelmien välistä uupui koko sivistystä ohjaava 
visio, jota lähdettiin tekemään 2018.

 Päätettiin, että työhön osallistuu kunnan kaikki lapset ja nuoret ja 
koko sivistyksen henkilöstö. Päiväkotien ja koulujen henkilökunta 
tuotti lasten kanssa ryhmien ajatuksia kysymykseen: Mitä tietoja, 
taitoja ja eväitä tarvitset reppuusi, kun lähdet Vesilahdelta 
maailmalle?” Näistä syntyi lasten ja nuorten ”eväsreput”.



Yhteinen visio

MIKSI?

Kootun tiedon lisäksi yhdessä toteutettu kuntalaisia osallistava 
arvokeskustelu 

 tuottaa kokemuksen yhteisöllisyydestä 

 lisää oman tekemisen merkityksellisyyden kokemusta 

 sitouttaa parhaiten kaikki toimimaan yhdessä kohti yhteistä 
päämäärää.



Lasten- ja 
nuorten 
toiveet –
tule kuulluksi



Kaikki mukaan 
yhteiseen 
työhön

 Lasten ja nuorten toiveisiin haettiin ratkaisuja ja toimenpiteitä 
seminaari-illassa, johon osallistui kuntalaisia, luottamushenkilöitä 
ja eri tahojen edustajia.

 Lisäksi toteutettiin kysely kuntalaisille, luottamushenkilöille, 
henkilöstölle ja eri tahoille, jossa vastattiin sivistystä ja kasvatusta 
koskeviin kysymyksiin.

 Näistä kaikista koottiin sivistystoimen visio. Visiossa on haastettu 
eri toimijat yhteiseen työhön.



Vesilahden 
kunnan 
sivistystoimen 
visio 2025



Strategiasta 
käytäntöön 
– toimintakult-
tuurin muutos

 Lisäksi vision ja saadun materiaalin pohjalta tehtiin varhaiskasvatuksen sekä 
esi- ja perusopetuksen 3 vuoden kehittämissuunnitelma. Pohjana eheä 
kasvun-, kehityksen-, oppimisen- ja hyvinvoinnin polku.  

 Sivistystoimen visiosta ja kehittämissuunnitelmasta nostetaan vuosittaiset 
tavoitteet, joihin panostetaan yhteisessä suunnittelussa, koulutuksissa yms. 
Myös muista suunnitelmista nostetaan yhtenevät tavoitteet 
toimintasuunnitelmaan. Esimerkiksi esi- ja perusopetuksessa vuodelle 2019-
2020 

 VISIO: Aikaa sinulle lapsi ja nuori Vesilahdessa - kohtaa ja arvosta, 
valinnanmahdollisuus ja vastuu.

 KESU: Ryhmänhallintataidot, oppimisen- ja kasvun tukemisen taidot, uusien 
pedagogisten taitojen vahvistaminen - Jatkuva käyttäytymistaitojen harjoittelu ja 
hyvän työrauhan ylläpitäminen ovat oppimisen ja kasvun kulmakiviä.

 OPS: Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely sekä hyvinvointi ja turvallinen 
arki – toteutetaan eheyttäen monialaisina kokonaisuuksina.

 Toimintakulttuurin muutos tehdään jatkuvan vuoropuhelun ja sitoutumisen 
kautta.

 Visio ja reput ovat näkyvillä kouluissa, päiväkodeissa, nuorisotoimessa ja 
kirjastossa. Visio-materiaalia hyödynnetään ja siitä ollaan ylpeitä. Visio ja 
reput ovat lähteneet elämään yhteisössä.



Koulun 
toiminta-
kulttuuri

Uudenlainen johtaminen = muutoksen mahdollistamista ja fasilitoimista

Kunnan iso visio tulee työstää jokaisen koulun omaksi visioksi

Yhdessä ajattelemiselle tarvitaan 

 rakenteet ja aika                                                                                                      
(yhteisöllinen opiskeluhuolto, opekokoukset, erilaiset kodin ja koulun 
kohtaamisen foorumit, viestintä) 

 sisältö, jota vasten omaa ajattelua voi peilata –yksin ja yhdessä           
(koulutustuki, tiimityöskentely, tietoa ja kokemuksia meiltä ja muualta, 
pedagogiset foorumit etc.) 

Uudenlainen yhteinen ymmärrys johtamisesta

Koulun toimintakulttuuri muuttuu itseohjautuvammaksi!

Osaaminen lisääntyy ja päivittyy jatkuvasti tiimioppimalla!



”Kun ajattelu muuttuu, 
toiminta muuttuu.”
Hyvinvointiajattelun kehittäminen ja turvallisuuden 
vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa tapahtuu 
yhteistyössä huoltajien kanssa

Mukana tieto, taito, sydämen viisaus, lapsilähtöisyys, 
dialogisuus, ratkaisukeskeisyys, uskallus, yhteistyö, 
luottamus, innovaatiot, arviointi ja arvostava kohtaaminen



Löydetään 
uudenlaisia 
tapoja tehdä 
yhdessä

KOULUTUS-
SUUNNITTELU



Strategiasta 
käytäntöön –
kokeilujen 
kautta parhaat 
käytännöt

 Osaamisen lisäämisellä tuetaan kokeilu- ja toimintakulttuurin 
muutosta 

 Koko henkilöstölle tehdään kehittymissuunnitelmat, jonka pohjalta 
rakennetaan koulutussuunnitelma.

 Ohjataan aktiivisesti seudun koulutuksiin.

 Sisäisesti toteutetaan pedacafeita, joihin koko henkilöstö osallistuu.

 Tutortoiminta ja hankkeet.

 Yhteiset työkalut ja toimintamallit tuovat tasalaatuisuutta
 Koko henkilöstö on koulutettu tunne ja vuorovaikutustaitojen 

työkalujen käyttöön.

 Verkostotyöllä ideat jakoon



Tunne toisen 
työ

YHDYSPINNAT



Monialaisen 
yhteistyön 
kautta tuloksia

 Vesilahdella toimii useita moniammatillisia ryhmiä, jossa ratkotaan 
yhteisiä haasteita ja edistetään ennaltaehkäisevää työtä: kunnan 
oppilashuollon ohjausryhmä, LAPE-ryhmä, hyvinvointityöryhmä, 
laajennettu yhteisöllinen oppilashuolto, koulun YHR, vakan pienten 
lasten ryhmä, pedagoginen ohjausryhmä

 Ryhmissä katsotaan terveyskyselyt ym. tilastoja, huomioidaan kentän 
ääni ja ilmiöt sekä pureudutaan yhteistyön kautta nousseisiin yhteisiin 
haasteisiin.

 Esimerkiksi LAPE-ryhmän kokoonpano: edustus sivistyksen 
hallinnosta, varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, liikunta-ja 
nuorisopuolelta, etsivästä nuorisotyöstä, seurakunnasta, 
sosiaalityöstä/lastensuojelusta, neuvolasta, kouluterveydenhuollosta, 
kuraattori, koulupsykologi, nuorten edustaja, MLL

 Laajennettu yhteisöllinen oppilashuolto tunnistaa ilmiöitä ja hakee 
ratkaisuja. Kokoonpanossa rehtori, erityisopettajia, koulukuraattori, 
koulupsykologi, psykiatri, terveydenhoitaja, koululääkäri, psykiatrinen 
sairaanhoitaja.



Monialaisen 
yhteistyön 
kautta tuloksia

 LAPE-työn kautta nostettiin vanhemmuuden tuki keskeisimmäksi 
 Ennaltaehkäisevät ryhmät

 Vanhempainkahvilat

 Avoin varhaiskasvatus

 Hyvinvointiseminaari

 Sähköinen kohtaamispaikkakalenteri, jossa on koottu 3. sektorin 
järjestämä lapsiperheille suunnattu toiminta.



Esimerkkejä
länsirannikon 
alueelta ja 
muualtakin

 Luokan 
hyvinvointisuunnitelma

 Lapset puheeksi -keskustelu

(yhdessä ymmärtämisen ja 
tekemisen prosessi)

 Jalkautuva perhetyö

 Psykiatrian tuki 
perustasolle 
(koulutustuki ja 
jalkautuvat palvelut)

 Vanhemmuuden tukea 
ryhmämuotoisesti

SomeBody / SAMK

Resetti / VALTERI 

Family School 
perheluokkakokeilu 

Ihmeelliset Vuodet



Maakunta- ja seutukuntataso
- LAPE yhteistyöryhmä, erilaiset yhteistyöverkostot

Kuntataso 
- opiskeluhuollon ohjausryhmä, systeeminen lastensuojelu

Yksikkötaso (koulu, päiväkoti)
- yhteisöllinen opiskeluhuolto, tiimit, yksilöllinen 
opiskeluhuolto



LUOKAN 
HYVINVOINTI-
SUUNNITELMA

YHTEISELLÄ PROSESSILLA TOIVOTTUJA TULOKSIA

YHDESSÄ AJATELLEN, SUUNNITELLEN, TOIMIEN JA 
TEHTYÄ ARVIOIDEN

tuetaan yhdessä lapsen hyvinvointia, kasvua ja 
oppimista ihmissuhdeperusteisesti, dialogisesti ja 
lapsilähtöisesti



Oppimisen ja 
kasvun 
mahdollistaja

YHTEISESSÄ PROSESSISSA

LAADITAAN TIETOON PERUSTUVA 

YHTEINEN SUUNNITELMA

kun tilanne on

HUOLETON  tai

HUOLET ON (ns. ennakoiva turvasuunnitelma)



KIVIJALKANA 
KESKINÄINEN LUOTTAMUS

seurauksena psykologinen 
turvallisuus, toimijoiden 
keskinäinen avoimuus ja 
yhdessä oppiminen



Vaikuttavuus
- mitä 
odotuksia?

 Koulun ja kodin yhteistyö tiivistyy ja monipuolistuu

 Koulun rooli vanhemmuuden tuen mahdollistajana vahvistuu

 Palveluohjauksellinen ajattelu vahvistuu, ohjaus tuen/avun ääreen 
varhaistuu

 Perheen avunhakemisen kynnys madaltuu –syntyy uusi normi: 
”Terve perhe hakee apua”

 Perheiden hyvinvointi vahvistuu ja lisääntyy 

 Oppilaiden kiinnittyminen kouluun vahvistuu ja oppimistulokset 
paranevat 

 Ammattilaisten yhdessä tekeminen lisääntyy, osaaminen ja 
työhyvinvointi kasvaa

 Dialogisuus vahvistaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä



Kokeilu, joka 
kannatti! 

 TY, OKL:n harjoittelukoulu ja TY hoitotieteen laitos, 

V-S LAPE, TYKS sairaalakoulu ja Turun AMK

 YHTEINEN PROSESSI, YHTEINEN VISIO

 YHTEISET TAVOITTEET ALKUKARTOITUKSEN POHJALTA

 PROSESSISSA JOKAINEN 

KUUNTELEE, KERTOO, KUULEE JA OPPII

 LAPSEN/PERHEEN HYVINVOINTI VAHVISTUU

 AMMATTILAISTEN INTEGRATIIVINEN TYÖTAPA 



Tasavertainen 
osallisuus

OPPILAAT HUOLTAJAT

KOULU



Tieto lapsen kokemuksista
 ALKUTILANNEKARTOITUKSEN TULOSTEN 

TARKASTELUA YHDESSÄ -dialogisuus

 MITÄ LÄHDETÄÄN EDISTÄMÄÄN, VAHVISTAMAAN JA 
LISÄÄMÄÄN? (lapsen kokemus, vanhempien ja ammattilaisten 
tuottama tieto yhdistetään) -suunnitelmallisuus

 MITEN TAVOITTEITA TUETAAN KOULUSSA?

 ENTÄ KOTONA?

 TUKI RYHMÄLLE JA/TAI OPPILAALLE?

 FAMILY SCHOOL –PERHELUOKKAMALLI  -vertaistuki

 ARVIOINTIA PROSESSIN VARRELLA

VAHVISTAA 
JA TUKEE 
RYHMÄÄ

http://videonet.fi/web/thl/20171027/


https://www.youtube.com/watch?v=nVdxs7mx5jg&feature=youtu.be



https://www.youtube.com/watch?v=nVdxs7mx5jg&feature=youtu.be

Anna Freud instituutti 2018

https://www.youtube.com/watch?v=nVdxs7mx5jg&feature=youtu.be


 

 

 

  

 

                                                                                                        

Tavoitteen 

asettaminen 

Koti Koti 

Koulu 
Koulu 

Suunnittelu Toiminta Reflektointi Taidon siirto 

Kuvio 2. Perheryhmätoiminta. Mukaeltu Anna Freud Training 
TPART-kuviosta.



Family School -esitys Valtakunnallisilla LAPE-päivillä
10/2017 Helsingissä
Mallin kehittäjät: Brenda McHugh ja Neil Dawson

https://www.youtube.com/watch?v=nVdxs7mx5jg&feature=youtu.be


”Luokan opettaja paikalla, useita kertoja, 
mutta ilman vastuuta – samalla viivalla  vanhempien 
kanssa rakentamassa sosiaalista dynamiikkaa.”

”Hyvin suunnitellut tehtävät; ei pelkkää oleilua, 
vaan ajatus/tavoite taustalla.”

”Hyödyllistä ja kasvattavaa.”

”Lapset saavat huomiota vahvuuksistaan.”

https://www.youtube.com/watch?v=nVdxs7mx5jg&feature
=youtu.be



Perheryhmätoiminnan

tavoitteet

1.kerta Tutustuminen

2.kerta Tavoitteen asettaminen

3.kerta Tavoitteen asettaminen

4.kerta Perhe

5.kerta Haastatteluharjoitus

6.kerta Ryhmässä toimiminen

7. ja 8.kerta Ryhmän toiminnan arviointi

9.kerta Vahvuudet

10.kerta Ryhmän lopetus ja palaute



Harjoitteet: PerheSomeBody/ SAMK



 
Vanhemmuuden tuki – vaikuttavin panostus? 

LAPE-akatemia  12.11.2019 Tampere  

Tuovi Hakulinen 
Tutkimuspäällikkö 

Dosentti, TtT 

 



• THL kirjakauppa: 31,30 € 

https://kirjakauppa.thl.fi/sivu/etusi
vu/ 

• Verkossa 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-
343-357-1 
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Positiivisen vanhemmuuden ja kasvatuskäytäntöjen 
sekä toimivan parisuhteen merkitys 

• Positiivinen huomio, empatia, tietoinen läsnäolo, yhdessä 
tekeminen, hyvän huomaaminen ja johdonmukainen rajojen 
asettaminen ovat  
• keinoja vaikuttaa myönteisesti vuorovaikutukseen ja lapsen 

kasvuun ja kehitykseen  

• ennaltaehkäisevät ongelmia ja kehityksen häiriöitä 

• Parisuhteen aktiivinen hoitaminen esimerkiksi  

tunteista keskustelu, kahdenkeskinen yhdessä vietetty aika ja jaetut 
kokemukset vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunnetta, tunneyhteyttä 
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Tukemalla lasten suotuisia kasvuympäristöjä 
elämän varhaisvaiheissa voidaan vähentää 
myöhempää haavoittuvuutta  

http://www.urbanchildinstitute.org/why-0-3/baby-and-brain; Taina Laajasalo 

• Lapsen ja vanhemman välisen varhaisen vuorovaikutuksen 
tukeminen, kiintymyssuhteiden jatkuvuus (Walsh ym. 2013) 
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Lapsen kehitystä ja hyvinvointia suojaavia tekijöitä 
• Turvalliset, pysyvät ja hyvinvoivat aikuiset 
• Vanhempien toimiva parisuhde 
• Varhainen vuorovaikutus 
• Huolehtiva kasvatuskulttuuri  
• Lapsen temperamentin tukeminen 
• Perheen yhteinen aika 
• Lapsen hyvä terveys 
• Terveelliset elämäntavat  
• Lapsen vahvuudet ja kokemus  pärjäämisestä 
• Hyvä suhde vanhempiin  
• Ystävät ja hyvät sosiaaliset taidot 
• Erityisongelmien asianmukainen huomiointi  
• Ikätasoisen tiedon ja ymmärryksen saaminen etenkin jos 
     itsellä tai perheessä on sairauksia ja vaikeuksia  
 

Hakulinen (2019) mukaellen Afifi & MacMillan (2011), Bell ym. (2013) 

 

 

 

Mukaellen Afifi & MacMillan (2011), Bell ym. (2013) 
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 Vanhempien terveys ja hyvinvointi sekä 
terveystottumukset yhteydessä lapsen terveyteen  

• Vanhempien stressi, mielenterveysongelmat, epäterveelliset 
ravintotottumukset, päihteiden käyttö, tupakointi vaikuttavat jo 
raskausajalta alkaen lapsen terveyteen ja hyvinvointiin sekä 
terveystottumuksiin  

 Lobel ym. 2008, Martini ym. 2010, Räisänen ym. 2013, Poutiainen ym. 2015  

• Varhaislapsuuden olosuhteet vaikuttavat lapsen myöhempään 
terveyteen ja hyvinvointiin esim. koulutus, alkoholin käyttö, 
väkivalta 
 Kaikkonen ym. 2012, Paananen ym. 2012, Ristikari ym. 2016, Ristikari ym. 

2018 

• Vanhempien voimavaroja tukemalla edistetään lapsen 
terveyttä  ja hyvinvointia! 
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Toimivan parisuhteen merkitys 

• Vanhempien välisessä parisuhteessa ilmenevät ongelmat lisäävät 
lasten ja nuorten tunne-elämään, käyttäytymiseen, sosiaaliseen ja 
akateemiseen suoriutumiseen liittyviä ongelmia ja tulevaisuuden 
parisuhdeongelmia  

• Turvallinen tunneilmapiiri: minkäänlainen väkivalta ei kuulu hyvään 
parisuhteeseen  

 Harold G & Sellers R 2018. Interparental conflict and youth psychopathology: an 
evidence review and practice focused update. Annual research review. Journal of 
Child Psychology and Psychiatry 59, 374-402. 

 Tomoda A, Sheu Y-S, Rabi K, Suzuki H, Navalta C, Polcari A, Teicher M. 2011. Exposure 
to parental verbal abuse is associated with increased gray matter volume in superior 
temporal gyrus. Neuroimage 1(54), 280–286.  
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Yhteisöllinen kasvatus – kukaan ei selviä 
vanhemmuudesta 
• Länsimainen yksilökeskeinen vanhemmuuden myytti ei ole 

lainkaan biologisesti ihmiselle ominainen 

• Yhteisöllinen lasten kasvatus on ihmisen vahvuus ja samalla 
vanhemmuuden haavoittuva kohta 

• Ellei vanhemman tuen tarvetta kohdata, hän voi menettää 
toivonsa, masentua ja jopa kääntyä lastaan vastaan 

• Lapsen ja vanhemman välillä on luonnollinen eturistiriita 
• Vanhemman tulee saada toteuttaa myös muita tarpeitaan kuin äitiyttä 

tai isyyttä - tarvitaan muita aikuisia ja lapsia oman jälkeläisen elämään 

• Yhteisöllinen kasvatus on lapselle valtava kehityksellinen 
voimavara 
• Varhainen vuorovaikutus, kiintymyssuhde, kieli, oppiminen 

• Yhteisöllisyys on voimavara huolehtimisvastuussa oleville 
vanhemmille 

 Mäkelä J. 2019. Yhteisöllinen kasvatus – kukaan ei selviä vanhemmuudesta yksin.   
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• Tutkimukset osoittavat johdonmukaisesti, 
että sosiaalinen epätasa-arvo vaikeuttaa 
vanhempien kykyyn vastata lapsen 
tarpeisiin 
 Sensitiivinen vanhemmuus on yhteydessä 

perheen taloudelliseen tilanteeseen, 
vanhempien psyykkiseen ja fyysiseen 
terveyteen, parisuhteen laatuun ja sosiaalisiin 
tukiverkkoihin (mm. Belsky & Fearon 2002) 

 
• Kaikkien kehitysympäristöjen merkitys: 

varhaiskasvatuksessa, koulussa ja vapaa-
ajan ympäristöissä on sekä suojaavia että 
riskiä lisääviä tekijöitä, jotka vaikuttavat 
lapsen kehitykseen ja perheen hyvinvointiin 
 

Harrastukset 

Koulu, 
päiväkoti 

Koti 

Kaverit 

Yhteisöjen ja sosiaalisten verkostojen suojaavat ja 
haavoittavat tekijät ennustavat perhesuhteiden laatua 
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Universaalit määräaikaiset terveystarkastukset ja 
luovat perustan vanhemmuuden vahvistamiselle  

• Määräaikaiset terveystarkastukset (ml. laajat 
terveystarkastukset) ja niihin sisältyvä terveysneuvonta 
• Äitiysneuvola: vähintään 10-11 terveystarkastusta + lisäkäyntejä 

• Lastenneuvola: vähintään 15 tarkastusta + lisäkäyntejä 

• Kouluterveydenhuolto: vähintään 9 tarkastusta + lisäkäyntejä 

• Laajat terveystarkastukset (VNA 138/2011) 1.1.2011 alkaen 
• Koko perheen terveyden ja hyvinvoinnin arviointia yhdessä 

perheen kanssa  

• Odotusaikana yksi: suositus 13-18 rvk 

• Neuvolaikäisille kolme: 4 kk ja 18 kk, 4 v 

• Oppivelvollisuusikäisille kolme: 1., 5. ja 8. lk 
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Keskustelua koko perheen hyvinvoinnista -  
aihepiirit 
• Vanhempien hyvinvointi 

• Terveystottumukset 

• Parisuhde ja kodin ilmapiiri 

• Perheen rakenne ja sisäinen vuorovaikutus  
• Lapsen ja vanhempien välinen vuorovaikutus  

 ja kasvatuskäytännöt  

• Perheen elinolot  ja tukiverkosto  
• Taloudellinen tilanne 

• Lapsen terveys ja hyvinvointi 

• Mahdollisten sisarusten vointi 
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Kokonaiskuvan muodostuminen laajan terveystarkastuksen 
perusteella 
• Lapsen hyvinvointi  

• Vanhempien hyvinvointi 

• Sisarusten hyvinvointi 

• Perheen sisäinen vuorovaikutus ja rakenne  

• Perheen elinolot ja tukiverkostot  

 Kokonaiskuvan saamiseksi kaikkia aihepiirejä käsitellään   
• Ei samalla käynnillä 
• Painotukset lapsen ikävaiheen, perheen tarpeiden ja terveydenhoitajan ja 

lääkärin harkinnan mukaan 
• Lähtökohtana vanhempien näkemykset,  
   huolenaiheet 
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Neuvolan määräaikaiset terveystarkastukset luovat perustan 
vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamiselle 

• Lapsen tai vanhemman tuen tarvetta ei kyetä etukäteen 
ennustamaan  
• Kaikki perheet tarvitsevat jossain vaiheessa apua ja tukea 

• Tuttuus, luottamuksen kehittyminen  
• Onnistunut ensikäynti, yhteinen toiminta 

• Terveydenhoitajan helppo lähestyttävyys, kyky empaattiseen ja perhettä 
arvostavaan työskentelyyn 

 Vaittinen P. 2011. Luottamus terveydenhoitajan ja perheen asiakassuhteen moraalisena 
ulottuvuutena. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences, no 
79. Itä-Suomen yliopisto. Kuopio. 

 THL : Neuvoloiden asiakaspalaute 2014, 2016, 2018 

• Terveystarkastusten yksilölliset sisällöt 
• Tuen tarpeet määrittelevät keskeiset sisällöt   

• Vanhemmat hyötyvät yhdistetystä äitiys- ja lastenneuvolatyöstä 
 Tuominen M, Kaljonen A, Ahonen P & Rautava P. 2014. Relational continuity of care in integrated 

maternity and child health clinics improve parents’ service experiences. International Journal of 
Integrated Care, 14(4). DOI: http://doi.org/10.5334/ijic.1451.  
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Säännöllisten terveystarkastusten merkitys 1/2 
• Mahdollistavat tuen tarpeen tunnistamisen 

• Terveydenhoitajille syntyi vähintään yksi huoli lapsen tai perheen 
tilanteesta noin 20 % terveystarkastuksia (n=6 509) 

• Terveydenhoitajat tunnistivat terveystarkastuksen perusteella laaja-
alaisesti lapseen ja perheeseen liittyviä huolia 

 
 Poutiainen H, Hakulinen-Viitanen T & Laatikainen T. 2014. Associations between family characteristics 

and public health nurses’ concerns at children’s health examinations. Scandinavian Journal of Caring 
Sciences 28(2), 225-234.  

 Poutiainen H, Hakulinen T, Mäki P & Laatikainen T. 2016. Family characteristics and parents’ and 
children’s health behaviour as reasons of public health nurses’ concerns at children’s health 
examinations. International Journal of Nursing Practice, doi:10.1111/ijn.12478. 

 Poutiainen H, Levälahti E, Hakulinen-Viitanen T & Laatikainen T. 2015. Family characteristics and health 
behavior as antecedents of school nurses’ concerns about adolescents’ health and development: A path 
model approach. International Journal of Nursing Studies 52, 920-929. 
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Säännöllisten terveystarkastusten merkitys 2/2 

• Huolen puheeksi ottaminen -  tuen ja muun avun kohdentaminen 
tukea ja muuta apua tarvitseville  esim. 
• Lisäkäynnit: emotionaalinen ja tiedollinen tuki sekä sosiaalinen tuki 

• Kotikäynti ja perhetyöntekijän tukea kotiin  

• Vanhempainryhmätoiminta, ohjatut ryhmät  

• Tarvittaessa ohjaus psykologille, kasvatus- ja perheneuvolaan sekä hoidon 
piiriin muualle 

• Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tai ilmoitus lastensuojelun tarpeen 
selvittämisestä 

 Hakulinen T, Hietanen-Peltola M, Vaara S, Merikukka M, Pelkonen M. 2017. Laajoista 
terveystarkastuksista hyötyvät sekä perheet että neuvolahenkilöstö - ammattilaisten 
kokemuksia. Tutkimuksesta tiiviisti 33, Marraskuu 2017, THL. 

 Mäkinen A & Hakulinen T. 2016. Vanhempien osallisuus lastenneuvolan laajassa 
terveystarkastuksessa. Tutkiva Hoitotyö, 14(4), 21-30. 
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Äitiys- ja lastenneuvolan sekä 
kouluterveydenhuollon palvelujen kattavuus 
• Raskaana olevista 99,6 % käyttää julkisia 

äitiysneuvolapalveluita (THL: Syntymärekisteri)  

• Alle kouluikäisten lasten perheistä julkisia 
lastenneuvolapalveluja käyttää 99,5 % (AvoHilmo) 

• Kouluterveydenhuollonpalveluja käyttää 100 % 
oppivelvollisuusikäisistä  

• Em. palveluissa on selvitettävä terveystarkastuksista 
poisjääneiden tuen tarve (VNA 338/2011) 

 
 Hakulinen T, Hietanen-Peltola M, Vaara S, Merikukka M & Pelkonen M. 2018. Ajanmukaiset 

käytänteet ja pitkät perinteet neuvolassa ja kuluterveydenhuollossa. Palvelujen 
seurantatutkimus 2016-2017. THL, Raportti 11/2018. 
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Neuvolan laajoissa terveystarkastuksissa esille 
tulevia vanhempien tuen tarpeita 
• Terveydenhoitajat nimesivät tavallisimmiksi tuen tarpeiksi perheen 

ajanhallinnan ja arkirytmin, tukiverkoston tuen riittävyyden, 
kasvatuskäytännöt ja perheen yhteisen ajan riittävyyden  

• Lääkäreiden mielestä parisuhteen toimivuuteen ja perheen 
vuorovaikutukseen liittyvät tuen tarpeet tulivat laajoissa 
terveystarkastuksissa esille yleisemmin kuin kasvatuskäytännöt ja 
perheen yhteinen aika 
 

 Hakulinen-Viitanen T, Hietanen-Peltola M, Bloigu A & Pelkonen M. 2014. Äitiys- ja 
lastenneuvolatoiminta sekä kouluterveydenhuolto. Valtakunnallinen seuranta 2012. THL, 
Raportti 12/2014. 

 Hakulinen T, Hietanen-Peltola M, Vaara S. 2017. Vanhempien tuen tarve ei pääty 
taaperovaiheeseen. THL-blogi 4.8.2017.  

 Poutiainen H, Hakulinen T, Laatikainen T & Kettunen T. 2015. Public health nurses’ concerns in 
preschool-aged children’s health check-ups. Journal of Research in Nursing, 20(7), 536-549. 
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Välitetään vanhemmille ajantasaista tietoa 

• Meille tulee vauva –oppaat 
• Teemoja: mm. vanhemmuuteen valmistautuminen, parisuhde, 

vauvan hoito ja vauvaperheen arki 

• Eri kieliversiot: suomi, ruotsi, englanti, venäjä, somali, saame 
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Vanhemmuuden vahvistaminen jo raskausaikana 
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Vanhemmuuden vahvistaminen jo raskausaikana 
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Vanhempien jaksamisen ongelmat keskeisiä tuen 
tarpeita kaikenikäisten lasten perheissä 

• Esikoistaan odottavissa perheissä raskausaikaan ja lapsen 
syntymään liittyy vanhempien huoli omasta ja syntyvän 
lapsen terveydentilasta  
• Uudessa tilanteessa mieltä askarruttavat useat eri asiat mm. 

• Parisuhteen muuttuminen  

• Vanhemmuuden taidot, vauvan hoitaminen   

• Epärealistiset odotukset vanhemmuudesta: ajankäyttö  

• Pelko toimeentulosta   

• Pelko tuensaannin vähäisyydestä 

• Pikkulapsiperheessä ja kouluikäisten lasten perheessä 
työelämän ja perheen yhteensovittaminen  
• Vaatii voimia ja näyttäytyy ajanhallinnan ja ylipäätään perheen 

yhteisen ajan puutteena 
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Kouluterveydenhuollon laajoissa 
terveystarkastuksissa esille tulevia vanhempien 
tuen tarpeita 
• Kouluikäisten lasten perheissä sekä lääkärit että 

terveydenhoitajat näkivät tavallisimpien tuen tarpeiden 
liittyvän perheiden arjen hallintaan ja arkirytmiin sekä perheen 
yhteisen ajan riittävyyteen  

• Myös sosiaalisessa mediassa vietetty aika ja television katselu 
sekä nettipelaaminen tulivat esille 
 

 Hakulinen-Viitanen T, Hietanen-Peltola M, Bloigu A & Pelkonen M. 2014. Äitiys- ja 
lastenneuvolatoiminta sekä kouluterveydenhuolto. Valtakunnallinen seuranta 2012. THL, 
Raportti 12/2014. 

 Hietanen-Peltola M, Vaara S, Hakulinen T, Merikukka M. Tuen järjestäminen ja yhteistyö 
kouluterveydenhuollossa - työn edellytyksissä kehitettävää. Tutkimuksesta tiiviisti 27, 
2019. THL. 

 Poutiainen H, Holopainen A, Hakulinen-Viitanen T & Laatikainen T. 2015. School nurses’ 
descriptions of concerns arising during pupils’ health check-ups. Health Education Journal, 
75(5), 544-556.   
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Vanhemmuuden tukemisen ”paikkoja” neuvolan ja 
kouluterveydenhuollon palveluissa 
• Määräaikaiset terveystarkastukset  ja niihin sisältyvä neuvonta 

• Neuvolan kotikäynnit, perhetyö 

• Neuvolan perhevalmennus ja muut vanhempainryhmät 

• Moniammatillinen yhteistyö 

• Hoito- ja palveluketjut 

• Tiedon ja tuen tarjoaminen ennalta 

• Terveyden edistäminen ja sairauksien, ongelmien ehkäisy 

• Tuen tarpeen varhainen tunnistaminen 

• Tuen kohdentaminen sitä tarvitseville, tarvittaessa jatkohoitoon 
ohjaus 
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Lasten ja vanhempien ongelmia voidaan 
ennaltaehkäistä toimivin interventioin 1/3 
• Neuvola tarjoaa perhevalmennusta ja erilaista 

vanhempainryhmätoimintaa  
• Pystyvyyden tunteen vahvistaminen ja stressin väheneminen 
• Vanhemmuuteen sitoutumisen tukeminen 
• Sosiaalisen verkoston laajentuminen ja vertaistuen 

mahdollistuminen 
 

 Barlow J, Smailagic N, Huband N, Roloff V & Bennett C. 2014. Group-based parent training 
programmes for improving parental psychosocial health. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2014, Issue 5. Art. NO.: CD002020. DOI: 10.1002/14651858.CD002020.pub4. 

 Barlow J, Bergman H, Kornør H, Wei Y& Bennett C. 2016. Group-based parent training 
programmes for improving   emotional and behavioural adjustment in young children. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD003680. 
DOI:10.1002/14651858.CD003680.pub3 

 Liyama Amin NA, Tam WWS & Shorey S. 2018. Enhancing first-time parents’ self-efficacy: A 
systematic review and meta-analysis of universal parent education interventions’ efficacy. 
International Journal of Nursing Studies 82, 149-162. 
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Lasten ja vanhempien ongelmia voidaan 
ennaltaehkäistä toimivin interventioin 2/3 
• Kansainvälistä ja kotimaista tutkimusnäyttöä psykososiaalisten 

interventioiden suotuisasta vaikutuksesta lapsen hyvinvointiin 
sekä koko perheen hyvinvointiin, esim.  
• Lasten käytösongelmien ja häiriöiden ehkäisemiseen sekä hoitoon tarkoitetut 

vanhempien ryhmämuotoiset ohjelmat  
• Vanhemmuuden tuen ohjelmilla vaikutuksia äitien itsetuntoon, 

imeväisikäisen unen paranemiseen, äitien jännittyneisyyteen ja stressitasoon 
sekä vihantunteiden vähenemiseen  

• Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki mm. vähentää lasten kaltoinkohtelua, 
tapaturmia ja huostaanottoja  

 

 Furlong M, McGilloway S, Bywater T, Hutchings J, Smith SM & Donnelly M. (2012) Behavioural and 
cognitive–behavioural group-based parenting programmes for early onset conduct problems in 
children aged 3 to 12 years.’ Cochrane Database of Systematic Reviews.  

 Pierron A, Fond-Harmant l, Laurent A & Alla F. 2018. Supporting parenting to address social 
inequalities in health: a synthesis of systematic reviews. BMC Public Health 2018, 18, 1087. Published 
online 2018 Aug 31. doi: 10.1186/s12889-018-5915-6  

 Prinz RJ, Sanders MR, Shapiro CJ, Whitaker DJ & Lutzker JR. 2016. Addendum to “population-based 
prevention of child maltreatment: The U.S. Triple P System Population Trial”. Prev Sci 2016(17), 410-
416.  
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Voimaperheet 

• Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa kehitetty 
toimintamalli neuvolaikäisten lasten käytösongelmien hoitoon; 
tutkimushanke 

• Ongelmien varhainen tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja hoito 
• Tunnistamisessa Vahvuudet ja vaikeudet  -kysely SDQ 4 v. lapsen 

perheille 
• Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus tuottaa kyselyn perusteella 

yhteenvedon neuvolaan 
• Jos esille tullut käyttäytymiseen liittyviä ongelmia, perheelle tarjotaan 

mahdollisuutta osallistua internetin ja puhelimen välityksellä 
toteutettavaan vanhempainohjausohjelmaan koulutetun 
perhevalmentajan kanssa 

• Perheet saavat hoitoa lyhyellä viiveellä, koska ei lähetekäytäntöä   
 

 Kurki M, Ristkari T, Kinnunen M & Sourander A. 2019. Voimaperheet. Teoksessa 
Hakulinen T, Laajasalo T & Mäkelä J. 2019. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen 
vahvistaminen. Teoriasta käytäntöön. THL, Ohjaus 9/2019. 
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Näyttöön perustuvat vanhemmuuden ja 
parisuhteen tuen työmenetelmät  

• Kasvun tuki –tietolähde ja  työkalupakki https://kasvuntuki.fi 

• Käytettävyys!  

• Aikaa kasvokkain tapaamiseen!  
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MDFT Voimaperheet 

Ihmeelliset vuodet Lapset puheeksi 

Työkalupakki 

 Laajasalo T & Santalahti P. 2019.  

https://kasvuntuki.fi/
https://kasvuntuki.fi/


Vertaisryhmätoiminta vahvistaa esimerkiksi 
vanhemman kykyä vastata vauvan tarpeisiin  

• Vanhempien kyky tavoittaa vauvan mieltä ja vastata vauvan tarpeisiin 
vaihtelee, johtuen mm. vanhempien omista lapsuuden kokemuksista 

• Väsymys, stressi ja kiihtynyt mielentila kuten ärtyneisyys ja 
suuttuminen vaikuttavat kielteisesti mentalisaatiokykyyn 

• Korkea mentalisaatiokyky on yhteydessä hoivan laatuun ja lapsen 
turvalliseen kiintymiseen ja matala puolestaan lapsen heikompaan 
tunteiden säätelykykyyn ja erilaisiin käyttäytymishäiriöihin  

 Camoirano ym. (2017) 

•  Ryhmätuesta on hyötyä vanhemmille  

• Vertaistuki, vauvan ymmärtäminen, varhainen vuorovaikutus, 
mentalisaatiokyvyn kehittyminen 
• Osallistuminen avoimeen ryhmätoimintaan saattaa tukea riskissä olevien äitien 

mielenterveyttä,  vähentää stressiä, yksinäisyyden tunnetta 

 Kalland M. 2019. Vahvuutta vanhemmuuteen –tutkimuksen tuloksia: perhekahvila ja 
mentalisaatio. Teoksessa Hakulinen T, Laajasalo T & Mäkelä J. 2019. Vanhemmuuden ja 
parisuhteen tuen vahvistaminen. Teoriasta käytäntöön. THL, Ohjaus 9/2019. 
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Lasten ja vanhempien ongelmia voidaan 
ennaltaehkäistä toimivin interventioin 3/3 

• Neuvolan tarjoamat kotikäynnit: tuki vauvaperheille ja 
perheen erityistilanteissa (VNA 338/2011)  

• Kotikäynnit auttavat vanhempien pärjäävyyden tukemisessa, 
stressin vähentämisessä ja lasten tapaturmien ja 
kaltoinkohtelun varhaisessa tunnistamisessa  

• Varhaislapsuuden investoinnit ovat vaikuttavia esim. 
kotikäynnit heikossa asemassa oleviin perheisiin 

 Doyle O, Harmon C, Heckman JJ, Logue C & Moon SH. 2017. Early skill information and the 
efficiency of parental investment: A randomized controlled trial of home visiting. Labour 
Economics 45 (2017), 40-58 

 Heckman JJ, Holland ML, Makino KK, Pinto R & Rosales-Rueda M. 2017. An analysis of the 
Memphis nurse-family partnership program. National Bureau of Economic Research, 
Working Paper 23610 

 McIntosh J & Shute J. 2007. The process of health visiting and its contribution to parental 
support in the Starting Well demonstration project. Health & Social Care in the Community 
15, 77-85 
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Eropalvelut perheiden tukemisessa 

• Vanhemmuussuunnitelma sovinnollista eroa tukemassa 

• Eropalveluiden mahdollisuudet perheiden tukemisessa – 
kokemuksia yhteistyöstä  

• Vanhemmuus jatkuu eron jälkeen – kohtaa, kuuntele ja tue!  

• Esim. neuvola, varhaiskasvatus,  työterveyshuolto, 
kouluterveydenhuolto, oppilashuolto  ─ perheiden ohjaus 
tarvittaviin palveluihin 
• https://stm.fi/vanhemmuussuunnitelma 

 
 Haavisto V. 2019 
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Keskeisiä tavoitteita vanhemmuuden tukemisessa 
tutkimusnäytön perusteella 

• Resilienssin ja pärjäävyyden tukeminen sekä voimavarojen 
vahvistaminen  

 Siitonen 1999, Falk-Rafael 2001, Pelkonen & Hakulinen 2002, Kaljunen ym. 2006, Junnila ym. 
2016 

• Stressin vähentäminen 
 Monteith & Ford-Gilboe 2002, Steward-Brown ym. 2011, Tuominen ym. 2016 

• Motivaation herättäminen  
• Vaikutukset käyttäytymisen muuttamiseen 

 Lundahl ym. 2010 
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Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki perhekeskuksen 
ydintehtävänä 1/3 
• Tuki voi olla tiedollista, emotionaalista, vanhemmuuden 

ja parisuhteen taitojen vahvistamista 

• Terveyspalvelut 
• Neuvola, kouluterveydenhuolto 

• Ehkäisy- ja muu seksuaaliterveysneuvonta  

• Lapsiperheiden terapia- ja kuntoutuspalvelut  

• Sosiaalipalvelut (sosiaalihuoltolaki 1301/2014) 
 Kotipalvelu ja perhetyö sekä kasvatus- ja perheneuvola 

• Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki  

 Perheoikeudelliset palvelut: lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 
koskevat kysymykset 

 Pelkonen M. 2019. 
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Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki perhekeskuksen 
ydintehtävänä 2/3 

• Varhaiskasvatus (varhaiskasvatuslaki 540/2018)  
• Tuki vanhemmille kasvatustyöhön 

• Varhaiskasvatussuunnitelma mm. keskustelu vanhemmuudesta 

 Kuntien hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimintamallit 
• Vanhemmuuden tuki esim. ulkoilu-, liikunta- ja 

kulttuuritilaisuudet, kirjastopalvelut 

 Järjestöt ja seurakunnat 
• Kohtaamispaikkatoiminta, vertaisryhmät, lastenhoitoapu 
 Pelkonen M. 2019. 
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Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki perhekeskuksen 
ydintehtävänä 3/3 
• Palvelujen yhtenäisistä linjauksista sopiminen 

• Yhtenevät käytännöt vanhemmuuden tuen tarjoamisesta 
perhekeskuksen kaikissa palveluissa raskauden ajalta lähtien 
jatkumona lapsen eri ikävaiheissa ja toimintaympäristöissä  

• Perhekeskusten toimintasuunnitelmiin seuraavat tavoitteet 
• Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki alueella on linjattu ja 

suunniteltu 

• Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen yhteensovittamisesta , 
työnjaosta ja käytettävistä menetelmistä eri palveluissa on sovittu 

• Työntekijöiden vanhemmuuden ja parisuhteen tukea koskevan 
osaamisen vahvistamisen aikataulusta ja toteutuksesta on 
huolehdittu 

• Vanhemmille tiedottaminen palveluista 
 Pelkonen M. 2019. 
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Raskausajan tai synnytyksen jälkeisen masennuksen 
ehkäiseminen, varhainen tunnistaminen ja hoitaminen 

• Masennuksen lisäksi aihdistuneisuushäiriöitä, traumaperäisiä 
stressireaktioita, päihdehäiriöitä, syömishäiriöitä ja psykooseja 

• Taustalla usein traumaattisia kokemuksia 

• Laaja-alaiset vaikutukset vanhemmuuteen ja parisuhteeseen 
 Holopainen A & Hakulinen T. 2019. New parents' experiences of postpartum depression: a 

systematic review of qualitative evidence. JBI Database of Systematic Reviews and 
Implementation Reports 17(9), 1731-1769. 

• Äitiys- ja lastenneuvola 
• Tietoa raskausajan ja synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, 

keskustelua masennuksen ehkäisystä 
• Varhainen tunnistaminen raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen: 

mielialasta ja voinnista tiedustelu, havainnot,  EPDS-mielialalomake 
• Varhainen hoitaminen: lääkärin vastaanotolle hoidon ja avun 

järjestämiseksi 
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Valtakunnallisen perinataalipsykiatrian 
hoitojärjestelmän kehittäminen 

7.11.2019 Tuovi Hakulinen 

 



Vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen 
järjestöjen yhteistyönä 
• Erilaisia tuen muotoja 

• Pariterapia: henkilökohtaisia tapaamisia, sähköisiä palveluja 

• Vertaistoiminta  
• Vertaisten vetämät tukiryhmät 
• Perhekahvilatoiminta, maksullinen lastenhoitoapu,  
• Parisuhteen erityiskysymykset: uusperhetilanne, lapsettomuus, sateenkaariperheen 

asiat 
• Eroryhmätoiminta: Apua eroon –sivusto 
• Perheet keskiöön –hanke  

• Monimuotoiset pari- ja perhesuhteet  
 Moring & Kerppola 2019 

• Sähköiset palvelut parisuhteen ja vanhemmuuden tukena 

• Hyvä kysymys –verkkopalvelu 
• Yhteistyössä mukana 36 järjestöä 

• https://youtu.be/OHCDEQMsdS8 

 Heiskanen L. ym. 2019. 
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Lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn 
tehostaminen 
• Väkivallaton lapsuus – toimenpidesuunnitelma vuosille 2020-

2025 (julk. 26.11.2019) 
• Neuvolassa tehty ehkäisevä työ: vanhemmuuden ja parisuhteen 

tukeminen, turvataidot 
• Vanhemmuussuunnitelma  

 

• Väkivallan varhainen puheeksi ottaminen ja tunnistaminen 
• Parisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomake: seulonta kaikilta 

• ACE-IQ, SEEK –lomakkeet epäsuotuisten lapsuusajan kokemusten seulontaan 
(Adverse childhood experiences) 
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Epäsuotuisat lapsuusajan kokemukset; Adverse 
childhood experiences (ACEs)    (rwjf.org/aces)  

7.11.2019 Saija Westerlund-Cook 



Epäsuotuisilla lapsuusajan kokemuksilla (ACEs) on 
vaikutuksia lapsen terveyteen ja hyvinvointiin 1/3 

• Pitkäkestoisia vaikutuksia lapsen elämään ja terveyteen läpi 
koko elämän 

• Tutkimukset osoittavat johdonmukaisesti, että fyysisen 
väkivallan lisäksi myös psyykkinen väkivalta sekä hoidon 
laiminlyönti ovat lapselle haitallisia 

• Erityisesti toistuva väkivalta muodostaa vakavan uhkan lapsen 
emotionaaliselle, psyykkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille 
• Gluschoff K. et al. 2017. Hostile parenting, parental psychopathology, and depressive 

symptoms in the offspring: a 32-year follow-up in the Young Finns study. Journal of 
Affective Disorders. 

• Aunola K. 2013. Psychological control in daily parent-child interactions increases 
children’s negative emotions. Journal of Family Psychology.  
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Epäsuotuisilla lapsuusajan kokemuksilla (ACEs) on 
vaikutuksia lapsen terveyteen ja hyvinvointiin 2/3 
• Väkivallan ja kaltoinkohtelun kokemuksilla on yhteys 

myöhempiin epäterveellisiin elintapoihin (esim. tupakointi, 
päihteiden käyttö) ja riskikäyttäytymiseen sekä aikuisena 
riskiin kehittää kroonisia sairauksia (esim. masennus, 
diabetes tai sydän- ja verisuonisairaudet) 

 

 Hudziak 2018. ACEs and pregnancy: Time to support all expectant mothers. Pediatrics 
2018, 141(4), doi:https://doi.org/10.1542/peds.2018-0232. 

 Lange ym. 2019. Adverse childhood experiences and their relation to parenting stress 
and parenting practices. Community Mental Health Journal 2019, 55, 651-662. 
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Epäsuotuisilla lapsuusajan kokemuksilla (ACEs) on 
vaikutuksia lapsen terveyteen ja hyvinvointiin 3/3 

• Vanhempien välisessä parisuhteessa ilmenevät ongelmat 
lisäävät lasten ja nuorten tunne-elämään, 
käyttäytymiseen, sosiaaliseen ja akateemiseen 
suoriutumiseen liittyviä ongelmia ja tulevaisuuden 
parisuhdeongelmia  

 

 Harold G & Sellers R. 2018. Interparental conflict and youth psychopathology: an 
evidence review and practice focused update. Annual research review. Journal of Child 
Psychology and Psychiatry 59, 374-402. 

 Tomoda A, Sheu Y-S, Rabi K, Suzuki H, Navalta C, Polcari A, Teicher M. 2011. Exposure 
to parental verbal abuse is associated with increased gray matter volume in superior 
temporal gyrus. Neuroimage 1(54), 280–6.  
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Vanhempien kannustaminen: lukekaa lapselle!    

• Lukutaito ja lukuinto ovat kestävää perintöä lapselle  

• Ne eivät kulu tuhlaamalla, päinvastoin ne kasvattavat pääomaa sitä 
enemmän mitä enemmän niitä kulutetaan 

• Vanhempien ja perheen aktiivinen lukemiskulttuuri – kuten 
muutkin kodin tavat ja perinteet – siirtyy lapselle antaen osaltaan 
erinomaisen perustan elinikäiselle hyvinvoinnille  

• Kiitos! 
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