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Kasvatus ja perheneuvonnan kansallisen kehittämisprosessin tavoitteeksi asetettiin kasvatus- ja per-
heneuvontapalvelun asemoiminen  lapsi- ja perhepalveluiden kokonaisuuteen sekä kasvatus- ja per-
heneuvonnan perustehtävän kirkastaminen sosiaalihuoltolain mukaisena sosiaalipalveluna. Kehittä-
misprosessin toteutus ja sen tuloksena syntyneet kasvatus- ja perheneuvontaa koskevat määrittelyt ja 
linjaukset on pyritty kaikissa vaiheissaan ankkuroimaan ohjaavaan lainsäädäntöön sekä asiaan liittyviin 
kansallisen tason ohjeistuksiin. 

Kasvatus- ja perheneuvonnan perustehtävän lisäksi kehittämisprosessissa tarkennettiin myös 
kasvatus- ja perheneuvonnan asiakastyön ydinsisältöjä, palveluprosessia, tiedonhallintaa, henkilös-
töön liittyviä kysymyksiä sekä paikannettiin keskeisiä sisällöllisiä ja menetelmällisiä kehittämishaas-
teita. Kasvatus- ja perheneuvonnan tiedonhallinnan käsittelyssä on nojauduttu substanssilainsäädän-
nön ohella myös julkista hallintoa ja sen tiedonhallintaa koskeviin säädöksiin sekä mm. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen antamiin määräyksiin sosiaalihuollon asiakasasiakirjoen rakenteista ja asiakir-
joihin merkittävistä tiedoista.

Kehittämisprosessin perimmäiseksi tavoitteeksi asetettiin kasvatus- ja perheneuvontapalve-
lun päivittäminen ja yhdenmukaistaminen valtakunnallisesti. Tämän tavoitteen saavuttaminen tulee 
edellyttämään kehittämisprosessin loppuraportin sisältöjen kattavaa jalkauttamista kasvatus- ja perhe-
neuvontaa tuottavien ammattilaisten sekä palvelusta vastaavan johdon tietoisuuteen ja siten ohjaamaan 
kentän toimintaa. 

Kasvatus- ja perheneuvonnan pitkäjänteinen kehittäminen, sen vaikuttavuuden vahvistaminen se-
kä valtakunnallisen yhdenmukaisuuden varmistaminen edellyttää jatkossa systemaattisen kansallisen 
tason ohjauksen rakentamista kasvatus- ja perheneuvontapalvelun tueksi.
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Esipuhe

Kasvatus- ja perheneuvonnan tavoitteena on luoda edellytykset lasten turvallisille kasvuoloille, tukea 
vanhempia heidän kasvatustehtävässään sekä lisätä perheiden ja perheenjäsenten toimintakykyä ja psy-
kososiaalista hyvinvointia. Kasvatus- ja perheneuvonnan voi täten osaltaan katsoa vastaavan vuonna 
1989 hyväksytyn YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 18. artiklan velvoitteeseen, jossa todetaan van-
hemmilla olevan ensisijainen ja yhteinen vastuu lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä lapsen edun mu-
kaisesti, mutta joka lisäksi velvoittaa valtion tarjoamaan vanhemmille tukea tässä kasvatustehtävässään. 

Vanhemmuuden ja lapsiperheiden tukemisessa Suomen voi katsoa olleen monella tapaa suunnan-
näyttäjä. Yli sata vuotta sitten kehittymään lähtenyt suomalainen neuvolajärjestelmä on tullut tunne-
tuksi kaikkialla maailmassa. Sen hyvä maine on perustunut mm. vähäiseen imeväis- ja äitiyskuollei-
suuteen. Neuvolajärjestelmän ohella suomalainen lasten rokotusohjelma on arvostettu ja maailman 
laajimpia. 

Myös kasvatus- ja perheneuvonnan historia on pitkä. Suomen ensimmäisen kasvatus- ja perheneu-
volan, Vaikeiden lasten tutkimus- ja kasvatuksen neuvonta-aseman, perusti Kenraali Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto Helsinkiin jo vuonna 1925. Toiminta siirtyi Helsingin kaupungin vastuulle 30-luvun 
lopussa ja alkoi sittemmin hiljalleen levitä myös muihin kaupunkeihin. Kasvatus- ja perheneuvonnan 
pioneerivaiheessa 1920 – 1950 -luvuilla työtä tehtiin tiiviissä yhteistyössä koulujen kanssa ja keskeise-
nä sisältönä oli koulukypsyys- sekä älykkyystutkimusten tekeminen opetuksen erityisjärjestelyiden tar-
peen arvioimiseksi. Hoidollisen työn voi katsoa käynnistyneen 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin psykote-
rapeuttinen työote alkoi hiljalleen vallata alaa kasvatusneuvoloissa. 

Erityisesti vuonna 1972 voimaan tullut kasvatusneuvolalaki ja -asetus loivat perustan uudenlai-
sen toiminnan kansalliselle laajentumiselle ja vakiintumiselle. Lakiuudistuksen myötä käynnistyi myös 
kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus, joka vahvisti kasvatusneuvoloiden ammattilaisten 
osaamista ja kehitti moniammatillista tiimityötä. Kasvatusneuvolalaki uudisti kasvatusneuvoloiden pe-
rustehtävän: kasvatusneuvoloiden tehtävänä ei enää ollut ”vaikeiden” tai ”häiriintyneiden” lasten tutki-
mus ja hoito, vaan kaikkien lasten psyykkisen kasvun ja kehityksen edistäminen. Tässä yhteydessä mää-
riteltiin myös kasvatusneuvoloiden työntekijöiden erikoistumiskoulutukseen kytketyt kelpoisuusehdot 
ja kaikille kasvatusneuvoloille tuli yhteinen johto, sosiaalihallitus. Sosiaalihallituksen antama suositus 
ennaltaehkäisevän työn vahvistamisesta sai aikaan konsultaatiotyön kehittymisen ja vakiintumisen kas-
vatusneuvoloiden toiminnassa. Kaiken kaikkiaan kasvatus- ja perheneuvonta kehittyi ja yhdenmukais-
tui ripeästi sosiaalihallituksen ohjauksessa. 

Vuoden 1984 sosiaalilainsäädännön uudistuksen yhteydessä kasvatusneuvolalaki lakkautettiin ja 
kasvatusneuvolat liitettiin hallinnollisesti muuhun sosiaalitoimeen. Kasvatus- ja perheneuvonnan eri-
koistumiskoulutus jatkui aina lukuvuoteen 2009-2010 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä-
miskeskuksen (Stakes) koordinoimana, mutta muutoin voi kasvatus- ja perheneuvonnan kansallisen 
ohjauksen ja kehittämisen koordinaation katsoa merkittävästi ohentuneen vuonna 1984 voimaan tul-
leen sosiaalihuoltolain myötä. Erityisesti 2000-luvulla kasvatus- ja perheneuvonnan kansallinen ohjaus 
kuihtui käytännössä olemattomiin. 

Kansallisen ohjauksen ohuus on heijastunut kentän toimintaan raskaasti. Valtakunnallisesti tarkas-
teltuna on kasvatus- ja perheneuvonta muuttunut viime vuosikymmenten aikana sisällöllisesti hyvin 
kirjavaksi. Sosiaalihuoltolain määrittelemä kasvatus- ja perheneuvonta on monien perheneuvoloiden 
palvelusisällöissä jäänyt lapsipuolen asemaan, kun perheneuvolan käytettävissä olevat resurssit ovat vir-
heellisesti kohdentuneet kasvatus- ja perheneuvonnan sijasta perusterveydenhuollolle kuuluviin lasten 
mielenterveyspalveluihin eli lasten mielenterveyshäiriöiden tutkimukseen ja hoitoon. Monesti muutos 
on tapahtunut ilman, että työn sisällöllistä muutosta on edes tiedostettu, saati tietoisesti sovittu. Per-
heneuvolapalveluiden sisällöllinen epäselvyys on johtanut mm. siihen, ettei kasvatus- ja perheneuvon-
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nasta ole kyetty kokoamaan luotettavaa valtakunnallista tilastotietoa moniin vuosiin. Epäselvyydet ovat 
ulottuneet myös kasvatus- ja perheneuvonnan tiedonhallintaan ja johtaneet lakiperusteisuuden ohene-
miseen asiakkaiden palveluprosesseissa. 

Viimeisen vuosikymmenen aikana on hallitusohjelmaan liittyvä kehittämistyö tarjonnut mahdolli-
suuden kohdentaa lyhytaikaista kansallista kehittämistyötä kasvatus- ja perheneuvontaan. Määräaikais-
ten kehittämishankkeiden varassa toiminta ei kuitenkaan voi pitkäjänteisesti kehittyä, eikä saavuttaa 
sen kaltaista valtakunnallista yhdenmukaisuutta, mitä asiakkaiden oikeus yhdenvertaisiin palveluihin 
edellyttäisi. Viime vuosikymmenet jatkuneeseen lasten ja nuorten korjaavien palveluiden tarpeen kas-
vuun on perustellusti esitetty lääkkeeksi varhaisen tuen palveluiden vahvistamista. Merkittävän osan 
näistä varhaisen tuen palveluista muodostavat sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut, kuten kasva-
tus- ja perheneuvonta. Mikäli oikeasti halutaan kääntää korjaavien palveluiden kysyntä ja kustannukset 
laskuun, olisi systemaattisesti ja pitkäjänteisesti panostettava varhaisen tuen perhepalveluiden kehittä-
miseen ja kansalliseen ohjaukseen. Tätä edellyttävät myös Suomen ratifioima Lapsen oikeuksien julis-
tus sekä kansalliseen lapsistrategiaan kirjattu tahtotila vahvistaa perheiden varhaista tukemista ja pe-
rimmiltään huolenpitäminen lasten ja nuorten hyvinvoinnista.
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Luku 1 – Johdanto

1 Johdanto

Hanne Kalmari, johtava asiantuntija, THL

Yksi pääministeri Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeista (2016-2019) oli Lapsi- ja perhepalveluiden 
muutosohjelma (LAPE), jonka tavoitteena oli lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen ja hyvin-
voinnin eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen. LAPE-muutosohjelman keskeisenä sisältönä oli las-
ten ja nuorten sekä vanhemmuuden varhaisen tuen vahvistaminen. Työtä tehtiin mm.  kehittämällä 
matalan kynnyksen palveluja perhekeskuksissa: kasvatus- ja perheneuvontaa, eropalveluja, lapsiperhei-
den kotipalvelua sekä perhesosiaalityötä sekä vahvistamalla kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tukea 
varhaiskasvatuksessa ja koulussa. 

Osana LAPE-muutosohjelman työtä toteuttettiin myös kasvatus- ja perheneuvonnan kansallinen 
kehittämisprosessi, jonka lopputuloksena valmistui THL:n Työpaperi-sarjassa julkaistu Kasvatus- ja 
perheneuvonta - työnsisältöjen, työtehtävien, tavoitteiden ja työmenetelmien määrittely -raportti. Link-
ki julkaisuun  

Kyseinen julkaisu oli arvokas kasvatus- ja perheneuvonnan sisältöä ja tavoitteita käsittelevä koon-
ti, mutta hetimiten sen julkaisemisen jälkeen todettiin, että kehittämistyötä täytyy jatkaa, samoin kuin 
täytyy jatkossa vahvistaa kehittämistyön tulosten jalkauttamista ohjaamaan kentän työtä. 

LAPE-muutosohjelman jatkuminen myös osana pääministeri Rinteen ja Marinin hallitusohjelmaa 
tarjosi mahdollisuuden kasvatus- ja perheneuvonnan jatkokehittämisprosessiin. Lisäksi em. hallitusoh-
jelmaan sisältyi myös erillinen kirjaus kasvatus- ja perheneuvonnan kehittämisestä. 

Kasvatus- ja perheneuvonnan jatkotyön tarvetta alleviivasi osaltaan myös kesällä 2021 eduskun-
nassa hyväksytty sote-uudistus, jonka myötä vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siir-
tyy kunnilta uusille hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Tulevat hyvinvointialueet vastaavat paitsi 
sote-palveluiden järjestämisestä, myös palveluiden riittävästä alueellisesta yhdenmukaisuudesta, jotta 
asukkaille on tarjolla yhdenvertaiset palvelut riippumatta siitä, missä he palveluiden piiriin hakeutu-
vat. Kasvatus- ja perheneuvontapalvelu on pitkään toteutunut sisällöllisesti erittäin kirjavana, joten yh-
denmukaistamiselle on suuri tarve. Kasvatus- ja perheneuvonnan alueellisen kehittämisen tarpeeseen 
on tulevilla hyvinvointialueilla laajasti herätty, ja monet alueet ovatkin sisällyttäneet kasvatus- ja per-
heneuvonnan osaksi alueellista palveluiden kehittämistyötä, jolla valmistaudutaan sote-uudistukseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoima kasvatus ja perheneuvonnan jatkoke-
hittämisprosessi käynnistyi keväällä 2020. Kehittämisprosessin tavoitteeksi asetettiin kasvatus- ja per-
heneuvontapalvelun perustehtävän kirkastaminen ohjaavaan lainsäädäntöön nojautuen. Lisäksi työn 
tarkoituksena oli tarkastella kasvatus- ja perheneuvonnan asemoitumista lapsi- ja perhepalvelui-
den kokonaisuuteen huomioiden erityisesti perhekeskusten kehittämistyö ja sen eteneminen alueil-
la. Kasvatus- ja perheneuvonta on osa perhekeskusten palvelukokonaisuutta. Kehittämisprosessin si-
sältö laajennettiin kattamaan  myös kasvatus- ja perheneuvonnan asiakastyön ydinsisällöt, asiakastyön 
palveluprosessi, tiedonhallinta sekä henkilöstöön liittyvät kysymykset. Kehittämisprosessin perimmäi-
seksi tavoitteeksi asetettiin kasvatus- ja perheneuvontapalvelun päivittäminen ja yhdenmukaistaminen 
valtakunnallisesti.

Kehittämisprosessin veturiksi koottiin työryhmä, johon valikoitui kaksi kasvatus- ja perheneuvon-
takentän edustajaa kunkin viiden yhteistyöalueen muodostamalta maantieteelliseltä alueelta. Lisäksi 
työryhmässä oli sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edustus. Työ-
ryhmä on oman työskentelynsä tueksi kuullut mm. tiedonhallinnan asiantuntijoita ja lääkäripalvelui-
den edustajia sekä järjestänyt alueellisten työpajojen kierroksen ja kasvatus- ja perheneuvontakentän 
esimiehille suunnatun koulutuspäivän kentän ammattilaisten ja johdon näkemysten koostamiseksi.

Työryhmän kokoonpano löytyy tämän julkaisun lopusta sivulta 45.

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136496/URN_ISBN_978-952-343-126-3.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136496/URN_ISBN_978-952-343-126-3.pdf
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Luku 2 – Kasvatus- ja perheneuvonnan perustehtävä ja paikka palvelujärjestelmässä

2 Kasvatus- ja perheneuvonnan perustehtävä ja 
 paikka palvelujärjestelmässä

Hanne Kalmari, johtava asiantuntija, THL
Arja Hastrup, johtava asiantuntija, THL (luku 2.5.)

2.1 Kasvatus- ja perheneuvontaa ohjaava lainsäädäntö

Kasvatus- ja perheneuvonnan lainsäädännöllinen perusta löytyy sosiaalihuoltolaista (S). Sosiaalihuol-
tolain 13 § toteaa, että lapsella ja hänen perheellään on oikeus saada viipymättä lapsen terveyden tai ke-
hityksen kannalta välttämättömät sosiaalipalvelut. Palvelujen on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita 
lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. 

Uudistettu sosiaalihuoltolaki astui voimaan vuonna 2015. Tätä ennen lapsen terveyden ja kehityk-
sen turvaamisesta sosiaalihuollossa oli säädetty ainoastaan lastensuojelulaissa. Säännöksen ottaminen 
sosiaalihuoltolakiin merkitsi käytännössä sitä, että lapsella ja hänen perheellään on oikeus saada lap-
sen terveyden ja kehityksen turvaamiseksi välttämättömät sosiaalipalvelut ilman, että perheeltä edelly-
tetään lastensuojelun asiakkuutta. Sosiaalihuoltolakiuudistuksen tavoitteena olikin madaltaa perheiden 
kynnystä hakeutua tuen piiriin ja sen myötä voi sanoa varhaisen tuen perhepalveluiden merkityksen 
kasvaneen. 

Lapsen terveyden ja kehityksen turvaavien palveluiden palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä 
vastaa sosiaalihuoltolain 36§:n 4 momentin mukaan sosiaalihuollon ammattihenkilölain( 817/2015)  
3§:ssä tarkoitettu ammattihenkilö. Kasvatus- ja perheneuvonnan osalta myös psykologi voi arvioida, 
mitä lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämättömiä kasvatus- ja perheneuvonnan palvelui-
ta lapsi tarvitsee (Sosiaalihuoltolain soveltamisopas, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:5). 
Palvelutarpeen arviointiin perustuvan asiakassuunnitelman laatiminen sekä sen  kirjaaminen on oma-
työntekijän vastuulla. Yhteistyö muiden lapsen asioissa toimivien tahojen kanssa on olennaisen tärkeää. 

Sosiaalihuoltolain 14§ puolestaan velvoittaa järjestämään kasvatus- ja perheneuvontaa yhtenä niis-
tä sosiaalipalveluista, joilla vastataan lasten ja perheiden tuen tarpeisiin.  Kasvatus- ja perheneuvonnan 
palvelu voidaan tuottaa monella tavalla. Valtaosa kunnista toteuttaa kasvatus- ja perheneuvonnan oma-
na palvelunaan, mutta on myös kuntia, jotka ostavat kuntalaistensa kasvatus- ja perheneuvontapalve-
lut ulkopuoliselta toimijalta tai tuottavat ne yhteistyössä toisen kunnan kanssa. Niiden maakuntien alu-
eilla, joissa sote-palveluista vastaa sote-kuntayhtymä, ovat myös kasvatus- ja perheneuvonnan palvelut 
luonnollisesti kyseisen kuntayhtymän järjestämisvastuulla.

Sosiaalihuoltolain 26§ sanoittaa kasvatus- ja perheneuvonnan tavoitteet ja perustehtävän. Pykälän 
1 ja 2 momenteissa todetaan, että tavoitteena on luoda edellytykset lasten turvallisille kasvuoloille, tu-
kea vanhempia heidän kasvatustehtävässään, lisätä perheiden ja perheenjäsenten toimintakykyä ja psy-
kososiaalista hyvinvointia sekä poistaa niitä haittaavia esteitä. Tässä tarkoituksessa pyritään edistämään 
vanhempien ja lapsen välisen suhteen toimivuutta, perheenjäsenten roolien joustavuutta sekä molem-
pien puolisoiden tasa-arvoista mahdollisuutta osallistua perhe-elämään ja lasten kasvatukseen.

Pykälän 3 momentissa säädetään lisäksi kasvatus- ja perheneuvonnan monialaisuudesta. Momen-
tin mukaan kasvatus- ja perheneuvontaa toteuttavat sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen asiantun-
tijat tarpeen mukaan yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. 

Sosiaalihuoltolain soveltamisoppaan mukaan palvelu voidaan toteuttaa kasvatus- ja perheneuvo-
lassa, mutta tavoitteena on kehittää myös muunlaisia toteutuksen ja siihen liittyvän yhteistyön muo-
toja. Kasvatus- ja perheneuvontaa voidaan lapsen ja perheen tarpeiden mukaan toteuttaa kasvatus- ja 
perheneuvonnan toimipisteen lisäksi esimerkiksi perheen kotona tai muualla lapsen arkiympäristössä. 
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Kasvatus- ja perheneuvontaan sisältyy myös yhteistyö sekä asiantuntija-avun antaminen muille 
lasten ja perheiden kanssa työskenteleville, mikä mahdollistaa kasvatus- ja perheneuvonnan ammatti-
laisten asiantuntemuksen hyödyntämisen peruspalveluiden tukemisessa.

2.2 Kasvatus- ja perheneuvonta osana mielenterveystyön kokonaisuutta

Sosiaalihuoltolain kasvatus- ja perheneuvonnalle määrittelemän tavoitteen ja tehtävien perusteella on 
selvää, että kasvatus- ja perheneuvonta on osa mielenterveystyön ja mielenterveyspalveluiden kokonai-
suutta, mutta tarkempi asemoituminen siihen kokonaisuuteen on ollut epäselvää niin kasvatus- ja per-
heneuvontakentän ammattilaisille kuin palvelujärjestelmän muillekin toimijoille. Epäselvyys on heijas-
tunut toisaalta kyseisen palvelun sisällöllisenä kirjavuutena eri puolilla Suomea ja toisaalta jatkuvina 
neuvotteluina kasvatus- ja perheneuvonnan sisällöistä ja vastuista yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Mielenterveystyö on sisällöllisesti laaja käsite ja se toteuttaminen kuuluu laajan, monihallintokun-
taisen toimijajoukon vastuulle. Mielenterveystyöllä tarkoitetaan yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, toi-
mintakyvyn ja persoonallisuuden kasvun edistämistä sekä mielisairauksien ja muiden mielenterveys-
häiriöiden ehkäisemistä, lievittämistä ja parantamista (Mielenterveyslaki 1116/1990 1§) ).  Ensimmäisen 
pykälän toisen momentin mukaisesti mielenterveystyöhön kuuluvat myös mielisairauksia ja muita mie-
lenterveydenhäiriöitä poteville henkilöille heidän lääketieteellisin perustein arvioitavan sairautensa tai 
häiriönsä vuoksi annettavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut  eli mielenterveyspalvelut.

Kolmannen momentin mukaisesti mielenterveystyöhön sisältyy lisäksi myös väestön elinolosuh-
teiden kehittäminen siten, että elinolosuhteet ehkäisevät ennalta mielenterveydenhäiriöiden syntyä, 
edistävät mielenterveystyötä ja tukevat mielenterveyspalvelujen järjestämistä.

Sosiaalihuollossa tehtävästä mielenterveystyöstä säädetään sosiaalihuoltolaissa (1301/2014 25§). 
Sosiaalihuollon puitteissa tehtävään mielenterveystyöhön kuuluu:

1) sosiaalipalveluihin sisältyvä mielenterveyttä suojaaviin ja sitä vaarantaviin tekijöihin liittyvä 
ohjaus ja neuvonta sekä tarpeenmukainen yksilön ja perheen psykososiaalinen tuki;

2) yksilön ja yhteisön psykososiaalisen tuen yhteensovittaminen äkillisissä järkyttävissä tilanteissa;
3) sosiaalihuollon mielenterveyspalvelut, joilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 14 §:n mukaisia yk-

silön mielenterveyttä tukevia sosiaalipalveluja. 

Terveydenhuollon vastuista mielenterveystyössä säädetään terveydenhuoltolaissa (1326/2010, 27§).
Laki velvoittaa kunnat järjestämään alueensa asukkaille terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi 

tarpeellisen mielenterveystyön ja -palvelut, joihin kuuluvat:
1) terveydenhuollon palveluihin sisältyvä mielenterveyttä suojaaviin ja sitä vaarantaviin tekijöihin 

liittyvä ohjaus ja neuvonta sekä tarpeenmukainen yksilön ja perheen psykososiaalinen tuki;
2)  yksilön ja yhteisön psykososiaalisen tuen yhteensovittaminen äkillisissä järkyttävissä tilanteissa;
3) mielenterveyspalvelut, joilla tarkoitetaan mielenterveydenhäiriöiden tutkimusta, hoitoa ja lää-

kinnällistä kuntoutusta.

Ratkaiseva ero sosiaali- ja terveydenhuollon mielenterveystyön vastuualueissa löytyy 
mielenterveyspalveluita käsittelevästä kohdasta. Niin sosiaali- kuin terveydenhuollossakin tuotetaan 
mielenterveyspalveluita, mutta sosiaalihuollon mielenterveyspalveluiden tehtävä rajautuu mielenter-
vey den tukemiseen, kun taas terveydenhuollon mielenterveyspalveluiden vastuulle kuuluu mielen-
terveydenhäiriöiden tutkimus, hoito ja lääkinnällinen kuntoutus. 

2.3 Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden kokonaisuus 

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ovat hajanaiset ja paikallisesti/alueellisesti vaihtelevalla taval-
la organisoidut sekä perustasolla varsin puutteelliset. Perusterveydenhuollolle kuuluu mielenterveyttä 
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edistävä ohjaus ja neuvonta ja tarpeen mukainen psykososiaalinen tuki sekä lievien mielenterveyden 
häiriöiden hoito. Lisäksi tehtäviin kuuluu yksilön ja yhteisön psykososiaalisen tuen yhteensovittaminen 
äkillisissä järkyttävissä tilanteissa. Erikoissairaanhoidon tehtäviä ovat kiireellinen (lasten/nuorten) psy-
kiatrinen hoito ja lähetteen perusteella toteutettu kiireetön vaativa psykiatrinen hoito. Psykiatrinen eri-
koissairaanhoito toteutetaan ensisijaisesti avohoidossa, mutta myös sairaalahoitona. 

Lasten ja nuorten palveluissa neuvoloiden ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuu-
luvan terveysneuvonnan ja terveystarkastusten on edistettävä mielenterveyttä ja elämänhallintaa. Lisäk-
si tehtävänä on tunnistaa mielenterveydelle riskiä aiheuttavia tekijöitä sekä pyrkiä ehkäisemään niiden 
vaikutuksia. On tärkeää huomata, että kouluterveydenhuollon ja opiskeluterveydenhuollon lainsää-
däntö ja sen myötä palvelujen sisältö poikkeavat toisistaan mielenterveyden häiriöiden näkökulmasta 
ratkaisevilta osin. Kouluterveydenhuoltoon ei kuulu voimassa olevan lainsäädännön mukaan mielen-
terveyden häiriöiden, kuten ei  muidenkaan sairauksien hoito (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 16§). 
Opiskeluterveydenhuollolle sen sijaan kuuluu ehkäisevien palvelujen lisäksi myös perustason hoito, 
mukaan lukien mielenterveyden häiriöiden hoito (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 17§). 

Lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen ja tukemisen näkökulmasta keskeisiä sosiaalipal-
veluita ovat kaikki sosiaalihuoltolain mukaiset ehkäisevät ja varhaisen tuen perhepalvelut, mutta aivan 
erityisesti kasvatus- ja perheneuvonta. On kuitenkin syytä huomioida, että sosiaalihuoltolain mukaises-
ti kasvatus- ja perheneuvonnankin tehtävä rajautuu lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseen ja 
tukemiseen, eikä lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden tutkimus, hoito ja kuntoutus sisälly kasva-
tus- ja perheneuvontaan.

2.4 Hoidollinen työ kasvatus- ja perheneuvonnassa

Perustason lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden hajanaisuus ja puutteellisuus on vuosikymmen-
ten kuluessa heijastunut myös kasvatus- ja perheneuvonnan sisältöön. Myös pitkään jatkunut kansal-
lisen tason ohjauksen niukkuus on osaltaan myötävaikuttanut siihen, että kasvatus- ja perheneuvonta-
na tehtävä työ on sisällöllisesti muuttunut hyvin kirjavaksi ja näkemykset kasvatus- ja perheneuvonnan 
tehtävistä hyvin epäselviksi ja monitulkintaisiksi. 

Ohjaavan lainsäädännön kirjauksiin nähden ehkä tyypillisin poikkeama kasvatus- ja perheneuvon-
nan sisällössä on terveydenhuollollisten vastuiden liukuminen sen osaksi. Lasten mielenterveyshäiriöi-
den hoito ja kuntoutus – esimerkiksi lasten pitkät yksilöpsykoterapiat – ovat vuosikymmenten saatossa 
laajasti rakentuneet osaksi kasvatus- ja perheneuvontaa. Tämän on osaltaan mahdollistanut kasvatus- ja 
perheneuvontaa toteuttavien perheneuvoloiden henkilöstön ammattikuntarakenne, joka lähtökohtaises-
ti soveltuu myös terveydenhuollollisiin vastuisiin. Lisäksi perheneuvoloiden työntekijöillä on etenkin ai-
emmin ollut paljon laajoja jatkokoulutuksia, jotka ovat pätevöittäneet psykoterapiatyöhön. 

Kasvatus- ja perheneuvonnan sisältöä sekä perheneuvoloiden palvelutehtäviä tarkasteltaessa on 
tärkeä erottaa sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu nimeltä kasvatus- ja perheneuvonta sekä pal-
veluita tuottava organisatorinen yksikkö nimeltä (kasvatus- ja) perheneuvola, jossa kasvatus- ja perhe-
neuvontapalvelua tyypillisesti toteutetaan*. On mahdollista paikallisesti/alueellisesti sopia, että perhe-
neuvola vastaa sille kuuluvan kasvatus- ja perheneuvontapalvelun toteuttamisen lisäksi myös muiden 
palveluiden – kuten esimerkiksi perusterveydenhuollolle kuuluvien lasten mielenterveyspalveluiden – 
toteuttamisesta. Tällöin on kuitenkin tärkeä kyetä erottamaan nämä kaksi eri palvelua toisistaan, vaikka 
niitä toteutettaisiinkin yhden ja saman yksikön henkilöstön toimesta, sillä niitä ohjaa eri lainsäädäntö. 
Esimerkiksi asiakasdokumentoinnin näkökulmasta tämä tarkoittaa, että kasvatus- ja perheneuvonnan 
osalta asiakaskirjaukset tulee tehdä sosiaalihuollon asiakasrekisteriin, mutta terveydenhuollon osalta 

* Kasvatus- ja perheneuvoloista käytetään laajasti eri puolilla Suomea nimitystä perheneuvola. Myös tässä julkaisussa käyte-
tään termiä perheneuvola silloin, kun viitataan kasvatus- ja perheneuvontapalvelua toteuttavaan palveluyksikköön.
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terveydenhuollon potilasrekisteriin. On myös huomattava, että terveydenhuollon kaiken toiminnan 
tulee terveydenhuoltolain 57 §:ssä tarkoitetun mukaisesti olla myös tosiasiallisesti lääkärijohtoista. Tä-
mä koskee myös mahdollisia perheneuvolan tuottamisvastuulle sovittuja terveydenhuollollisia lasten 
mielenterveyspalveluita. Lisäksi on huomioitava, että hoitotakuun säännöksiä on sovellettava perhe-
neuvolassa siltä osin kuin siellä toteutetaan terveydenhuollon  palveluita, mutta kasvatus- ja perheneu-
vontaa sosiaalihuoltopalveluna hoitotakuu ei koske. Vaikka hoitotakuun säännökset eivät koske kasva-
tus- ja perheneuvontapalvelua, korostaa sosiaalihuoltolakikin lapsen ja hänen perheensä oikeutta saada 
viipymättä lapsen terveyden tai kehityksen kannalta välttämättömät sosiaalipalvelut (Sosiaalihuoltola-
ki 1301/2014, 13 § ja 45 §). 

Keskusteluissa kasvatus- ja perheneuvonnan perustehtävästä sekä roolista mielenterveystyön ko-
konaisuudessa nousee usein esille kysymys hoidollisen työn sisältymisestä kasvatus- ja perheneuvon-
nan tehtävävalikkoon. Kuuluuko pitkäkestoinen hoidollinen työ kasvatus- ja perheneuvontaan ja mikä-
li kuuluu, niin mihin se kohdentuu? Aiemmin tekstissä läpikäytyjen säädösten pohjalta on selvää, ettei 
kasvatus- ja perheneuvontaan sosiaalipalveluna voi sisältyä terveydenhuollolle kuuluvaa vastuuta yksi-
lön mielenterveydenhäiriöiden tai psyykkisten sairauksien hoidosta tai lääkinnällisestä kuntoutukses-
ta  esimerkiksi psykoterapioilla. Sen sijaan säädökset eivät estä kasvatus- ja perheneuvonnassa tehtävää 
pitkäkestoistakin hoidollista työskentelyä, mikäli sen avulla vahvistetaan  sosiaalihuoltolain 26§ mu-
kaisesti lapsen terveen kasvun ja turvallisten kasvuolojen edellytyksiä, tuetaan vanhemmuutta sekä li-
sätään perheenjäsenten toimintakykyä ja psykososiaalista hyvinvointia. Jokaisen lapsen kehitys tapah-
tuu vuorovaikutuksessa läheisten ihmisten, tyypillisesti vanhempien ja perheenjäsenten kanssa. Näin 
ollen vanhemmuuden, lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen sekä laajemminkin perheensi-
säisten vuorovaikutussuhteiden tukemisen ja hoitamisen voidaan perustellusti nähdä olevan lapsen ter-
veen kasvun ja turvallisten kasvuolojen tukemista ja näin ollen sisältyvän kasvatus- ja perheneuvontaan 
sosiaalipalveluna. Tiivistetysti voisi määritellä kasvatus- ja perheneuvonnan hoidollisen työn kohden-
tuvan perheenjäsenten välisten vuorovaikutussuhteiden ja perhesysteemin hoitoon.  Panostus tarvitta-
essa intensiiviseenkin vanhemmuuden tukeen ja hoitoon tai perheen vuorovaikutussuhteiden hoitoon 
mahdollistaa kasvatus- ja perheneuvonnan ammattilaisten laajan osaamisen hyödyntämisen täysimää-
räisesti, ja on siten resurssien allokoinninkin näkökulmasta perusteltua.

2.5 Kasvatus- ja perheneuvonta osana perhekeskuksen palvelukokonaisuutta

Arja Hastrup, johtava asiantuntija, THL

Perhekeskus

Perhekeskuksella tarkoitetaan yhteensovitettua lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja avuntar-
peisiin vastaavaa monialaista palveluverkostoa, joka toimii ja jota johdetaan kokonaisuutena. Kokonai-
suudella on yhteiset tavoitteet, yhteinen viitekehys, arvopohja ja yhdessä sovitut toimintatavat. 

Perhekeskuksen monialaiseen palveluverkostoon kuuluvat lapsille, nuorille ja perheille suunnatut 
hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen 
palvelut. Palveluverkosto muodostuu perustason sosiaali- ja terveyspalveluista sekä niitä tukevista eri-
tyistason palveluista. Siihen kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi kuntien sivistyspalvelut, hy-
vinvointia ja terveyttä edistävä toiminta ja muut palvelut sekä Kelan, järjestöjen ja seurakuntien palve-
luja ja toimintaa. Perhekeskuksen lapsiperheille suunnatut sosiaali- ja terveyspalvelut kuten kasvatus- ja 
perheneuvonta ovat lakisääteisiä. 

Perhekeskuksen palvelut on tarkoitettu kaikille lapsille, nuorille ja perheille alkaen lasta odottavis-
ta perheistä aina nuoriin ja heidän perheisiinsä. Perhekeskuksen palvelut tarjotaan toimipisteissä koot-
tuna yhteen tai erillisinä, sähköisesti ja kotiin tai lasten kasvuympäristöön vietyinä. Kasvatus- ja perhe-
neuvontapalvelut voivat olla joko samassa toimipisteessä kuin esimerkiksi perhekeskukseen kuuluvat 
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lapsiperheiden terveyspalvelut tai erillisessä omassa toimipisteessään. Vaikka palveluita kootaan yhteen 
toimipisteeseen, niin perhekeskus toimii aina ainakin osin verkostomaisesti. Keskeistä on kasvatus- ja 
perheneuvonnan ja muiden lapsiperheille suunnattujen sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittami-
nen (integraatio) sekä yhteistoiminnallisista toimintatavoista ja yhtenäisistä käytännöistä sopiminen.

Lasten ja nuorten vanhemmilla voi olla lasten ja nuorten elämään vaikuttavia ongelmia ja siksi on 
välttämätöntä, että lapsille ja nuorille suunnatut sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat vanhempien tar-
peiden mukaisesti yhdessä aikuisille suunnattujen perus- ja erityistason palveluiden, etenkin päihde- ja 
mielenterveyspalvelujen, kanssa. Lapset, nuoret ja heidän perheensä käyttävät tavallisesti useita erilai-
sia sosiaali- ja terveyspalveluja mm. kasvatus- ja perheneuvontaa, joten heidän näkökulmastaan näiden 
palveluiden tulee muodostaa yhteentoimiva kokonaisuus. Koulu- ja opiskeluikäisten keskeisiä palvelu-
ja ovat opiskeluhuollon (koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, psykologi- ja kuraattoripalvelut) palvelut. 
Niiden on tarpeen toimia omana kokonaisuutenaan ja olla saatavilla oppilaitoksissa tai niiden läheisyy-
dessä. Lisäksi opiskeluhuollon palvelujen on tarpeen toimia kiinteässä yhteydessä perhekeskuksen pal-
velukokonaisuuteen ja kasvatus- ja perheneuvontaan.

Perhekeskuksen palveluverkostoon kuuluvat muut palvelut 

Perhekeskuksen palveluverkosto toimii hallinnonala- ja organisaatiorajat ylittävästi palveluja ja toimin-
taa yhteen sovittaen. Lasten, nuorten ja perheiden perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden ohella per-
hekeskuksen palveluverkostoon kuuluvat myös: 
– Kuntien sivistyspalveluista: varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja toisen asteen koulutus
– Kuntien terveyttä ja hyvinvointia (hyte) edistävä toiminta, muut palvelut (nuoriso-, liikunta-, kult-

tuuripalvelut)
– Järjestöt, seurakunnat ja muut uskonnolliset yhteisöt sekä
– Kela

Perhekeskuksen kohtaamispaikat 

Jokaisen perhekeskuksen alueella on yksi tai useampia kohtaamispaikkoja. Kohtaamispaikalla tarkoite-
taan avointa matalan kynnyksen paikkaa tai tilaa, johon kaikki lapsiperheet ovat tervetulleita.  Kohtaa-
mispaikkojen toiminta kytkeytyy alueen perhekeskustoimintaan.  Yhteisöllisyyden ja vertaistuen vah-
vistaminen ovat kohtaamispaikan keskeisiä tehtäviä. Kohtaamispaikkaan voidaan tarvittaessa tuoda 
julkisia palveluja esim. erilaisia ryhmiä, jotka mahdollistavat perheiden varhaisen ja kynnyksettömän 
avunsaannin, neuvonnan ja tuen.

Perhekeskustoimintamalli tukee kehittämistä

Perhekeskuksia kehitetään valtakunnallisen perhekeskustoimintamallin avulla, jotta kehitystyö on kan-
sallisesti ja maakunnissa riittävän yhtenäistä. Perhekeskustoimintamalli tarjoaa yhtenäisen kehikon 
palvelukokonaisuuden määrittelyä, kehittämistä ja arviointia varten. Perhekeskuksesta lapset, nuoret 
ja perheet saavat palveluita ja perhekeskustoimintamalli tukee alueiden perhekeskusten yhtenäistä ja 
laadukasta kehittämistä. Palvelukokonaisuutta voidaan kutsua perhekeskukseksi, kun kaikki perhekes-
kustoimintamallin keskeiset elementit toteutuvat. Tähän tavoitteeseen pääseminen vaatii paljon työtä 
ja kestää useampia vuosia. Siksi on tarkoituksenmukaista, että perhekeskus-nimitystä voidaan käyttää 
myös perhekeskustoimintamallin mukaisesti kehittämistyötä tekevistä perhekeskuksista. 

Osa periaatteista ja ohjeista käsittelee perhekeskuksen toimintaa ja toimintatapoja perheiden kans-
sa (tehtävät, menetelmät, arvopohja ja toimintakulttuuri), osa taas kuvaa perhekeskuksen rakennetta 
(palveluverkosto, asemointi, johtaminen, seuranta). Ohjaavat periaatteet on ilmaistu melko yleisellä ta-
solla, joten ne jättävät tilaa erilaisille toteutustavoille alueilla.  
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Keskeiset periaatteet ovat:
1. Uudistetaan perhekeskuksen toimintakulttuuri lapsi- ja perhelähtöiseksi, lapsen oikeuksiin perustu-

vaksi sekä voimavaroja vahvistavaksi ja perheiden monimuotoisuuden huomioivaksi.
2. Vahvistetaan lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta. Otetaan käyttöön toimintatapoja ja malleja, 

joiden avulla lapset, nuoret ja perheet ovat mukana perhekeskustoimintaa kehittämässä ja arvioi-
massa.

3. Selkiytetään perhekeskuksen tehtävät lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi sekä 
varhaisen tuen ja avun varmistamiseksi, sovitaan perhekeskustoimijoiden keskinäisestä työnjaosta 
ja otetaan käyttöön asiakaslähtöisiä toimintamalleja ja –menetelmiä.

4. Verkostoidaan tehtävien toteuttamiseksi tarvittavat lapsiperheiden palvelut ja toiminnot toimivaksi 
kokonaisuudeksi, perustetaan yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja ja otetaan käyttöön sähköisiä palve-
luja.

5. Asemoidaan/sijoitetaan perhekeskukset, niiden toimipisteet ja kohtaamispaikat maakunnan/hyvin-
vointialueen alueella ja huolehditaan tilasuunnittelusta yhteistyössä kuntien kanssa. 

6. Huolehditaan perhekeskustoiminnan johtamisesta (verkostojohtaminen) ja koordinaatiosta sekä 
palvelujen ja toimintojen yhteensovittamisesta ja osaamisesta.

7. Sovitaan tarvittavista palveluja ja toimintaa tukevista yhteistyörakenteista ja -käytännöistä.
8. Sovitaan perhekeskuksen jatkuvan kehittämisen ja seurannan rakenteista, ml. perhekeskuksen toi-

mintasuunnitelma.

Kuvio 1. Kansalliset linjaukset

Perhekeskuksen tehtävät 

Tehtävät perustuvat lasten, nuorten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä tuen ja avun tarpei-
ta koskevaan tutkimustietoon. Tehtävät ovat perhekeskustoimijoiden yhteisiä, vaikka eri toimijoiden 
työ kuten kasvatus- ja perheneuvonta painottuu kunkin palvelun lakisääteisen tehtävän (kts. tarkem-
min luku 3. kasvatus- ja perheneuvonnan ydintehtävät) ja koulutuksen sekä sovitun työnjaon mukaan. 
Kasvatus- ja perheneuvonnassa toteutetaan kaikkia perhekeskuksen tehtäviä: tukea lapsen kehitykseen, 
vanhemmuuteen sekä pari- ja perhesuhteisiin. Kasvatus- ja perheneuvonnan tehtävänä on myös asian-
tuntija-avun antaminen muille lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville työntekijöille. Asi-
antuntijatyön tavoitteena on tukea työntekijöitä omassa työssään esille tulleiden haasteiden kohtaami-
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sessa lapsiperheiden palveluissa sosiaali- ja terveystoimessa, varhaiskasvatuksessa sekä osin koulujen 
oppilashuollollisessa työssä.

Yhteistä käsitystä tehtävistä ja niihin sitoutumista tuetaan perhekeskuksessa erilaisten monialaisen 
yhteistoiminnan menetelmien avulla. Tehtävien toteuttamisessa kasvatus- ja perheneuvonnassa käyte-
tään vaikuttaviksi arvioituja tai luotettaviksi tiedettyjä toimintamalleja ja menetelmiä.

Kuvio 2. Perhekeskuksen tehtävät
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3 Kasvatus- ja perheneuvonnan ydintehtävät

Leena Lehikoinen, perheneuvolan päällikkö, Helsinki
Arja Makkonen, johtava sosiaalityöntekijä, Tampere
Kaisa Mannermaa, perhekeskuspalvelujen johtava asiantuntija, Keusote
Taru Virrankoski, psykologi, perheneuvolan tiimivastaava, Ky Kaksineuvoinen
Hanne Kalmari, johtava asiantuntija, THL

Kasvatus- ja perheneuvonnan tavoitteena on lapsen kehityksen tukeminen vanhemmuutta ja perhe-
suhteita vahvistamalla. Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakastyön ydintehtävät on seuraavassa jaettu 
kolmeen eri alakohtaan (tuki vanhemmuudelle, tuki lapsen kehitykselle sekä tuki pari- ja perhesuh-
teille) työn painopisteen mukaan, mutta lähes kaikessa kasvatus- perheneuvontatyössä kaikki kolme 
osa-aluetta ovat kuitenkin jollakin tavalla mukana. Lisäksi kasvatus- ja perheneuvonnan tehtäviin kuu-
luu myös asiantuntija-avun antaminen muille lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville.

Työskentely kasvatus- ja perheneuvonnassa noudattaa sosiaalihuollon asiakasprosessia. Kasvatus- 
ja perheneuvonnan palveluprosessia on käsitelty yksityiskohtaisemmin luvussa 4. Kasvatus- ja perhe-
neuvonnan palveluprosessi sekä tiedonhallinnan näkökulmasta luvussa 5.Tiedonhallinta kasvatus- ja 
perheneuvonnassa. Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakastyön lähtökohtana on asiakkaan oma käsitys 
tilanteesta, palvelutarpeen arviointiin perustuva sekä verkostosta tai muilta toimijoilta saatu näkemys 
asiakkaan ja hänen perheensä voimavaroista ja tuentarpeista. 

3.1  Vanhemmuuden tuki

Vanhemmuuden tuki kasvatus- ja perheneuvonnassa on aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutus- ja 
tunnesuhteen, vanhemman kasvatuskeinojen ja ohjaustaitojen sekä vanhempien välisen yhteistyötyö-
vanhemmuuden vahvistamista siten, että se tukee lapsen kehitystä ja hyvinvointia. 

Vanhemmuutta tarkastellaan kasvatus- ja perheneuvonnassa aikuisen kiintymys- ja tunnesuhtee-
na lapseen, kykynä olla lasta kannattelevassa vuorovaikutuksessa ja taitona tunnistaa lapsen tarpeita ke-
hitystaso huomioiden, erottaa ne aikuisen omista tarpeista, lapsen iänmukaisen kehityksen ja taitojen 
edistämisenä sekä kykynä huolehtia ja ohjata lastaan. Kummankin vanhemman oman vanhemmuu-
den tuen lisäksi merkittävä työskentelyn kohde on yhteistyövanhemmuus, jolla tarkoitetaan mm. kas-
vatusnäkemysten ja –käytäntöjen yhteensovittamista sekä vanhempien välisen parisuhteen tai eron jäl-
keisen yhteistyösuhteen heijastumisen huomioimista tunnetasolla ja vuorovaikutusilmapiirinä lapseen 
sekä vanhemmuuteen.

Elämän aikana ihmissuhteista ja omasta sukuhistoriasta sisäistetyt mielikuvat ohjaavat aikuista 
hänen vanhemmuuden roolissaan. Vanhemmuuteen vaikuttaa myös vanhemman aikuisuuden hyvin-
vointi (työllisyys, raha-asiat, terveys, mielenterveys jne). 

Vanhemmuuden tukeen sisältyy ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi psykoedukaation keinoin, mut-
ta myös terapeuttista työskentelyä  esimerkiksi vanhemman omasta perhehistoriasta  tai vanhempien 
parisuhteen ristiriidoista kumpuavien haasteiden tai perhesysteemiin liittyvien esteiden voittamiseksi. 
Työskentelyssä autetaan vanhempia yhdessä ja erikseen jäsentämään erilaisin keinoin tilannettaan, tun-
teitaan, mielikuviaan, reagointi- ja vuorovaikutustapojaan sekä löytämään uusia näkökulmia ja uuden-
laisia toimintamalleja vanhemmuuteensa.

Käytännössä vanhemmuuden tuki voi olla esimerkiksi:
• Vanhemman omien voimavarojen kartoittamista ja vahvistamista, vanhempien yhteistyön vahvista-

mista
• Lapsen ja vanhemman välisen kiintymyssuhteen vahvistamista
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• Lähiverkoston kuormitustekijöiden kartoittamista sekä tuen aktivointia tai palvelujen järjestämistä 
perheen tueksi

• Vanhempien erilaisten perhetaustojen tarkastelua, jolloin vanhempi tulee tietoisemmaksi lapsen hä-
nessä herättämistä tunteista ja niiden vaikutuksesta omaan toimintaansa

• Vanhemmuuden vakauttamista ja vanhemman toimintakyvyn vahvistamista, kun nykyiset tai aiem-
mat traumaattiset kokemukset heikentävät vanhemmuutta

• Psykoedukaatiota lapsen tai nuoren kehityksestä ja käyttäytymisestä  kuten esimerkiksi tyypillisestä 
reagoinnista erilaisissa kriisi- ja poikkeustilanteissa tai vaikkapa tiedon tarjoamista neuropsykiatri-
sista ongelmista ja vanhempien opastamista tarkoituksenmukaiseen arjen muokkaukseen (struktu-
rointi, ennakointi ym)

• Uusien toimintatapojen ja kasvatuskeinojen löytämistä ja harjoittelua arjen tilanteissa
• Ammatillisesti ohjatun vertaisryhmän tukea (esimerkiksi neuropsykiatrisia piirteitä omaavien las-

ten vanhempien ryhmät)
• Palveluihin ohjaamista ja yhteistyötä aikuisuuden haasteiden (mm. työllisyys, toimeentulo, terveys) 

osalta

Tuki vauvaperheille

Kasvatus- ja perheneuvonnan vauvaperhetyössä painottuu vauvan ja vanhemman varhaisen vuorovai-
kutussuhteen tukeminen tilanteissa, joissa siihen kohdistuu riskitekijöitä, kuten esimerkiksi vanhem-
man mielenterveyspulma. Kasvatus- ja perheneuvonnan vauvaperhetyössä mahdollistuvat varhainen 
tuki ja matalan kynnyksen palvelut.

Vauvaperhetyössä ennaltaehkäistään mahdollisia vuorovaikutussuhteen häiriöitä, tuetaan vanhem-
muutta ja vanhemmuuden yhteistyösuhdetta sekä vauvan suotuisaa psyykkistä ja kognitiivista kehitys-
tä. Työskentely kohdistuu vanhemman ja vauvan vuorovaikutuksen esteisiin, vanhemman mielikuviin, 
vuorovaikutuskäyttäytymiseen, vauvan taitoihin sekä vanhempien yhteistyöhön ja perheenjäsenten vä-
liseen vuorovaikutukseen.

Varhaisen vuorovaikutussuhteen tukeminen/hoitaminen edellyttää psykoterapeuttista osaamista 
ja monialaista yhteistyötä. Tyypillisiä yhteistyökumppaneita ovat mm. neuvola, perheiden sosiaalipal-
velut (perhetyö, kotipalvelu), lastensuojelu, aikuissosiaalityö, pikkulapsipsykiatria, aikuisten mielenter-
veyspalvelut ja päihdetyö.

3.2 Tuki lapsen kehitykseen

Kasvatus- ja perheneuvonnassa katsotaan lapsen kokonaiskehityksen (sosioemotionaalinen, kognitii-
vinen, fyysinen) tapahtuvan ihmissuhteiden kontekstissä. Kehitys etenee ajassa  lapsen ja ympäristön 
välisessä vuorovaikutusprosessissa, johon vaikuttavat lapsen ominaisuudet, perheen ja vanhempien 
elämänhistoria, nykyhetken haasteet ja voimavarat sekä lapsen suhde vertaisiinsa ja asema vertais-
ryhmässään. Tärkeää on se, miten lapsi saa haastavaan tilanteeseensa tukea varhaiskasvatuksessa ja 
koulussa järjestetyistä tukitoimista. Lapsen kehityksen tukeminen perustuu tutkittuun tietoon lapsen 
normaalista kehityksestä ja kehityksellisistä tarpeista sekä tietoon perheen elämänkaareen liittyvistä 
kehitysvaiheista ja erilaisista perhe-elämän ilmiöistä. 

 Kehityksen etenemisessä suotuisalla tavalla voi olla tilapäisiä tai pitkäkestoisia lapsesta itsestä, 
perheestä, sisarussuhteista, vanhemman psyykkisestä voinnista, vertaissuhteista tai kasvuympäristöis-
tä nousevia esteitä. Kasvuympäristön osalta tärkeitä kehitykseen vaikuttavia haitallisia olosuhteita ovat 
esimerkiksi perheväkivalta, lapsiperheköyhyys, vihamieliset sisarussuhteet, ylisukupolviset ihmissuh-
teiden ongelmat kuten negatiivinen vuorovaikutus- ja tunnesuhde lapsen ja huoltapitävän vanhemman 
välillä, katkokset ihmissuhteissa ja katkosten toistuvuus sekä tärkeiden ihmissuhteiden menetys. Ver-
taissuhteissa lapsen kehityksen kannalta haitallista on kiusatuksi ja vertaisverkoston ulkopuolelle jou-
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tuminen.  Kasvatus- ja perheneuvonnassa lapsen kehitystä edistetään tunnistamalla nämä esteet ja vai-
kuttamalla niihin erilaisten työskenteltymuotojen kautta.

 Työskentely voi olla ohjausta, neuvontaa, vanhemmuuden tai koko perheen tukemista perhetera-
peuttisin keinoin, lapsen yksilöllisten voimavarojen vahvistamista yksilökäynnein sekä ryhmäinterven-
tioin tai asiantuntija avun antamista lapsen kasvu- ja kehitysympäristöön. Myönteiset ja kannustavat, 
lapsen tunteita säätelevät ja kehitystä eteenpäin vievät ihmissuhteet nähdään kasvatus- ja perheneuvon-
tatyön keskiössä. Kasvatus- ja perheneuvonnassa edistetään lapsen kehitystä ihmissuhteita parantamal-
la, auttamalla kasvuympäristöjä asettamaan  ikätasoisia ja lapsen kykyihin nähden mahdollisia tavoit-
teita sekä tarjoamalla lapsen yksilöllisesti tarvitsemaa tukea niiden saavuttamisessa.  

Lapsen kehityksen edistäminen voi edellyttää lapsen psykologisen tutkimuksen toteuttamista. 
Kasvatus- ja perheneuvonnan tutkimusprosessiin liittyy lapsen kehitysanamneesi ja kasvuympäris-
tön selvittäminen, joihin sisältyy myös kartoituksen tekeminen vanhempien omasta kehityshistoriasta, 
ajankohtaisista haasteista ja voimavaroista sekä perheessä ilmenevistä vuorovaikutusilmiöistä sekä van-
hempien psyykkisestä voinnista ja tuen tarpeesta.

Yksilöllistä tukea lapsen kehitykseen annetaan silloin, kun lapsi tarvitsee apua ihmissuhteissa ta-
pahtuneiden muutosten käsittelyyn, järkyttäviin elämäntapahtumiin tai hankalan tilanteen purkami-
seen. Lapsi voi tarvita peiliä oman minuutensa tarkasteluun, mikäli kehitysympäristö on luonut hänel-
le kehitystä haittaavia uskomuksia omista kyvyistä ja mahdollisuuksistaan toimia itselleen suotuisalla 
tavalla. Tässä lähestytään psykoterapian rajapintaa ja on harkittava, milloin lapsi on kasvatus- ja per-
heneuvonnan palveluihin nähden intensiivisemmän ja pitkäkestoisemman yksilöllisen tuen tarpeessa. 
Lapsen yksilöllinen työskentely nivotaan vanhempien kanssa tehtävään työhön siten, että kasvatus- ja 
perheneuvontatyössä molempiin vaikutetaan yhtä aikaa.

Lapsen kehitystä tuetaan myös muuta kehitysympäristöä vahvistamalla asiantuntija-avun puitteis-
sa. Tämä voi olla konsultaatiota, lapsen tarvitsemien tukitoimien suunnittelemista  tai niiden suositte-
lemista.   

Kasvatus- ja perheneuvonnan kaikilla palveluilla tuetaan pohjimmiltaan lapsen kasvua ja kehitys-
tä, vaikka se tapahtuisikin vanhemmuuden tukemisen, pari- ja perhesuhteiden tukemisen tai asian-
tuntija-avun antamisen kautta. Täten lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen kietoutuu tiivisti koko 
kasvatus- ja perheneuvontapalveluiden kokonaisuuteen. Työn kohdentuminen ainoastaan lapsen yk-
silölliseen tukeen, ei ole kasvastus- ja perheuvonnan mukaista lapsen kasvun ja kehityksen tukemista, 
vaan siinä kohdin liuutaan kohti perustason terveydenhuollollisen mielenterveyspalvelun viitekehystä.

3.3 Tuki pari- ja perhesuhteissa

Kasvatus- ja perheneuvonnan parisuhdetuella ja pariterapialla vahvistetaan lapsiperheen vanhempien 
välistä parisuhdetta niin, että se tukee toimivaa vanhemmuutta ja edistää lapsen ja koko perheen hy-
vinvointia. Riittävän varhainen tuki parisuhteen vuorovaikutukselle parantaa koko perheen vuorovai-
kutussuhteita ja antaa vanhemmille keinoja ratkaista ristiriitatilanteita. Se voi myös estää parisuhteen 
purkautumisen tai toimia vanhempien tukena eropäätöstä tehdessä siten, että eron jälkeinen yhteistyö-
vanhemmuus on mahdollista.  

Parisuhdekriisien hoidossa tavoitteena on rauhoittaa parin ja koko perheen tilannetta, tukea mo-
lempia puolisoita käymään läpi kriisiä ja tukea vanhempia pitämään yllä lapselle/lapsille turvallista ar-
kea. Erokriisin keskellä tarvitaan usein tiivistä yhteistyötä perheoikeudellisten  palveluiden sekä erilais-
ten aikuispalveluiden kanssa. 

Parisuhdetuki on lapsen kannalta merkityksellistä myös uusperheessä. Eron jälkeen solmituilla pa-
risuhteilla on suurempi riski päätyä eroon kuin ydinperheen parisuhteissa. Lisäksi uusperheissä vuo-
rovaikutusverkostot ovat usein ydinperhettä monimutkaisempia. Lapsen vanhemman ja hänen uu-
den kumppaninsa suhdetta vahvistetaan tukemaan vanhemmuutta ja lapsen mahdollisuuksia rakentaa 
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merkityksellisiä tunnesuhteita uusperheen uusiin jäseniin sekä ylläpitämään aiempia kiintymyssuhtei-
ta. Mahdollisia rakenteellisia esteitä uusperheiden biologisten, psykologisten ja sosiaalisten vanhempi-
en kanssa työskentelylle tulisi perheneuvontatyössä aktiivisesti poistaa.  

Perhesuhteiden tuella  tarkoitetaan perheenjäsenten välisen toimivan vuorovaikutuksen ja keski-
näisen ymmärryksen lisääntymistä, kommunikoinnin parantumista ja perhesysteemin myönteisen il-
mapiirin ja voimavarojen löytymistä. Työskentelyllä pyritään siihen, että vanhemmat tulevat tietoisem-
miksi oman toimintansa vaikutuksesta perheenjäsenten välisiin suhteisiin ja perheen tunneilmapiiriin 
ja löytävät uusia tapoja toimia haastavissakin tilanteissa. Oleellista on myös ymmärtää perhesysteemin 
reagointia erilaisiin perheen muutos- ja kriisitilanteisiin ja tukea perheterapeuttisin välinein koko per-
hesysteemiä näissä tilanteissa.  

Osa perhesuhteiden tukemisesta toteutuu perhettä kohdanneen kriisitilanteen aikana tai sen jäl-
keen. Kasvatus- ja perheneuvonnan tuki yllättävissä kriisitilanteessa on luonteeltaan akuutin shokki-
vaiheen jälkeistä psykososiaalista tukea, jolla pyritään vähentämään traumatisoitumista sekä tukemaan 
vanhemmuuden ja perheen toimintakyvyn palautumista. Päähuomio on perhettä ja lasta kannattele-
van vanhemmuuden vahvistamisessa. Akuuteissa kriisitilanteissa tarvittava päivystysluonteinen kriisi-
työ ei kuulu kasvatus- ja perheneuvonnan perustehtävään, vaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen vastuulle.

Perheen kehityskaareen kuuluu myös mm. lapsen kehitysvaiheista kumpuavia murrosvaiheita, joi-
den myötä mm. tunnesuhteiden ilmaisua, kommunikointia, perheen pelisääntöjä ja totuttuja tapoja 
joudutaan jäsentämään uudelleen. Tällaisia murrosvaiheita ovat esimerkiksi:
• perheeksi asettautuminen – kts. myös vauvaperhetyö 3.1 s. 15
• pikkulapsiperheen kuormittavassa arjessa selviäminen
• lasten itsenäistyminen kouluun siirryttäessä, kaverisuhteiden vahvistuminen ja koulunkäynnin tu-

keminen
• murrosiän tuomat haasteet 
• lasten irrottautuminen kotoa
Murrosvaiheita syntyy myös lapsen ikään katsomattomista muista suunnitelluista tai yllättävistä syis-
tä, kuten esimerkiksi:
• perheen hajoaminen
• uusperheeksi asettautuminen
• perheen muuttaminen ja asettautuminen uuteen elinympäristöön/ uuteen maahan
• perheenjäsenen vakava sairastuminen, vammautuminen, kuolema
• suuret muutoksen perheen taloudellisessa toimeentulossa ja vanhempien työllisyydessä
• Erilaiset perheet: adoptioperheet, sateenkaariperheet, sijaisperheet – Sijoitetut lapset – sijaisperhe, 

biologinen perhe – lastensuojelun tukitiimi

3.4  Asiantuntija-apu 

Hanne Kalmari, johtava asiantuntija, THL

Kasvatus- ja perheneuvonnan tehtävänä on asiantuntija-avun antaminen muille lasten ja perheiden 
kanssa työskenteleville työntekijöille.
Asiantuntijatyön muotoja voivat olla
• työnohjaus
• konsultaatio
• koulutukset 
• asiantuntijatyöryhmiin osallistuminen.
Keskeisesti asiantuntijuusalueet ovat lasten kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen ja perhe-elämän 
ihmissuhteisiin ja vuorovaikutukseen liittyvät kysymykset. Asiantuntijatyön tavoitteena on tukea työn-
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tekijöitä omassa työssään esille tulleiden haasteiden kohtaamisessa lapsiperheiden palveluissa sosiaali- 
ja terveystoimessa, varhaiskasvatuksessa sekä osin koulujen oppilashuollollisessa työssä. 

Konsultatiivinen työ on keskiössä asiantuntijatyössä kasvatus- ja perheneuvonnan työskentelyssä. 
Tällöin sen avulla tuetaan lähialojen työntekijöitä tarjoamaan asiakkaille oman työnsä kautta varhaisem-
paa tukea perheille ilman ohjausta muihin palveluihin tai tarvittaessa ohjaamaan tarkoituksenmukaisiin 
palveluihin perhekeskusten palveluverkostossa. Yhteistyötahojen työntekijöille ja perheille on hyödyk-
si perheneuvolatyössä syntyneen ymmärryksen vieminen lapsen arkiympäristöön, jossa voidaan yhdessä 
työntekijöiden kanssa etsiä työkäytäntöjä lapsen erityistarpeiden tueksi. Perhekeskustoiminnassa konsul-
tatiivinen työ tulee hyvin käyttöön ja uudelleen määrittymään alueellisten tarpeiden pohjalta.

Perheasioiden sovittelu osana perheneuvoloiden palveluita

Perheasioiden sovittelusta säädetään avioliittolaissa (234/1929, 20§-23§) ja kunnan velvoitteesta järjes-
tää sitä osana sosiaalipalveluiden kokonaisuutta sosiaalihuoltolaissa (14§). Perheasioiden sovittelu on 
perheoikeudellinen palvelu ts. kuuluu sosiaalihuollon palveluluokituksessa perheoikeudellisten palve-
luiden palvelutehtävään.

Perheasioiden sovittelun järjestämisestä kunnassa huolehtii sosiaalilautakunta. Sovittelua voivat 
kunnan omien toimijoiden lisäksi antaa ne yhteisöt, yhtymät ja säätiöt sekä henkilöt, jotka ovat saaneet 
aluehallintoviraston luvan tähän toimintaan. Laissa todetaan sovittelijana voivan toimia henkilön, jol-
la on perehtyneisyyttä lastensuojelusta, perheneuvontatyöstä tai perheoikeudesta ja jolla on aikaisem-
man kokemuksen sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella riittävät edellytykset toimia so-
vittelijana.

Perheasioiden sovittelu on tarkoitettu lapsiperheille, joissa
• vanhemmat harkitsevat eroa tai ovat päättäneet erota 
• vanhemmat ovat päätyneet eroon ja perhe kaipaa tukea arjen järjestymiseen sekä uuteen elämän-

tilanteeseen sopeutumiseen
• tarvitaan tukea yhteistyövanhemmuuden rakentamiseen
• tarvitaan tukea lasten asioista sopimiseen eron jälkeen 
• vanhemmilla on erimielisyyttä aiemmin tehdyistä sopimuksista

Perheasioiden sovittelun pyrkimyksenä on ratkaista neuvotteluteitse perheessä olevat ristiriidat 
kaikkien osapuolten näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla ja erityisenä tavoitteena on turva-
ta lasten asema ja edut, mikäli vanhemmat päättävät erota. Parhaimmillaan perheasioiden sovittelu on 
ennaltaehkäisevää lasten mielenterveystyötä. Vanhempien tukeminen sovinnolliseen eroon vähentää 
myös oikeudellisia riitaprosesseja ja lievittää perheenjäsenten psyykkistä kuormitusta ja sopeutumis-
ta uuteen elämäntilanteeseen.

Perheasioiden sovittelun tuottamistavat ovat hyvin erilaiset valtakunnallisesti.  Monilla paikka-
kunnilla on sovittu, että avioliittolain mukaisesta perheasioiden sovittelusta vastaa perheneuvola. Kun 
perheasioiden sovittelua toteutetaan perheneuvolan yhteydessä, voidaan hyödyntää työntekijöiden pa-
risuhteeseen, perhe-elämään ja lapsen kehitykselliseen tilanteeseen / lapsen näkökulmaan liittyvää asi-
antuntemusta. On kuitenkin tärkeä huomata, ettei perheasioiden sovittelu ole osa kasvatus- ja perhe-
neuvontaa, vaan sitä ohjaa oma lainsäädäntönsä ja työssä edellytetään sovitteluosaamista. Perheasioiden 
sovittelun tulee olla yhdessä vanhempien kanssa määritettyä työskentelyä, joka on erotettava kasvatus- 
ja perheneuvonnasta. Koska työskentely on erityiseen luottamuksellisuuteen perustuvaa, tulee doku-
mentoinnissa huomioida, että asiakirjamerkintöjä perheasioiden sovittelun sisällöstä ei tule tehdä. 

Asiantuntija-avusteiseen ns. Follo-sovitteluun saattaa osallistua asiantuntija-avustajina kasvatus- 
ja perheneuvonnan työntekijöitä, mutta kyseinen työ on käräjäoikeuden toimintaa, ei sosiaalihuolto-
lain mukaista kasvatus- ja perheneuvontaa. 
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4 Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluprosessi 

Hanne Kalmari, johtava asiantuntija, THL

Kasvatus- ja perheneuvonta on matalan kynnyksen kohdennettu sosiaalipalvelu, johon asiakkaat ha-
keutuvat joko oma-aloitteisesti tai yhteistyötahon ohjaamana. 

Kasvatus- ja perheneuvontaan hakeutuvien ja ohjautuvien asiakkaiden asiakkuus kiinnittyy lapsi-
perheiden palvelukokonaisuuteen (palvelutehtävä), jossa heille palvelutarpeen arvioinnin ja asiakkuu-
den suunnittelun jälkeen päätökseen perustuen tarjotaan kasvatus- ja perheneuvonnan palvelua. Osalle 
asiakkaista tarjotaan samanaikaisesti myös muita palveluita, osalle ainoastaan kasvatus- ja perheneu-
vontaa. Tiedonhallinnan näkökulmasta kasvatus- ja perheneuvonnan palveluprosessia on käsitelty yk-
sityiskohtaisemmin luvussa 5. Tiedonhallinta kasvatus- ja perheneuvonnassa.

Kasvatus- ja perheneuvontapalvelua annettaessa asiakkuus voi olla lapsen tai vanhemman nimissä. 
Asiakkuus voi myös olla useammalla saman perheen perheenjäsenellä samanaikaisesti, mutta asiakkaa-
na on kuitenkin aina yksilö, ei perhe. Lapsen asiakkuus edellyttää hänen huoltajansa/huoltajiensa hy-
väksyntää ja pääsääntöisesti vanhempien sitoutumista työskentelyyn. Kasvatus- ja perheneuvonnassa 
työskennellään lähtökohtaisesti koko perheen kanssa, vaikka sosiaalihuollon asiakkuus kirjataan vain 
jollekin/joillekin perheenjäsenelle. 

Monilla paikkakunnilla on kasvatus- ja perheneuvontapalvelun yläikärajaksi lasten osalta määritelty 13 
vuotta. Rajaus ei perustu lakiin, sillä sosiaalihuoltolaki ei määrittele asiakasikärajaa kasvatus- ja perheneu-
vontaan. Sosiaalihuoltolaissa katsotaan lapsiksi määritelmän mukaisesti kaikki alle 18-vuotiaat ja nuoriksi 
18 - 24-vuotiaat henkilöt (Shl 1301/2014, 3 §). Sosiaalihuoltolain soveltamisoppaassa kehotetaan kasvatus- 
ja perheneuvonnassa kiinnittämään erityistä huomiota murrosikäisten lasten ja heidän vanhempiensa tu-
en tarpeeseen. (Sosiaalihuoltolain soveltamisopas, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:5, s. 78).

Tiedonhallinnan ja sosiaalihuollon palveluprosessin näkökulmasta kasvatus- ja perheneuvonta on 
lapsiperheiden palvelutehtävään kuuluva yksi sosiaalipalvelu, kuten myös esimerkiksi lapsiperheiden 
kotipalvelu ja perhetyö. 

Asiakkuus liittyy palvelutehtäväkokonaisuuteen, ei niinkään yksittäiseen palveluun. Asiakkaan ti-
lanne ja palvelutarve arvioidaan kokonaisuudessaan. Arvioinnin perusteella tehdään ratkaisu oma-
työntekijästä/vastuusosiaalityöntekijästä (erityisen tuen tarpeessa oleva lapset) sekä mahdollinen asia-
kassuunnitelma ja päätökset tarvittavista palveluista koko palvelutehtävän osalta.  Kokonaisuuden 
arviointi, suunnittelu ja seuraaminen voi hyvinkin tapahtua perheneuvolaorganisaatiossa työskentele-
vän ammattilaisen toimesta, jolloin asiakkuutta tarkastellaan samaan aikaan sekä laajemmassa kokonai-
suudessa että toteutettavan kasvatus- ja perheneuvonnan työskentelyjakson osalta. Tähän laajempaan 
kokonaisuuteen kuuluvat sosiaalihuollon palveluiden lisäksi terveydenhuollon palvelut sekä varhais-
kasvatuksen/perusopetuksen tukitoimet, joilla lapsen suotuisaa kehitystä tuetaan. Tavoitteena on, et-
tä laaja kokonaisuus näyttäytyy asiakkaan kannalta tarkoituksenmukaisena ja mahdollisena toteuttaa. 

Palvelutehtäväkohtaisen sekä tarvittaessa muidenkin palvelutehtävien puolelle ulottuvan yhteis-
työn on tarkoitus vahvistaa palveluista muodostuvaa kokonaisuutta ja siten varhaisemman tuen vaikut-
tavuutta. Asiakkuuden kokonaiskuvan hahmottaminen on tärkeää asiakkuuden alussa, mutta myös sen 
edetessä, erityisesti suunnitelmien arvioinnin ja tarkistamisen yhteydessä.  

 

4.1 Asiakkuuden alkaminen

Sosiaalihuoltolain mukaan asia voi tulla vireille hakemuksella, ilmoituksella tai yhteydenotolla sosiaali-
huollon tuen tarpeen arvioimiseksi. Sosiaalihuollon asiakkuus päättyy, kun sosiaalihuollon asiakkuus-
asiakirjaan merkitään, ettei sosiaalihuollon järjestämiselle ole perustetta (Shl 1301/2014, 34 ja 36 §).
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Yhteydenottotavat ja ajanvarauskäytännöt vaihtelevat jonkin verran valtakunnallisesti, mutta 
useimmiten ensimmäinen yhteydenotto tapahtuu puhelinsoitolla tai sähköisellä yhteydenotolla kas-
vatus- ja perheneuvontaa tuottavan perheneuvolan ajanvaraukseen tai sosiaali- ja terveydenhuollon 
perhepalveluiden yhteiseen ajanvaraukseen. Asia tulee vireille kun yhteydenotto kirjataan asiakastie-
tojärjestelmään hakemuksena, yhteydenottona tai ilmoituksena (vireilletulo), joka tietojärjestelmässä 
hyväksytään, hylätään tai ohjataan oikeaan palveluprosessiin (vireilletulokäsittely). Ajanvarauspuheli-
meen tai sähköiseen yhteydenottoon vastaavat asiakastyön ammattilaiset, mistä johtuen jo ensikontakti 
tarjoaa asiakkaalle usein vähintäänkin ohjausta ja neuvontaa, mutta toimii myös arviointina.

Vireilletulokäsittelystä asia etenee pääsääntöisesti palvelutarpeen arvioinnin ja asiakkuuden suun-
nittelun kautta palvelun toteuttamiseen. Kiireellisen tuen tarpeessa olevia asiakkaita (kriisitilanteet) 
varten ovat perheneuvolat organisoineet erilaisia nopeutetun palvelun piiriin pääsemisen väyliä, jos-
kaan päivystysluonteista palvelua ei perheneuvoloissa ole tarjolla. Asiakkuuden suunnittelu ohitetaan 
myös siinä tapauksessa, että asiakassuunnitelman laatiminen on ilmeisen tarpeetonta, esimerkiksi sik-
si, että kyse on yksittäisestä ja tilapäisestä tuen tarpeesta. 

4.2 Palvelutarpeen arviointi

Keskeistä sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien ja tarpeen mukaisten palvelujen  toteutumisen kannal-
ta ovat sosiaalihuoltolain 36, 37 ja 38 §:n säännökset palvelutarpeen arvioinnista, arvioinnin sisällöstä 
sekä palvelujen järjestämisestä arvioinnin mukaisesti. Laki edellyttää, että asiakas ja tarvittaessa hänen 
omaisensa ja läheisensä ovat mukana arvioinnin ja asiakassuunnitelman tekemisessä. 

Uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti myös kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkailla on oikeus saa-
da palvelutarpeensa arvioiduksi. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä arvioidaan kokonaisvaltaisesti 
myös mahdollinen muu sosiaalipalvelujen tarve. Palvelutarpeen arvioinnista vastaa palvelutarpeen ar-
vioimisen kannalta tarkoituksenmukainen sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 
3 §:ssä tarkoitettu sosiaalihuollon ammattihenkilö, jollei muualla laissa toisin säädetä. Kasvatus- ja per-
heneuvonnassa myös psykologi voi arvioida, mitä lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämättö-
miä kasvatus- ja perheneuvonnan palveluita lapsi tarvitsee (Sosiaalihuoltolain soveltamisopas, Sosiaa-
li- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:5). Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja muiden erityistä tukea 
tarvitsevien henkilöiden palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaa virkasuhteessa oleva sosiaali-
työntekijä. (22.4.2016/292) 

Sosiaalihuoltolain 41 § nostaa esille monialaisen yhteistyön tärkeyden niin palvelutarpeen arvioin-
nissa kuin palvelun toteuttamisessakin. Pykälä toteaa, että palvelutarpeen arvioimiseksi, päätösten te-
kemiseksi ja sosiaalihuollon toteuttamiseksi toimenpiteestä vastaavan sosiaalihuollon viranomaisen on 
huolehdittava siitä, että käytettävissä on henkilön yksilöllisiin tarpeisiin nähden riittävästi asiantunte-
musta ja osaamista. Jos henkilön tarpeiden arviointi ja niihin vastaaminen edellyttävät sosiaalitoimen 
tai muiden viranomaisten palveluja tai tukitoimia, on näiden tahojen osallistuttava toimenpiteestä vas-
taavan työntekijän pyynnöstä henkilön palvelutarpeen arvioinnin tekemiseen ja asiakassuunnitelman 
laatimiseen. Lisäksi pykälässä todetaan, että sosiaalihuoltoa toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa siten, että sosiaalihuollon ja tarvittaessa muiden hallinnonalojen palvelut muodostavat asiak-
kaan edun mukaisen kokonaisuuden. 

Sosiaalihuoltolaissa säädetään myös, että palvelutarpeen arviointia on täydennettävä asiakkaalle 
laadittavalla asiakassuunnitelmalla tai muulla vastaavalla suunnitelmalla, ellei suunnitelman laatimi-
nen ole ilmeisen tarpeetonta. Suunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä, yhdessä asiak-
kaan kanssa.

Lain mukaan arviointi tulee tehdä asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa (Shl 
1301/2014 36 §). Palvelutarpeen arvioinnin laajuuden sekä toteutustavan suhteen on kasvatus- ja per-
heneuvonnassa valtakunnallisesti tarkasteltuna tällä hetkellä paljon vaihtelua ja siihen toivottaisiin ken-

https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2015/20150817
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2015/20150817
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tällä tarkempaa ohjeistusta. Käytännössä kasvatus- ja perheneuvontapalvelua on myönnetty kaikille, 
jotka sitä hakevat. Ainoastaan niissä tapauksissa, joissa asiakkaan tuen tarpeiden nähdään tulevan pa-
remmin kohdatuksi jonkin muun palvelun kautta, asiakas ohjataan tämän tarpeisiin paremmin vastaa-
van palvelun piiriin. 

Toisaalta kasvatus- ja perheneuvontakentällä jaetaan laajasti myös näkemys, että palvelutarpeen 
arviointi rakentuu osaksi työskentelyn alkuvaihetta ollen samanaikaisesti sekä arviointia että asiakkaal-
le jo annettavaa kasvatus- ja perheneuvontapalvelua. Vähimmillään palvelutarpeen arviointi toteute-
taan asiakkaan kanssa käydyn ajanvarauspuhelun yhteydessä, kun taas laajimmillaan kyse on laajasta ja 
kokonaisvaltaisesta monitoimijaisessa yhteistyössä toteutetusta kasvatus- ja perheneuvonnan sekä mui-
den sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarpeen arvioinnista. 

4.3 Päätös palvelun myöntämisestä

Sosiaalipalvelujen myöntämistä koskevan hallintopäätöksen tekemisestä ja päätökseen perustuvasta oi-
keudesta palveluihin säädetään sosiaalihuoltolain 45 §:ssä. Kiireellisessä tapauksessa sosiaalipalvelut on 
järjestettävä viipymättä ja muissa tapauksissa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta.

Aivan kuten palvelutarpeen arvioinnin toteutuksen suhteen, on myös kasvatus- ja perheneuvonta-
palvelun myöntämistä koskevien hallintopäätösten osalta tilanne tällä hetkellä hyvin kirjava valtakun-
nallisesti tarkasteltuna. Osassa kuntia hallintopäätös tehdään ja lähetetään tiedoksi asiakkaalle, kun taas 
osa kunnista tekee päätöksen teknisesti asiakastietojärjestelmässä, mutta siitä ei lähde tiedonantoa asi-
akkaalle. Osassa kuntia päätöstä ei tehdä lainkaan. 

Päätöksen tekemisen esteeksi ovat joissain kunnissa muodostuneet käytössä olevat tietojärjestel-
mät, jotka eivät syystä tai toisesta mahdollista päätöksen tekemistä sosiaalipalveluiden myöntämisestä. 
Joissain tapauksissa päätöksen tekemisen on koettu olevan ristiriidassa kasvatus- ja perheneuvonnan 
luonteen matalan kynnyksen varhaisen tuen palveluna kanssa. Erityisesti, mikäli asiakkaan palvelutar-
ve rajoittuu lyhytkestoiseen kasvatus- ja perheneuvontapalveluun, tuntuu hallinnollisen päätöksen te-
keminen palvelun myöntämisestä ja erityisesti sen lähettäminen tiedoksi asiakkaalle byrokraattiselta tai 
jopa turhalta toimenpiteeltä. Valituskelpoisen hallintopäätöksen tekeminen ja tiedottaminen asiakkaal-
le tuntuisi kenties tarkoituksenmukaisemmalta, mikäli kasvatus- ja perheneuvonnassa tehtäisiin myös 
kielteisiä päätöksiä. Käytännössä kaikki palvelun piiriin hakeutuvat myös saavat kasvatus- ja perheneu-
vontaa ellei sitten jo heti ajanvarauksen yhteydessä ilmene, että joku muu palvelu vastaa asiakkaan tar-
peisiin paremmin. Tällöin ohjaus toisen palvelun piiriin tapahtuu kuitenkin aina yhteisymmärryksessä 
asiakkaan kanssa, eikä tarvetta kielteisen hallintopäätöksen tekemiselle ole valitusoikeuden syntymi-
seksi. Kasvatus- ja perheneuvonnan laajaan saatavuuteen ja kielteisten palvelupäätösten puuttumiseen 
liittyen on esitetty myös perusteltua kritiikkiä, jossa on todettu, että esimerkiksi kasvatus- ja perheneu-
vonnan saatavuuden rajaamisen koskemaan vain alle 13-vuotiaita lapsia perheineen voi nähdä laaja-
alaisena tiettyjä ikäryhmiä koskevana kielteisenä päätöksenä. 

Vaikka hallintopäätöksia kasvatus- ja perheneuvonnan myöntämisestä ei tällä hetkellä tehdä katta-
vasti lain edellyttämällä tavalla, on yleisenä kehityskulkuna kuitenkin selvästi nähtävissä päätösten teon 
yleistyminen kasvatus- ja perheneuvonnassa sosiaalipalvelun lakisääteisen prosessin mukaisesti . Tie-
donhallinnan käytäntöjen, kuten myös tietojärjestelmien yhdenmukaistuminen sote-uudistuksen myö-
tä tulee varmasti osaltaan vauhdittamaan tätä kehityskulkua.

Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluprosessin kehittäminen vastaamaan aiempaa paremmin oh-
jaavaa lainsäädäntöä on herättänyt huolen palvelun käynnistymisen monimutkaistumisesta. Perintei-
nen käytäntö, jossa asiakas on tullut perheneuvolan asiakkaaksi ajanvarauspuhelun seurauksena ilman, 
että asiakkuuden vireilletulo olisi käynnistänyt varsinaista palvelutarpeen arviointiprosessia saati, että 
palvelun myöntämisestä olisi tehty hallinnollista päätöstä, on tuntunut asiakkaan näkökulmasta helpol-
ta ja asiakaslähtöiseltä toimintatavalta. Myös se, että monien perheneuvoloiden asiakastyön sisällöissä 
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ovat sekoittuneet sosiaalihuoltolain mukainen kasvatus- ja perheneuvonta sekä perusterveydenhuol-
lon lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut, on asiakkaan näkökulmasta voinut olla vaivatonta, koska 
asiakas on saanut palvelun yhdellä yhteydenotolla ja samassa toimipisteessä, osoittautuipa palvelutarve 
kohdentuvan sosiaali- tai terveydenhuollon mielenterveyspalveluun. Toki asiakkaalla ei ole tässä ase-
telmassa voinut olla selkeää käsitystä siitä, minkä palvelun piirissä hän on ollut, mutta usein sillä ei ole 
asiakkaille kovin suurta merkitystä, kunhan vain tuen tarpeeseen on vastattu. Asiakaslähtöisyyden säi-
lyttäminen silloinkin, kun selkiytetään ja jäsennetään palveluita ja esimerkiksi niitä koskevaa tiedon-
hallintaa, on ensiarvoisen tärkeää. Siksi perheneuvoloiden tuottamia palveluita selkiytettäessä onkin 
syytä pysähtyä aina katsomaan asioita asiakkaan näkökulmasta hakien ratkaisuita, jotka jäsentävät pal-
veluita ja vahvistavat niiden lakiperusteisuutta, mutta säilyttäen siitä huolimatta maksimaalisen asia-
kaslähtöisyyden. 

4.4 Palveluprosessien seuranta ja työn vaikuttavuuden arviointi

Asiakkaiden oikeuksien toteutumisen ohella yhtenä lisähyötynä säännösten mukaisesta päätöksenteosta, 
asiakassuunnitelmista ja muusta sähköisestä dokumentaatiosta nähdään niiden myötä tietojärjestelmistä 
saatava tarkentuva tieto palvelukysynnästä, asiakasmääristä ja palveluiden toteutumisesta. Valtakunnal-
lisesti kattavien ja luotettavien kasvatus- ja perheneuvonnan tilastotietojen kerääminen on osoittautunut 
aiempina vuosikymmeninä hyvin vaikeaksi (ks. tarkemmin luku 5.8. Kasvatus- ja perheneuvonnan tilas-
tointi). Jatkossa velvoite siirtyä käyttämään Kanta-arkistoa tulee parantamaan luotettavan tilastotiedon 
saamista. Julkisen sosiaalihuollon organisaatioiden ja niiden lukuun palveluja antavien palveluntuottaji-
en on liityttävä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttäjiksi viimeistään 1.9.2024. THL on suunnit-
telemassa uuden sosiaalihuollon rekisteritiedonkeruun perustamista vuodesta 2023 alkaen, jossa tiedot 
kerätään ensisijaisesti Kanta-arkistosta. Suunnitelmaa Sosiaalihuollon seurantarekisteri Sosdatasta vii-
meistellään parhaillaan sote-toimijoilta saadun palautteen pohjalta. Sosiaalihuollon asiakkaista uuteen 
rekisteriin kerätään henkilötunnisteiset tiedot palvelutehtävittäin ja sosiaalipalveluittain. THL antoi asi-
asta sosiaalihuollon palvelujen järjestäjiä velvoittavan hallintopäätöksen vuonna 2021. Ensimmäisessä 
vaiheessa Sosdata-rekisteri sisältää tiedot kaikista sosiaalihuollon asiakkaista.

Tilastoinnin ohella olisi tarpeen kehittää myös kasvatus- ja perheneuvonnan vaikuttavuuden arvi-
ointia luoden siihen mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisesti yhdenmukaisia käytäntöjä sekä asia-
kastietojärjestelmiin integroituja mittareita. Tällä hetkellä ei kasvatus- ja perheneuvonnassa ole laa-
jemmassa käytössä arviointimittareita, kuten ei myöskään yhtenäisiä asiakastyytyväisyyskyselyitä. 
Alustavia kokemuksia on mm. Scott Millerin kehittämistä näyttöön perustuvista mittareista, joiden 
tavoitteena on tukea ja arvioida yhteistyösuhteen (allianssin) kehittymistä. Mittareita on kaksi, joista 
toinen, Session Rating Scale (SRS), keskittyy työskentelysuhteeseen ja toinen, Outcome Rating Scale 
(ORS), on puolestaan neljästä janasta koostuva mittari, jossa vastaaja merkitsee janalle kokemuksensa 
omasta voinnistaan, ihmissuhteista, sosiaalisesta toimintakyvystä ja elämäntyytyväisyydestä viimeisen 
viikon osalta. Vastaajan antama arvio omasta hyvinvoinnistaan voi saada arvon välillä 0–10. SRS-mitta-
rin avulla työntekijä voi ottaa työssään huomioon asiakkaan kokemuksen työskentelysuhteesta ja suun-
nata työskentelyä sen mukaisesti. Toisaalta hän voi huomioida asiakkaan oman hyvinvoinnin koke-
muksen (ORS). Mittareista on olemassa myös lasten ja nuorten versiot C-ORS ja C-SRS.

4.5 Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluprosessiin liittyvät erilliskysymykset

Ostopalvelut ja palveluseteleiden käyttö

Osa kasvatus- ja perheneuvontapalvelun sisällöstä tuotetaan ostopalveluna tai palveluseteleitä hyödyn-
täen. Tyypillisesti ostopalveluina hankittavat palvelut ovat sellaisia, joiden tuottaminen esimerkiksi ky-
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synnän määrästä, palvelun toteutustavasta, resurssien vähäisyydestä tai erityisosaamisen puutteesta 
johtuen ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista perheneuvolan omana toimintana. Erityisesti pie-
nemmillä paikkakunnilla on ostopalveluita joskus myös käytetty tilanteissa, joissa perheen on jäävi-
ys- tai tunnettuussyistä mahdotonta asioida luottamuksellisesti julkisella sektorilla. Järjestämisvastuun 
siirtyminen kunnilta hyvinvointialueille sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä saaattaa vai-
kuttaa tarpeeseen hankkia kasvatus- ja perheneuvontapalvelua ostopalveluina.

Ostopalveluina on hankittu esimerkiksi:
• nepsy-valmennusta
• parisuhdeterapiaa
• ryhmämuotoisia palveluita, kun ryhmien kokoaminen omana toimintana ei ole mahdollista
• spesifejä vanhemmuushoitoja kuten esimerkiksi vakauttamishoidot
• ruotsin-/englanninkielisiä palveluita
• tukipalveluita kuten esimerkiksi tulkkauspalveluita

Kasvatus- ja perheneuvonnan yhdyspinnat ja yhteistyöprosessit  
muiden palveluiden kanssa 

Kasvatus- ja perheneuvontaa toteutetaan itsessään moniammatillisesti, mutta usein se on luonteeltaan 
myös verkostomaista ja monitoimijaista nivoutuen osaksi koko perheen tuen kokonaissuunnitelmaa. 
Yhdyspintoja ja yhteistyöprosesseja syntyy näin ollen moniin muihin sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
veluihin sekä usein myös muille toimialoille, erityisesti sivistystoimen puolelle.

Jo pitkään on sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistyössä ollut yhtenä keskeisenä tavoitteena 
palveluiden integroiminen yhteen kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Systeeminen työote ja mo-
nitoimijainen yhteistyö tuottaa asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta, mutta myös usein tiedonhallinnan 
haasteita erityisesti silloin, kun työpari edustaa eri toimialoja. Kun perhettä autetaan työparityönä, jossa 
toinen työntekijöistä edustaa kasvatus- ja perheneuvontaa ja toinen vaikkapa kouluterveydenhuoltoa, 
joudutaan yhteinen työ yhteisen asiakkaan äärellä kirjaamaan kahteen eri tietojärjestelmään. Kuinka 
varmistetaan dokumentaation riittävä yhdenmukaisuus? Ja mistä palvelusta silloin lopulta on kyse vai 
yhtä aikaa kahdesta eri palvelusta kunkin osallistuvan ammattilaisen perustehtävän mukaisesti? Moni-
toimijaisen yhteistyön tiedonhallintaan kaivattaisiin kentällä tarkempaa ohjeistusta mutta myös yhteis-
tä tietoalustaa monitoimijaisen yhteistyön kirjaamiseen.

Monitoimijaisen yhteistyön tiedonhallinnan ongelmaan on etsitty ratkaisua mm. Lapsi- ja perhe-
palveluiden muutosohjelmassa (LAPE). Kehittämistyön tulokset ja esitykset jatkotoimenpiteiksi on ra-
portoitu kahdessa raportissa:
• Yksi lapsi, yhteinen suunnitelma : LAPE-hankkeeseen liittyvän moniammatillista tiedonhanllintaa 

kehittävän työryhmän raportti  Linkki raporttiin
• Yksi lapsi, yksi tilannekuva : Työryhmän raportti  Linkki raporttiin

Monialaiseen kirjaamiseen löytyy ohjeistusta myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaise-
massa raportissa Kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä.  Linkki raporttiin

Yhteisen, monitoimijaisen yhteistyön kirjaamiseen soveltuvan alustan lisäksi monitoimijainen yh-
teistyö vaatii myös toimintakulttuurista muutosta niin asiakastyössä kuin myös johtamisessa. Monitoi-
mijainen yhteistyö rakentuu yhteisen asiakkaan ja koko perheen ympärillä tehtäväksi kokonaisuuksia, 
systeemisiä ilmiöitä ja niiden vuorovaikutusta jäsentäväksi työksi. Johtamiseen monitoimijaisen yhteis-
työn lisääntyminen heijastuu mm. tarpeena siirtyä toiminnan seurannassa suoriteperusteisista mitta-
reista kohti työn vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden mittaamista.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80765
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161622
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/141043/Kirjaaminen%20monialaisessa%20yhteisty%c3%b6ss%c3%a4%20v1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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5 Tiedonhallinta kasvatus- ja perheneuvonnassa

Antero Lehmuskoski, erityisasiantuntija, THL

Asiakastietojen kirjaaminen on keskeinen ja kiinteä osa asiakkaan kanssa tehtävää asiakastyötä. Työn 
dokumentoinnilla voidaan parhaimmillaan tukea asiakkaan ymmärrystä omasta elämäntilanteestaan ja 
tuen tarpeistaan. Asiakastietojen hallinnalla varmistetaan niiden saatavuus ja hyödynnettävyys asiakas-
työn eri vaiheissa siellä, missä asiakas kohdataan ja hänen asiaansa käsitellään. Valtakunnallisten tieto-
järjestelmäpalvelujen (Kanta-palvelut) avulla asiakastiedot ovat saavutettavissa sekä niihin oikeutetuille 
ammattilaisille että asiakkaille itselleen ajasta ja paikasta riippumatta. Tämän luvun sisältö on pää-
osin koottu Kanta-palvelujen käsikirjasta sosiaalihuollon toimijoille. (https://yhteistyotilat.fi/wiki08/
display/JULSOSK) 

5.1 Tiedonhallintaa ohjaava lainsäädäntö

Sosiaalihuollon tiedonhallintaa koskevaa sääntelyä on sekä julkista hallintoa ja sen tiedonhallintaa kos-
kevissa säädöksissä, että sosiaalihuollon substanssilainsäädännössä. Keskeisin sosiaalihuollon asiakas-
tietojen hallintaa koskeva säädös on vuonna 2015 voimaan tullut laki sosiaalihuollon asiakasasiakir-
joista (254/2015), jossa säädetään muun muassa kirjaamisesta, asiakasasiakirjojen sisällöstä ja niiden 
tallentamisesta sosiaalihuollon henkilörekisteriin.

Asiakasasiakirjoista annetussa laissa asetetaan sosiaalihuollon henkilöstölle kirjaamisvelvoite. 
Vaikka dokumentointi on aina ollut tärkeä osa sosiaalihuollon järjestämistä ja toteuttamista, kattavaa 
laintasoista velvoitetta siihen ei ollut ennen asiakasasiakirjalain voimaantuloa. Lain 4 §:n mukaan sosi-
aalihuollon ammattihenkilöt ja muut asiakastyöhön osallistuva henkilöstö ovat velvollisia kirjaamaan 
sosiaalihuollon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen, seurannan ja valvonnan näkökulmasta tar-
peelliset ja riittävät tiedot. 

Kirjaamisvelvollisuus alkaa, kun palvelunantaja on saanut tiedon henkilön palveluntarpeesta tai 
ryhtynyt toteuttamaan sosiaalipalvelua. Kirjaamisvelvollisuus koskee sekä julkista että yksityistä sosi-
aalihuoltoa, niin järjestäjiä, tuottajia kuin toteuttajiakin. Asiakastiedot on kirjattava määrämuotoisina 
asiakasasiakirjoina. 

Asiakasasiakirjalain 5 §:n mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa tarkemmat määräykset 
sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen rakenteista ja asiakasasiakirjoihin merkittävistä tiedoista. Pykälän 
nojalla annettu Määräys sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen rakenteista ja asiakasasiakirjoihin merkit-
tävistä tiedoista velvoittaa tallentamaan asiakasasiakirjat käyttäen Sosmeta-palvelussa julkaistuja asia-
kirjarakenteita.

Myös esimerkiksi sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki, laki kehitysvammaisten erityishuollos-
ta ja muu sosiaalihuollon erityislainsäädäntö sisältävät säädöksiä asiakirjoihin kirjattavista tiedoista. 
Asiakasasiakirjojen tietosisältöjen määrittelyssä on siksi usein huomioitava useita eri säädöksiä.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 5. artiklassa säädetään tietojen minimoinnista. Sen mukaan 
"henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suh-
teessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään". Tietosuoja-asetusta ja sen kansallista sovel-
tamista tarkennetaan tietosuojalailla, jossa säädetään muun muassa oikeudesta käsitellä ns. erityisiin 
henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja sosiaalihuollossa. 

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (784/2021) säädetään 
sosiaalihuollon palvelunantajille velvoite liittyä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen 
käyttäjäksi. Velvoite koskee sekä julkisia että yksityisiä palvelunantajia. Julkisen sosiaalihuollon orga-
nisaatioiden ja niiden lukuun palveluja antavien palveluntuottajien on liityttävä Sosiaalihuollon asia-

https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/JULSOSK
https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/JULSOSK
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/561001/47557
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/561001/47557
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kastiedon arkiston käyttäjiksi viimeistään 1.9.2024. Yksityistä sosiaalihuoltoa liittymisvelvoite koskee 
1.1.2026 alkaen. Velvollisuus ei koske sellaista yksityistä palveluntuottajaa, jolla ei ole käytössään asia-
kastietojärjestelmää.

5.2 Kanta-palvelut ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto

Kanta-palveluilla tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja, 
joiden ylläpitäjänä toimii Kansaneläkelaitos. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto on yksi Kanta-palve-
luista. Se on tarkoitettu kaikkien sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen säilytyspaikaksi, josta niitä voidaan 
hyödyntää valtakunnallisesti aina siellä, missä asiakkaan asiaa käsitellään. Muita keskeisiä sosiaalihuol-
lossa hyödynnettäviä Kanta-palveluja ovat esimerkiksi Omakanta, jonka avulla asiakkaat pääsevät kat-
somaan omat asiakastietonsa, sekä tahdonilmaisupalvelu, johon tallennetaan asiakkaiden antamat luo-
vutusluvat, -suostumukset ja -kiellot.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto aloitettiin vuonna 2018, jolloin muutama pi-
lottiorganisaatio ryhtyi tallentamaan toiminnassaan syntyviä ja aiemmin laadittuja asiakirjoja arkis-
toon. Käyttö on laajentunut siten, että maaliskuussa 2022 Kanta-palveluja käyttäviä sosiaalihuollon 
palvelunantajia oli jo yli sata. Arkistoon oli tallennettu jo yli 21 miljoonaa asiakirjaa noin 900 000 asi-
akkaasta.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa käytetään asiakastietojärjestelmien avulla. Kanta-palvelui-
hin liittynyt organisaatio voi tallentaa toiminnassaan syntyvät asiakasasiakirjat arkistoon ja hakea sinne 
tallennettuja asiakirjoja silloin, kun niille on tarvetta. Työntekijällä on tarvittaessa mahdollisuus hakea 
myös muiden palvelunantajien tallentamia asiakirjoja, jos asiakastyö sitä vaatii ja hänellä on tietoihin 
riittävät käyttövaltuudet.

5.3 Asiakasasiakirjat

THL ylläpitää Sosmeta-palvelussa sosiaalihuollon asiakastietomallia, joka sisältää noin 220 asiakasasia-
kirjarakennetta. Lisäksi Sosmeta sisältää asiakirjakohtaiset kontekstitiedot. Ne kertovat, mihin toimin-
takontekstiin kukin asiakasasiakirja yleensä voidaan liittää.

Asiakastietomalliin sisältyy kaksi erityisesti kasvatus- ja perheneuvonnan tarpeisiin määriteltyä 
asiakasasiakirjaa.

Kasvatus- ja perheneuvonnan lausunto

kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntijan tai moniammatillisen työryhmän antama lausunto, 
joka sisältää tutkimuksiin tai selvityksiin perustuvan näkemyksen kasvatus- ja perheneuvon-
nan asiakkaan tilanteesta

Tätä lausuntoa voidaan pyytää kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntijoilta erilaisiin tar-
koituksiin, kuten asiakkaan ongelman määrittelemiseksi ja jäsentämiseksi, huolto- ja tapaamis-
oikeusriidan selvittämiseksi tai hallinnollisen ratkaisun tekemiseksi.

Tilanteen mukaan kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntija tai moniammatillinen työ-
ryhmä antaa erilaisia kasvatus- ja perheneuvonnan lausuntoja, kuten lääketieteellisistä tai psy-
kologisista tutkimuksista saatuihin tietoihin perustuvan lausunnon, vanhemmuuden arvioin-
tiin perustuvan lausunnon tai lapsen mielipiteen selvittämiseen liittyvän lausunnon.

Kasvatus- ja perheneuvonnan yhteenveto

kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntijan tai moniammatillisen työryhmän kokoama yhteen-
veto kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaalle annetusta hoidosta tai tutkimuksista tai asiak-
kuudesta.

https://sosmeta.thl.fi/
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Näiden lisäksi kasvatus- ja perheneuvonnassa voidaan hyödyntää monia muitakin asiakirjaraken-
teita, joita on määritelty lapsiperheiden palveluja varten tai laajemmin hyödynnettäviksi sosiaalihuol-
lossa. Esimerkki tällaisesta on sosiaalipalvelukohtainen toteuttamissuunnitelma.

Lapsiperheiden palvelujen toteuttamissuunnitelma

toteuttamissuunnitelma, johon kirjataan sosiaalihuollon asiakkaalle annettavan lapsiperheiden 
palveluihin kuuluvan sosiaalipalvelun tavoitteet ja palvelun toteuttamisen yksityiskohdat

Erityisesti asiakaskertomusmerkinnät ovat sellaisia koko sosiaalihuoltoa varten mallinnettuja asia-
kirjoja, joita on tarpeen käyttää kasvatus- ja perheneuvonnan kirjaamisessa. Kertomusmerkinnöistä 
kaksi on sellaisia, joiden määrittelytarve nousi kasvatus- ja perheneuvonnan erityistarpeista. Niiden 
määrittelyn lähtökohtana oli kasvatus- ja perheneuvontaan sisältyvät terapialuonteinen työskentely ja 
tutkimusjaksot, joiden aikana kertyy tietoa lapsen tai nuoren tuen tarpeesta. Nämä kertomusmerkin-
nät ovat:

Merkintä terapeuttisesta työskentelystä

asiakaskertomusmerkintä, jossa kuvataan sosiaalihuollon asiakkaan kanssa käydyssä terapia-
luonteisessa keskustelussa esille tulleita luottamuksellisia tietoja työskentelyn tueksi

Merkintä asiakkaalle tehdystä tutkimuksesta

asiakaskertomusmerkintä, jossa kuvataan tutkimusmenetelmää sekä sen avulla sosiaalihuollon 
asiakkaalle tehdyssä tutkimuksessa saatuja havaintoja ja mittaustuloksia, joiden perusteella on 
mahdollista koota yhteenveto tutkimuksen tuloksista

5.4 Asiakasasiakirjojen syntykonteksti

Sosiaalihuollon asiakastietoja käsitellään aina tietyssä toimintaympäristössä ja tiettyä tarkoitusta var-
ten. Ne ovat kontekstisidonnaisia, eikä niitä voi tulkita oikein ilman asiayhteyttä, jossa ne on laadit-
tu. Jotta asiakasasiakirjoja pystytään hallinnoimaan ja hyödyntämään tarkoituksenmukaisesti, ne pitää 
kytkeä syntykontekstiinsa metatietojen avulla. Yksi asianhallinnan ja tiedonhallinnan keskeisistä peri-
aatteista on, että tietoja pystytään hakemaan tietovarannosta sen perusteella, mihin toimintaan ne liit-
tyvät.

Sosiaalihuollon asiakastietojen kontekstitiedoilla tarkoitetaan sellaisia asiakirjojen hallinnan me-
tatietoja, jotka kertovat, minkä palvelunantajan toiminnassa asiakastieto on syntynyt sekä mihin palve-
lutuotantoon ja asianhallintaprosessin vaiheeseen se kuuluu. Asiakasasiakirjoja ei voi tallentaa Sosiaa-
lihuollon asiakastiedon arkistoon ilman riittäviä asiakirjojen hallinnan metatietoja. 

Kontekstitiedot ovat valtakunnallisesti yhdenmukaisesti määriteltyjä tietoja
-	 sosiaalihuollon palvelutehtävästä, johon asian käsittely kuuluu
-	 sosiaalipalvelusta, jonka hakemiseen, järjestämiseen tai tuottamiseen asiakirja liittyy
-	 asiankäsittelyn vaiheesta (palveluprosessista), jossa asiakirja on laadittu tai vastaanotettu
-	 palveluyksiköstä, jossa asiakirja on laadittu tai vastaanotettu sosiaalihuoltoon

Palvelutehtävä

Sosiaalihuollon palvelutehtävällä tarkoitetaan tietynlaisiin tuen tarpeisiin vastaavien sosiaalipalvelujen 
ja muun tuen kokonaisuutta. THL on antanut määräyksen sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituk-
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sesta vuonna 2016. Määräys perustuu asiakasasiakirjalain 22 §:ään kirjattuun määräyksenantovaltuu-
teen. Pykälän mukaan kaikista asiakirjoista on käytävä ilmi, mihin palvelutehtävään tai palvelutehtä-
viin ne kuuluvat.

Palvelutehtäväluokituksen mukaan sosiaalihuollon palvelutehtäviä ovat
-	 lapsiperheiden palvelut,
-	 työikäisten palvelut,
-	 iäkkäiden palvelut,
-	 perheoikeudelliset palvelut,
-	 lastensuojelu,
-	 päihdehuolto ja
-	 vammaispalvelut

Näistä kolme ensimmäistä sisältävät niin sanottuja sosiaalihuollon peruspalveluja, ja kolme vii-
meistä ovat tietyille asiakasryhmille tarkoitettuja erityispalveluja. Perheoikeudellisissa palveluissa on 
sekä matalan kynnyksen sosiaalipalveluja että tietylle erityisryhmälle tarkoitettuja palveluja.

Sosiaalipalvelu

Tuen tarpeista ja niihin vastaavista sosiaalipalveluista säädetään sosiaalihuoltolaissa. Myös erityislaeis-
sa on säännöksiä sosiaalihuollon erityispalveluihin kuuluvista sosiaalipalveluista. Sosiaalipalvelujen 
luokitus sisältää 48 sosiaalipalvelua, jotka on nimetty niitä koskevien säännösten perusteella. Seuraa-
vassa kuvassa esitetään sosiaalipalvelut ja palvelutehtävät, joihin ne liittyvät.

PALVELUTEHTÄVÄ

                    SOSIAALIPALVELU

Adoptioneuvonta

Ammatillinen perhehoito

Asiakkaan raha-asioiden hoitaminen

Asunnon muutostyö 

Ensikotipalvelu

Henkilökohtainen apu 

Isyyden selvittäminen

Kasvatus- ja perheneuvonta

Kotihoito

Kotipalvelu

Kotoutumisen edistäminen

Kriisityö

Kuntouttava työtoiminta 

Kuntoutusohjaus 

Laitospalvelu

Lapsen elatusavun turvaaminen

Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen 

Liikkumista tukeva palvelu

Lomanviettopalvelu

Läheistään hoitavan vapaa

Omaishoidon tuki

Palveluasuminen

Perheasioiden sovittelu

Perhehoito 

Perhekuntoutus

Perhetyö 

Puolison elatusavun turvaaminen

Päivätoiminta 

Sijaishoito

Sopeutumisvalmennus 

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen luototus

Sosiaaliohjaus 

Sosiaalipäivystys

Sosiaalityö 

Tapaamisten valvonta

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu perhetyö

Tilapäinen asuminen

Toimeentulotukipalvelu

Tuettu asuminen 

Tukisuhdetoiminta

Turvakotipalvelu

Vammaisten henkilöiden työhönvalmennus 

Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta 

Vammaisten henkilöiden työtoiminta 

Vertaistukitoiminta

Äitiyden selvittäminen

Iäkkäiden palvelut
Lapsiperheiden palvelut

Lastensuojelu
Perheoikeudelliset palvelut

Päihdehuolto
Työikäisten palvelut

Vammaispalvelut

Palvelutehtävän perusvalikoimaan kuuluva sosiaalipalvelu
Palvelutehtävässä yleisesti lisäksi tarjottava sosiaalipalvelu

Selite

Kuvio 3. Sosiaalihuollon palvelutehtäviin sisältyvät sosiaalipalvelut

Kuvasta käy ilmi, että kasvatus- ja perheneuvonta on sosiaalipalvelu, joka kuuluu lapsiperheiden 
palvelujen palvelutehtävään.

Palveluprosessi

Sosiaalihuollon asiakastyötä ja asian käsittelyn etenemistä kuvataan palveluprosessien avulla. Palvelu-
prosessi on pakollinen metatieto kaikille sosiaalihuollon asiakasasiakirjoille lukuun ottamatta niin sa-
nottuja vanhoja asiakasasiakirjoja. Se kertoo, missä asiankäsittelyn vaiheessa asiakirja on laadittu tai 
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vastaanotettu sosiaalihuoltoon. Luokitus Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon palveluprosessi on julkaistu 
Koodistopalvelimella.

Asian käsittely alkaa yleensä siten, että sosiaalihuoltoon saapuu vireilletuloasiakirja, kuten palvelu-
hakemus tai ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta. Myös sosiaalihuollon ammattihenkilö voi tarvittaessa 
saattaa asian vireille. Sen jälkeen asia etenee pääsääntöisesti asian vireilletulokäsittelystä palvelutarpeen 
arvioinnin ja asiakkuuden suunnittelun kautta palvelun järjestämiseen ja palvelun toteuttamiseen. Jos 
kuitenkin asiakkaalla on kiireellisen tuen tarve, ryhdytään heti järjestämään hänen tarvitsemiaan pal-
veluja. Asiakkuuden suunnittelu ohitetaan myös siinä tapauksessa, että asiakassuunnitelman laatimi-
nen on ilmeisen tarpeetonta, esimerkiksi siksi, että kyse on yksittäisestä ja tilapäisestä tuen tarpeesta.

Kuvio 4. Asiankäsittelyn vaiheet sosiaalihuollossa

Palveluyksikkö

Palveluyksikköä koskevan tiedon avulla asiakirjat liitetään siihen organisaatioyksikköön, jossa asiakir-
ja on laadittu tai vastaanotettu sosiaalihuoltoon. Kyse on siis yksilöivästä tiedosta. Yksilöinti tapahtuu 
OID-koodin avulla, joka erottaa palveluyksikön kaikista muista yksiköistä eri organisaatioissa. Palve-
luyksikköä kuvaava tieto haetaan Koodistopalvelimella ylläpidettävästä SOTE-organisaatiorekisteristä. 
Palveluyksiköllä tarkoitetaan sitä organisaatioyksikköä, jossa asiakas asioi ja asiakastietoja käsitellään.
 

5.5 Asiakkuudenhallinta

Asiakasasiakirjalain mukaan sosiaalihuollon asiakkaita ovat sosiaalihuoltoa hakevat ja käyttävät henki-
löt, ja lisäksi ne, jotka ovat omasta tahdostaan riippumatta sosiaalihuollon kohteena. Käytännössä asi-
akkaita ovat henkilöt, jotka hakevat sosiaalipalvelua tai joita koskeva muu asia on käsiteltävänä sosi-
aalihuollossa. Sosiaalihuoltolaissa sosiaalihuoltoasialla tarkoitetaan asiaa, joka liittyy sosiaalipalvelun 
hakemiseen tai sosiaalipalvelujen tarpeeseen.

Asiakkuuden olemassaolo liittyy siis sosiaalihuoltoasian vireilletuloon. Asiakasohjaus ja neuvon-
ta, jossa asiakkaalle kerrotaan sosiaalipalvelujen tarjonnasta tai ohjataan tiettyyn toimipisteeseen, ei 
synnytä asiakkuutta. Vasta sosiaalipalvelun hakeminen tai esimerkiksi pyyntö selvittää palvelutarve 
aloittaa asiakkuuden sosiaalihuollossa. Neuvonnassa anonyymisti asioiva henkilö ei ole sosiaalihuol-
lon asiakas.

Asiakas on aina yksilö, ja jokaisen asiakkuutta hallinnoidaan henkilökohtaisella asiakkuusasia-
kirjalla. Asiakkuusasiakirja sisältää asiakkaan perustiedot, sosiaalihuollon asiakkuuden alkamisen ja 
päättymisen ajankohdat sekä tiedot niistä palveluyksiköistä, joissa asiakkaan asioita käsitellään. Palve-
luyksiköiden tiedot sisältävät myös yhteyshenkilön, johon voi tarvittaessa ottaa yhteyttä. Jos sosiaali-
huoltoon tulee vireille useampaa kuin yhtä henkilöä koskeva asia, jokaisesta heistä tulee yksilönä sosi-
aalihuollon asiakas.
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5.6 Asianhallinta

Julkinen sosiaalihuolto on viranomaistoimintaa, jossa käsitellään alueen väestön tuen tarpeita ja teh-
dään niitä koskevia ratkaisuja. Kyse on hallintoasioiden käsittelystä. Yksityishenkilö voi saattaa vireille 
asioita, joihin toivoo sosiaalihuollon tukea. Hallintoasian ratkaisu kirjataan hallintopäätökseksi, johon 
asiakkaalla on muutoksenhakuoikeus. Sosiaalihuollossa asian käsitettä käytetään yksilöimään asiak-
kaan tuen tarpeisiin liittyviä toiminnallisia ja asiakirjallisia kokonaisuuksia.

Sosiaalihuollon asia tulee vireille hakemuksella, ilmoituksella, yhteydenotolla tai muulla vireilletu-
loasiakirjalla. Hallintolain mukaan viranomainen voi hyväksyä myös suullisen vireillepanon. Säännök-
sen mukaan asia on tullut vireille, kun suullisen hakemuksen tiedot on kirjattu.  Lisäksi viranhaltija voi 
tarvittaessa saattaa asian vireille omasta aloitteestaan. 

Kun asia tulee vireille, muodostetaan asia-asiakirja, joka sisältää asian tunnuksen ja nimen, se-
kä asian seurannan tiedot. Kaikki asiassa syntyvät asiakasasiakirjat liitetään asiatunnuksen avulla yh-
teen riippumatta siitä, laaditaanko asiakirjoja palvelunjärjestäjän vai palveluntuottajan organisaatiossa.

Vireille tullut asia liitetään siihen henkilöön, jonka sosiaalihuollon tarvetta se koskee. Asia voi olla 
myös asiakkaille yhteinen. Esimerkiksi perheen yhteisen tuen tarve voidaan käsitellä yhteisenä asiana, 
jolloin sosiaalipalvelun saajia ovat perheenjäsenet yhdessä.

5.7 Käyttöoikeudet kasvatus- ja perheneuvonnan asiakastietoihin

Asiakasasiakirjalain 23 §:ssä säädetään, että sosiaalihuollon henkilöstön käyttöoikeudet sähköisesti 
talletettuihin sosiaalihuollon asiakastietoihin on määriteltävä palvelutehtävittäin ja ottaen huomioon 
kunkin henkilön tehtävät. Pykälä sisälsi alun perin myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrä-
yksenantovaltuuden niistä perusteista, joiden mukaisesti käyttöoikeudet määritellään. Sen perusteel-
la THL antoi vuonna 2017 määräyksen, joka päivitettiin vuoden 2020 alussa. Hallituksen esityksessä 
212/2020 uudeksi asiakastietolaiksi esitettiin määräyksenantovaltuus kumottavaksi ja käyttöoikeuksien 
määrittelystä säädettäväksi STM:n asetuksella.

Sosiaalihuollon palvelunantajalla on velvollisuus määritellä henkilöstölleen työtehtäviä vastaavat 
käyttöoikeudet, jotka toteutetaan asiakastietojärjestelmään. Velvollisuus käyttöoikeuksien määrittelyyn 
määräyksen mukaisesti on sekä palvelunjärjestäjällä että palveluntuottajalla. Lähtökohtaisesti sosiaali-
huollon ammattihenkilöllä tulee olla saatavilla kaikki työtehtäviensä suorittamisen kannalta tarpeelli-
set ja välttämättömät tiedot.

Palvelunantajan palveluksessa oleville ammattihenkilöille annetut käyttöoikeudet vaikuttavat sii-
hen, mitä tietoja yksittäinen ammattihenkilö näkee sosiaalihuollon asiakas- tai ilmoitusrekisteristä. Sen 
lisäksi sosiaalihuollon ammattihenkilön ja asiakkaan välillä tulee olla teknisesti todennettavissa oleva 
asiayhteys, ennen kuin mitään asiakkaan sähköisesti tallennettuja tietoja näytetään tai mitään asiakkaan 
tietoja voidaan tallentaa. Asiayhteydellä tarkoitetaan tässä sitä, että asiakas asioi samassa palveluyksikös-
sä, jossa ammattihenkilö työskentelee. Asiayhteyden tarkastamisen jälkeen tietojen katselu tai muu käsit-
tely on mahdollista käyttöoikeuksien puitteissa. Jos työntekijän ja asiakkaan välistä asiayhteyttä ei voida 
todentaa tietoteknisesti, tietojen käsittely on perusteltava erikseen haun yhteydessä. Perusteluun käyte-
tään Koodistopalvelimella julkaistua luokitusta THL – Asiakastietojen katselun erityinen syy.

Koska kasvatus- ja perheneuvonta on osa lapsiperheiden palvelujen palvelutehtävää, lähtökohtai-
sesti oikeus siinä syntyvien asiakastietojen käsittelyyn on niillä henkilöstön jäsenillä, joilla on oikeus 
lapsiperheiden palvelujen asiakastietoihin. Tähän työntekijäjoukkoon kuuluvat palvelunjärjestäjäorga-
nisaatiossa palvelutarpeen arvioinnista tai asiakkuuden suunnittelusta vastaavat työntekijät, asiakkaan 
omatyöntekijät, sosiaalipäivystäjät sekä sosiaalipalveluja asiakkaalle järjestävät ammattihenkilöt.

Koska kasvatus- ja perheneuvonta sisältää myös terapialuonteista työskentelyä ja lapsille ja nuoril-
le tehtäviä tutkimuksia, joissa käsitellään prosessinomaisesti erittäin arkaluonteisia tietoja, näitä varten 
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määritellyille kertomusmerkinnöille on säädetty hyvin rajalliset käyttöoikeudet. Merkinnät terapeutti-
sesta työskentelystä ja asiakkaalle tehdystä tutkimuksesta ovat lähtökohtaisesti vain niiden työntekijöi-
den käytettävissä, jotka antavat sitä samaa sosiaalipalvelua, jossa merkinnät on tehty.

5.8 Kasvatus- ja perheneuvonnan henkilörekisterit

Koska kasvatus- ja perheneuvonta on sosiaalipalvelu, perheneuvola, jossa sitä annetaan, on sosiaali-
huollon palveluyksikkö. Kasvatus- ja perheneuvonnassa käsiteltävät asiakastiedot myös tallennetaan 
lähtökohtaisesti sosiaalihuollon asiakasrekisteriin. Jos sosiaali- ja terveyspalvelut ovat saman lautakun-
nan järjestämisvastuulla ja perheneuvolassa annetaan myös terveydenhuollon palveluja, näissä palve-
luissa syntyvät potilastiedot tallennetaan potilasrekisteriin. Silloin perheneuvola tulisi merkitä SOTE-
organisaatiorekisteriin sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon palveluyksiköksi.

Myös kasvatus- ja perheneuvonnassa (sosiaalipalvelussa) voi syntyä potilastietoja silloin, kun sitä 
antavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt yhdessä. Terveydenhuollon ammattihenkilö voi 
kirjata työssään joko sosiaalihuollon asiakastietoja tai sosiaalihuollon potilastietoja. Potilastietoja hän 
kirjaa silloin, kun työtehtävät ovat potilaan tutkimusta tai hoitoa. Sosiaalihuollossa syntyvät potilastie-
dot tallennetaan sosiaalihuollon asiakasrekisterin osarekisterinä ylläpidettävään sosiaalihuollon poti-
lasrekisteriin. Näitä tietoja ei ainakaan toistaiseksi tallenneta Kanta-palveluihin.

Nykyisin voimassa olevien säädösten ja ohjeiden perusteella sosiaalihuollon palveluyksikössä työs-
kentelevien terveydenhuollon ammattihenkilöiden laatimat kirjaukset eri tilanteissa voidaan jakaa kar-
keasti kolmeen ryhmään:
1. Jos terveydenhuollon ammattihenkilö on sosiaalihuollon henkilöstöä, ja hänen tehtäviinsä kuuluu 

sosiaalipalvelun antaminen, kirjaukset ovat sosiaalihuollon asiakastietoa.  Tällöin hän kirjaa sosi-
aalihuollon asiakasrekisteriin. Esimerkki: Sairaanhoitaja työskentelee sosiaalihuollon laitoksessa tai 
muussa asumisyksikössä ohjaajan tehtävissä. Hän kirjaa siinä syntyvät asiakastiedot sosiaalihuollon 
asiakasasiakirjoihin.

2. Jos terveydenhuollon ammattihenkilö on sosiaalihuollon henkilöstöä, mutta hänen tehtäviinsä kuu-
luu terveydenhuollon tehtäviä, kuten esimerkiksi lääketieteelliset tutkimukset ja hoidot, hän kirjaa 
niissä syntyvät potilastiedot sosiaalihuollon asiakasrekisterin osarekisteriksi muodostettuun erilli-
seen potilasrekisteriin. Esimerkki: Sairaanhoitaja on töissä sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa 
asumisyksikössä, ja osana sen toimintaa suorittaa sairaanhoitoon kuuluvia työtehtäviä, kuten an-
taa pistoksia (tai psykologi kasvatus- ja perheneuvonnan yksikössä tiettyjä tutkimuksia). He kirjaa-
vat nämä potilasasiakirjoihin, jotka liitetään sosiaalihuollon asiakasrekisterin osarekisterinä olevaan 
potilasrekisteriin.

3. Jos terveydenhuollon ammattihenkilö ottaa potilaita vastaan sosiaalihuollon yksikössä, mutta toi-
minta ei ole sosiaalihuoltoa, hän kirjaa kokonaan erilliseen potilasrekisteriin. Esimerkki: Terveyskes-
kuslääkäri käy sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa asumisyksikössä ottamassa potilaita vastaan. 
Hän kirjaa potilastiedot oman organisaationsa potilasrekisteriin. Jos lääkäri yksityisenä ammatin-
harjoittajana tekee keikkaa perheneuvolassa, hän tekee kirjaukset omaan rekisteriinsä. Jos lääkäri te-
kee keikan perheneuvolassa oman työnantajansa, esimerkiksi sairaanhoitopiirin lukuun, hän kirjaa 
tiedot työnantajansa potilasrekisteriin.

Käytettävissä ei ole tarkkaa määrittelyä sille, missä on raja asiakas- ja potilastiedon välillä esimer-
kiksi psykologin tekemille kirjauksille perheneuvolassa. Se riippuu siitä, onko kyse potilaan hoidosta 
vai kasvatus- ja perheneuvonnan antamisesta. Vaikka psykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö, 
hän voi osallistua sosiaalipalvelun antamiseen, jos se kuuluu hänen työtehtäviinsä. Silloin, kun kyse on 
sosiaalihuollon asiakastiedosta, voidaan hyödyntää sosiaalihuollon asiakastietomalliin sisältyvää mer-
kintää terapeuttisesta työskentelystä ja merkintää asiakkaalle tehdystä tutkimuksesta, joihin käyttöoi-
keudet sosiaalihuollossa ovat hyvin rajoitetut.
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Sosiaalipalvelujen antamisen yhteydessä syntyvien potilastietojen käsittelyä pyritään selkeyttä-
mään sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa koskevien säädösten kokonaisuudistuksessa.

5.9 Kasvatus ja perheneuvonnan tilastointi

Tuula Kuoppala, suunnittelija, Sote-tieto ja -tiedonhallinta, THL
Salla Säkkinen, johtava asiantuntija, Sote-tieto ja -tiedonhallinta, THL

THL kerää vuosittain kaikilta Suomen kunnilta tietoja kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaista. Tieto-
ja kerätään osana kunnan sosiaalipalvelujen toimintatilastoa, jossa tietoja kysytään erikseen ikäryhmis-
tä 0–6-vuotiaat, 7–15-vuotiaat ja 16–21-vuotiaat sekä aikuiset. 

THL on kerännyt tiedot toimintavuodesta 2015 lähtien. Aikaisemmin tiedot keräsi Tilastokeskus 
Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastossa. Tietosisältö sekä sen määritelmät ovat pysyneet 
samoina, huolimatta siitä, että tiedonkeruu siirtyi Tilastokeskuksesta THL:ään. Kyse on edelleen palve-
luista, joita kunta kustantaa omille asukkailleen. Tietoa on saatavilla Sotkanet.fi -palvelusta aina vuo-
desta 1990 lähtien

THL on toimittanut myös kasvatus- ja perheneuvonnan tilastoja täydentävän erilliskyselyn viiden 
vuoden välein, joista viimeisin julkaisu koski toimintavuotta 2012.  Vuoden 2016 kasvatus- ja perhe-
neuvontaa koskeva tiedonkeruu päätettiin toteuttaa pilottina, jolla testattiin uusitun tietosisällön sovel-
tuvuutta kentällä, ja se liitettiin osaksi kolmen vuoden välein toteutettavaan kuntien sosiaalipalveluja 
kartoittavaa tilastokyselyä. Pilottikyselyn tulokset rohkaisivat, mutta tilastoa ei julkaistu, sillä tietoja ei 
saatu kattavasti koko Suomesta. Vuoden 2019 tilastokyselyn tulokset jäivät myös laihoiksi, kun tietoja ei 
saatu kattavasti koko maasta; osa kunnista ei vastannut lainkaan kyselyyn tai osa vastasi vaan osaan ky-
symyksistä. Useasta kunnasta kerrottiin, että tietojärjestelmästä ei saa THL:n pyytämiä tietoja. Tehtiin 
päätös, että myöskään vuoden 2019 tilastotietoja ei julkaista. Todettiin myös, että kasvatus- ja perhe-
neuvonnan toimintaympäristö on vuosien saatossa muuttunut paljon ja kasvatus- ja perheneuvonnassa 
tehtävä käytännön työ on ollut kunnissa isojen muutosten kourissa, joten laajempien valtakunnallisten 
tilastojen saaminen on ollut haasteellista. THL:ssä onkin päätetty, ettei kasvatus- ja perheneuvonnan 
kuntakyselyä enää toimiteta, vaan jäädään odottamaan tulevaa sosiaalihuollon rekisteriuudistusta  
(Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston hyödyntäminen tiedon toisiokäytössä).

Tilastoinnin näkökulmasta on tärkeää huomioida myös se, että kasvatus- ja perheneuvonta on so-
siaalihuoltolain määrittämää sosiaalipalvelua ja se tapahtuu sosiaalihuollon ja terveydenhuollon raja-
pinnassa. Joissakin kunnissa on kuitenkin sovittu, että kasvatus- ja perheneuvolassa vastataan myös 
osin lastenpsykiatrisista jatkohoidoista tms. Silloin se osa työtä ei ole kasvatus- ja perheneuvontaa, vaan 
lastenpsykiatriaa ja näin ollen terveydenhuollon työtä. Sosiaalihuoltolain 36 §:n 4 momentin mukaan 
palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaa sosiaalihuollon ammattihenkilölain 3 §:ssä tarkoitettu 
ammattihenkilö. Kasvatus- ja perheneuvolassa myös psykologi voi arvioida, mitä kasvatus- ja perhe-
neuvolan palveluja tarvitaan ja kasvatus- ja perheneuvolassa voidaan antaa myös terveydenhuoltoon 
kuuluvia palveluja sosiaalihuoltolain mukaisen kasvatus- ja perheneuvonnan rinnalla. Tällöin palvelu-
tehtävät on sisällöllisesti erotettava toisistaan esim. kirjaamisen ja tilastoinnin osalta, jolloin ko. asia-
kastiedot eivät näy sosiaalihuollon tiedoissa vaan näkyvät terveydenhuollon tiedoissa (Perusterveyden-
huollon hoitoilmoitusrekisteri/Avohilmo). Toisin sanoen, Kasvatus- ja perheneuvolan tiedot siirtyvät 
Avohilmoon siltä osin, kun ammattilaiset käyttävät kirjaamisessa potilastietojärjestelmää.
Kasvatus- ja perheneuvonnan/Sotkanet
Sosiaalihuollon rekisteriuudistus

https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tiedonhallinnan-ohjaus/sote-tiedonhallinnan-kehittamisnakymia/sosiaalihuollon-rekisteriuudistus
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/haku?g=278
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tiedonhallinnan-ohjaus/sote-tiedonhallinnan-kehittamisnakymia/sosiaalihuollon-rekisteriuudistus
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6 Kasvatus- ja perheneuvonnan henkilöstö

Hanne Kalmari, johtava asiantuntija, THL
Auli Räsänen, sosiaalityöntekijä, Varkaus
Leena Lehikoinen, perheneuvolan päällikkö, Helsinki
Kaisa Mannermaa, perhekeskuspalvelujen johtava asiantuntija, Keusote
Paula Pasanen-Aro, Ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalvelujen johtaja, Ylöjärvi

6.1 Kasvatus- ja perheneuvonnan henkilöstörakenne ja pätevyysvaatimukset

Kasvatus- ja perheneuvontaa toteutetaan ohjaavan lainsäädännön mukaisesti monialaisesti sosiaalityön, 
psykologian ja lääketieteen sekä tarpeen mukaan muiden asiantuntijoiden kanssa. Moniammatillisen 
ydintiimin muodostavat laillistetut psykologit ja sosiaalityöntekijät sekä lääkärit, tyypillisimmin lasten- 
tai joissain tapauksissa nuorisopsykiatrit. Lääkäripalveluiden osalta tilanne on monilla paikkakunnil-
la kehittynyt siihen suuntaan, etteivät lasten- ja nuorisopsykiatrit enää sijoitu henkilöstöhallinnollisesti 
kasvatus- ja perheneuvontaa tuottavan perheneuvolan organisaatioon, vaan terveydenhuollon puolel-
le. Tällöin kasvatus- ja perheneuvonnan tarvitsemat lääkäripalvelut toteutetaan konsultatiivisesti tai 
tarvittaessa terveydenhuollollisina arviointi-/potilastapaamisina lääkärin oman organisaation puolelta.

Joissakin perheneuvoloissa työskentelee moniammatillisen ydintiimin ohella myös muita ammat-
tilaisia kuten esimerkiksi psykiatrisia sairaanhoitajia tai puheterapeutteja. Laajentunut ammattikunta-
rakenne johtuu joltain osin psykologien ja sosiaalityöntekijöiden saatavuusongelmista, mutta suurelta 
osin myös siitä, että perheneuvolalle on annettu vastuulleen myös muiden palveluiden kuin kasvatus- ja 
perheneuvonnan tuottaminen. Tilanne on ongelmallinen ja selkiyttämistä vaativa silloin, kun ei ole sel-
keästi määritelty, mitkä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kuuluvat kunnan perheneuvolan tuotta-
misvastuulle, ketkä työntekijät osallistuvat kunkin palvelun tuottamiseen tai kuinka lainsäädäntöä nou-
dattava tiedonhallinta eri palveluiden osalta toteutetaan.

Kasvatus- ja perheneuvonnan henkilöstö tarvitsee ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi syventä-
vää koulutusta mm. arviointiin, ohjaukseen ja neuvontaan sekä monimuotoiseen hoidolliseen työhön. 
Aiemmin kasvatus- ja perheneuvonnan sosiaalityöntekijöiltä edellytettiin kelpoisuusvaatimuksena  
vuoden kestävän kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutuksen suorittamista tai vaihtoehtoi-
sesti sille rinnasteisen vähintään lukuvuoden pituisen ennaltaehkäisevään työhön sekä lasten ja perhei-
den kohtaamiseen valmiuksia antavan erikoistumiskoulutustuksen suorittamista (Laki sosiaalihuollon 
ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista 272/2005 sekä valtioneuvoston kelpoisuusasetus 608/2005). 
Pääsääntöisesti em. kelpoisuusvaatimus lavennettiin rekrytointitilanteissa koskemaan myös psykolo-
geja, vaikkei ao. ammattikuntaa kelpoisuussäädöksissä mainittukaan.  Kasvatus- ja perheneuvonnan 
erikoistumiskoulutus suoritettiin työn ohella, mutta koulutettavilta edellytettiin työskentelyä nimen-
omaan kasvatus- ja perheneuvonnassa koulutuksen aikana, jotta koulutussisällöt voitiin integroida to-
delliseen asiakastyöhön. Kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutukset alkoivat vuonna 1972 
ja viimeinen erikoistumiskoulutus toteutui lukuvuona 2009-2010. Koulutusta koordinoi Sosiaali- ja ter-
veysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes) ja sitä toteutettiin niissä kasvatus- ja perheneuvoloissa, 
jotka Stakes oli hyväksynyt koulutusneuvoloiksi. Kasvatus- ja perheneuvontakentän toimijat ovat ko-
keneet erikoistumiskoulutuksen loppumisen isona menetyksenä, sillä sen koettiin antavan erinomaisia 
valmiuksia kasvatus- ja perheneuvonnan kaltaiseen sisällöllisesti laaja-alaiseen ja moniammatillisesti 
toteutettuun asiakastyöhön.

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista sekä sitä täydentävä asetus kumot-
tiin vuonna 2016, eikä sittemmin kasvatus- ja perheneuvonnan henkilöstön kelpoisuudesta ole käytet-
tävissä säädöstä. Valtakunnallisesti tarkasteltuna on rekrytointitilanteissa kuitenkin pääsääntöisesti jat-
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kettu samoilla linjoilla soveltaen aiempia kelpoisuusvaatimuksia. Koska erikoistumiskoulutusta ei ole 
ollut tarjolla yli kymmeneen vuoteen, on joko edellytetty tai vaihtoehtoisesti katsottu eduksi jotkin sii-
hen rinnasteiset täydennyskoulutukset.

Sosiaalityöntekijöiden saatavuusongelmat ovat joillain paikkakunnilla nostaneet keskusteluun 
vaihtoehdon muuttaa sosiaalityöntekijöiden virkoja sosiaaliohjaajan viroiksi. Ratkaisuehdotus ei ole 
kuitenkaan saanut  kannatusta, sillä yleisesti nähdään kasvatus- ja perheneuvonnassa ja sen moniam-
matillisissa tiimeissä tarvittavan nimenomaisesti sosiaalityöntekijöiden laaja-alaista osaamista, joka 
tarjoaa valmiudet tarkastella paitsi lapsen, myös koko perheen tilannetta systeemisestä näkökulmasta ja 
muodostaa kokonaiskuvaa perhedynamiikasta sekä perheen voimavaroista ja palvelutarpeista. Sosiaa-
lityöntekijän ydinosaamista on myös vahva palveluverkoston ja toimintaympäristön tuntemus. Lisäksi 
täytyy muistaa, että kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaat ovat suurelta osin erityistä tukea tarvitsevia 
lapsia, ja heidän tilanteitaan arvioitaessa tulee työntekijällä olla sosiaalityöntekijän pätevyys.

Kasvatus- ja perheneuvonnan näkökulma on lapsilähtöinen ja työskentely on perhe- ja verkosto-
keskeistä. Työryhmien moniammatillisuutta ylläpidetään ja vahvistetaan myös yhteisen työnohjauksen 
kautta. Näin syntyvä kollektiivinen asiantuntijuus pystyy kehittymään ja siten vastaamaan asiakasper-
heiden tarpeisiin. Kasvatus- ja perheneuvonnalle ominaisen työtavan, työparityön, arvo ei ole siinä, et-
tä asiakasperheellä on lukumääräisesti kaksi työntekijää, vaan lisäarvo rakentuu kahden eri profession 
osaamisen yhdistämisestä yhteisen perustehtävän toteutuksessa asiakashyödyn ja vaikuttavuuden vah-
vistamiseksi. Valitettavasti resurssivaje ja jonopaineet aiheuttavat monissa työryhmissä sen, että kasva-
tus- ja perheneuvonnan työparityöstä on jouduttu asiakastarpeiden vastaisesti tinkimään.

Työparityön ohella toinen kasvatus- ja perheneuvonnan toimintakulttuuria leimaava piirre on työ-
ryhmien hierarkiattomuus. Vaikka kasvatus- ja perheneuvonnan työryhmissä työskentelee edelleen 
erikoislääkäreitä, ei työ ole erikoislääkärijohtoista, vaan työryhmän esimiehenä voi toimia minkä ta-
hansa ammattikunnan edustaja. Pienemmissä toimintayksiköissä esimiehisyys toteutetaan usein oto-
johtamisen avulla, mutta suuremmissa yksiköissä kasvatus- ja perheneuvonnalla on kokopäivätoimi-
nen hallinnollinen johtaja ja sen lisäksi usein myös ammattikuntakohtaiset johtavat työntekijät, jotka 
toimivat ammatillisina esimiehinä.

6.2 Kasvatus- ja perheneuvonnassa työskentelevien ammattikuntien  
 tehtäväkuvat

Kasvatus- ja perheneuvonta on lapsiperheiden sosiaalipalvelu, jonka tarkoituksena on tukea perheitä, 
joissa lapset ovat alle 18-vuotiaita tai lasta vasta odotetaan. Tuen muotoja ovat: tuki vanhemmuuteen, 
tuki lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä tuki pari- ja perhesuhteisiin. Työn kohteena on vuorovaiku-
tukselliset ja ihmissuhteisiin sekä kehitysympäristöihin liittyvät olosuhteet, joihin vaikuttamalla pyri-
tään edesauttamaan lapsen myönteistä kehitystä ja vanhempien voimavaroja toimia perheenä parem-
min. Työ perustuu työparityöhön ja moniammatillisen tiimin työskentelyyn, jolloin yhtä asiakasta ja 
ammatillista näkökulmaa laajemmin rakennetaan kokonaisvaltainen näkymä koko perheen, lapsen ja 
kasvuympäristön haasteista ja mahdollisuuksista huomioiden ajankohtainen tilanne sekä aiemmat ke-
hityskulut ja suunnitellaan keinot niiden muuttamiseksi. Palvelun toteuttamiseksi tarvitaan sekä sosi-
aalihuollon että terveydenhuollon näkökulmaa kokonaisvaltaisen ja oikein kohdennetun työskentelyn 
toteuttamiseksi. Työssä käytetään vuorovaikutukseen perustuvia toimintatapoja ja lisänä vaikuttavik-
si todettuja menetelmiä.

Kasvatus- ja perheneuvonnassa työskentelevien ammattilaisten tehtäväkuvat eroavat toisistaan 
jonkin verran pohjakoulutusten perusteella, mutta toisaalta työntekijöiden erilaiset jatko-, täydennys- 
ja menetelmäkoulutukset tuovat tehtäväkuviin myös paljon päällekkäisyyttä erityisesti hoidollisessa 
työssä. Lähtökohtaisesti sosiaalityöntekijät ovat sosiaalihuollon erityisasiantuntijoita ja työtehtävät kas-
vatus- ja perheneuvonnassa fokusoituvat erityisesti mm. monipuolisten perhe- ja paritutkimusten teke-
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miseen,  vanhemmuuden tukemiseen sekä tarvittaessa palvelutarpeen arviointeihin ja niiihin liittyvään 
päätöksentekoon. Psykologit puolestaan ovat erityisesti lapsen ja nuoren psykososiaalisen kehityksen 
asiantuntijoita, vastaavat lasten tilanteen arvioinnista tai tarvittaessa lapsen psykologisen tutkimuksen 
tekemisestä. Lapsen mahdollisen sairauden ja siihen liittyvän hoidontarpeen tunnistamiseksi tai pitkä-
kestoisemman kuntoutustarpeen arvioimiseksi kasvatus- ja perheneuvonnan työryhmän käytettävissä 
on oltava puolestaan riittävä lääketieteellinen asiantuntijuus. Yksityiskohtaisemmin kunkin ammatti-
kunnan roolia, tehtäviä, osaamisvaatimuksia ja työn vaikutuksia on kuvattu alla.

Sosiaalityöntekijät

Sosiaalityöntekijän rooli kasvatus- ja perheneuvonnassa

Kasvatus- ja perheneuvonnassa sosiaalityöntekijän asiantuntijuus on erityisesti valmiutta arvioida lap-
sen ja hänen perheensä sosiaalista kokonaistilannetta sekä arjessa selviytymistä ja siinä tarvittavia voi-
mavaroja suhdeperusteisesti ja moninäkökulmaisesti. Moniammatillisessa tiimissä sosiaalityöntekijällä 
on tämän lisäksi tiedolliset ja taidolliset valmiudet tarkastella asiakasperheen ongelmatilanteita suh-
teessa yhteiskunnallisiin makrotason ilmiöihin sekä rakenteisiin, kuten esimerkiksi lainsäädäntöön, 
palvelu- ja etuusjärjestelmään.

Sosiaalityöntekijä on sosiaalihuollon ammattihenkilö ja on siten oikeutettu tekemään sosiaalihuol-
tolain mukaisia palvelutarpeen arvioita, yksilöhuollon palvelupäätöksiä ja toimimaan asiakkaan oma-
työntekijänä tai vastuusosiaalityöntekijänä erityisen tuen tarpeessa olevalle lapselle. Palvelua järjestä-
vän organisaation työnjaosta riippuu, millaisia palvelutehtäväkohtaisia sosiaalihuollon toimijuuksia 
nivoutuu sosiaalityöntekijän tehtäväkuvaan kasvatus- ja perheneuvonnan ydintehtävän lisäksi. 

Sosiaalityöntekijä osallistuu käytännössä kaikkeen kasvatus- ja perheneuvonnassa tehtävään asia-
kastyöhön joko perheen ainoana työntekijänä, työparina toiselle ammattilaiselle tai työryhmän jäsene-
nä. Sosiaalityöntekijän rooliin sisältyy ohjausta ja neuvontaa, arviointia, hoidollisia interventioita sekä 
asiantuntija-avun antamista.

Keskeiset työtehtävät

Sosiaalityöntekijän arviointi- ja muutostyö kasvatus- ja perheneuvonnassa kohdistuu lapsen ja van-
hemman sekä perheen sosiaalisen toimintakyvyn ja kasvuympäristön erityispiirteiden tuen tarpeen ar-
viointiin. Sosiaalityöntekijä tekee tilannearvion kokoamalla ja analysoimalla moninäkökulmaista tietoa 
lapsen ja perheen vuorovaikutussuhteista, perheen historiasta, perheen, parisuhteen ja vanhemmuuden 
toimivuudesta sekä perhesysteemistä. Keskeistä on sosiaalityön ja perheterapeuttisten arviointimene-
telmien tuntemus. Tilannearviossa kerätty tieto hyödynnetään asiakasperheen tuki- ja hoitotoimenpi-
teiden suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyössä vanhempien ja psykologin/työparien kanssa.

Sosiaalityöntekijän erityisosaamista vaativa kasvatus- ja perheneuvonta on psykososiaalista tu-
kea ja terapeuttista hoitotyötä, jolla pyritään tukemaan perheen voimavaroja, vuorovaikutus-, tunne- ja 
kiintymyssuhteita, sekä ylläpitämään ja edistämään perheiden elämänlaatua ja hallintaa. Tukea voidaan 
tarvita myös suhteissa lähiympäristöön, yhteiskuntaan ja sen palvelujärjestelmiin. Sosiaalityöntekijän 
tehtävänä on antaa asiantuntija-apua vanhemmuuteen ja perhe-elämään liittyvissä kysymyksissä, sekä 
tukea vanhempia lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Perhe- ja parisuhteiden tuke-
misella ja hoidolla tuetaan koko perheen hyvinvointia. Perheneuvonnassa pyritään tukemaan perheitä 
erotilanteissa lasten etua korostaen ja ehkäisemään pitkittyneitä eroon liittyviä riitoja. 

Työn vaikutukset

Kasvatus- ja perheneuvonnan sosiaalityöntekijän työ on vaikutukseltaan laajaa. Sosiaalityöllä vähenne-
tään lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymistä sekä edistetään perheen toimintakyvyn palautumista. 



35THL – Työpaperi 30/2022 Kasvatus- ja perheneuvonta 2020-luvulla

Luku 6 – Kasvatus- ja perheneuvonnan henkilöstö

Tuen saaminen oikea-aikaisesti auttaa perheitä selviytymään nopeammin ongelmista ja estää kriisiti-
lanteiden syntymistä. Hyvinvointia ja elämänhallintaa tukevalla työllä on pitkäkestoisia ja taloudellises-
ti merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia. 

Osaamisvaatimukset

Kasvatus- ja perheneuvonnan sosiaalityöntekijän tehtävien hoito edellyttää lain sosiaalihuollon ammat-
tihenkilöstä (817/2015) mukaista pätevyyttä. Työssä tarvitaan laaja-alaista yhteiskuntatieteellisen tie-
don ymmärrystä sekä sosiaalityön teorioiden hallitsemista ja soveltamista. Työ vaatii monipuolista teo-
reettista ja metodista osaamista perhesysteemin, aikuisen ja lapsen välisen kiintymys- ja tunnesuhteen 
sekä vanhemmuuden ja vanhempien välisen yhteistyövanhemmuuden teemoista. Tehtävien menestyk-
sellisen hoito edellyttää sosiaalityöntekijältä vahvaa vuorovaikutus- ja psykososiaalisen työn osaamista, 
sekä eettisesti kestävää ammatillista harkintaa vaativissa asiakastilanteissa. Sosiaalityöntekijän amma-
tillisuutta on taito kohdata erilaisuutta, vaikeita, vaativia tilanteita ja yhteiskunnallisesti marginaalisia 
ilmiöitä eettisesti kestävällä ja ongelmia purkavalla tavalla. Sosiaalityöntekijä työskentelee perhekeskei-
sesti osana sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelukontekstia. Työ edellyttää vahvaa ymmärrystä 
sosiaalihuoltolain mukaisista perhepalveluista sekä sosiaalihuollon kokonaisuudesta ja lainsäädännös-
tä. Lisäksi työ edellyttää kykyä hahmottaa mistä palveluista ja hoidollisista interventioista perhe hyötyy 
työskentelyprosessin eri vaiheissa.

Sosiaalityö edellyttää itsenäisen harkinnan lisäksi taitoa ymmärtää sosiaalisen ympäristön ja yh-
teiskunnan vaikutus perheeseen ja lapsen kehitykseen sekä taitoa kytkeä rakenteellinen ymmärrys 
osaksi lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen arviointia. Työssä edellytetään kykyä toimia sosiaali-
työn asiantuntijana moniammatillisissa tiimeissä ja palveluverkoston eri rajapinnoilla. 

Psykologit

Psykologin rooli kasvatus- ja perheneuvonnassa

Kasvatus- ja perheneuvonnassa psykologi on etenkin lapsen ja nuoren psykososiaalisen kehityksen 
asiantuntija. Psykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö, joka kasvatus- ja perheneuvonnassa työs-
kennellessään tuottaa sosiaalihuollon palvelua, työskennellen varsin usein työparina sosiaalihuollon 
ammattihenkilölle. Sosiaalihuollon palvelusta syntyy sosiaalihuollon asiakaskirjauksia Shl Lapsiperhei-
den palvelujen rekisteriin myös kaiken psykologin työn osalta.  

Psykologi osallistuu käytännössä kaikkeen kasvatus- ja perheneuvonnassa tehtävään asiakastyöhön 
joko perheen ainoana työntekijänä, työparina toiselle ammattilaiselle tai työryhmän jäsenenä. Psykolo-
gi voi olla myös asiakkaan omatyöntekijä silloin, kun laki ei vastuusosiaalityöntekijää tai sosiaalihuol-
lon ammattihenkilöä asiakkaan tilanteeseen edellytä. Psykologin rooliin sisältyy ohjausta ja neuvontaa, 
arviointia, hoidollisia interventioita sekä asiantuntija-avun antamista.

Keskeiset työtehtävät

Psykologin arviointityö kasvatus- ja perheneuvonnassa kohdistuu lapsen, nuoren ja/tai perheen psyyk-
kisen toimintakyvyn ja tuen tarpeen arviointiin. Tämä voi sisältää suppean tai laajan lapsen psyko-
sosiaalisen, kognitiivisen tai sosioemotionaalisen kehityksen tutkimuksen sekä kiintymyssuhteeseen ja 
perheen vuorovaikutukseen liittyvän arvion. Arviota tehdään systemaattisesti saatavilla olevaa tietoa 
kokoamalla ja analysoimalla sekä tarvittaessa täydentämällä psykologisilla tutkimusmenetelmillä, vuo-
rovaikutusarviolla, perhesysteemin toiminnan arviolla ym. Oleellista onkin psykologisten arviointime-
netelmien monipuolinen tuntemus ja niiden avulla saatavan tiedon tuominen asiakasprosessiin työpa-
rin tai työryhmän kanssa saadun muun tiedon rinnalle. 

Psykologi on osaltaan antamassa ohjausta ja neuvontaa perheille, myös ennaltaehkäisevästi.  Kas-
vatus- ja perheneuvonnan hoidollisista interventioista monet edellyttävät menetelmällistä lisäkoulu-
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tusta ja ovat yhtä lailla sosiaalityöntekijälle mahdollisia. Psykologin joko itsenäisesti tai työparin kanssa 
toteuttamia hoidollisia interventioita ovat esimerkiksi kehityksellisten ja traumaattisten kriisien hoito, 
pari- ja perheterapeuttinen hoito, lasten/nuorten fokusoidut hoidolliset tapaamiset, vuorovaikutushoi-
dot, strukturoidut ryhmäinterventiot sekä lapsille että vanhemmille.

Psykologi osallistuu myös kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntijatyöhön alueellisissa yhteistyö-
verkostoissa ja asiantuntijatyöryhmissä, konsultaatiotyöhön alueen yhteistyökumppaneille, tiedottami-
seen, psykologisen tiedon välittämiseen sähköisissä palveluissa sekä palvelujen jatkuvaan kehittämi-
seen perhekeskustoiminnan kokonaisuudessa. 

Työn vaikutukset

Psykologisesti oikein arvioitu ja ajoitettu hoito edesauttaa lapsen/ perheen psyykkisen toimintakyvyn 
palautumista, ehkäisee syrjäytymistä, aikuisiän psyykkistä sairastumista ja työkyvyttömyyttä. Psykolo-
gi vaikuttaa laaja-alaisesti lapsen/perheen myönteiseen kokonaiskehitykseen ja tarvittavien tukitoimien 
järjestymiseen lapsen tärkeissä arkiympäristöissä kuten päiväkodissa ja koulussa sekä ottaa kantaa jat-
kohoidon järjestämiseen sekä erityisjärjestelyihin.   

Osaamisvaatimukset

Työ edellyttää laaja-alaista psykologisen tieteellisen tiedon, erityisesti kehityspsykologian ja kiintymys-
suhdeteorioiden hallitsemista, ymmärtämistä ja soveltamista. Onnistuminen työssä edellyttää taito-
ja luottamuksellisen kontaktin rakentamiseen ja ylläpitämiseen ristiriitaisissakin tilanteissa sekä lap-
seen, vanhempiin että lapsen arkiympäristöjen (varhaiskasvatus, koulu) toimijoihin. Lisäksi tarvitaan 
joustavuutta, pitkäjänteisyyttä ja prosessin kannattelukykyä usein ristiriitaistenkin tavoitteiden yhteen-
sovittamiseksi lapsen/nuoren edun näkökulmasta. Työ tehdään perhekeskeisesti sosiaalihuollon pal-
velukontekstissä (tarvittaessa yhteistyössä terveydenhuollon kanssa) huomioiden mahdolliset lapsen/
nuoren kehitykset riskitekijät sekä altistavat ja suojaavat tekijät. Se edellyttää hyvää eri palvelujärjestel-
mien hahmottamista ja yhteistyökumppaneiden lainsäädännön ja toiminnan tuntemista. Työssä edel-
lytetään hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia psykologian asiantuntijana moniammatillisessa 
tiimissä ja erilaisissa verkostoissa.  

Työtä ohjaavat useat eri lait ja psykologin ammattieettiset periaatteet. Työ edellyttää itsenäistä har-
kintaa ja taitoa integroida psykologinen tieto ja kliiniset havainnot moniulotteisissa lasta ja perhettä 
koskevissa pulmatilanteissa. Psykologin työ kasvatus- ja perheneuvonnassa on osa sosiaalihuollon pal-
velukokonaisuutta ja se on osattava sovittaa perheen tueksi suunnitellun kokonaisuuden osaksi, jossa 
sosiaalihuollon lisäksi myös terveydenhuollolla, oppilashuollolla, varhaiskasvatuksen tai perusopetuk-
sen pedagogisilla suunnitelmilla sekä mahdollisilla vapaa-ajan tukimuodoilla voi olla merkittävä osansa.

Kasvatus- ja perheneuvonnan lääkäripalvelut

Lääkärin rooli kasvatus- ja perheneuvonnassa

Kasvatus- ja perheneuvonnassa työskentelevä tai sinne lääkäripalveluita antava lääkäri, tyypillisimmin 
lasten-/nuorisopsykiatri, edustaa lääketieteellistä   asiantuntijuutta. Työn fokus on erityisesti lasten/
nuorten tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriöiden diagnostiikassa ja hoidon tarpeen arvioinnissa. 
Lääkäripalvelut kasvatus- ja perheneuvontaan saadaan tyypillisesti joko ostopalveluina tai konsultatii-
visina palveluina perhekeskuksen palveluverkoston puolelta. Joissain tapauksissa lääkäripalvelut voi-
daan toteuttaa myös erikoissairaanhoidon järjestämänä jalkautuvana konsultaatiolääkärin työnä.

Kasvatus- ja perheneuvonnassa lastenpsykiatrin rooli on tyypillisesti luonteeltaan konsultatiivinen, 
vaikka lääkärin työhön voikin sisältyä myös asiakastapaamisia. Kasvatus- ja perheneuvontaan ei kuiten-
kaan sisälly terveydenhuollon hoitovastuullista työtä edes lasten-/nuorisopsykiatrien osalta, vaan hoito-
vastuullinen työ (lääketieteelliset tutkimukset, diagnoosin asettaminen, lääkitykset ja niiden seuranta) 



37THL – Työpaperi 30/2022 Kasvatus- ja perheneuvonta 2020-luvulla

Luku 6 – Kasvatus- ja perheneuvonnan henkilöstö

tulee nähdä terveydenhuollollisena ja perusterveydenhuoltoon kuuluvana työnä ja kirjata sen mukaises-
ti organisaatiossa käytössä olevaan potilastietojärjestelmään. Asiakkaan luvalla on mahdollista kirjata 
tarvittava lyhyt tieto terveydenhuollollisista työnsisällöistä myös kasvatus- ja perheneuvolan asiakastie-
torekisterin puolelle. Sen sijaan lääkärin kasvatus- ja perheneuvontaan antamien konsultatiivisten pal-
veluiden sisältö tulee kirjata nimenomaan kasvatus- ja perheneuvolan asiakastietojärjestelmään ja mah-
dollisesti – sisällöstä riippuen – sen lisäksi myös terveydenhuollon potilastietojärjestelmään.

Lapsen tilannetta voidaan tarvittaessa arvioida myös perustasolla laajassa yhteistyössä perhekes-
kusverkoston kanssa.  Lastenpsykiatri hyödyntää asiakastyössään tietämystään biologisista, psykolo-
gisista ja sosiaalisista tekijöistä, joita on kasvatus- ja perheneuvonnan tai esimerkiksi kouluterveyden-
huollon ja oppilashuollon tutkimusten pohjalta kertynyt.

Keskeiset työtehtävät

Perheneuvolan lastenpsykiatrin keskeisiä tehtäviä kasvatus- ja perheneuvonnassa on lääketieteen näkö-
kulman ja osaamisen tuominen asiakasprosesseihin lapsen oireillessa. Lastenpsykiatrin osaamista tar-
vitaan erityisesti siinä erotusdiagnostisessa arvioinnissa, jonka keskeisenä tavoitteena on arvioida, onko 
asiakaslapsi/-nuori autettavissa kasvatus- ja perheneuvonnan keinoin vai tarvitaanko terveydenhuol-
lolle kuuluvaa mahdollisen mielenterveyden häiriön tutkimusta, hoitoa tai kuntoutusta. Lääkäri vastaa 
myös mahdollisesti tarvittavien lähetteiden, terveydenhuollollisten hoitosuunnitelmien (ml. diagno-
sointi ja lääkitykset), lähetteiden ja lausuntojen laatimisesta sekä huolehtii konsultaatioista, mutta nä-
mä työnsisällöt eivät ole kasvatus- ja perheneuvontaa, vaan kuuluvat perusterveydenhuollon vastuulle.

Mikäli lapsen/perheen tilanne on vaatinut erikoissairaanhoidon tutkimuksia tai hoitojaksoa, voi 
paluu lasten-/nuorisopsykiatrisesta erikoissairaanhoidosta kasvatus- ja perheneuvontaan tapahtua sen 
jälkeen, kun lapsi/nuori on saanut riittävän hoidon, jonka myötä työskentelyn ja tuen painopiste voi 
palautua kasvatus- ja perheneuvonnan ydintehtävien mukaiseksi. Mikäli lapsi tarvitsee erikoissairaan-
hoidon hoitojakson päätyttyä terveydenhuollollista jatkohoitoa perustasolla, vastaa siitä se peruster-
veydenhuollon toimija, jolle hoitovastuu on kunnassa/alueella järjestämisvastuussa olevan tahon toi-
mesta sovittu.  

Joskus asiakkuus on tarpeen jatkua kasvatus- ja perheneuvonnassa lapsen/nuoren mahdollisen eri-
koissairaanhoitojakson aikanakin. Näissä tapauksissa kasvatus- ja perheneuvonnan työskentelyn fokus 
on erityisesti vanhemmuuden tai koko perhesysteemin tukemisessa, ei lapsen kehityksellisessä tuessa.

Perheneuvolassa voidaan antaa myös terveydenhuoltoon kuuluvia palveluja sosiaalihuoltolain mu-
kaisen kasvatus- ja perheneuvonnan rinnalla, mikäli järjestämisvastuussa oleva taho on näin linjannut. 
Palvelut on tässä tapauksessa sisällöllisesti erotettava toisistaan esim. kirjaamisen osalta. Tällöin las-
tenpsykiatrin työ on laaja-alaista terveydenhuoltoon kuuluvaa tukimusta ja hoitoa. Lapsen diagnosti-
nen tutkimus sisältää arvion ajankohtaisesta ongelmasta huomioiden fyysiset, geneettiset, kehitykselli-
set, emotionaaliset, kognitiiviset ja kasvatukselliset tekijät sekä perhe- ja sisarus- ja sosiaaliset suhteet.  
Lastenpsykiatri asettaa diagnoosin ja käy sen lävitse lapsen ja perheen kanssa.  Tämän jälkeen laaditaan 
hoito- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä perheen ja tarvittaessa verkostojen kanssa.  Hoitosuunni-
telma voi sisältää yksilöllistä, ryhmä-, tai perheterapiaa, lääkitystä tai muiden erikoisalojen konsultaa-
tiota tai yhteydenottoa kouluterveydenhuoltoon tai lastensuojeluun. Lastenpsykiatri voi tehdä lausun-
non ja hakea kuntoutussuunnitelman perusteella myös KELAn kautta erilaisia terapioita.

Työn vaikutukset

Lastenpsykiatrin työ perustasolla nopeuttaa lapsen oikean hoidon ja kuntoutuksen aloittamista. Var-
hain aloitettu oikea-aikainen hoito vähentää erikoissairaanhoidon tarvetta ja edistää verkostojen ym-
märrystä ja selviytymistä lasten mielenterveyden ja käyttäytymisen ongelmien kanssa ja edesauttaa lap-
sen/ perheen psyykkisen toimintakyvyn palautumista, ehkäisee syrjäytymistä, aikuisiän psyykkistä 
sairastumista ja työkyvyttömyyttä.  
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Osaamisvaatimukset

Lasten-/nuorisopsykiatrian erikoislääkärin työ perustasolla edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, yh-
teistyökykyä sekä joustavuutta ja pitkäjänteisyyttä usein ristiriitaistenkin tavoitteiden yhteensovitta-
miseksi lapsen/nuoren edun näkökulmasta. Viranomaisverkostoissa toimiminen edellyttää kykyä 
kommunikoida ja perustella tarvittavia tukitoimia ja kannanottoja. Vaihtoehtona lasten-/nuorisopsy-
kiatrian erikoislääkäreille on kehittämisprosessissa nostettu esille erityisesti Länsi-Suomen alueel-
la käytössä oleva avopediatrimalli, jonka nähtiin kasvatus- ja perheneuvonnan ohella palvelevan laa-
jemminkin perhekeskuksen palveluverkoston laaja-alaista lääkärityön osaamistarvetta. Avopediatrian 
2-vuotinen lisäkoulutusohjelma on tarkoitettu lastentautien erikoislääkäreiden lisäkoulutukseksi. Kou-
lutukseen sisältyy oppisisällöt mm. lasten ja nuorten mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöistä ml. 
neuropsykiatriset häiriöt, kroonisista somaattisista sairauksista ja niiden hoitoperiaatteista, lapsuuden 
ja nuoruusiän muista sairauksista ja psykosomaattisesta oireilusta sekä em. sairauksien tutkimuksesta 
ja hoidosta. 

Työ edellyttää laaja-alaista lääketieteellisen tiedon hallintaa ja erityisesti lasten mielenterveyteen ja 
sen kehitykseen liittyvien teorioiden hallitsemista, ymmärtämistä ja soveltamista. Työssä edellytetään 
kykyä toimia psykiatrian asiantuntijana moniammatillisessa tiimissä ja erilaisissa verkostoissa.   

Työ edellyttää itsenäistä harkintaa ja taitoa integroida erilaiset tiedot ja kliiniset havainnot moni-
ulotteisissa lasta ja perhettä koskevissa pulmatilanteissa. 



39THL – Työpaperi 30/2022 Kasvatus- ja perheneuvonta 2020-luvulla

Luku 7 – Kasvatus- ja perheneuvonnan kehittämistarpeet jatkossa

7 Kasvatus- ja perheneuvonnan kehittämistarpeet  
 jatkossa

Hanne Kalmari, johtava asiantuntija, THL

Tämän loppuraportin pohjana olevassa kasvatus- ja perheneuvonnan kansallisessa kehittämisproses-
sissa oli ensisijaisena tavoitteena kuvata kasvatus- ja perheneuvonnan perustehtävä ja asiakastyön ydin-
tehtävät sosiaalihuoltolain mukaisesti määrittyvänä sosiaalipalveluna ja kirkastaa kasvatus- ja perhe-
neuvonnan rajapintaa terveydenhuollon puolella tehtävään lasten ja nuorten mielenterveystyöhön. 
Samoin tavoitteena oli selkiyttää ja yhdenmukaistaa valtakunnallisesti kasvatus- ja perheneuvonnan si-
sältöä, asiakasprosessia ja tiedonhallintaa sekä vahvistaa niin palveluprosessin kuin tiedonhallinnan-
kin lakiperusteisuutta. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjesti yhteistyössä Suomen Kasper ry:n kanssa kehittämispro-
sessiin liittyen 15.10.2021 Kasvatus- ja perheneuvonnan johdon päivän, jossa kasvatus- ja perheneuvon-
takentän esimiehille esiteltiin kehittämisprosessin tuloksia ja kerättiin heidän näkemyksiään sekä nii-
hin liittyen että toisaalta myös kasvatus- ja perheneuvonnan jatkokehittämistarpeista. Tässä luvussa 
esitellyt kehittämistarpeet perustuvat 15.10.2021 työskennelleiden pienryhmien keskusteluyhteenve-
toihin sekä  toisaalta kansallisen kehittämisprosessin työryhmän näkemyksiin.

7.1 Kasvatus- ja perheneuvonnan yleiset kehittämistarpeet

Kasvatus- ja perheneuvontakentän edustajat tunnistivat laajasti ongelmaksi terveydenhuollon vastui-
den ja tehtäväsisältöjen liukumisen osaksi kasvatus- ja perheneuvontaa ja siitä seuraavat liitännäis-
ongelmat esimerkiksi tiedonhallinnassa. Kasvatus- ja perheneuvonnan palauttaminen sisällöllisesti 
vastaamaan sosiaalihuoltolain määrittelemää perustehtävää lapsiperheiden varhaisen tuen sosiaalipal-
veluna nähtiin tarpeelliseksi, mutta keskeiseksi ongelmaksi tunnistettiin paikallisen/alueellisen vas-
tuutahon puuttuminen perusterveydenhuollon lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista. Suurimpiin 
kaupunkeihin on perustettu kunnallisia lasten ja nuorten perustason mielenterveysyksiköitä, mutta 
valtaosasta pienempiä kuntia perusterveydenhuollon lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut puuttuvat 
käytännössä lähes kokonaan. Opiskeluterveydenhuollon tulisi tarjota lainsäädännön mukaisesti hoitoa 
myös mielenterveyden häiriöihin, mutta erityisesti alle kouluikäisten ja kouluikäisten lasten kohdalla 
palveluiden vastuutaho perusterveydenhuollosta puuttuu.

Kasvatus- ja perheneuvonnan perustehtävää ei voida kirkastaa irrallaan muista toimijoista, vaan 
yhteistä keskustelua on käytävä lasten ja nuorten mielenterveystyön koko palvelukokonaisuuden edus-
tajien kesken. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista vastaava linjajohto joutuu myös ottamaan 
kantaa siihen, kuinka ratkaistaan vastuu perusterveydenhuollon lasten ja nuorten mielenterveyspalve-
luiden tuottamisesta. Toistaiseksi kasvatus- ja perheneuvontakentän edustajat kokivat valitettavan laa-
jasti jääneensä yksin ongelman kanssa, kun linjajohto ei ole vielä riittävässä määrin havahtunut palve-
lukokonaisuuden haasteisiin.

Sinällään ajankohta kasvatus- ja perheneuvonnan laajalle uudistamiselle ja yhdenmukaistamiselle 
nähtiin erinomaisena, koska sote-uudistuksen myötä palveluiden järjestäminen sekä tuottaminen ovat 
muutoinkin muutoksessa. Sote-uudistus osaltaan pakottaa katsomaan lasten, nuorten ja perheiden pal-
veluiden kokonaiskuvaa ja palveluiden alueelliselle yhdenmukaistamiselle on lakisääteinen velvoite. 

Tarve vahvalle kansalliselle ohjaukselle ja kehittämistyön tuelle tunnistettiin laajasti niin kasva-
tus- ja perheneuvonnan kuin laajemminkin lapsiperheiden palvelukokonaisuuden osalta. Jotta kasva-
tus- ja perheneuvonta kehittyisi valtakunnallisesti riittävän yhdenmukaiseksi sekä toimintatavoiltaan ja 
työmenetelmiltään päivitetyksi ja vaikuttavaksi palveluksi, tarvittaisiin pitkäjänteistä kansallisen tason 
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ohjausta samaan tapaan kuin esimerkiksi THL:n toteuttama neuvola- tai koulu- ja opiskeluterveyden-
huollon palveluiden ohjaus. 

7.2 Henkilöstöön ja henkilöstön osaamisen vahvistamiseen liittyvät  
 kehittämistarpeet

Kasvatus- ja perheneuvonnan henkilöstöön liittyen tunnistettiin sekä henkilöstörakenteeseen, resurs-
sointiin, saatavuuteen että osaamisen vahvistamiseen liittyviä kehittämistarpeita. 

Tällä hetkellä kasvatus- ja perheneuvonnan resurssointi suhteessa palvelualueen asukasmäärään 
vaihtelee suuresti eri puolilla maata. Minkäänlaisia ohjaavia, saati sitovia mitoituksia ei ole olemassa 
henkilöstömäärälle suhteessa asukasmäärään tai myöskään asiakkaiden maksimimäärälle työntekijää 
kohden. Käytännössä kasvatus- ja perheneuvonnan henkilöresurssierot eri puolilla Suomea heijastuvat 
toisaalta asiakkaiden jonotusaikojen vaihtelussa sekä toisaalta erilaisissa asiakkuutta ja sen kestoa kos-
kevissa rajauksissa. Asiakkaiden yhdenvertaisuus palveluissa ja niiden piiriin pääsemisessä ei tällä het-
kellä toteudu valtakunnallisesti tarkasteltuna, mutta oletettavasti järjestämisvastuun siirtyminen sote-
uudistuksen myötä hyvinvointialueille tulee tätä tilannetta jossain määrin korjaamaan. 

Kasvatus- ja perheneuvonnan henkilöstörakenne (ks. tarkemmin luku 6. Kasvatus- ja perheneu-
vonnan henkilöstö) on valtakunnallisesti tarkasteltuna suhteellisen yhdenmukainen koostuen sosiaali-
työntekijöistä, psykologeista sekä eri tavoin toteutetuista lääkäripalveluista. Poikkeamat em. henkilöstö-
rakenteesta liittyvät tyypillisesti siihen, että kasvatus- ja perheneuvolapalvelusta vastaava perheneuvola 
vastaa myös muiden palveluiden tuottamisesta, mutta joissain tapauksissa syynä saattavat olla myös 
esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden saatavuusongelmat. On oletettavaa, että kasvatus- ja perheneuvon-
nan kansallisen kehittämisprosessin linjausten jalkauttamisen myötä kasvatus- ja perheneuvontapal-
velu ja sen tuottamiseen liittyvät puitetekijät yhdenmukaistuvat alueilla. Sote-uudistus voi osaltaan 
vaikuttaa myönteisesti työntekijöiden saatavuuteen, koska se on tähän asti ollut erityisesti Suomen ha-
ja-asutusaluieiden pienten kuntien ongelma. Kasvatus- ja perheneuvontapalveluiden säilymiseen ai-
dosti kaksikielisinä on sitä edellyttävillä alueilla rekrytoinnissa kiinnitettävä erityistä huomioita (kie-
litaitovaatimusten ehdottomuus) ja tarvittaessa hyödynnettävä palkkauksellisia keinoja kuten kielilisät 
ruotsinkielisten palveluiden varmistamiseksi. 

Kasvatus- ja perheneuvonnan tehtäväkenttä on laaja. Laadukkaan palvelun toteuttamiseksi tarvi-
taan sekä laajaa teoreettista osaamista että menetelmä- ja ydintehtäväkohtaista jatkuvaa osaamisen ke-
hittämistä. Kasvatus- ja perheneuvontakentällä kaivataan edelleen aiemmin toteutetun kaltaista kasva-
tus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutusta, jonka koettiin antavan hyvät perusvalmiudet vastata 
erilaisten asiakasperheiden tuentarpeisiin. Vastaavankaltaista nimenomaan lasten, nuorten ja lapsiper-
heiden parissa työskentelyyn valmiuksia antavaa täydennyskoulutusta ei tällä hetkellä ole tarjolla. Oli-
siko syytä tarkastella sitä vaihtoehtoa, että aiemman kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulu-
tuksen sijasta suunniteltaisiin täydennyskoulutuskokonaisuus, joka soveltuisi laajemminkin lasten ja 
perheiden parissa työskenteleville ammattilaisille, vahvistaen siten ammattilaisten yhteistä ymmärrys-
tä palvelukokonaisuudesta ja sen tehtäväjaoista, toimijoiden yhteistä lapsikäsitystä, kykyä systeemiseen 
työotteeseen ja monitoimijaiseen yhteistyöhön? Voisiko tällaisella täydennyskoulutuskokonaisuudella 
osaltaan edistää palveluiden yhteensovittamista ja toiminnallista integraatiota? Koulutuskokonaisuu-
den tulisi substanssiteemojen ohella pitää sisällään myös lainsäädäntöön ja tiedonhallintaan liittyvää 
koulutusta (tietosuoja, arkistointi, kirjaaminen, salassapito). Lainsäädäntö ja tiedonhallinta tunnistet-
tiin osaamisen vahvistamista edellyttäviksi osaamisalueiksi kasvatus- ja perheneuvonnan ammattilai-
silla, mutta täydennyskoulutustarve ei suinkaan rajoitu vain heihin. 

Yleisen, monimuotoisten lapsiperheiden kanssa työskentelyyn valmiuksia antavan täydennyskou-
lutuksen lisäksi kasvatus- ja perheneuvonnan ammattilaisten tunnistettiin tarvitsevan ydintehtäväkoh-
taista (lapsen kehityksen/vanhemmuuden/pari- ja perhesuhteiden tukeminen) osaamisen vahvistamis-
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ta, jonka tarkempi sisältö tai vaihtoehtoisesti tarpeen suuruus varioi jossain määrin ammattikunnittain. 
Ehkä kattavimmin koko kasvatus- ja perheneuvontaa tuottavan henkilöstön osalta nousi tarve vah-
vistaa kaikkien työntekijöiden vuorovaikutussuhteisiin liittyvää sekä perheterapeuttista osaamista. 
Etenkin perheterapeuttisen osaamisen suhteen on koulutustarjonnassa selkeä aukko, sillä tarjolla on 
lähinnä joko aivan lyhyitä johdatuskurssityyppisiä koulutuspäiviä tai toisaalta kolmi- tai nelivuotisia te-
rapeutin pätevyyteen johtavia perheterapiakoulutuksia. On sula mahdottomuus, että kasvatus- ja per-
heneuvonnan henkilöstölle voitaisiin kattavasti tarjota 3-vuotinen perheterapiakoulutus, mutta heidän 
tarpeisiinsa lyhyt, perheterapian alkeet tarjoava kurssi on toisaalta aivan liian suppea. Löytyisikö kou-
lutuksentarjoaja, joka ryhtyisi tuottamaan säännöllisellä frekvenssillä esimerkiksi kymmenen koulu-
tuspäivän laajuisia perheterapeuttisia valmiuksia antavia täydennyskoulutuksia? Vastaavankaltaises-
ti toteutetut koulutuspaketit myös vuorovaikutussuhteista ml. varhaisen vuorovaikutuksen hoito sekä 
trauma- ja kriisityöstä palvelisivat niin ikään kasvatus- ja perheneuvonnan ammattilaisten tarpeita.

Kasvatus- ja perheneuvontakentän johdon edustajilta nousi myös konkreettinen henkilöstön jatko- 
ja täydennyskoulutuksiin liittyvä kehittämisehdotus. He toivoivat, että esimerkiksi osana mahdollista tu-
levaa kansallisen tason ohjausta tuotettaisiin listoja niistä koulutuksista, jotka katsotaan relevanteiksi 
koulutuksiksi kasvatus- ja perheneuvonnan henkilöstölle. Kaikilla kasvatus- ja perheneuvontapalvelusta 
vastaavilla johtajilla ei ole riittävää substanssiasiantuntemusta, jotta heidän olisi itse mahdollista arvioi-
da koulutustarjonnan osuvuutta. Kansalliselta tasolta tuleva tuki täydennyskoulutusten asianmukaisel-
le kohdentamiselle edistäisi samalla palvelun vaikuttavuuden sekä yhdenmukaisuudenkin kehittymistä.

7.3 Muuttuviin asiakasryhmiin liittyvät kehittämistarpeet

Oman ulottuvuutensa kasvatus- ja perheneuvonnan kehittämistarpeisiin tuovat uudet tai kasvavat 
asiakasryhmät. Sosiaalihuoltolain soveltamisopas nostaa esille murrosikäisten nuorten vanhempien 
tukemisen ja siten tarpeen vahvistaa nuorten (13 – 18-vuotiaat perheineen) osuutta asiakaskunnas-
sa.  Kasvatus- ja perheneuvonnan kansallinen kehittämisprosessi nostaa rinnalle myös tarpeen edistää 
vauvaperhetyötä osana kasvatus- ja perheneuvontaa. Kumpikin em. kasvavista asiakasryhmistä edel-
lyttää osaamisen vahvistamista sekä myös soveltuvien toimintamallien ja työmenetelmien etsintää ja 
käyttöönottoa. Työskentely koko perheen kanssa on vuosikymmenet ollut erottamaton osa kasvatus- 
ja perheneuvonnan asiakastyön käytäntöjä, mutta sen sijaan parisuhdetyö on kuulunut vain joidenkin 
– usein suurimpien – perheneuvoloiden palveluvalikkoon. Myös vanhempien parisuhteen tukemisen, 
ei ainoastaan eroperheiden auttamisen, olisi syytä vahvistua kasvatus- ja perheneuvonnan sisällöissä.

Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten palvelukokonaisuuden ja siihen liittyvien tehtä-
väjakojen selkiyttämistarpeeseen on havahduttu laajasti eri puolilla Suomea. Myös kasvatus- ja per-
heneuvontakentän edustajat ovat tunnistaneet tarpeen selkiyttää oma roolinsa, ja sen myötä myös ke-
hittää omaa palveluaan muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä sovittavan roolituksensa mukaisesti. 
Myös tämä kasvava asiakasryhmä tulee vaatimaan työ- ja toimintamallien kehittämistä. Neuropsyki-
atrisesti oireilevien lasten ja nuorten palvelukokonaisuuden ohella kasvatus- ja perheneuvonnan rooli 
myös lähisuhdeväkivaltatyön sekä kriisityön palvelukokonaisuuksissa vaatii yhteistä keskustelua ja sel-
kiyttämistä. 

Maahanmuuttajataustaisten asiakasperheiden osuus kasvatus- ja perheneuvonnassa on kasvanut 
merkittävästi etenkin isoimmissa kaupungeissa, mutta luultavimmin he ovat edelleen lukumääräänsä 
nähden aliedustettuina. Syynä tähän voi olla tietämättömyys kasvatus- ja perheneuvontapalvelusta tai 
korkea kynnys palvelun piiriin hakeutumisessa, koska oman perheen sisäisten asioiden jakaminen vir-
kamiesten kanssa on vieras ajatus monissa kulttuureissa. Myös kieli- tai esimerkiksi lukutaidon puut-
teet voivat olla asiakkaaksitulon esteenä. Kuinka kasvatus- ja perheneuvonnassa voitaisiin varmistaa, 
että palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajataustaisille perheille? Mitä pitäisi muuttaa, miten kehit-
tää? Onko kasvatus- ja perheneuvontapalvelu ylipäätään aidosti saavutettava erilaisille perheille? 
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Maahanmuuttajaperheet saattavat tarvita tuekseen monenlaisia palveluita, jolloin palveluiden yh-
teensovittaminen on olennaisen tärkeää. Kyse ei ole ainoastaan perhepalveluiden kokonaisuudesta, 
vaan yhteistyöstä esimerkiksi aikuisten mielenterveyspalveluiden kanssa, koska traumatausta turva-
paikanhakijataustaisten  maahanmuuttajaperheiden vanhemmilla on yleinen. Myös järjestökentällä on 
paljon maahanmuuttataustaiselle väestölle suunnaatua toimintaa ja palveluita, joten palveluiden yh-
teensovittamisen vaade ulottuu yli julkisen sektorin toimirajojen. 

Perheiden on usein itse vaikea hahmottaa lukuisten eri ammattilaisten tehtäviä ja vastuita eritoten, 
kun monet palveluista saattavat olla lähtömaan kulttuuria vasten peilatessa täysin vieraita. Kyvykkyys 
hyödyntää uuden kotimaan palveluita linkittyykin myös kotoutumisprosessin sisältöihin sekä kotoutu-
misprosessin onnistumiseen ylipäätään. Kotoutumista koskeviin materiaaleihin, mutta myös yksilön ja 
perheen kotoutumissuunnitelmiin tulisi saada vahvemmin mukaan vanhemmuutta, lapsen turvallista 
kasvua ja kehitystä, perheenjäsenten rooleja, vuorovaikutusta sekä perhesysteemin näkökulmaa avaa-
via sisältöjä. Kotoutumiseen liittyvien palveluiden kokonaisuus on parhaillaan muutoksessa ja toisaalta 
myös sote-uudistus heijastuu kotoutumisen käytäntöihin. Kotoutuminen on jatkossa kuntien vastuulla, 
joten sen linkittämiseen riittävän tiiviisti hyvinvointialueiden sote-palveluihin on kiinnitettävä erityistä 
huomiota. Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

7.4 Asiakaspaineeseen ja sen hallitsemiseen liittyvät kehittämistarpeet

Henkilöresurssin riittävyyden merkitystä asiakaspaineen hallinnassa käsiteltiin jo luvussa 7.2., mut-
ta asiakaspaineeseen voidaan osaltaan vastata myös asiakasprosesseja sekä palveluketjuja ja -koko-
naisuuksia kehittämällä. Olennaisena lähtökohtana on tietenkin organisaation perustehtävän ja sen 
tuottamisvastuulla olevien palveluiden määrittely ja selkiyttäminen. Tällä hetkellä lukuisissa perheneu-
voloissa tuotetaan kasvatus- ja perheneuvontapalvelun ohella perusterveydenhuollon lasten ja nuorten 
mielenterveyspalveluita ilman, että asiaa on varsinaisesti tiedostettu, saati sovittu. Tehtävien selkiyttä-
minen auttaa kohdentamaan palvelukysyntää oikein ja vaikuttaa siten henkilöresurssien allokointiin 
ja riittävyyteen. Myös työntekijöiden palveluverkoston tuntemuksen vahvistaminen ja siitä kumpuava 
uusien yhteistyökumppaneiden löytäminen sekä toimivien palvelupolkujen rakentaminen auttaa pal-
velukysyntään vastaamisessa.

Silloinkin, kun perheneuvolan asiakastyössä ei sisällöllisesti ole kirkastettavaa tai rajattavaa, voi-
daan asiakasprosesseja ja työtapoja kehittämällä parantaa kykyä vastata palvelukysyntään. Joissakin 
perheneuvoloissa on mm. lähdetty hyödyntämään asiakkaiden jonotusaikaa siten, että asiakkaille an-
nettavia ennakkotehtäviä hyödyntämällä saadaan perheiden oma työskentelyprosessi käynnistymään jo 
jonotusaikana. On myös lähdetty kriittisesti tarkastelemaan työparityön käyttöä pyrkien tunnistamaan 
ne asiakkuudet tai asiakasprosessin vaiheet, joissa kahden eri ammattikunnan osaamista hyödyntävä 
työparityö ei tuota varsinaista lisäarvoa asiakkaalle.  Myös työmuotojen kehittäminen esim. etävastaan-
ottoja tai asiakkaille tarjolla olevia itsehoitomateriaaleja lisäämällä voivat tuottaa apua asiakasjonojen 
hallinnassa, mutta myös parantaa kykyä vastata oikea-aikaisesti erilaisten asiakkaiden palvelukysyn-
tään. Palveluiden järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille saattaa erityisesti pienille kunnille 
haasteena olleiden ryhmämuotoisten palveluiden toteuttaminen helpottua.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163237
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8 Pohdinta ja ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi 

Hanne Kalmari, johtava asiantuntija, THL

Kasvatus- ja perheneuvonnan ammattilaiset ja esihenkilöt ovat kokeneet kasvatus- ja perheneuvonnan 
kansallisen kehittämisprosessin erittäin tarpeelliseksi. Kansallisen tason tukea kasvatus- ja perheneu-
vonnan kehittämiselle on kaivattu jo pitkään, mutta erityisesti valmisteilla oleva sosiaali- ja terveyden-
huollon uudistus on lisännyt painetta palveluiden uudistamiselle sekä niiden alueelliselle yhdenmu-
kaistamiselle. Lukuisilla tulevilla hyvinvointialueilla onkin käynnistynyt kasvatus- ja perheneuvonnan 
alueellisia kehittämisprosesseja, joissa pyritään luomaan yhtenäisiä linjauksia ja käytäntöjä kasvatus- 
ja perheneuvontapalveluun. Alueelliset kehittämisprosessit tarjoavat hyvän mahdollisuuden kansalli-
sen kehittämisprosessin tulosten jalkauttamiselle, mutta jalkauttamistyötä on jatkettava systemaatti-
sesti myös nyt käynnissä olevien kehittämisprosessien päätyttyä ja sote-uudistuksen astuttua voimaan.

Kansallisessa kehittämisprosessissa esille nostettu keskeinen ongelma terveydenhuollon vastui-
den ja työnsisältöjen liukumisesta osaksi kasvatus- ja perheneuvontaa on tunnistettu varsin laajasti 
eri puolilla Suomea. Samoin on tunnistettu tiedonhallintaan ja palveluprosessiin liittyviä ongelmia se-
kä lakiperustaisuuden vajeita näihin liittyvissä käytännöissä. On myös havahduttu siihen, kuinka per-
heneuvolasta on muodostunut ikään kuin synonyymi kasvatus- ja perheneuvontapalvelulle, vaikka to-
siasiallisesti perheneuvolat palveluyksikköinä tuottavat useimmilla paikkakunnilla muitakin palveluita 
kasvatus- ja perheneuvonnan ohella. Valtakunnallisesti tarkasteltuna monet asiat vaativat siis selkiyttä-
mistä perheneuvoloiden sekä kasvatus- ja perheneuvontapalvelun osalta.

Niin kasvatus- ja perheneuvonnan kansallinen kehittämisprosessi kuin alueelliset kehittämishank-
keetkin ovat nostaneet keskusteluun myös laajempia kysymyksiä kuin pelkästään kasvatus- ja perhe-
neuvontaan liittyviä; kasvatus- ja perheneuvonnan jäsentäminen on heijastunut selkiyttämisentarpeina 
koko perhepalveluiden kokonaisuuteen. Pyrkimys palauttaa kasvatus- ja perheneuvonta sosiaalihuol-
tolain mukaiseksi sosiaalipalveluksi ja rajata terveydenhuollon vastuut sen ulkopuolelle nostaa tyy-
pillisesti ratkaistavaksi kysymyksen siitä, mikä taho tällöin vastaa lasten mielenterveyspalveluista pe-
rusterveydenhuollossa. Etenkin monet isommat kaupungit ovat jo perustaneet omia lasten ja nuorten 
mielenterveyspoliklinikoita, mutta monissa pienemmissä kunnissa lasten ja nuorten perusterveyden-
huollon mielenterveyspalvelut ovat puutteellisia. Sote-uudistus laajentaa tämänkin pulman alueellises-
ti ratkaistavaksi.

Esille on noussut myös tarve jäsentää eri palveluiden ja toimijoiden tarjoamaa perheiden ja van-
hemmuuden tukea erityisesti perhekeskuksen kontekstissä. Suurin osa perhekeskuksen palveluverkos-
ton toimijoista mieltää perheiden ja vanhemmuuden tukemisen yhdeksi keskeisistä vastuistaan. Eri 
palveluiden tehtävät, toimintatavat ja käytössä olevat työmenetelmät tulisi saada kuvatuiksi siten, et-
tä jäsennyksen pohjalta rakentuisi selkeä jäsennys perhepalveluiden tavoitteista, sisällöistä ja palvelui-
den asemoitumisesta porrastetusti tuen eri tasoille. Erityisesti tämä jäsennyksen tarve koskee sosiaa-
lihuoltolain mukaisia perhepalveluita, kuten lapsiperheiden kotipalvelua, sosiaaliohjausta, perhetyötä, 
perhesosiaalityötä ja kasvatus- ja perheneuvontaa. Yhteisesti hyväksytty, kokonaisvaltainen perhekes-
kuksen palveluverkostoon kuuluvien perhepalveluiden jäsennys hyödyttäisi niin asiakkaita kuin am-
mattilaisiakin selkiyttäen mm. palveluohjausta ja moniammatillista yhteistyötä.  Perhepalveluiden 
tavoitteita ja sisältöjä koskevan jäsennyksen lisäksi tulisi myös luoda yhteinen toimintamalli tiedonhal-
lintaan, jonka mukaisesti  yhteisasiakkuuksissa olevien asiakkaiden asiakasdokumentaatio (oma-/vas-
tuutyöntekijä, hoito- ja palvelusuunnitelmat ja niiden tavoitteet, suunnitelmien toteutuminen) kirjat-
taisiin eri asiakas- ja potilasrekistereihin.

Kasvatus- ja perheneuvonnan kansallinen kehittämisprosessi tarjosi lavean näköalan siihen, kuin-
ka monen sisältöistä palvelua kasvatus- ja perheneuvonnan otsikon alla eri puolilla Suomea tarjotaan 
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ja kuinka kirjavia käytäntöjä on vallalla tiedonhallinnan ja asiakasprosessien osalta. Tarjolla ollut oh-
jeistus ja ohjaus eivät selvästikään ole olleet riittäviä yhdenmukaisina toteutuvien palveluiden varmis-
tamiseksi. Kansallisen kehittämisprosessin keskeisin johtopäätös onkin, että kasvatus- ja perheneu-
vontapalvelulle – kuten myös muille sosiaalihuoltolain mukaisille perhepalveluille – tarvitaan jatkossa 
systemaattinen ja pitkäjänteinen kansallinen ohjaus ja kehittämisen tuki sekä pysyvä kasvatus- ja perhe-
neuvonnan kansallinen verkosto, jonka kautta ohjaus- ja kehittämistyötä voidaan jalkauttaa kentän am-
mattilaisille. Viime vuosikymmeninä kansallisen tason ohjaus on rajoittunut ohjaavaan lainsäädäntöön, 
sosiaalihuoltolain soveltamisoppaan lyhyeen tekstiosuuteen sekä toisaalta Valviran ja aluehallintoviras-
tojen toteuttaman laillisuusvalvontaan. Kasvatus- ja perheneuvontaan kohdentunut vähäinen kehittä-
mistuki on toteutunut hallitusohjelmien toimeenpanoon liittyvinä määräaikaisina kehittämishankkei-
na. Määräaikaiset kehittämishankkeet voivat olla hyvä impulssi uusien toimintamallien kehittämisessä 
tai uudenlaisten työmallien käyttöönotossa, mutta niillä ei voida toteuttaa palveluiden pitkäjänteistä 
vaikuttavuuden vahvistamista tai turvata palveluiden valtakunnallista yhtenäisyyttä. 

Tämän loppuraportin luvussa 7 on kuvattu kasvatus- ja perheneuvonnan henkilöstöön ja henki-
löstön osaamisen vahvistamiseen, kasvatus- ja perheneuvonnan muuttuviin asiakasryhmiin, kasvavaan 
asiakaspaineeseen sekä palvelun menetelmälliseen uudistamiseen liittyviä jatkokehittämistarpeita, jot-
ka tunnistettiin tämän kehittämisprosessin yhteydessä. Ne jäävät odottamaan jatkoprosessia, joka toi-
von mukaan toteutuu kasvatus- ja perheneuvontapalvelun tueksi järjestyvän pysyvän kansallisen tason 
ohjauksen ja kehittämisen tuen kautta. 



45THL – Työpaperi 30/2022 Kasvatus- ja perheneuvonta 2020-luvulla

Kasvatus- ja perheneuvonnan kansallisen kehittämisprosessin työryhmän kokoonpano:
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Kimmo Kiviranta, palveluesimies, Turku (työryhmässä 8/2021 alkaen)
Mika Lappalainen/Äänekoski (työryhmässä 11/2021 alkaen)
Leena Lehikoinen, perheneuvolan päällikkö, Helsinki
Maija Löytökorpi, perheneuvolan päällikkö, Pori
Arja Makkonen, johtava sosiaalityöntekijä, Tampereen perheneuvola
Kaisa Mannermaa, perhekeskuspalvelujen johtava asiantuntija, Keski-Uudenmaan sote, Keusote
Maria-Liisa Mutanen, palveluesimies, Raahen seudun kuntayhtymä
Eeva Nyberg, palveluesimies, Jyväskylä
Auli Räsänen, sosiaalityöntekijä, Varkauden perheneuvola
Arja Seppälä, palveluesimies, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Alina Toivola, tiimivastaava, Kaarinan perheneuvola
Taru Virrankoski, perheneuvolan tiimivastaava, kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Sosiaali- ja terveysministeriö:
Liisa Jokinen, erityisasiantuntija
Riina-Maria Leskelä, erityisasiantuntija

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Arja Hastrup, johtava asiantuntija
Hanne Kalmari, johtava asiantuntija, työryhmän pj

Kehittämisprosessin perustana olleet lait, asetukset ja oppaat: 

Avioliittolaki 234/1929 Linkki 

Kelpoisuuslaki: Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 Linkki

Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimus, LOS (1991) Linkki

Mielenterveyslaki 1116/1990 Linkki

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 Linkki

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki: laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 Linkki

Terveydenhuoltolaki 1326/2010 Linkki

Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 608/2005 
Linkki

Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille. Sähköinen asiakirja, THL. Linkki

Sosiaalihuoltolain soveltamisopas, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:5 Linkki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1929/19290234
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050272
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910060/19910060_2
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150817
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https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050608
https://yhteistyotilat.fi/wiki08/pages/viewpage.action?pageId=61058878
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