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Talous ja henkilöstö 2017 

Talous (TA17): 
13 713 900 toimintakulut 
 -1 675 900 toimintatuotot 
12 038 000 toimintakate 
 

Henkilöstö: 
Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 
118 htv  (sis. JYTEN sopimuskunnat Hankasalmi ja Uurainen) 
Psykososiaaliset palvelut  
64 htv (sis. kuntasopimukset) 
 
Hallinto 1,5 htv 
Yhteensä: 183,5 htv 

Ostopalvelut: 
Ostopalveluiden osuus koko palvelualueella on 11 % (TA2017) bruttomenoista 

 

 
 

 

Päivi Kalilainen 2017 



Palvelualueen tavoite  
• Lakisääteisiin palvelu- ja hoitovastuiden toteuttaminen 
• Asukkaiden henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen ja 

tukeminen 
• Hyvinvoinnin ja arjessa selviytymisen palauttaminen elämän 

muutos- ja ongelmatilanteissa  
• Riskiryhmien huomioiminen ennaltaehkäisevästi  
• Työkäytännöissä yhdistyy palvelujen asiakaslähtöinen ja 

monitoimijainen yhteistyö, tuen varhainen tunnistaminen, 
hoitoonohjaus, hoito sekä sähköisten palveluiden käyttöönottaminen 

Avaimia:  Lapset ja perheet muutosohjelman toteuttaminen (KSLAPE)   
   http://www.ks2020.fi/uudistuksen-karkihankkeet/kslape/ 
   Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 
   Osallisuus 
   Palveluintegraatiot 
   Oikea-aikainen tukeminen 
   Vastuullinen palveluohjaus http://www.jyvaskyla.fi/perhekompassi 
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Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 
 

• Odottavan äidin/ perheen, lapsen, nuoren ja lapsiperheen  
• terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, terveystarkastukset 
•  asiakkaiden tukeminen oman terveyden hoitamiseen, esim.   

perhevalmennukset 
•  tarvittaessa ohjaaminen erityis- tai tuki palvelujen käyttöön.  

• Raskauden ehkäisy-, perhesuunnittelu- ja 
seksuaaliterveyspalvelut 
 

http://www.jyvaskyla.fi/terveys/neuvolat 
http://www.jyvaskyla.fi/terveys/koulujaopiskelu 
 
• Järjestää terveyden- ja sairaanhoidon palvelut opiskelijoille, 

opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä nuoren ja 
opiskeluyhteisön tukeminen. 
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   • Tartuntatautien ehkäisy: rokotukset (sekä rokotusohjelman mukaiset 
että matkailijoiden rokotukset) 
http://www.jyvaskyla.fi/terveys/terveysasemat/rokotukset 
 

• Naisten kohdunkaulan syövän ja rintasyövän ennaltaehkäisevien 
joukkoterveystarkastusten järjestäminen. 
http://www.jyvaskyla.fi/terveys/papajamammografia 
 

• Asevelvollisten ennakkoterveystarkastusten järjestäminen 
http://www.jyvaskyla.fi/terveys/terveysasemat/tarkastukset#kutsunnat 
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• Neuvolat, 14   

– Jyväskylä   11    (th 57htv, ph 2, 1.3 htv) 
– Hankasalmi       1   (th 2 htv) 
– Uurainen     1 (th 2 htv)               + lääkärityö avosairaanhoidosta nlat  

     yht. n. 6.4 htv/vk  
– Keskitetty ehkäisy- ja  
perhesuunnitteluneuvola      1  (th 2 htv, ph 2 htv , poolihoitajat) 

 
• Kouluterveydenhuolto, 59 koulua, n. 14 000 oppilasta 

- Jyväskylä    51 (th 27 htv, lääk. 1.3 htv) 
- Hankasalmi       4 (th 1 htv) 
- Uurainen      4 (th 1 htv)                + lääkärityö avosairaanhoidosta kth 

yht.     n. 2 htv/vk 
 
• Opiskeluterveydenhuollon toimintayksikkö 
 n. 18 000 opiskelijaa (th 16 htv, lääk. 3.3 htv) 
       -    lukiokoulutus 
       -    toisen asteen koulutus 
       -    korkeakouluaste (HUMAK, JAMK)                + lääkärityö avosairaanhoidosta 
oth       yht. n. 0.2 htv/vk 
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Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 
Käynnit  tammi – joulukuu 2016  

      
  1-12/2015 1-12/2016 
HANKASALMI   
      Neuvolat 1 929 1604 
      Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 1 337 1270 

    
JYVÄSKYLÄ   
       Neuvolat 71 190 67852 
       Kouluterveydenhuolto 37 741 38159 
       Opiskeluterveydenhuolto 17 142 16662 
    
MUURAME   
        Neuvolat  6 125 5655 
        Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto  3 097 3747 
         
    
UURAINEN   
        Neuvolat  2 053 2121 
        Kouluterveydenhuolto      969 1131 
                

Luvuissa mukana sekä terveydenhoitajien ja lääkäreiden suoritteet 
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Joukko-  
tarkastukset 

 

 
Matkailijoiden  

rokotukset 
 
 

 
Kouluterveyden- 

huolto 
29 th, 1.3 lääk 

 
Osastonhoitaja 

Riitta-Maija 
Hautamäki 

 
Vastuulääkäri 
Milla Pitkänen 

 

Perhesuunnittelu- 
äitiys- ja lasten- 

neuvolat 
59 th, 2 ph, 1.3 lääk. 

 
 
 

Vastuulääkäri 

 
 

Opiskeluter- 
veydenhuolto 
16 th, 3.3 lääk 

 
Osastonhoitaja 
Katja Viisanen 

 
Vastuulääkäri 
Riikka Vuori 

 
 

Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 
Palvelupäällikkö Paula Käyhkö 

Itäinen suuralue 
Osastonhoitaja 

 Niina Romo  

23  th   

 

Eteläinen suuralue 
Osastonhoitaja 

Hannele Virenius 

16.5 th, 2 ph,. 

Pohjoinen suuralue 
Osastonhoitaja 

Lea Nevala 

19.5  th 

Hankasalmi 
Halssila 
Kuokkala 
Huhtasuo 
Vaajakoski 

 

 

Kyllö 
Korpilahti 

Keljonkangas 
Säynätsalo 

 
Keskitetty 

perhesuunnitt
elu 

Palokka 
Tikkakoski 

Uurainen 
Keskusta 

 

 

Osastonhoitajien asiantuntijuus prosesseissa toiminnoittain ja alueittain 
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Psykososiaaliset palvelut 

• Palvelut ovat moniammatillisia, asukkaiden tarpeet huomioivia ja 
oikein kohdennettuja psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin 
palveluja lapsille, nuorille ja heidän perheilleen, aikuisväestölle, 
opiskelijoille sekä heidän kanssaan työskenteleville yhteistyötahoille 
– Mm. ohjausta, neuvontaa, kotipalvelua, terapiaa, perhetyötä,  

kuntoutusta, ryhmätukea, arviointeja, tutkimuksia, neuvotteluja, 
sopimustyötä, sovittelua, konsultaatiota ja asiantuntija-apua 

 
• Osa palveluista toteutuu maakunnallisesti 

 
• Käytössä palveluseteli (kotipalvelu sekä neuvonta- ja 

terapiapalvelut) 
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   Varhaisen tuen palvelut (perheohjaus ja lapsiperheiden kotipalvelu 
ja tukihenkilö, tukiperhe ja lomakotitoiminta) -19 henkilötyövuotta 
– Perheohjaus (1-7/2017) 209 asiakasperhettä 
– Kotipalvelussa 602 asiakasperhettä (2016) 
http://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perheohjaushttp://w
ww.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/lapsiperheidenkotipalvelu 
Psykologipalvelut (JKL, Hankasalmi ja Uurainen) – 12 htv 
– Asiakasmäärä 513 (2016) 
http://www.jyvaskyla.fi/mielenterveys/psykologipalvelut 
Seudulliset perheneuvolapalvelut  (JKL ja 8 kuntaa) – 24 htv 
– Asiakkaita 2792 (2016) 
http://www.jyvaskyla.fi/perheneuvola  
Lapsioikeudelliset palvelut (JKL ja Hankasalmi) – 7 htv 
http://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/lapsioikeudelliset 
Nuorisovastaanotto – 2,5 htv + henkilöstöä muista yksiköistä 
– Asiakkaita 289 (1-7/2017) 
http://www.jyvaskyla.fi/nuorisovastaanotto 
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Kehittämistä 
Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 

 • Yhteydensaannin parantaminen 
 Sähköisen asioinnin kehittäminen 

 Kansalaisen ajanvarauksen laajentaminen 
 Ajanvarauksen tekstiviestimuistutus otettu käyttöön 1/2017, ajanvarauksen 

peruminen sähköisesti 
 chat, sähköinen viestipalvelu www-sivuilta 

  Puhelinpalvelun parantaminen: takaisinsoitto, keskitetty puhelinpalvelu? 
• Asiakassegmentointi 
• Palvelujen tuotteistus 
• Lääkäripalvelun järjestelyt yhteistyössä avosairaanhoidon kanssa 
• Ryhmä- ja yhteisvastaanotot 
• Maksuttoman ehkäisyn aloitus- kokeilu alle 20-vuotiaille jyväskyläläisille nuorille 
      1.3. – 31.12.2017 
• Perhekeskustoiminta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 
• Maahanmuuttajien terveystarkastukset 
• Vesirokkorokote kansalliseen rokotusohjelmaan 2017 
• SOTE, LAPE 
• Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen koordinaattori (Jyte) 

P 



Kehittämistä 
Psykososiaaliset palvelut 

• Sähköisten palveluiden lisääminen 
• Palveluiden tuotteistus 
• Palvelutarvearvioinnin ja palveluohjauksen yhteiskehittäminen 

– Lapsiperheiden sosiaalityö 
• Mielenterveys- ja päihdepalveluiden (aikuiset, nuoret ja lapset) 

saatavuuden parantaminen 
• Sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin vastaaminen: 

– Kotipalvelun käyttö, laajentunut perhetyö ja muut 
ennaltaehkäiset lapsiperhepalvelut 

• KSLAPE –hankkeen muutostyö 
– Perhekeskustoiminnan kehittäminen 
– Eroauttamisen kehittäminen 

• Lasten ja nuorten neuropsykiatristen palveluiden laajentaminen 
• Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuslain uudistus 
• Mielenterveys, päihde- ja väkivaltatyön koordinaattori (Petu) 
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YHTEINEN ASIAKKUUS  
palveluiden tarkempi kuvaus DIAT 16-50 
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ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLAT  

Osastonhoitajat Lea Nevala, Niina Romo  ja Hannele 
Virenius 

 
Äitiysneuvola 

  Lastenneuvola 
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Äitiys- ja lastenneuvolat 

Perustehtävä 
• Äitiysneuvolassa tavoitteena on turvata odottavan naisen ja 

syntyvän lapsen hyvinvointi terveystarkastusten, 
seulontatutkimusten, ohjauksen ja neuvonnan avulla. Toiminnassa 
painotetaan koko perheen hyvinvointia. Asiakkuus 
äitiysneuvolassa jatkuu synnytyksen jälkeiseen jälkitarkastukseen 
asti. 

• Lastenneuvolassa edistetään alle kouluikäisten lasten ja heidän 
perheidensä terveyttä ja hyvinvointia. Lapsen fyysistä, psyykkistä 
ja sosiaalista kasvua ja kehitystä seurataan ja lapselle annetaan 
valtakunnalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet. 
Vanhempien voimavaroja vahvistetaan lapsilähtöisessä 
kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä oman 
itsensä ja parisuhteensa hoitamisessa. 

• Neuvolan tehtävänä on havaita lapsiperheiden erityisen tuen 
tarpeet mahdollisimman varhain ja ennaltaehkäistä ongelmien 
kasautumista järjestämällä tarkoituksenmukaista tukea ja apua.  
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palveluverkosto 

LÄÄKÄRI 

PÄIVÄHOITO 
NIILO MÄKI 

INSTITUUTTI 

SUUN 
TERVEYDENHUOLTO 

PERHENEUVOLA 

AIKUIS- 
SOSIAALITYÖ 

PSYKOLOGI 

FYSIO-
/TOIMINTATERAPEUTTI 

SEURAKUNTA 

KOULUTERVEYDENHU
OLTO JA KOULU 

MUU TERVEYSKESKUKSEN TOIMINTA 
LAPSELLE JA VANHEMMILLE SAIRAANHOITO YM. 
-OMALÄÄKÄRI 
-OMAHOITAJA 
-RAVITSEMUSTERAPIA ym. Terveyden edistäminen 

PÄIHDEPALVELUT 

MIELENTERVEYSPAL-
VELUT 

JÄRJESTÖT ym. 
MLL, IMETYSTUKI, 

LAPSI ja PERHE 

ENSI- JA 
TURVAKOTI 

LAPSIPERHEIDEN  
KOTIPALVELU 

LAPSIPERHEIDEN 
SOSIAALITYÖ 

KUNTOUTUS-PALV. 
- Yksit. terapiapalv. 

PUHETERAPEUTTI 

NEUVOLAN 
PERHETYÖNTEKIJÄ 

TERVEYDEN- 
HOITAJA 

Äitiys- ja lastenneuvolat 
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Äitiys- ja lastenneuvolat 

Ajankohtaista 
 
• Neuvolatyön laaja-alaisen toimintamalli käytössä koko JYTEn alueella 
• Isyyslain uudistuminen 2016 > ennakollinen isyyden tunnustamisen 

vastaanotto ja huoltajuussopimusten tekeminen neuvolan toiminnaksi 
• Yhteistyön kehittäminen eri yhteistyötahojen kanssa, esim. 

•  shp:n kanssa: uusi sairaala 2020 – hanke, Life Care – äitiyshuollon 
sähköisen kirjaamisen alustan käyttöönotto, Perhevalmennuksen 
kehittäminen 

• yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa 
• Lape- hanke (KSLAPE) 
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Äitiys- ja lastenneuvolat 

Ajankohtaista 
 
• Työsuojelutarkastukset neuvoloihin AVIn toimesta (2016 – 2017) 
• Neuvolapalvelujen vastuulääkärin viran täyttäminen ja 

toimenkuvan kehittäminen 
• Varahenkilöjärjestelmän kehittäminen 
• Uudis- ja saneerausrakentaminen 

• Vaajakosken Sampoharjun terveysaseman suunnittelu neuvolatilojen 
osalta ( käyttöön otto 2018) 
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EHKÄISY- JA 

PERHESUUNNITTELUNEUVOLA 
Osastonhoitaja Hannele Virenius 

 
Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola 
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Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola 

 
Perustehtävä 
• raskauden ehkäisyneuvonta ja yksilöllinen ehkäisyn suunnittelu 
• mahdollisuus keskustella kokonaisvaltaisesti perhesuunnittelusta 

ja seksuaaliterveydestä 
• sukupuolitauteihin liittyvä neuvonta ja hoitoon ohjaus 
• lapsettomuuteen liittyvät alkututkimukset ja ohjaus 
• raskauden keskeytykseen liittyvät tutkimukset ja jatkohoitoon 

ohjaaminen 
 
Toiminta keskitettiin  1/2017 alkaen  
• Tapionkatu 7:ssä sijaitseva ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola on tarkoitettu 

jyväskyläläisille ehkäisy- ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa. JYTE:n alueella 
Korpilahden, Säynätsalon, Tikkakosken, Uuraisten ja Hankasalmen asiakkaat 
asioivat edelleen omien alueidensa neuvoloissa myös ehkäisy- ja 
perhesuunnitteluasioissa. 

• Toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen käynnissä 
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KOULUTERVEYDENHUOLTO 
Osastonhoitaja Riitta-Maija Hautamäki 

 
Kouluterveydenhuolto 
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ETELÄINEN ALUE
Keljonkankaan koulu
Keltinmäen koulu
Kristillinen Koulu
Kilpisen yhtenäiskoulu 7-9
Kukkulan sairaalakoul
Kortepohjan koulu
Steiner koulu
Kypärämäen koulu
Kilpisen yhtenäiskoulu 1-6  
Korpilahden yhtenäiskoulu
Tikkala
Lehtisaaren yhtenäiskoulu
Muuratsalon päiväkotikoulu
Säynätsalon päiväkotikoulu

ITÄINEN ALUE
Huhtasuon yhtenäiskoulu 1-6 lk
Tammirinteen koulu
Huhtasuon yhtenäiskoulu 7-9 lk
Pupuhuhdan koulu
Kuokkalan yhtenäiskoulun 1-6 lk
Ristimäen koulu
Kuokkalan yhtenäiskoulun 7-9 lk
Valteri koulu
Tikan kouu
Nenäinniemen päiväkotikoulu
Janakan koulu
Jyskän koulu
Vaajakosken yhtenäiskoulu
Oravasaaren koulu
Vaajakummun yhtenäiskoulu
Haapaniemen koulu

HANKASALMI
Aseman koulu
Hankasalmen lukio
Kuuhankaveden koulu
Niemisjärven koulu

UURAINEN
Hirvasen koulu
Höytiän koulu
Kyynämöisten koulu
Uuraisten koulukeskus

POHJOINEN ALUE
Halssilan koulu
Lohikosken koulu
Normaalikoulun alakoulu 1-6-lk
Kuohun koulu
Normaalikoulun yläkoulu 7-9 lk
Normaalikoulun lukio
Viitaniemen koulu
Vesangan koulu
Jokelan koulu
Puistokadun päiväkotikoulu
Keski-Palokan koulu
Saarenmaan koulu
Mankolan koulu
Palokan yhtenäiskoulu
Puuppolan koulu  1-2 lk
Tikkakosken yhtenäiskoulu 1-5. lk
Liinalammin koulu
Nyrölän koulu
Tikkakosken yhtenäiskoulu 6-9. lk
Puuppolan koulu 4-6 lk

Kouluterveydenhuolto 
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Kouluterveydenhuolto 

Perustehtävä 
 
• pääasiallinen toimintamuoto lakisääteiset terveystarkastukset ja 

terveydenedistäminen 
• terveydenhoitajan tulee tavata oppilas vuosittain 

• järjestää ensiapuluonteisen sairaanhoidon palvelut 
• terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan asiakkaita 

yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kouluterveydenhuollon tärkeä työmuoto ovat 
avoimet vastaanotot, joille oppilaat voivat tulla aikaa varaamatta 
keskustelemaan oireistaan ja mieltään vaivaavista asioista. 

• opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden seuranta (3 v. välein) 
•  esim. sisäilmastoselvitykset  

• yhteistyö oppilashuollon toimijoiden, opettajien ja muiden toimijoiden kanssa 
• tarvittaessa ohjaaminen erityis- tai tukipalvelujen käyttöön, tartuntatautien 

ehkäisy 
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Palveluverkosto 

LÄÄKÄRI 

VARHAISKASVATUS  

NIILO MÄKI INSTITUUTTI 

SUUN 
TERVEYDENHUOLTO 

PERHENEUVOLA 

KOULUPOLIISI 
SOSIAALITYÖ 

KOULUPSYKOLOGI 

KOULUKURAATTORI 

KOULULIIKUNTA 

NEUVOLA 

MUU TERVEYSKESKUKSEN TOIMINTA: 
SAIRAANHOITO YM. 
-OMALÄÄKÄRI 
-OMAHOITAJA 

NUORISOVASTAANOTTO 

PÄIHDE- JA 
MIELENTERVEYSPALVE

LUT 

JÄRJESTÖT ym. 
Syömishäiriöliitto, MLL, 

OPPILAS ja perhe 

ENSI- JA TURVAKOTI 
SEKÄ NUORISOKODIT 

TERVEYDELLISTEN 
OLOJEN SEURANTA 

KOULURUOKAILU JA 
KOULUKULJETUKSET 

KUNTOUTUSPALV. 
- Kuntoneuvola, 

fysioterapia  
      - Ravitsemusterapia 

- Toimintaterapia 

TERVEYDEN 
EDISTÄMINEN 

- Terveystieto ja 
terveysneuvonta 

OPPILASHUOLTO JA  
OPETUKSEN  

TUKIPALVELUT 

TERVEYDEN- 
HOITAJA 

TILAPALVELU 
- Sisäilmastoasiat 

JAMK, JY ym. oppilaitokset 

Kouluterveydenhuolto 
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Kouluterveydenhuolto 

Ajankohtaista 
 

• Lakisääteisten terveystarkastusten kehittäminen, mm. 
terveydenhoitajan ja lääkärin yhteisvastaanotot, ryhmävastaanotot 

• Laajojen terveystarkastusten tietojen perusteella  luokkayhteenvetojen 
tekeminen yhteisöllisten oppilashuoltoryhmien käyttöön 

• Yhteistyö koululiikunnan kanssa  
• koululiikunta osaksi ehkäisevää terveydenhuoltoa 
• Muutoksen kivijalkana koululaisten fyysistä toimintakykyä mittaava 

Move- järjestelmä (syksyllä 2016 5-luokkalaisille) 
• Kouluterveydenhuolto on  mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa 

uuden opetussuunnitelman mukaista hyvinvointioppimisen  ja –
opetuksen kokonaisuutta 

• Nuorisovastaanoton kehittäminen yhteistyössä sosiaalityön ja muiden 
toimijoiden kanssa 

• Varahenkilötoiminnan kehittäminen ja oppilasmäärän kasvuun 
vastaaminen 

• E- koutsi hanke: mobiilisovellusten hyödyntäminen 
terveydenedistämistyössä 
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OPISKELUTERVEYDENHUOLTO 
Osastonhoitaja Katja Viisanen 

 
 

Opiskeluterveydenhuolto 
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http://www.jyvaskyla.fi/terveys/opiskeluterveydenhuolto


Opiskeluterveydenhuolto 
Oppilaitokset  
• Lukiokoulutus  

 Jyväskylän lukiokoulutus (Lyseon ja Schildtin lukio) 
• Toisen asteen koulutus 

 Jyväskylän ammattiopisto, Jyväskylän aikuisopisto, Bovallius–
ammattiopisto , Alkio-opisto, Jyväskylän palvelualan opisto, 
Jyväskylän kristillinen opisto 

• Korkeakouluasteen koulutus 
 HUMAK, JAMK 

 
 Opiskelijoita noin 18 000 
• Palveluihin pääsyyn ei ole ikärajaa 
• Asetus 338/2011 määrittelee tarkemmin palveluihin oikeutetut 

opiskelijat 
 

Keskitetty toimipiste Sepänkadulla ja kolme toimipistettä 
lukioilla 
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Opiskeluterveydenhuolto 

 
Perustehtävä 
 
• Terveysneuvonta ja terveystarkastukset  

 huomioitava työterveyshuollollinen näkökulma 
• Opiskelukykyisyyden arviointi ja seuranta 
• Mielenterveys- ja päihdetyö 

 arviointi, hoito ja jatkohoitoon ohjaaminen 
• Seksuaaliterveyspalvelut  

 sukupuolitaudit, raskauden ehkäisyt ja keskeytykset 
• Sairaanhoito  
• Oppilaitosympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä 

yhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta 
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Perheneu
vola 

Opiskeluterveydenhuollon yhteistyötahot  

Fys.terapia, 
rav.terapia,  

Suun 
terveydenhuolto 

Erityisopettajat, 
 ryhmäohjaajat, 

opot 

Polii
si 

ESH, Kolikko, 
nuorisopsykia

tria 

Nuorisovastaa
notto 

Etsivä 
nuorisotyö 

Ohjaa
mo 

Kolmas sektori; 
Juniorinuotta, Oiva ja Ilona, 

Tukinainen, SYLI, SETA, 
perheasiainneuvottelukesk

us 

ESH, 
somatiik

ka 

Mobile 
RISE 

Nuorten  
päihde- ja 

mielenterveyst
yö 

Opintopsyko
logi, tutor-
opettajat, 

ESOK-
vastaava 

Kela 

Opiskelijajärjestöt 

Opiskelijoiden 
kotikuntien 

terveydenhuolto 

Lastensuoje
lu 

jälkihuolto 

Neuvo
lat 

Puolustusvoi
mat 

Moniammatilliset 
opiskelijahuoltoryhmät, 

yhteisöllinen 
opiskeluhuolto 

Opiskeluhuol
lon 

kuraattorit ja 
psykologit 

Kotouttamispalv
elut 

Terveystarkastaja, 
oppilaitosten terveellisyys 

ja turvallisuus J-
Nappi 

YTHS 

Terveyd
enhoitaj

a 
Lääkäri 

Yksityiset 
terveysasemat 

Päivyst
ys Avosairaanh

oito 

Aluepsykol
ogit 

Laboratorio, 
kuvantaminen, 

ostopalvelut 

Perhe ja muu 
taustatuki 

Opiskeli
ja Oppi- 

laitokset 

ESH, 
aikuispsykiatria, 
depressiohoitaj

a 

Päihdehoit
ajat, 

Sovatek 

Oppilaitospappi,  
seurakunta 



Ajankohtaista 

• Matalan kynnyksen palvelun säilyttäminen ja parantaminen 
• Yhteydenotto entistä helpommaksi 
• Kiireellisiä vastaanottoaikoja myös lääkärin vastaanotolle 
• Mielenterveystyön vahvistaminen 

 osaaminen ja resurssi 
• Sähköisen asioinnin lisääminen 
• Palautekanavan kehittäminen  

 

Opiskeluterveydenhuolto 
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Palvelupäällikkö Virve Hongisto 

JYVÄSKYLÄN PERHENEUVOLA 
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Perheneuvola 

• Järjestää Sosiaalihuoltolain 26§ mukaista kasvatus- ja 
perheneuvonnan palvelua 
 

• Perheneuvola toimii Jyväskylän ja 8 lähikunnan  alueella (Laukaa, 
Muurame, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Toivakka, Uurainen ja  
Petäjävesi) sekä maakunnallisesti (Lastentutkimusklinikka ja 
perheneuvolan koulutus- ja asiantuntijatoiminta) 
 

• Väestöpohja n. 180 000 asukasta (Jkl+ sopimuskunnat) + maakunta 
 

• Asiakkaita v. 2016 noin 2792 
  
• 65% palveluista Jyväskylään ja 35% lähikunnille 
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• palvelut lasten asioissa  pääosin alle 13-vuotiaille lapsille 
 

• asiakas ottaa itse yhteyttä (päivystysajat) tai tulee lähetettynä 
 

• tulosyinä lasten käyttäytymis- ja tunne-elämän pulmat sekä 
vanhemmuus-/kasvatuskysymykset, perhe- ja 
parisuhdevaikeudet 
 

• eroauttamisen osuus kasvanut, erityisesti sovittelujen määrä 
viimeisen vuoden aikana 
 

• moniammatillinen työote, hoitotiimeissä psykologi ja 
sosiaalityöntekijä sekä lastenpsykiatri  
 

• keskimääräinen odotusaika 4,7 vkoa/2016 

Perheneuvola 
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Johtava sosiaalityöntekijä Mirja Laitinen 

LAPSIOIKEUDELLISET PALVELUT 
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Lapsioikeudelliset palvelut – 
sopimuksia ja ennaltaehkäisyä 

• Palvelut 
– Lapsen isyyden selvittäminen 
– Lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen liittyvät neuvottelut    

ja sopimusten vahvistaminen (2016: 1234) 
– Lapsen elatussopimusneuvottelut ja sopimusten vahvistaminen 

(2016: 1122) 
– Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 16 §:n 

mukaisten selvitysten tekeminen tuomioistuimille (2016: 39) 
– Valvotut tapaamiset (2016: 68 lasta) 

 
• Kuusi sosiaali-lastenvalvojatyöntekijää, joilla aluevastuu 
• Palveluohjaaja, SHL:n mukaiset valvotut tapaamiset 
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Johtava psykologi Eeva-Liisa Liimatainen 

PSYKOLOGIPALVELUT 
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Psykologipalvelut 

• Kaksi tiimiä (yhteensä 12 psykologia); 
 

• Asiakkaita 2016 yhteensä 2346 
 

• Aikuistyön psykologit; 7 psykologia eri alueilla 
 

• Pienten lasten perheiden psykologit; 4 psykologia eri alueilla 
 

• Hankasalmella laaja-alaista työtä tekevä psykologi 
 

• Jyväskylän lisäksi palvelua myydään myös Uuraisille 
 

• Palvelut ovat maksuttomia ja perustuvat Kansanterveyslakiin.  
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Aikuisten psykologipalvelut 

• Työ on ennaltaehkäisevää, kestoltaan rajattua lyhytterapiaa, myös 
palvelun ohjausta ja neuvontaa 

 
• Palveluissa käytössä sähköisiä itsehoitomenetelmiä 

 

• Tulosyinä elämäntilannekriisit, akuutit ahdistuneisuushäiriöt ja 
paniikkihäiriöt, parisuhdekriisit, aikaisemmat post-traumaattiset 
stressihäiriöt  
 

• Asiakkaat ohjautuvat terveyskeskusten lääkäreiden/sairaanhoitajien 
kautta, psykiatrian poliklinikalta tai asiakas ottaa suoraan yhteyttä 
oman alueensa psykologiin.  Asiakkaina myös Jamkissa ja 
aikuisopistoissa opiskelevat, jotka tarvitsevat terapeuttista tukea.  
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Pienten lasten perheiden 
psykologipalvelut 

• Pikkulapsiperheiden psykologit palvelevat äitiysneuvolan asiakkaita, 
sekä 0 - 5-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään 
 

• Tulosyinä kehityksen pulmat, vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden 
haasteet 
 

• Työskentely yhdessä perheen kanssa, ja tarvittaessa myös 
neuvolan, päivähoidon, lastensuojelun tai muiden 
yhteistyökumppaneiden kanssa 
 

• Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä joko itse puhelimitse tai 
päivähoidon ja neuvolan työntekijöiden välityksellä 
 

Päivi Kalilainen 2017 



VARHAISEN TUEN PALVELUT 
 

Palveluesimies Piritta Jetsu 
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Varhaisen tuen palvelut 

Kolme palvelukokonaisuutta: 
• Varhaisen tuen perheohjaus 
• Lapsiperheiden kotipalvelu 
• Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta 

Henkilöstö: 
• 9 perheohjaajaa, 1 kehittäjä-perheohjaaja (määräaikainen 2017-

2018) 
• 6 kodinhoitajaa ja 2 palveluohjaajaa 
• 1.8.2017 alkaen sosiaalityöntekijä 
• palveluesimies 
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Varhaisen tuen perheohjaus 

• Perheohjaus = Sosiaalihuoltolain 18§mukainen perhetyö. 
Perheohjaus on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa vanhemmuuden 
tukea 

• Tapahtuu kotikäyntityönä, jonka menetelminä on keskustelut 
vanhempien kanssa, mallintaminen, ohjaus ja neuvonta 
 

• Kohdentuu sekä vauvaa odottavien ja alle kouluikäisten lasten että 
kouluikäisten lasten perheisiin 

• Palvelu perustuu palvelutarvearviointiin ja tavoiteena on perheen 
omien voimavarojen vahvistaminen 
 

• Kouluikäisten lasten perheohjauksen kehittämishanke alkanut 
keväällä 2017 

• Perheohjaukseen ohjaudutaan puhelimitse p. 014-266 0136 (ma, ke 
ja pe klo 8.30-11.30 + ti ja to klo 12-15) 
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Päivi Kalilainen 2017 

Sosiaalihuoltolain mukainen kotipalvelu 

 

• Sosiaalihuoltolain 19 §mukaisella kotipalvelulla tarkoitetaan 
asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten 
hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen 
elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä 
avustamista.  
 

• Kotipalvelu voi olla tilapäistä, toistuvaa tai säännöllistä. 
 

• Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun 
vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai 
elämäntilanteen perusteella 
 

 
 

 

 



Lapsiperheiden kotipalvelu Jyväskylässä 
 
 • Tilapäistä lapsiperheiden kotipalvelua perheiden varhaiseen 

tukemiseen on järjestetty vuodesta 2009 alkaen ja säännöllistä 
syksystä 2015 alkaen. 

 

• Tuotetaan pääsääntöisesti palvelusetelituottajien (31) toimesta, 
kuusi omaa kodinhoitajaa, kaksi palveluohjaajaa. 

 

• Lakimuutoksen myötä säännöllisen kotipalvelun osuus on kasvanut, 
niissä työskentelyprosessit pitkiä ja intensiivisiä. 

• Palveluun ohjaudutaan puhelimitse p. 014-266 3501 ma-to klo 8-10 
tai sähköisesti (Hyvis). Palveluohjaajat arvioivat puhelimessa tai 
kotikäynnein perheen tuen tarpeen.   
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Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta 

• Sosiaalihuoltolain 28 § mukaisesti perheillä on mahdollisuus saada 
tukihenkilö tai tukiperhe arjen tueksi ilman lastensuojelun 
asiakkuutta. 

• Jyväskylässä tukiperheet ja lomaperheet tulevat Pelastakaa Lapset 
ry:n ja tukihenkilöt MLL:n kautta.  

• Tukihenkilö ja tukiperhe toimintaa koordinoi 1.8.2017 alkaen 
Varhaisen tuen sosiaalityöntekijä 

   ohjautuminen palveluun tapahtuu       
  sosiaalityöntekijän kautta 
   palvelutarve arvioidaan 
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NUORISOVASTAANOTTO 
Johtava sosiaalityöntekijä Eija Hiltunen 

Päivi Kalilainen 2017 



 
Nuorisovastaanotto on jyväskyläläisiä 13–22 -vuotiaita nuoria ja heidän 
läheisiään varten, kun on huolta esimerkiksi päihteistä, mielialasta ja 
ahdistuneisuudesta, pelaamisesta, seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, 
perheen kriisitilanteista, nuorten ja vanhempien välisistä ristiriidoista, 
kaveri- ja seurustelusuhteista.  
 

Näin asiakkaaksi nuorisovastaanotolle:  
• Nuori voi ottaa nuorisovastaanotolle yhteyttä itse tai yhdessä 

läheisten kanssa tai muiden ammattilaisten ohjaamana 
 

Nuorisovastaanotolle voit:  
• varata ajan puhelimitse soittoaikana maanantaina, keskiviikkona ja 

perjantaina kello 8-9, p. 014 266 0150  
• tulla tiistaisin klo 14–16 ilman varattua aikaa.  

Nuorisovastaanotto 
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Nuorisovastaanotolle ei tarvita lähetettä. Nuorisovastaanoton palvelu 
on maksutonta ja luottamuksellista.  
 

Ketkä nuorisovastaanotolla työskentelevät ja miten?  
 
• Nuorisovastaanotolla työskentelee moniammatillinen tiimi nuoren, 

hänen perheensä ja tarvittaessa myös nuoren muiden läheisten 
kanssa. Tarvittaessa työskentelemme yhdessä niiden 
yhteistyökumppaneiden kanssa, joita nuoren tilanne vaatii 
 

• Nuorisovastaanotolla käyntien määrä arvioidaan nuoren ja perheen 
tuen tarpeen suhteen 

 
• Asiakkaalta tai hänen huoltajaltaan pyydetään kirjallinen suostumus 

tietojen vaihtoa varten eri ammattilaisten välillä. 
 

• Moniammatillinen tiimi: sosiaalityöntekijä, psykologi, lääkäri, 
kouluterveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, koulukuraattori, 
sosiaaliohjaaja, etsivä nuorisotyöntekijä ja esh:n nuorisopsykiatrian 
konsultaatio.  
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  Kiitos 
mielenkiinnosta! 
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