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Hyvä keskusteluyhteys vanhempien
kanssa, % 4.-5. luokka

Lähde: Kouluterveyskysely,
2021
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Kokenut vanhempien tai muiden huolta pitävien
aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, %
4. ja 5. luokka

Lähde: Kouluterveyskysely, 2021

Lapin sote‐uudistus

16.11.2021

6

3

16.11.2021

Kokenut vanhempien tai muiden huolta pitävien
aikuisten henkistä väkivaltaa vuoden aikana, %
4. ja 5.lk

Lähde: Kouluterveyskysely, 2021
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Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki
• Vanhemmuuden ongelmien ylisukupolvinen siirtyminen on
merkittävä yhteiskunnallinen ongelma ja sen ehkäisy on tärkeä
osa vanhemmuuden tukea
• Tutkimusnäytön mukaan sekä lapsuudenaikaisten että
myöhemmin elämässä näkyvien ongelmien taustalla on usein
perheeseen liittyviä ongelmia ja riskitekijöitä
• Suuri osa lapsista kuitenkin selviää perhetaustastaan huolimatta
suojaavien tekijöiden vuoksi
• Vanhempien hyvinvointi sekä parisuhteen vuorovaikutus- ja
tunnetaidot ovat vahvasti yhteydessä lapsen hyvinvointiin
• Vanhempien parisuhde on lapselle keskeinen ihmissuhde- ja
vuorovaikutusmalli
• Vanhemmuuden ja parisuhteen taitoja tuetaan lapsen
elinympäristössä, jotta lapsen hyvinvointi vahvistuisi
Lapin sote‐uudistus

Lähde: Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen
vahvistaminen, teoriasta käytäntöön, THL 2019
https://www.julkari.fi/handle/10024/138389
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Esimerkkejä lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tekijöistä
Suojaavia tekijöitä

Riskitekijöitä

• Turvalliset, pysyvät ja
hyvinvoivat aikuiset

• Vanhempien mielenterveysja päihdeongelmat, vakava
sairaus, toimeentuloongelmat
• Lähisuhdeväkivalta ja
kaltoinkohtelu
• Perherakenteen
haavoittuvuus esim.
yksinhuoltajuus
• Kuormittavat
elämäntapahtumat

• Hyvä suhde vanhempiin
• Huolehtiva kasvatuskulttuuri
• Terveelliset elintavat
• Perheen yhteinen aika
• Ikätasoisen ymmärrettävän
tiedon saaminen, kun
perheessä tai itsellä on
vaikeuksia tai sairauksia
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Lähde: Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen,
teoriasta käytäntöön, THL 2019
https://www.julkari.fi/handle/10024/138389
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Perhekeskus tukee
vanhemmuudessa ja parisuhteessa

Lapin sote‐uudistus

Lähde: THL

16.11.2021

10

5

16.11.2021

Perhekeskus tukee vanhemmuudessa
ja parisuhteessa
Mitä
• Vanhemman ja perheen voimavarojen, jaksamisen,
vuorovaikutus- ja tunnetaitojen vahvistaminen
• Perhevalmennukset ja muut vanhemmuusryhmät tukena
lapsen kasvussa ja kehityksessä
• Vanhempien keskinäisen vuorovaikutuksen ja tunneilmaisun
tukeminen
• Näyttöön perustuvat vanhemmuuden tuen menetelmät
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Lähde: THL
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Voimaperheet –ohjelmat Lapissa
• Voimaperheet -Huomaa hyvä lapsellesi ohjelma 4-vuotiaiden
vanhemmille jatkuu 20 Lapin kunnassa
• Voimaperheet -Ole läsnä lapsellesi ohjelma 3- vuotiaiden
vanhemmille käynnistynyt 20 Lapin kunnassa

Lapin Kansa 29.4.2021
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Perhekeskus tukee vanhemmuudessa
ja parisuhteessa
Miten
• Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palveluiden näkyväksi
tekeminen ml. Järjestöt ja seurakunnat
• Sovitaan yhteiset linjaukset vanhemmuuden ja
parisuhteentuen palveluista eri ikäkausina
• Tarjotaan vanhemmuuden tukea lapsi- ja perhekohtaisesti ja
ryhmämuotoisesti
• Palveluiden monikanavaisuus
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Lähde: THL
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Korjaammeko kalliilla vai autammeko ajoissa?
• Ennaltaehkäisevä työ kannattaa
inhimillisesti ja taloudellisesti katsottuna
• Lasten ongelmien taustalla on usein
perheeseen liittyviä ongelmia ja riskitekijöitä
 Vanhemmuuden taitoja on tärkeä tukea
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