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Kyselyn taustatiedot

• Kysely on osa perhekeskustoiminnan vuoden 2021 arviointia ja SOTE-
keskus hankkeen kehittämistyötä.

• Toteutettu 1-2/2022 kaikissa Etelä-Savon kunnissa.

• Kyselyä on levitetty perhekeskustoimijoiden verkostojen sekä 
varhaiskasvatuksen ja koulun järjestelmien kautta.  

Perheet vastasivat asteikolla

1 olemme osallistuneet

2 olemme kuulleet

3 ihan uusi asia
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Vertailu vuoteen 

2020

• pysynyt ennallaan 

(0-0,1)

• muutoksia hieman 

(0,2-0,4)

• muuttunut paljon 

(0,5 tai enemmän 

tai yli 5%)

Perheet arvioivat toimintaa
1 erittäin tärkeä

2 melko tärkeä

3 en tiedä toiminnasta/en osaa sanoa

4 ei merkitystä



Vastausmäärät 

kunnittain (n 582)

Mikkeli 286

Pieksämäki 114

Savonlinna 66

Sulkava 36

Kangasniemi 21

Puumala 14

Pertunmaa 14

Juva 12

Mäntyharju 8

Rantasalmi 7

Hirvensalmi 4

Enonkoski 0

Vastaajia 194 

enemmän kuin vuonna 

2020, kiitos!
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72%

12%

14%

2%

70%

12%

16%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Kahden vanhemman perhe

Uusperhe

Yhden vanhemman perhe

Muu, mikä

2022, perheiden kysely, perhekeskustoiminnan seuranta- ja arviointipaketti

2020 Perheiden kysely hyvinvointisuunnitelman seuranta

Perhemuotomme
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4%

11%

33%

30%

20%

27%

36%

20%

9%

1%

2%

6%

21%

24%

12%

27%

44%

36%

1%

15%

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Syntyvä lapsi

Vauva (alle 1-vuotias)

Taapero (1-3v.)

Leikki-ikäinen (4-5v.)

Esikoululainen

Peruskoulun 1-2 luokat

Perukoulun 3-6 luokat

Peruskoulun 7-9 luokat

Erityiskoulua käyvä lapsi tai nuori

Toisen asteen opiskelija

Muussa tilanteessa oleva nuori (alle 18-vuotias)

2022, perheiden kysely, perhekeskustoiminnan seuranta- ja arviointipaketti

2020 Perheiden kysely hyvinvointisuunnitelman seuranta

Perheemme lapset
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Mitkä asiat ovat helpottaneet teidän 

lapsiperhearjen sujuvuutta? 

31%

63%

32%

23%

18%

8%

15%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Arki sujuu ilman apuja

Isovanhempien apu

Sukulaisten ja ystävien apu arjen tilanteissa

Järjestöjen toiminta esim. kerhot tai
seuratoiminta

Seurakunnan lapsi- ja perhetyö esim. kerhot
ja leirit

Kunnan avoimen kohtaamispaikan toiminta
ja tuki

Lasten ja perheiden palvelut, mitkä
erityisesti

Muu, mikä/mitkä

uusi

uusi

Vertailu vuoteen 2020

✓ Kaikki lapsiperheiden apu on 

heikentynyt hieman. Sukulaisten ja 

ystävien apu on vähentynyt paljon 

(8%).

✓ Palveluista varhaiskasvatuksen apu 

on säilynyt vahvana ja 

lapsiperheiden kotipalvelun rooli on 

vahvistunut.

✓ Muussa tuessa on seurakunta 

mainittu useimmin.

Vastaajia 580, vastaukset 1142



Mitkä asiat ovat helpottaneet teidän lapsiperhearjen 
sujuvuutta? 
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Muut tuki maininnat 2021

Seurakunnan Ilta teille kahdelle (3) ja kerhot 4

Iltapäiväkerho 3

Mikään ei ole helpottanut, apua ei ole saatu 3

Hyvät liikuntamahdollisuudet 3

Perheneuvo 2

Lastenhoitoapu 2

MLL:n Perhekahvila Hermanni 2

Vertaistuki 1

Virikehoito 1

Vapaa-ajan viettopaikat 1

Parisuhde 1

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut maininnat n 2021 2020

Varhaiskasvatus ja varhaiskasvatuksen perhetyö 20 19

Lapsiperheiden kotipalvelu 15 8

Perhetyö 10

Perheneuvola (9), perhetiimi ja perheterapia (5) 14 5

Neuvolan palvelut (7) / perheohjaus ja -työ  (2) 9 9

Tukihenkilötoiminta/ tukiperhe 7

Yksityiset palvelut mm. lastenhoito, terapia 6 4

Lastensuojelu 3

Seurakunnan Ilta teille kahdelle 3

Perheterapeutti 3

Psykologi 3

Kelan etuudet ja kuntoutus 3

Nuorisopsykiatria ja välkkäri 3

Vammaispalvelu ja omaishoidon suunnitelma/tuki 3

Avoin varhaiskasvatus 2

Toimintaterapeutti 2

Lasten psykiatria 1

Kuntouttava päivähoito 1

Pessi 1

Parisuhdeterapia 1

Erikoissairaanhoito 1



Lapselle tärkeä juttu tai harrastus
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43%

28%

22%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Kaikilla lapsillamme on

Osalla lapsistamme on

Ei ole ajankohtainen lapsen/lasten iän vuoksi

Ei ole vielä löytynyt tärkeää juttua tai
harrastusta, mitkä tekijät siihen ovat

vaikuttaneet

Vastaajia 578, vastaukset 638 

uusi

Ei ole löytynyt vielä omaa, mitkä tekijät siihen ovat 
vaikuttaneet

n

Koronasta johtuvat muutokset 16
Pitkät välimatkat/ kyytiongelmat 10
Perheen tiukka talous 10
Lapsi ei ole löytänyt omaa kiinnostuksen kohdetta/ei halua 10
Lähellä asuinpaikkaa ei ole iänmukaista harrastusmahdollisuutta 9

Vanhempien jaksamisen haasteet/ elämäntilannemuutokset 7
Lapsi ei ole löytänyt vielä sopivaa vaihtoehtoa 7
Lapsen arkuus lähteä 4
Erityislapselle ei harrastusmahdollisuuksia 3
Ei löydä tietoa 2
Harrastukset liian myöhään 2
Sisäilmaongelmat harrastuspaikassa 1

Vertailu vuoteen 2020

✓ Kaikilla lapsilla on tärkeä juttu on pienentynyt 

13%.

✓ Osalla lapsistamme on noussut muutaman 

prosentin.

✓ Oman jutun löytyminen on heikentynyt vain 

yhden prosentin. Korona on vaikuttanut eniten 

harrastuksen löytymiseen. 
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Oman kunnan vapaa-ajan vietto- ja 

harrastusmahdollisuudet

44%

33%

9%

14%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Olemme tyytyväisiä

Kaipaisimme pieniä muutoksia

Emme ole tyytyväisiä

En osaa sanoa

Havainnot 2021

✓ Ylivoimaisesti eniten tyytyväisyyttä antoi 

monipuolinen, riittävä ja sopiva 

harrastustarjonta (n147).

✓ Muutoksia toivottiin tarjonnan 

monipuolisuuteen (n26), aikatauluihin sekä 

enemmän pienille lapsille suunnattua (n22) ja 

maksutonta toimintaa (n21).

Vastaajia 577



Oman kunnan vapaa-ajan vietto- ja 
harrastusmahdollisuudet

Tyytyväisyys Tyytymättömyys 

Etelä-Savo perhekeskustoiminnan arviointi 2021/ Perheiden 
kysely

11

Tarjonta on ollut monipuolinen, riittävä, sopiva tai mieluinen harrastus 

on löytynyt

147

13

Liikuntapalvelut, kuten hiihto- ja luistelumahdollisuudet sekä 

ulkoliikuntapaikat

12

Toimintojen sijainti lähellä tai hyvien kulkuyhteyksien päässä 7

Leikkipuistot ja niiden kunnossapito 5

Kerhotoiminta 3

Tapahtumat 3

Ulkoilumahdollisuudet 2

Tyytymättömyys tarjontaan 17

Syrjäseudulla ei ole tai on liian vähän tarjontaa 6

Pienten lasten harrastusmahdollisuudet 5

Harrastusten ajankohdat 5

Koko perheen ajanviettopaikan puute, esimerkiksi sisäpuuhapaikka 4

Harrastusten maksullisuus tai hintavuus 4

Koronapandemian vaikutukset 3

Tiedotus ja mainonta mahdollisuuksista 2



Oman kunnan vapaa-ajan vietto- ja 
harrastusmahdollisuudet

Muutostoiveet En osaa sanoa 
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Tarjonta voisi olla monipuolisempi 26

Erilaiset muutokset harrastusten ajankohtiin 22

Enemmän pienille lapsille suunnattua toimintaa 21

Edullisempaa ja maksutonta toimintaa 21

Lähemmäksi sijoittuvaa, myös syrjäseuduille ulottuvaa toimintaa 16

Sisäleikkipaikka 15

Erilaisia kerhoja perheille 10

Koko perheelle suunnattua toimintaa 9

Kilpailusta vapaata harrastustoimintaa 8

Parempi tiedotus 7

Nuorille ja varhaisnuorille kokoontumispaikka, esim. skeittipuisto ja lasersota 7

Tanssiharrastusmahdollisuus 5

Erityislapsille sopivia harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia 5

Harrastus- ja vapaa-ajanvietto mahdollisuuksiin ei 

ole vielä tutustuttu

17

Lapsi on liian pieni harrastuksiin tai harrastaminen 

ei ole ajankohtaista

16

Perheessä ei harrasteta 11

Koronarajoitukset ovat rajoittaneet 

osallistumismahdollisuuksia

5

Ei ole ollut tarpeeksi tietoa harrastus- ja vapaa-

ajanviettomahdollisuuksista

2



13

Tiedon hankinta lasten, nuorten ja perheiden 

toiminnoista ja palveluista

Muut tiedonlähteet n.

Lasten koulu, wilma 11
En mistään 5
Neuvola 4
Suoraan seurojen sivuilta 2
Yleiset ilmoitustaulut ja mainokset 2
Facebook 4
Viola ry 1
Oman työn kautta 1
Po1nt 1
Ohjaajalta 1
Perhetyöntekijältä 1
Google 1
En ole edes etsinyt 1
Muilta vanhemmilta 1

81%

7%

59%

26%

17%

2%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Omien verkostojen kautta, kuten tuttavat ja somekanavat

Erilaisista tapahtumakalentereista kuten YHES, kuntien
tapahtumakalenterit

Eri toimijoiden omista tiedotuskanavista, kuten nettisivut,
some-kanavat

Lehdestä/radiosta

Kunnan kotisivuilta

www.lapeetelasavo.com ja/tai LAPE Etelä-Savon Facebook-
sivut

Muu, mikä

Etelä-Savo perhekeskustoiminnan arviointi 2021/ Perheiden 
kysely

Vertailu vuoteen 2020

✓ Lehden/radion ja toimijoiden omat 

kanavat vähentyneet hieman.
Vastaajia 579, vastaukset 1156
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Kuinka tuttuja ovat Etelä-Savon perhekeskustoiminnan

muodot

Osallistuneet
Kuulleet, 
mutta ei

kokemusta

Ihan uusi
asia

Avoin kohtaamispaikka 
perheille

16,2% 47,2% 36,6%

Nuorten ohjaamo 3,1% 56,0% 40,9%
Perheneuvo 12,1% 59,1% 28,8%

Elintapaohjaus 1,9% 40,5% 57,6%

Lapset puheeksi -keskustelu 20,2% 34,8% 45,0%

Vertailu vuoteen 2020

✓ Ohjaamot ja Lapset puheeksi tunnettavuus on säilynyt 

ennallaan.

✓ Avoimen kohtaamispaikan, Perheneuvon ja 

elintapaohjauksen tunnettavuus on laskenut hieman.

✓ Toimintaan osallistuneiden määrä on kuitenkin 

lisääntynyt avoimessa kohtaamispaikkatoiminnassa, 

perheneuvossa ja elintapaohjauksessa.

✓ Tunnettavuuden keskiarvo on olemme kuulleet, mutta ei 

kokemusta + (2.3).

n = 580 Ka = 2,2

n = 577 Ka = 2,4

n = 580 Ka = 2,2

n = 580 Ka = 2,6

n = 580 Ka = 2,2

n = 387 Ka = 2,3

n = 386 Ka = 2,4

n = 386 Ka = 2,3

n = 384 Ka = 2,7

n = 385 Ka = 2,2

0 1 2 3

Avoin kohtaamispaikka perheille

Nuorten ohjaamo

Perheneuvo

Elintapaohjaus

Lapset puheeksi -keskustelu

2022, perheiden kysely, perhekeskustoiminnan seuranta- ja arviointipaketti

2020 Perheiden kysely hyvinvointisuunnitelman seuranta

Vastaajia 582
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Kuinka tuttuja ovat perusopetuksen toiminnat ja 

tukimuodot

Osallistuneet
Kuulleet, 
mutta ei

kokemusta

Emme 
ole 

kuulleet
kaan

Koulujen iltapäiväkerhot 69,3% 30,1% 0,6%

Lapset puheeksi keskustelu 28,6% 39,1% 32,3%

Tunne- ja vuorovaikutustyöskentely
lasten kanssa

23,6% 43,5% 32,9%

Lasten mukanaolo koulun toiminnan 
suunnittelussa

24,4% 44,0% 31,6%

Etelä-Savo perhekeskustoiminnan arviointi 2021/ Perheiden kysely

n = 322 Ka = 1,3

n = 322 Ka = 2,0

n = 322 Ka = 2,1

n = 320 Ka = 2,1

n = 282 Ka = 1,3

n = 282 Ka = 2,1

n = 279 Ka = 2,2

n = 283 Ka = 2,1

0 1 2 3

Koulujen iltapäiväkerhot

Lapset puheeksi keskustelu

Tunne- ja vuorovaikutustyöskentely lasten
kanssa

Lasten mukanaolo koulun toiminnan
suunnittelussa

2022, perheiden kysely, perhekeskustoiminnan seuranta- ja arviointipaketti

2020 Perheiden kysely hyvinvointisuunnitelman seuranta

Vertailu vuoteen 2020

✓ Muutoksia eri toimintojen tunnettavuudessa on vain 

hieman.

✓ Tunne- ja vuorovaikutustyöskentelyyn osallistuminen 

on vähentynyt paljon (-8,5%).

✓ Perheiden arvio keski-arvo: olemme kuulleet, mutta ei 

kokemusta – (1.9).
Vastaajia 322



Avoimen toiminnan merkitys perheiden
hyvinvoinnin vahvistajana
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n = 579 Ka = 1,6

n = 582 Ka = 2,0

n = 582 Ka = 1,4

n = 579 Ka = 2,3

n = 580 Ka = 1,9

n = 581 Ka = 1,4

n = 581 Ka = 1,8

n = 582 Ka = 1,8

n = 582 Ka = 1,6

n = 386 Ka = 1,6

n = 387 Ka = 1,9

n = 387 Ka = 1,3

n = 386 Ka = 2,2

n = 387 Ka = 2,0

n = 387 Ka = 1,3

n = 386 Ka = 1,8

n = 387 Ka = 1,6

n = 385 Ka = 1,5

0 1 2 3 4

Avoin varhaiskasvatus

Perhekahvilat

Koululaisten kerhotoiminta

Avoimet perheillat

Avoimet kohtaamispaikat perheille

Nuorisotilat

Nuorten ohjaamo

Seurakunnan kerho yms. toiminta

Järjestöjen toiminnat

2022, perheiden kysely, perhekeskustoiminnan seuranta- ja arviointipaketti

2020 Perheiden kysely hyvinvointisuunnitelman seuranta

Erittäin

tärkeä

Melko

tärkeä

En osaa sanoa/en

tiedä toiminnasta

Avoin varhaiskasvatus 62,9% 19,8% 14,7%

Perhekahvilat 34,0% 37,8% 23,4%

Koululaisten kerhotoiminta 74,1% 18,0% 6,5%

Avoimet perheillat 19,9% 33,8% 39,9%

Avoimet kohtaamispaikat

perheille
38,6% 31,9% 26,0%

Nuorisotilat 72,8% 14,8% 10,3%

Nuorten ohjaamo 55,4% 13,6% 28,2%

Seurakunnan kerho yms. 

toiminta
47,6% 34,7% 12,2%

Järjestöjen toiminnat 58,1% 27,8% 12,5%

✓ Perhekahviloiden ja perheiltojen merkitys on 

kasvanut hieman.

✓ Perheiden arvio keskiarvo: melko tärkeä -.Vastaajia 582



Varhaisen tuen merkitys perheiden hyvinvoinnin
vahvistajana
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n = 579 Ka = 1,7

n = 580 Ka = 1,8

n = 581 Ka = 1,7

n = 581 Ka = 1,7

n = 580 Ka = 1,8

n = 581 Ka = 1,7

n = 582 Ka = 1,5

n = 581 Ka = 1,3

n = 386 Ka = 1,7

n = 385 Ka = 1,7

n = 386 Ka = 1,6

n = 386 Ka = 1,8

n = 386 Ka = 1,7

n = 386 Ka = 1,6

n = 385 Ka = 1,4

n = 386 Ka = 1,3

0 1 2 3 4

Perheneuvon ja nuorten ohjaamon
neuvonta- ja ohjaustyö

Erotilanteiden tuki perheille mm. eron
ensiapupiste, suomalainen eroseminaari,…

Lasten vertaisryhmien tarjoaminen  perheen
elämänmuutoksissa esim. ero,…

Parisuhteen tukemisen eri muodot

Palveluiden tarjoaminen ilman ajanvarausta

Palveluiden iltavastaanottomahdollisuus

Joustavat työaika- ja etätyöjärjestelyt
vanhemmille

Joustavat päivähoitojärjestelyt

2022, perheiden kysely, perhekeskustoiminnan seuranta- ja arviointipaketti

2020 Perheiden kysely hyvinvointisuunnitelman seuranta

Vertailu vuoteen 2020

✓ Eroauttamisen tuen, lasten 

vertaisryhmien tarjoamisen ja 

palveluiden ilta-aikojen tarjoamisen 

merkitys on hieman suurempi.

✓ Joustavat päivähoito-, työaika- ja 

etätyöjärjestelyt nähdään edelleen 

tärkeimpinä perheiden hyvinvoinnin 

tekijöinä ( yli 90%).

✓ Perheiden arvio keskiarvo: Melko 

tärkeä --.

Vastaajia 582



Perheiden arjen sujuvuuden tukeminen 
merkittävissä elämäntilannemuutoksissa esim. ero, 
läheisen sairastuminen, muutto, lapsen koulun 
vaihtuminen

Etelä-Savo perhekeskustoiminnan arviointi 2021/ 

Perheiden kysely
18

Luokittelua ehdotuksista Maininnat n

Matalan kynnyksen keskusteluapu ja tuki ilman ajanvarausta, 

laaja aukiolo

50

Helppo ja joustava konkreettinen apu ja tuki kotiin (kotiapu, 

lastenhoito)

37

Joustavat päivähoitojärjestelyt  ja -ajat 28

Helppo yhteydenotto sekä aito kohtaaminen ja kuuleminen 25

Vertaistuki 18

Tieto helposti, kootusti saatavilla 17

Helposti ja  ilman jonoa saavutettavat palvelut 15

Tukihenkilö / -perhe 13

Vertailu vuoteen 2020

✓ Hyvin saman 

suuntaiset vastaukset 

molempina vuosina.

✓ Joustavat 

päivähoitojärjestelyt 

nousevat vuonna 

2021 vahvemmin 

esille.



Perheiden arjen sujuvuuden tukeminen merkittävissä 
elämäntilannemuutoksissa esim. ero, läheisen 
sairastuminen, muutto, lapsen koulun vaihtuminen

Etelä-Savo perhekeskustoiminnan arviointi 2021/ 
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Luokittelu ehdotuksista jatkuu

Lapsen/nuoren huomioiminen ja oma tuki 8

Tukea virka-ajan ulkopuolella 8

Perheen oma työntekijä, ei jatkuvaa 

vaihtelua

8

Hyvä palveluohjaus 7

Perhetyö matalan kynnyksen palveluksi 5

Toimijoiden välinen sujuva yhteistyö ja 

yhdessä toimiminen

4

Joustavat työajat 3

Taloudellinen tuki 3

Kyytiapu 2

Yksilöllinen tuki 2

Erotilanteiden tukea 2

Neuvola nähtiin 

keskeisenä 

paikkana tiedon 

välittämisessä

Palveluista perhetyötä 

oli erityisesti toivottu 

matalan kynnyksen 

palveluksi
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Mitä perhekeskustoiminnan palveluja olet
käyttänyt viime aikoina?

Palvelumaininnat n 3339 2021 2020

Suun terveydenhuolto 390 

(67%)

270 

(69,8%)

Lasten neuvolapalvelut 360 179

Varhaiskasvatus 315 151

Kouluterveydenhuolto 297 244

Perusopetus 244 221

Lääkäripalvelut 211 130

Kelan palvelut (etuudet, kuntoutus jne.) 201 121

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 169 127

Esiopetus 153 62

Äitiysneuvolapalvelut 110 38

Lasten erikoissairaanhoito (lastentaudit, lastenneurologia) 79 39

Kuraattoripalvelut 76 51

Toisen asteen opetus 65 50

Perheohjaus/perhetyö 63 26

Puheterapia 58 24

Psykologipalvelut 57 38

Vertailu vuoteen 2020

✓ Vastaajamäärän ollessa 

suurempi ja profiloituminen 

edellistä kyselyä enemmän 

alle kouluikäisiin, heitä 

koskevat palvelut nousevat 

vahvemmin esille.

✓ Suun terveydenhuolto on 

kaikissa ikäryhmissä paljon 

käytettävä palvelu.

✓ Lääkäripalveluiden käyttöaste 

on korkea. Lasten 

erikoissairaanhoitoa on myös 

paljon. 



Etelä-Savo perhekeskustoiminnan arviointi 2021/ 

Perheiden kysely
21

Mitä perhekeskustoiminnan palveluja olet
käyttänyt viime aikoina?
Palvelumaininnat jatkuu 2021 2020

Toimintaterapia 49 28

Nuorisopalvelut (kunta) 43 33

Fysioterapia 43 24

Ehkäisy- ja seksuaalineuvonta 38 26

Kasvatus- ja perheneuvonta 37 21

Lapsiperheiden sosiaalityö 35 27

Lapsiperheiden kotipalvelu 33 12

Lastenpsykiatria 31 14

Lastensuojelu 30 22

Perheoikeudelliset palvelut (lastenvalvoja) 21 -

Nuorisopsykiatria 18 4

Diakoniatyö (seurakunta) 18 7

Vammaispalvelut 17 12

Tukihenkilö 13 7

Yksityiset palvelut, mikä 12 13

Välkkärityöryhmä 9 4

Viola ry (Kieppi 2, Miesten Asema 2, Väkivaltatyö 3) 7 7

Perheasiain sovittelu (seurakunta) 6 6

Nuorten Ohjaamo (Olkkari, Pientare, Savonlinna) 5 7

Valvotut tapaamiset 4 5

Nuorten päihdepalvelut 0 0

Muu, mikä 22 10
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Palvelumaininnat n 277 2021 2020

Neuvola 76 74

Kouluterveydenhuolto 36 51

Varhaiskasvatus ja päivähoito 20 20

Perusterveydenhuolto, ensineuvo (4) ja päivystysapu (2) 18 10

Koulu 15 27

Sähköinen asiointimahdollisuus eri palveluissa 15 3

Seurakunta ja diakoniatyö 12 7

Perheohjaus (8), perheneuvo (4) 12 -

Lasten ja nuorten Luukku/Sosteri 11 -

Perheneuvola 11 -

Suunterveydenhuolto 10 14

Koulukuraattori 10 -

Somaattinen erikoissairaanhoito 7 -

Vertailu vuoteen 2020

✓ Alle kouluikäisten palveluiden 

hyvät kokemukset ovat 

ennallaan määrällisesti, mutta 

eivät ole nousseet vaikka 

vastaajamäärä on suurempi.

✓ Sähköisten asiointikanavien 

käytöstä hyvät kokemukset 

lisääntyneet.

✓ Uusina listalla ovat matalan 

kynnyksen perheohjaus ja 

perheneuvo, lasten ja nuorten 

luukku, perheneuvola, 

koulukuraattori sekä 

erikoissairaanhoidon palvelut.
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Palvelumaininnat jatkuu 2021 2020

Nuorisotyö (4) ja ohjaamo (2) 6 6

Yksityiset sos.- ja terveyspalvelut 6 1

Perhetyö 5 -

Järjestöt Viola (3), MLL (1), 4H (1) 5 1

Digilääkäri 5 -

Puheterapia 5 -

Kotipalvelu 4 -

Kela 4 5

Sosiaalityö 4 -

Työterveys 2 -

Toisen asteen opetus 2 2

Fysioterapia 2 -

Yksittäiset maininnat: lastensuojelu, 

farmaseutti, avoin päiväkoti, 

tukihenkilö

1 -

Perheiden kommentteja

• Neuvola: Helppo ja nopea ajanvaraus. Työntekijöiden pysyvyys, jolloin 

henkilökunta on tuttua. Puhelinpalvelu hyvä. Voi aina luottaa, että 

soitetaan takaisin. Palvelu on ystävällistä ja yhteistyö sujuvaa. Voi olla 

yhteydessä matalalla kynnyksellä myös tekstiviestillä. Saa hyviä 

vinkkejä ja ohjausta. 

• Päivähoidossa ja on hyvä kun voi suoraan ja joustavalla ajalla olla 

yhteydessä tuttuun henkilöön.

• Koulun tuki. Opettajien, erityisopettajan ja luokanohjaajan saa helposti 

kiinni ja tarttuvat heti huoleen. 

• Kouluterveydenhoitaja. Voi laittaa viestiä Wilman kautta ja vastaus 

tulee nopeasti. Saa hyvin apua ja ohjauksen muihin palveluihin. 

• Lääkäripäivystyksessä huippu uudistus on se että lapsilla oma erillinen 

odotushuone esim. ilta ja yöaikaan.

• Lasten luukku toimii erittäin hyvin ja olemme saaneet sieltä aina 

nopeasti tarvittavan ja ammattitaitoisen avun.

• Kuraattori. Yhteyden saa nopeasti Wilma -viestillä ja ajan lapselle 

seuraavalle viikolle.

• Lapsiperheiden kotipalvelun saaminen kaksosperheeseen. Palvelua 

tarjottiin meille jo raskausaikana ja saimme itse valita palvelun 

tuottajan.

• Ainut taho, mistä sai konkreettista apua, oli Diakoni
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Luokittelu ehdotuksista n 278 2022 2020

Yhteen paikkaan koottua tietoa ja monikanavaisesti 

tuotettuna, tietoa lisää, markkinointia

26 17

Palveluiden saatavuuden/ saavutettavuuden parantaminen 

(jonot, ei saa aikoja), nettiajanvarauksen + chat lisääminen

19 6

Helposti saavutettavat, nopeammat ja joustavammat  palvelut 15 13

Palvelun laatua kehittämällä 14 -

Helppo lähestyä, ihmisläheisempää kohtaamista ja kuuntelua 13 6

Tukea kotiin ja arkeen helposti ja lisäksi erityistilanteissa esim. 

sairastuminen

13 4

Palveluiden jalkautumista lasten, nuorten ja perheiden arkeen 

/koulu,kunta

12 10

Suora yhteydenotto työntekijälle ja sama työntekijä, koko 

perheen huomioiminen

12 3

Kiireen poistaminen ja vapaita aikoja tarjolle neuvolaan 14 -

Alakouluikäisille lisää tiloja, kerhoja ja mahdollisuuksia 

harrastaa

12 -

Lisää harrastustoimintaa ja -kokeiluja lapsille ja nuorille 12 15

Matalan kynnyksen tukea ja keskustelua helposti 9 -

Nuorille kohdennettua apua ja tukea, koottuna yhteen 

paikkaan + nuorisotilat

8 -

Tarpeeksi avustajia, pienryhmiä varhaiskasvatukseen ja 

kouluun. Yleinen palveluiden kehittäminen.

7 4

Enemmän ilta- ja viikonloppuaikoja palveluihin 6 10

Ehkäisevää ja hoitavaa mielenterveyspalveluja 

saataville

6 -

Lisää harrastusmahdollisuuksia koulupäivän 

yhteyteen

5 -

Ennaltaehkäisevään työhön panostaminen 5 5

Eri toimijoiden yhteistyön parantaminen perheen 

asiassa

5 -

Kiireaikoja hyvin saataville 6 6

Vertaisryhmiä lisää 5 -

Lastenlääkärin palvelun saaminen, yksityinen + 

neuvola

5 -

Kohtaamispaikkoja perheille /perhekerhoja, myös 

digitaalisia

5 -

Takaisinsoiton toimiminen ajallaan 4 -

Enemmän lasten ja nuorten mielipiteiden kuulemista 

ja kohtaamista

4 -

Muut arjen tukimuodot; taloudellinen tuki, kyyditys 4 -

Toimijoiden välistä yhteistyötä lisäämällä 4 -

Enemmän resursseja käytännön työhön 3 3

Enemmän toimintaa koko perheelle 3 -

Ei ainakaan vähentää mitään 3 3

Erityislapsille suunnattua toimintaa 2 -

Nepsy-toiminnan ja palveluiden kehittäminen 2 4

Järjestöjen osaamisen hyödyntäminen 1 -
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Havaintoja ja vertailua vuoteen 2020

✓ Tiedottamisessa ja viestinnässä on 

kehitettävää.

✓ Neuvolapalvelut ovat toimineet heikosti (ei 

aikoja, pitkät odotusajat, ei ennätetä 

vastaamaan, laadun osalta palautetta). 

Toisaalta myös hyvää arviointia on edelleen 

paljon.

✓ Useita mainintoja perheneuvolan ja 

erityispalveluiden ammattilaisten palveluiden 

saavutettavuuden puutteesta ja pitkistä 

jonoista (puheterapeutti, toimintaterapeutti, 

psykologi, lastenlääkäri).

✓ Pienemmillä paikkakunnilla kokemuksia 

heikomman toiminnan ja palveluiden 

saannissa. Ei koeta tasavertaisuutta. 

✓ Alakouluikäisille lapsille toivottiin lisää 

harrastustoimintoja.

Neuvolaan 

nettiajanvaraus

Enemmän toimintaa ja 

paikkoja nuorille

Mielenterveyspalveluihin nuorille ennaltaehkäisevä keskusteluapu



Miten palveluja tulisi parantaa? 
Perheiden kommentteja

Etelä-Savo perhekeskustoiminnan arviointi 2021/ 

Perheiden kysely
26

• Tieto kootusti yhteen paikkaan, ei tarvitse etsiä eri toimijoiden sivuilta.

• Jotenkin tämän kyselyn myötä tuntuisi siltä, että palveluita on, mutta miksi niistä ei ole itse

tietoinen.

• Saavutettavuutta. Varsinkin niiden palveluiden osalta jotka voivat tuntua vanhemmista haastavilta

lähestyä kuten sosiaalipalvelut ja mielenterveyspalvelut. Lisää tietoa ja työntekijöiden jalkautumista

niihin ympäristöihin, jossa lapset, nuoret ja perheet jo ovat.

• Nopeampaa ja joustavampaa palvelua sekä sisältöä palveluun selkeäksi asiakkaalle (kehitettävää

ettei olisi pelkkää puhumista). Toivoisin jotain työkaluja pulmaan.

• Vaikea sanoa.Inhimillinen kohtaaminen ja hyvä lämmin vuorovaikutus on kaikessa/tai ainakin

monessa asiassa tärkeintä. Liika "viranhaltijamaisuus" ja hienot toimintamallit, ehkä liian monet

asiantuntijatkin, etäännyttävät hyvästä kohtaamisesta.

• Kaipaisin vielä matalamman kynnyksen palveluita, esimerkiksi uusperheen haasteissa tai lapsen

nepsy-oireilun ymmärtämisessä. Perheemme on ns. tavallinen perhe ja haasteet ovat hyvin pieniä, 

joten tuntuu ettei perheneuvolan kynnys ylity, mutta ihan yksinkään ei pärjäisi.

• Neuvolaan pitäisi saada yhteys suoraan terveydenhoitajiin. Sinne on vaikea saada yhteyttä edes

takaisinsoittopalveluna, mikä on tosi hankala työssäkäyvälle ihmiselle.



Tarpeiden kuuleminen ja aito kohtaaminen
palveluissa
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Varhaiskasvatus

Peruskoulu/oppilaitos

Nuorisopalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Järjestöjen toiminta ja palvelut

Seurakuntien toiminta ja palvelut

Erittäin hyvin Melko hyvin En osaa sanoa Melko huonosti Hyvin huonosti

Vertailu vuoteen 2020

✓ Varhaiskasvatuksessa edelleen 

korkea tyytyväisyys tarpeiden 

kuulemisessa ja aidossa 

kohtaamisessa (83%).

✓ Perusopetus on säilynyt 

ennallaan.

✓ Muilla toimijoilla hieman laskua 

huomioiden erittäin hyvin ja melko 

hyvin arvot. 

✓ Nuorisopalvelua ei ole mitattu 

aikaisemmin.

Vastaajia 580, vastaukset 3302



Esimerkkejä hyvästä kohtaamisesta
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Toiminta tai palvelu n 268 2021 2020

Varhaiskasvatus ja päivähoito 57 46

Seurakunta kerhot (20) ja muu toiminta ja diakoniatyö (17) 37 13

Neuvola 32 31

Koulu opettaja ja erityisopettaja 30 16

Oppilashuolto: kouluterveydenhuolto (16), kuraattori (3), koulupsykologi (2) 21 16

Perhetyö, perheohjaus, perheneuvo 19 -

Avoin kohtaamispaikka (11), MLL perhekahvila + muu toiminta (4), eron ensiapu (1) 16 2

Lasten somaattinen erikoissairaanhoito ja synnytys (1) 13 -

Vapaa-ajan lasten harrastusjärjestöt: 4H, MAHL, MP, Voimistelijat 8 -

Lapsiperheiden tuen järjestöt: Viola Kieppi, Hope, Omaishoitajat ja läheiset 7 -

Perheneuvolan palvelut 6 -

Suun terveydenhuolto 5 2

Perusterveydenhuolto sairaanhoitaja ja lääkäri 5 -

Lapsiperheiden sosiaalityö (3) ja lastensuojelu (2) 5 3

Kotipalvelu 4 -

Puheterapia 4 -

Toimintaterapia 4 -

Ravitsemusterapeutti 3 -

Nuorisotyö 3 2

Nuorisopsykiatria ja välkkäri työryhmä 2 1

Yksityinen palvelu: Terapiakeskus Puro ja Merikratos 2 -

Koronarokotukset perhetalolla 2 -

Vammaispalvelut 1 -

Havaintoja ja vertailua vuoteen 

2020

✓ Varhaiskasvatuksessa on 

eniten hyviä kokemuksia.

✓ Seurakunnan maininnat ovat 

lisääntyneet paljon ja ovat 

korkealla vastaajien 

kokemuksissa hyvästä 

kohtaamisesta.

✓ Koulussa ja oppilashuollossa 

on kasvua.

✓ Matalan kynnyksen perhetyö ja 

perheneuvo sekä lasten 

erikoissairaanhoito ovat 

nousseet listalle.

✓ Avoin kohtaamispaikkatyö 

nousee vahvasti esille.

✓ Erilaiset järjestötoimijat 

näkyvät vahvasti.



Perheiden vastauksista esimerkkejä
hyvästä kohtaamisesta
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• Varhaiskasvatus: Olemme saaneet lukuisat kerrat sieltä apua lasten kasvatukseen ja kehityksen eri vaiheisiin.

Aitoja, kiireettömiä, lämpimiä ja inhimillisiä kohtaamisia. Varhaiskasvatuksen aikuinen kertoi positiivista 

palautetta haastavasta tilanteesta huolimatta, tuli vanhempana hyvä mieli.

• Seurakunta: Saimme apua, kun meillä oli lapsen kanssa rankkaa eron jälkeen seurakunnastamme.

Seurakunnan työntekijät ottavat lämpimästi vastaan. Seurakunnan diakonissa ei yritä diagnosoida ongelmia, 

vaan auttaa.

• Lastenneuvolassa kysyttiin reilusti mitä kuuluu minulle.

• Opettaja huomioi erittäin hyvin erityisen tuen tarpeen.

• Lääkärissä kävimme esikoisen kanssa ja siellä oli ihana hoitaja ja lääkäri, jotka saivat esikoisen nauramaan ja 

tutkimus saatiin tehtyä ilman mitään väkisin pitoa.

• Perheneuvon työntekijä tuli kotikäynnille, jossa käytiin läpi millaisia ongelmatilanteita lapsen kanssa on ollut, 

mistä ne voivat johtua ja hän antoi käytännön vinkkejä siitä miten tilanteita ennakoida ja tai miten niissä toimia 

lapsen kanssa. 

• Eron ensiapupiste oli minulle höydyllinen. Aiemmin kävin lasten kanssa Kiepissä, siitä oli paljon apua



Kuinka hyvin toteutuu mukanaolo
toiminnassa, kehittämisessä ja 
päätöksenteossa?
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Mukana oleminen varhaiskasvatuksen
toiminnassa

Mukana oleminen koulun toiminnassa

Vaikuttamiskanaviin osallistuminen esim. lasten
parlamentti, nuorisovaltuusto

Meiltä on pyydetty ja olemme antaneet palautetta
lapsiperheiden sote-palveluista

Mahdollisuus vaikuttaa omaa itseään tai
perheenjäsentä koskevaan palvelutapahtumaan

Tieto alueen lapsiperheille suunnatuista
toiminnoista

Tieto alueen lapsiperheille suunnatuista
palveluista

Olen osallistunut perheparlamenttiin tai toiminut
kehittäjävanhempana /kokemusasiantuntijana

Erittäin hyvin Melko hyvin En osaa sanoa/en tunne toimintaa Melko huonosti Huonosti

Vertailu vuoteen 2020

✓ Mukana olo toiminnassa, 

kehittämisessä ja 

päätöksenteossa on 

heikentynyt lähes kaikilla 

hieman.

✓ Tieto alueen lapsiperheille 

suunnatuista toiminnoista 

ja palautteen kysyminen 

sote-palveluista on 

parantunut hieman.

✓ Perusopetuksessa 

toteutuu hyvin tai melko 

hyvin on pudonnut 20%.

Vastaajia 579, vastaukset 4662



Mielipiteitä mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa

TIETO

• Viestintäkanavia on valtavasti - liikaa siis vaihtoehtoja toimijoilla tiedottaa. 

• Mietin, voisiko tietoa eri palveluista ja vaikutusmahdollisuuksista olla saatavilla vielä jäsennellymmin, ja vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden mahdollisuuksia
olisi ehkä hyvä vielä näkyvämmin sanoittaa ja tehdä näkyväksi?

• Selkeä kanava jossa voi vaikuttaa. Infossa pitää kertoa kuka voisi tulla mukaan ja millaista toiminta on!

• Daisy pitäisi parantaa vieläkin helpommaksi

KAIKKI ALUEET HUOMIOIDEN 

• Pienet koulut tärkeitä. Lisää koulunkäynninohjaajia oppilaiden koulunkäynnin tueksi ja avuksi

• Toivon, että lapsiperheitä ei unohdettaisi täällä sivukylällä

VAIKUTTAMISEN KANAVIA

• Perheparlamenttikin kuulostaisi hyvältä vaihtoehdolta

• Enemmän lapsiperheille suunnattuja tapahtumia, joiden kautta perheitä kuultaisiin

• Palautetta pitäisi kysyä heti tapahtuman/käynnin jälkeen
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Vapaa sana

Etelä-Savo perhekeskustoiminnan arviointi 2021/ 

Perheiden kysely
32

• Kiitos, hyvä kysely ja perheille myös raportti tuloksista?🙏🏽

• Hyvä, että tämmöstä kartotetaan!

• Mielenkiintoista olla mukana. Kiitos!

• Liian pitkä ja vaikeaselkoinen kysely. Monella jää vastaamatta.

• Kiirettömiä palveluja ja ohjausta, kiitos.

• Ihanaa että lapsiperheille on paljon erilaisia palveluita ja apua saatavilla ja niihin on helppo tarttua.

• Kiire pois kohtaamistilanteista ja lämmintä läsnäoloa, jolloin joku muukin uskaltaa ottaa aratkin asiat 
esille. Positiivinen vahvistaminen ja tukeminen.

• Perhekeskustoiminta vaatii rummuttamista väestölle, tiedotteita koteihin, esittelyä vaikka ylellä, 
juurruttamista, hyvällä alulla ootte!

• Uskon, että eri toimijoiden yhteistyöllä päästään tulevaisuudessa pitkälle. Etelä-Savon pitäisi saada 
lisää lapsiperheitä alueelleen eikä se onnistu jos lapsiperheet kokevat jäävänsä yksin. Koulujen sekä 
sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyötä on lisättävä. Koululaiset voivat huolestuttavan huonosti.

Vastaus n86 kpl

Kehu 22

Kiitos 16

Palaute kyselystä 16

Toive 15

Epäkohta 13
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