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Hyvinvointiareena 17.-18.9.2019 

 
Hyvinvointiareena on 
koulutustapahtuma, joka tarjoaa 
yhteisen oppimisfoorumin  
esiopetuksessa,  
perusopetuksessa,  
lukiokoulutuksessa,  
ammatillisessa koulutuksessa sekä  
korkea-asteella oppilaiden ja 
opiskelijoiden hyvinvoinnin parissa 
työskenteleville. 
 
Hyvinvointiareena toteutetaan joka 
toinen vuosi Opetushallituksen ja 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
yhteistyönä.  
 
 

Ilmoittautuminen 

aukeaa 

loppukeväästä 

2019! 
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Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) –tutkimus  

Seurantatietoa lapsiperheiden hyvinvoinnista,  
terveydestä, sekä palveluiden käytöstä ja 
palvelukokemuksista 

• 4 kk laajassa tarkastuksessa käyneet (pilotti 2017) 

• 4-vuotiaiden laajassa tarkastuksessa käyneet (2018) 

Tietoa kyselylomakkeilla huoltajilta ja terveydenhoitajalta 
sekä rekistereistä 

NYT: 4v-tiedonkeruu päättynyt, tulokset sähköisessä 
tulospalvelussa maaliskuussa 2019 

 

LTH-4-kk pilotin tulosraportti julkaistu  
(Klemetti R ym. 2018. Mitä vauvaperheille kuuluu? LTH-
tutkimuksen 3-4 –kuukautisten vauvojen ja heidän 
perheidensä pilottitutkimuksen perusraportti.)  
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Kouluterveyskysely 

Seurantatietoa hyvinvoinnista,  
terveydestä, koulunkäynnistä ja avun saannista 

• Peruskoulun 4.-5. luokan oppilaat ja huoltajat  

• Peruskoulun 8.-9. luokan oppilaat  

• Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat  

• Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat  

Seuraavan kerran keväällä 2019   

 

Kouluterveyskyselyn tulosraportti lasten ja nuorten 
hyvinvoinnista julkaistu, myös ruotsiksi                           
(Halme N ym. 2018. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2017. 
Kouluterveyskyselyn tuloksia.) 
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Lastensuojelutilasto 1/2 

Ennakolliset lastensuojeluilmoitukset ovat lisääntyneet merkittävästi. 
    Niitä tehdään,  

• jos raskaana olevan äidin tilanne herättää perustellun epäilyn 
siitä, että lapsi jää vaille tarvitsemaansa hoitoa ja turvaa  

• tai että perhe tarvitsisi kotiin vahvoja sosiaalipalveluja 
vanhemmuuden, lapsen hoidon sekä huolenpidon 
varmistamiseksi ja tueksi  

• tai että lapsi pitää siirtää välittömästi joko yksin tai vanhempiensa 
kanssa ammatillisen avun, hoidon, kuntoutuksen ja kontrollin 
piiriin.  

Usein kysymys on toisiinsa kietoutuneista äidin tai molempien 
vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmista sekä tuen 
puutteesta kotona.  

 

 

 

 

 
 

 

Vuosi Ennakollisten 
lastensuojeluilmoitusten määrä 

2015 1705 

2016 2052 

2017 2202 
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Lastensuojelutilasto 2/2 

Lastensuojelulaki 25 c § (12.2.2010/88): Ennakollinen 
lastensuojeluilmoitus : 

Ennen lapsen syntymää … on salassapitosäännösten 
estämättä tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus, jos on 
perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee 
tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi 
syntymänsä jälkeen. 

Kiireellisissä tapauksissa päivystävän sosiaaliviranomaisen 
on arvioitava viipymättä ennakollisen 
lastensuojeluilmoituksen kohteena olevien henkilöiden 
sosiaalipalvelujen tarve. Yhteistyössä lastensuojelun 
sosiaalityöntekijän kanssa voidaan arvioida myös välittömästi 
lapsen syntymän jälkeen tarvittavat sosiaalipalvelut. 

Lastensuojeluasia tulee vireille ja lastensuojeluasiakkuus 
alkaa lapsen syntymän jälkeen siten kuin laissa säädetään. 
(30.12.2014/1302) 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417a12.2.2010-88
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417a30.12.2014-1302
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Uusi julkaisu koulujen opiskeluhuollon tueksi 

Yhteisestä työstä hyvinvointia 
– opiskeluhuoltoryhmä 
perusopetuksessa 

      Ohjaus 9/2018 

Hietanen-Peltola M, Laitinen K, 
Autio E,  Palmqvist R 

 

Saatavilla sekä sähköisenä että 
painotuotteena 
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LUO LUOTTAMUSTA 
suojele lasta 

Mahdollisimman varhain, avoimesti ja yhdessä 
Luo luottamusta - Suojele 

lasta on THL:n ja kentän 

toimijoiden 

rakentama yhteisöllinen 

verkkovalmennus. 

 

Verkkovalmennus on 

tarkoitettu kaikille 

työssään lapsia ja 

perheitä 

kohtaaville  ammattilaisille 

esimerkiksi sosiaali- ja 

terveyspalveluissa, 

varhaiskasvatuksessa, 

kouluissa ja 

oppilaitoksissa, 

järjestöissä ja 

seurakunnissa. 

https://verkkokoulut.thl.fi/web/suojele-lasta 
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Perhekeskus mukana elämässä 

Mitä 
perhekeskus 

tekee? 
 

Vastaa 
perheiden 

hyvinvointi- 
tarpeisiin 
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Lapsiperheiden 

sosiaali- ja terveyspalvelut 
Kotipalvelu, perhetyö,  

kasvatus- ja 

perheneuvonta, 

lapsiperheiden 

sosiaalityö, 

perheoikeudelliset 

palvelut 

 

äitiys- ja lasten- 

neuvolatoiminta, ehkäisy- ja 

seksuaaliterveysneuvonta, 

lääkäri- ja psykologipalvelut, 

lapsiperheiden terapia- ja 

kuntoutuspalvelut, suun 

terveydenhuolto. Koulu- ja 

opiskeluterveydenhuolto** 

Järjestöjen,  

seurakuntien  

sekä Kelan 

toiminta  

ja palvelut 

Varhaiskasvatus  

ja muut kuntien 

palvelut. 

Kuntien terveyttä  

ja hyvinvointia 

edistävä toiminta. 

 * Vaativa erityistaso: osaamis- ja tukikeskukset. 

** Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto voivat olla osa perhekeskusta tai sen 

verkostoyhteistyötä. 

* 

Perhe- 
keskuksen 
palvelu- 
verkosto 
 
Palvelut 
integroidaan 
kaikilla 
tasoilla 

Perhekeskus mukana elämässä 
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Perhekeskus mukana elämässä 

Perhe- 
keskuksen 
palvelut  
tuotetaan 
lähipalveluna 


