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SIVISTYSPALVELUT LASTEN JA 
VANHEMPIEN TUKENA



MITÄ ON SIVISTYS? 

Kasvatuksen tuomaa

Opetuksen ohjaamaa

Sydämen sivistystä

Henkistä pääomaa

Kypsyyttä

Ihmisyyttä

Kulttuuria

Mittari inhimillisyydestä
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MITÄ ON PALVELU?

Auttamista

Edistämistä Epäitsekkyyttä

Kehittämistä

Toisten tukemista

Rakenteellisia järjestelmiä

Yksittäisiä tekoja
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SIVISTYSPALVELUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNGISSA
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VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUS HYVINVOINNIN TUKENA

Hyvin toimiva palvelu:

■ Luotettava ja vakaa

■ Pätevät ammattilaiset

■ Hyvin organisoitu

■ Sijainti kodin lähellä

■ Ikätovereiden seura

■ Riittävät resurssit

■ Yhtenäinen jatkumo

■ Moniammatillinen tuki
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HAASTEITA HYVÄN PALVELUN TUOTTAMISELLE

■ Palvelutarpeen ennakoinnin vaikeudet

■ Resurssointi ei vastaa todellista tarvetta

■ Suunnittelussa ja johtamisessa ei riittävästi tietoa käytettävissä tai sitä ei 
hyödynnetä

■ Yhteisen ymmärryksen ja näkemyksen puute kodin ja palveluntuottajan välillä 

■ Vuorovaikutuksen puute ihmisten kesken



ONGELMIIN ON MYÖS RATKAISUJA 
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■ Kansallisella tasolla esim. 
lapsistrategia, opetussuunnitelman
tavoitteet, valtionavustukset

■ Kunnallisella tasolla esim. 
Hyvinvoinnin vuosikello, 
poissaolomalli, kasvun ja oppimisen
kehittämisohjelma, kasvun ja 
oppimisen tuen
kehittämissuunnitelma
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Meillä on ongelmia. Meillä on 
ratkaisuja. 

Onko kyse siitä että ne eivät kohtaa?

Vai onko kyse siitä, että ongelmat
ruokkivat toisiaan enemmän kuin
ratkaisut tukisivat kokonaisuuden

onnistumista?
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PERHEIDEN TUKIMUOTOJA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGISSA 

Esimerkkejä tuen palveluista:

• Kriisikeskus Mobile

• Kouluterveydenhuolto

• Perheneuvolat

• Lapsiperheiden kotipalvelut

• Lastensuojelu

• Vanhempainnetti MLL

• Monikulttuurikeskus Gloria

• Nepsy-pysäkki
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■ Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa 
kasvatuksesta. Hänen on myös huolehdittava siitä, että 
oppivelvollisuus tulee suoritettua. – OPS 2014

■ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa –
Perusopetuslaki §3, mom 3

■ Lisäksi huoltajan kanssa keskustellaan opetuksen 
järjestämisen keskeisistä asioista, kuten 
opetussuunnitelmasta, oppimisen tavoitteista, 
oppimisympäristöistä ja työtavoista, oppimisen tuesta 
ja oppilashuollosta, arvioinnista ja todistuksista sekä 
opiskeluun liittyvistä valinnoista ja lukuvuoden 
erilaisista tapahtumista. – OPS 2014

■ Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä 
opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän 
huoltajaa tai laillista edustajaa siten kuin 
hallintolain (434/2003) 34 §:ssä säädetään

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434#P34
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MILTÄ TULEVAISUUS NÄYTTÄÄ?

Voidaanko…

- Lisätä resurssia, koulutusta, tiedolla johtamista?

- Purkaa ylimääräisiä ja turhaksi koettuja rakenteita?

- Selkeyttää ohjeistuksia, tehdä käsitteistä ymmärrettäviä?

- Lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä hallinnossa ja toiminnassa?

- Lisätä vuorovaikutuksen mahdollisuutta?

- Luoda uusia keskustelun ja kohtaamisen paikkoja?



12

KIITOS!


