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Johdanto 
 
Kansalaisten perusoikeudet on määritelty perustuslaissa, kuntalaissa ja lukuisissa 
erityislaeissa. Näihin oikeuksiin kuuluu myös oikeus vaikuttaa omaan elämään kuuluviin 
asioihin. Kunnan perustehtävänä on pitää huolta kuntalaisten hyvinvoinnista. Kuntalaisten 
oikeudesta osallistua säädetään kuntalaissa. Sen mukaan asukkailla ja palvelujen 
käyttäjillä on oikeus osallistua kunnan toimintaan. Kunnanvaltuuston on pidettävä huolta 
siitä, että kuntalaisille on tarjolla laajasti ja monipuolisesti erilaisia osallistumisen 
mahdollisuuksia. 
 
Kunnille on suunniteltu otettavan käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että 
kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvin-
voinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Tällä halutaan varmistaa kuntien aktiivinen 
toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi myös sote-uudistuksen 
jälkeen. Kannustin on suunniteltu otettavan käyttöön vuoden 2023 alusta, jolloin kunnille 
jaetaan ensimmäisen kerran uudistuksen jälkeinen valtionosuus. Jo nyt tehtävä työ tulee 
siis vaikuttamaan rahoitukseen. 
 
Perhekeskusmallilla tarkoitetaan lasten ja perheiden matalan kynnyksen lähipalveluiden 
verkostoa, jossa lapsiperheet saavat kokonaisvaltaista apua oikeaan aikaan. Tarvittava 
apu ja tuki tuodaan perheen arkiympäristöihin ja pyritään välttämään asiakkaiden 
ohjaamista palvelusta toiseen. Mallin avulla voidaan verkostoida ja sovittaa yhteen julkisia 
hyvinvointipalveluita sekä järjestöjen, seurakuntien ja yksityisten toimijoiden toimintoja 
lasten ja perheiden kokonaisvaltaiseksi auttamiseksi. Perhekeskusmalli on toimijoiden, 
palveluiden ja toimintojen sekä yhteisten sopimusten ja toimintamallien kokonaisuus. 
Perhekeskusmalliin kuuluu myös kaikille lapsiperheille avoin kohtaamispaikka, jossa lapset, 
nuoret ja perheet voivat tavata toisiaan, osallistua vertaistoimintaan sekä halutessaan 
saada ohjausta ja tukea pulmatilanteisiinsa. Perhekeskusalueen kohtaamispaikat kootaan 
yhteen perhekeskuksen kohtaamispaikkaverkostoksi. 

 
Akaan Vanhempienverkosto ry:n keväällä laatiman kyselyn tarkoituksena on osallistaa 
Akaassa ja Urjalassa asuvia perheitä heitä koskevien palvelujen kehittämiseen. Lisäksi 
kyselyssä tiedusteltiin koronapandemian vaikutuksia perheissä. Yhdistyksemme toivoo 
tämän kyselyn vastaukset julkaistessaan, että Akaan ja Urjalan perheitä osallistettaisiin 
heitä koskevia palveluja suunniteltaessa vähintään tämän kyselyn tuottamien vastausten 
pohjalta. 
 

Akaassa 17.9.2021 

Susanne Ekola 

Akaan Vanhempienverkosto ry hallituksen puheenjohtaja 
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Kyselyn toteutus 
 

Kysely toteutettiin sähköisesti Google Forms-kyselylomaketta käyttäen, vastaukset 
kerättiin anonyymisti. Kysely oli jaossa 6.-12.4.2021 välisenä aikana Akaan 
Vanhempienverkoston kotisivuilla, somessa (eri toimijoiden edelleen jakamana) sekä 
Akaan ja Urjalan Wilmoissa. 
 
Varsin lyhyestä vastausajasta huolimatta 348 vastaajaa osallistui kyselyyn. 
Osallistujamäärää suhteessa vastausaikaan voidaan pitää hyvänä. 
 

Vastaajien ikäjakauma 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enemmistö vastaajista oli 31–40-vuotiaita ja toiseksi eniten 41–50-vuotiaita. 18–30-
vuotiaita vastaajista oli kolmanneksi eniten, 9,5 %. 
 
Vastaajista 88.5 % oli naisia, 11.2 % miehiä ja 0.3 % ei halunnut ilmoittaa sukupuoltaan. 
 
Vastauksia saatiin 78.7 % akaalaisilta ja 21.3 % urjalalaisilta. Vuonna 2020 lapsiperheitä 
on tilastoitu olleen Akaassa 4521 ja Urjalassa 1253. 
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Alaikäisten huollettavien määrä lapsiperheissä 
 

Vastaajissa oli eniten edustettuina 1–2 alaikäisen perheitä, noin 70 %. Lähes 
kolmanneksessa vastaajien perheissä oli 3–4 lasta tai nuorta. 

 

 
 
 
 

 

 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen arviointi 
 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan lasten, nuorten ja perheiden tiettyjä palveluita Akaassa ja 
Urjalassa. Arviointi toteutettiin asteikolla 1–5 (1 heikoin arvosana, 5 paras) ja 
vaihtoehtona oli myös "En ole käyttänyt palvelua". 
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Resurssien kohdentaminen 
 

Kyselyn yhdeksäs kysymys kuului: ”Jos saisit lisätä resurssia lasten, nuorten ja perheiden 
palveluihin, mitä se olisi? Valitse 3 mielestäsi tärkeintä.” Vastaus oli pakollinen (348 
vastausta). 
 
Vastausten perusteella kolmen kärjeksi muodostuivat: 
 
1) Koulun henkilökunta (opettaja, koulunkäynninavustaja) 164 vastausta, 47.1 % 
vastauksista 
 
2) Psykologi (neuvola, koulu) 139 vastausta, 39.9 % 
 
3) Perhetyöntekijä 78 vastausta, 22.4 %. 
 
Heti perhetyöntekijää seurasivat 72 äänellä psykiatrinen sairaanhoitaja (neuvola, koulu) ja 
varhaiskasvatuksen työntekijä, puheterapeutti ja nuorisotyöntekijä saivat 70 ääntä ja 
lastenlääkäri 69 ääntä. 

 

Palvelujen kehittäminen 
 

Mitä lasten, nuorten ja perheiden palveluita toivoisit kehitettävän Akaassa ja Urjalassa? 
Miksi ja miten? Tähän kysymykseen palveluiden kehittämistoiveista antoi vastauksensa 
197 henkilöä. 
 
Vastauksissa ilmeni, että palvelujen saavutettavuudessa on alueella kehitettävää, 
palvelujen saatavuudessa tulee huomioida alueen asukkaiden yhdenvertaisuus. Esim. 
Viialan ja Kylmäkosken koulujen oppilaiden hammaslääkäriasiointi koulupäivän aikana. 
Alueelta moni työskentelee muilla paikkakunnilla ja kaikilla vanhemmilla ei ole 
mahdollisuuksia järjestellä työaikojaan esim. lapsen hammaslääkärin vastaanotolla 
asioinnin vuoksi (esim. oikomishoitoon liittyvät säännölliset käynnit hammaslääkärissä 
hyvinvointikeskuksessa Toijalassa). Nuorisotilalle ja harrastuksiin pääseminen koettiin 
hankalaksi tai jopa mahdottomaksi puuttuvien kulkuyhteyksien ja vähäisen tarjonnan 
vuoksi (Koko alueella Akaan Toijalassa yksi nuorisotila). Kulkuyhteyksien ja julkisen 
liikenteen kehittämistä esitettiin useammassa vastauksessa. 
 
Puhe- ja toimintaterapeutin palveluja kaivattiin alueen omana palveluna, koulupsykologin 
vastaanotolle pääsyn koettiin kestävän liian kauan. Palveluihin kaivattiin ylipäätään 
enemmän resursseja. 
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Varhaiskasvatukseen toivottiin pieniä ryhmiä sekä mahdollisuutta sijoittaa lapsi 
perhepäivähoitoon. Pienille lapsille kaivattiin kerhotoimintaa päivähoidon vaihtoehdoksi. 
 
Vastausten perusteella harrastuksia ja vapaa-ajan toimintoja arvostetaan. Vastauksissa 
ehdotettiin enemmän lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia, kerhoja (välittömästi 
koulupäivän jälkeen) sekä vapaa-ajan toimintaa. Harrastusten toivottiin jatkuvan heti 
koulupäivän jälkeen, jotta lapsen ja nuoren arki ei venyisi iltamyöhälle sekä perheellekin 
jäisi yhteistä aikaa. Tärkeänä pidettiin myös, että harrastusmahdollisuudet ja nuorisotilat 
olisivat kaikkien akaalaisten ja urjalalaisten lasten ja nuorten saavutettavissa, 
asuinpaikasta huolimatta. Nuorisotiloja kaivattiin niin Viialaan, Urjalaan kuin 
Kylmäkoskelle. Nuorisotilojen toivottiin olevan avoinna joka päivä, myös ilta-aikaan. 
Työntekijöiden työaikaa ehdotettiin painotettavan enemmän iltavuoroon ja työntekijöiden 
jalkautuvan enemmän nuorten pariin. Ehdotettiin myös vanhempien partiointia iltaisin. 
 
Urjalaan toivottiin avointa varhaiskasvatustoimintaa ja lisää toimintaa ja tiloja nuorille. 
Harrastuskerhoja koulupäivän yhteyteen, harrastusmahdollisuuksia toivottiin myös 
aseman seudulle. 
 
Alle kouluikäisille kaivattiin harrastus- ja kerhotoimintaa. Vastauksissa ehdotettiin mm. 
vanhempi-lapsijumppaa, lukuhetkiä, värikylpyä, vauvakerhoa (vanhempivauva) ja samaan 
aikaan isommille lapsille oma kerho. Perheille yhteinen tila, jossa pelejä / leikkejä / 
askartelua. 
 
Palvelujen kehittämiseksi esitettiin mm. kaupungin järjestämää avointa päiväkotitoimintaa 
ja enemmän tukea perheiden jaksamiseen. Pikkulapsiperheisiin kaivattiin tukea esim. 
kodinhoidollisiin tehtäviin arjessa, tätä oli perusteltu vanhemman/vanhempien 
uupumisella ja tukiverkostojen puuttumisella. 
 
Kouluihin ja varhaiskasvatukseen toivottiin pieniä ryhmäkokoja ja lapsen kiireetöntä 
kohtaamista. Kesä- ja loma-aikoihin ehdotettiin alakouluikäisille päiväkerhotoimintaa. 
 
Nuorisopalvelujen osalta ehdotettiin fyysisten tilojen lisäksi enemmän nuorten pariin 
jalkautuvaa nuorisotyötä 
 
Kynnys hakeutua lastensuojelun palveluihin koettiin korkeaksi, perheille kaivattiin 
enemmän matalan kynnyksen palveluja sekä varhaista puuttumista. 
 
Vastauksissa toivottiin matalan kynnyksen palveluja erityisesti lapsille ja nuorille. 
Mielenterveys- ja ehkäisevä päihdetyö nousi vastauksissa erityisesti esille. Nuorille 
ehdotettiin konkreettista paikkaa, josta voisi saada tarvittaessa tukea eri tilanteisiin. 
 
Henkilöstöä pitäisi pystyä sitouttamaan paremmin työhönsä ja heidän hyvinvoinnista 
huolehtia. 
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Yhteisöllisyyden edistämiseksi ehdotettiin yhteistä tekemistä, järjestämällä esim. lasten ja 
vanhusten yhteistoimintaa, retkiä, leikkikenttätapaamisia, yhteistyötä eri toimijoiden 
kanssa, talkoita yhteisten projektien hyväksi, yms. sekä tiedottamista tämänkaltaisista 
tapahtumista. 
 
Vapaa-aikaan kaivattiin mm. uimahallia, ulkoliikunta-/harrastuspaikkoja esim. pumptrack, 
rc-autorata, kiipeilypaikkaa, puistotoimintaa, monipuolista ja tavoitteetonta urheilu- ja 
liikuntaharrastamista. 
 
Vastauksista poimittua: 
”Luokkakoot pienemmiksi, opettajia lisää. Nuorisotilat aukioloaikoineen kuntoon ja siellä 
sekä vapaata tekemistä ja oleilua ja ohjattua, ruokaa näihinkin (enemmän). Aamupala 
kouluihin ja mieluummin välipalakin, vaikka omena. Perheiden ja lasten tukeminen ajoissa, 
ei kuitenkaan muottiin tunkien. Harrastusmahdollisuus kaikille lapsille ja nuorille, koulun 
järjestämänä tai seuroihin lisää vapaapaikkoja, harrastevälinetuki jos tarve. Kaunis ja 
turvallinen ympäristö on kaikkien etu.” 

”Nuorisotilat, nuorisolle tekemistä.” 
”Lisää lapsille/nuorille harrastustoimintaa.” 
”Toimintaa ja harrastuksia alle kouluikäisille.” 
” Lasten ja nuorten vapaa-aikaan jotain palveluja. Esim. Ylöjärvellä tosi hyvin järjestetty 
nuokkari yms. nuorten palvelut.” 
”Kehittäisin hoitoaikojen varausjärjestelmää, niin että saisi yhdellä kellon aikojen 
valinnalla laitettua monta päivää. Puhelinsovellus olisi mukava. Ja se varauslinkki voisi olla 
Akaan sivujen etusivulla. Kaikki hakemukset esikouluun, kerhoihin ja kouluihin voisi olla 
myös sähköiseinä. Eskariin hakiessa ja ap- ja ip-kerhoihin hakiessa, olisi voinut olla 
parempi info, että missä tapauksissa mahdollisesti tarvitsee päiväkotipaikkaa. 
Henkilökunnan vaihtuvuus päiväkodissa ei ole mukavaa lapsen kannalta.” 
”Ennaltaehkäisevästi tukea perheille ja lapsille. Perhetyöhön lisää resursseja.” 
”Olen tutustunut Urjalan nettitiedotukseen, joka koskee Nepsy-lapsia. Huomasin, että 
tiedon saanti on hyvin hankalaa. Tätä ongelmaa ei helpota yhtään se, että osa asioista on 
Akaan vastuulla ja osa Urjalan omaa toimintaa. Nepsy-lasten tutkimus ja hoito osuu juuri 
tähän tehtävänjaolliseen rajapintaan ja asioiden selvittäminen vaatisi lukuisan määrän 
puheluja. Olen tutkinut sivuja mielenkiinnosta, en asiakkaana. Jos itse olisin tilanteessa, 
jossa lähtisin lapselle apua hakemaan, niin en vieläkään tiedä kehen ottaisin ensin 
yhteyttä. Tähän kaipaisin selkiyttämistä ja selkeää ohjeistusta nettisivuille. Olisi hyvä, jos 
alueella toimisi nepsy-koordinaattori, jolla todella olisi ajantasainen ja oikea tieto, jolla  
ohjata ja tukea nepsy-perheitä.” 
"Kotiapua pienten lasten perheisiin silloin, kun jaksaminen on koetuksella.” 
”Pikaisempaa avun saantia kun lapsi/nuori voi huonosti.” 
”Nuorille tiloja, aktiviteetteja ja ohjausta & tukea niin vapaa-aikana kuin koulussakin.” 
”Kouluun tunnekasvatusta ja kaveritaitoja.” 
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Vaikutusmahdollisuudet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yksilön tasolla osallisuus ilmenee kokemuksena, joka syntyy, kun ihminen tuntee 
kuuluvansa itselle merkitykselliseen ryhmään tai yhteisöön. Yhteisössä osallisuus 
ilmenee jäsenten keskinäisenä arvostuksena ja luottamuksena sekä mahdollisuutena 
vaikuttaa yhteisössään. 

 
Yhteiskunnan tasolla osallisuus tarkoittaa mahdollisuuksien ja oikeuksien toteutumista 
sekä ihmisten keskinäistä vastavuoroisuutta. Politiikkatasolla osallisuudella tarkoitetaan 
toimenpiteitä, joilla vahvistetaan ihmisten osallistumista ja osallisuutta yhteiskunnassa. 

 
Asukkaiden osallistamiseen ja osallisuuteen viittaavaan kysymykseen ”Koetko, että 
pystyt vaikuttamaan lasten, nuorten ja perheiden palveluihin?” vastanneista noin 20 % 
koki pystyvänsä vaikuttamaan jonkin verran ja noin 45 % vähän lasten, nuorten ja 
perheiden palveluihin. 35 % koki, ettei pysty vaikuttamaan lasten, nuorten ja perheiden 
palveluihin lainkaan. Ainoastaan 1 % koki voivansa vaikuttaa paljon näihin palveluihin. 
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Digitaaliset palvelut 
 

Olen kiinnostunut käyttämään digitaalisia palveluita 
  Täysin samaa mieltä  33 % 
  Osittain samaa mieltä 45 % 
  En osaa sanoa      7 % 
  Osittain eri mieltä  10 % 
  Täysin eri mieltä   5 %  
 
Asioin ensisijaisesti digitaalisesti 
  Täysin samaa mieltä  29 % 
  Osittain samaa mieltä 40 % 
  En osaa sanoa     7 % 
  Osittain eri mieltä  15 % 
  Täysin eri mieltä   9 % 
 
Olen kiinnostunut asioimaan digitaalisesti ammattilaisen etävastaanotolla 
  Täysin samaa mieltä  20 % 
  Osittain samaa mieltä 33 % 
  En osaa sanoa   15 % 
  Osittain eri mieltä  18 % 
  Täysin eri mieltä  14 % 
 
Löydän tiedot tarvitsemistani palveluista kunnan verkkosivuilta 
  Täysin samaa mieltä  16 % 
  Osittain samaa mieltä 40 % 
  En osaa sanoa   16 %  
  Osittain eri mieltä  24 % 
  Täysin eri mieltä   4 % 
  
Olen tyytyväinen kuntani tarjoamiin digitaalisiin palveluihin 
  Täysin samaa mieltä    5 % 
  Osittain samaa mieltä 31 % 
  En osaa sanoa   37 % 
  Osittain eri mieltä  21 % 
  Täysin eri mieltä     6 % 
 
Minulla / perheelläni on käytössä laitteet, joiden avulla on mahdollista asioida digitaalisesti 
  Täysin samaa mieltä  74 % 
  Osittain samaa mieltä 18 % 
  En osaa sanoa      2 % 
  Osittain eri mieltä   3 % 
  Täysin eri mieltä   3 % 
 
Minulla / perheelläni on riittävästi osaamista asioida digitaalisesti 
  Täysin samaa mieltä  70 % 
  Osittain samaa mieltä 21 % 
  En osaa sanoa      3 % 
  Osittain eri mieltä   3 % 
  Täysin eri mieltä   3 % 
 
Koen tärkeäksi mahdollisuuden antaa palautetta palveluista digitaalisesti 
  Täysin samaa mieltä  50 % 
  Osittain samaa mieltä 31 % 
  En osaa sanoa   11 % 
  Osittain eri mieltä     5 % 
  Täysin eri mieltä     3 % 
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Vastaajat osittain jo käyttävät digitaalisia palveluja ja ovat myös kiinnostuneita käyttämään 
niitä. 
 
Kunnan nettisivuilta löytyy jo jonkin verran tietoa palveluista, mutta kehitettävää on vielä. 
Kunnan tarjoamien digitaalisten palvelujen osalta lienee vielä tekemistä, kun 37 % 
vastaajista ei osaa sanoa tyytyväisyydestään ja 31 % on osittain tyytyväinen ja 21 % on 
osittain tyytymätön. Joko kunnasta puuttuu vastaajien kaipaamia palveluja digitaalisessa 
muodossa tai niissä on muutoin kehitettävää. 
 
Laitteet digitaaliseen asiointiin näyttäisi olevan valtaosalla vastaajista käytössään. 
Palautteen antaminen digitaalisesti koettiin tärkeäksi. 

 

Digitaalisten palvelujen kehittäminen 
 

”Millaisia digitaalisia palveluita toivoisit lasten, nuorten ja perheiden palveluvalikoimaan? 
(esim. digitaalinen ajanvaraus, tiedotuskanavat, asiakas- ja palveluohjaus, yksilökohtainen 
asiakas- ja potilastyö)” 
 
Kysymys palveluvalikoiman kehittämistoiveista digitaalisten palvelujen osalta tuotti 153 
vastausta, joista digitaalista ajanvarausta toivoi 88 vastaajaa. 

 
Ajan varaamisen ja tiedottamisen lisäksi digitaalisten palvelujen koettiin soveltuvan 
parhaiten ohjaukseen ja neuvontaan. Etävastaanottoa toivottiin viidessä vastauksessa, 
asiakas- ja potilastyön osalta toivottiin olevan mahdollista asioida fyysisesti paikan päällä 
ja vastaanottotoimintaa edelleen kehitettävän. Aito kohtaaminen koettiin tärkeäksi ja 
ihmistä arvostavaksi. Neuvolaan ja terveydenhoitajalle toivottiin digitaalista palvelua 
nopeaa yhteydenottotarvetta/neuvontaa varten video- tai Chat-yhteydellä. 
 
Lapsille ja nuorille toivottiin yhdessätoista vastauksessa matalan kynnyksen digimuotoisia 
palveluja yhteydenottoa, neuvontaa sekä keskustelemista varten. 
 
Vastauksista poimittua: 

”Toivoisin ettei toimintaa niinkään tehtäisi digitaalisena mutta tiedotus digitaalisena ja 
helposti tavoitettavana on tärkeää.” 

”Ajanvaraus on ok diginä, ehkä nuorille jokin kysymyspalsta arkaluonteisille asioille, mutta 
kaiken muun hoitaisin kyllä mieluusti kasvotusten. Video ei ole samanlainen kohtaaminen 
kuin oikeasti arvostava ihmiseltä ihmiselle -aika.” 

”Tiedotukselle pitäisi olla jokin koottu, yksiselitteinen ja selkeä paikka/kanava, mutta 
arvostan tärkeissä tiedotuksissa kyllä myös paperikirjettä.” 

”Ajanvaraus kaikkiin palveluihin!! Tiedotuskanavat, esim. omat somekanavat.” 

”Videoyhteysmahdollisuus tai Chat-mahdollisuus esim. neuvolaan / terveydenhoitajalle.” 
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Palvelujen toimintatavat ja -kulttuuri 
 

Kysymykseen ”Mitä muutoksia toivot lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimintatapoihin ja 
-kulttuuriin?” toivoi tai esitti muutoksia 139 vastaajaa. 

 

Vastauksissa toivottiin mm. lisää resursseja, avoimuutta, saavutettavuutta, matalan kynnyksen 
palveluja, jatkuvuutta, asiakkaan ajan tasalla pitämistä, parempaa tiedottamista, palvelujen 
näkyvyyttä, ymmärtäväisyyttä, pysyvyyttä, vähemmän vaihtuvuutta, asiakkaan / vanhempien 
arvostusta, palvelujen helpompaa saavutettavuutta, vähemmän asiakkaan pompottelua 
työntekijältä toiselle. 

 

Myös ennaltaehkäiseviä, matalan kynnyksen palveluja sekä varhaista, aktiivisempaa ongelmiin 
puuttumista (mm. koulukiusaaminen) toivottiin. 

 

Vastauksissa kaivattiin tietoa palveluista ja mahdollisuuksista erilaisissa tilanteissa ja avun 
tarpeissa. 

 

Digi-palvelujen kehittämisen arveltiin helpottavan palveluihin hakeutumista, mutta aitoa 
kohtaamista (digitalisaation keskellä) peräänkuulutettiin myös. 

 

Nuorille kaivattiin tekemistä, tapahtumia, harrastemahdollisuuksia ja tiloja, niiden 
saavutettavuus huomioiden. Myös yhteisöllisyyttä kaivattiin kaikkien asukkaiden välille. 

 

Vastauksista poimittua: 

”Tarjonta saisi olla hyvin näkyvillä.” 

”Tiedot helposti löydettävissä.” 

”Vanhempia pitäisi kuunnella enemmän.” 

”Enemmän yhteistyötä kodin ja koulun välille” 

”Perhe saisi kokonaisvaltaisesti apua yhdeltä luukulta.” 

”Toivon että lapsista ei säästettäisi. Luokkakoot pienemmäksi jne.” 

”Työntekijöille aikaa ja koulutusta kohdata lapset ja perheet.” 

”Vakanssit täyteen, palveluita on pakko kehittää.” 

”Enemmän koordinointia, oikean palvelun löytämistä helposti, ettei lennätetä työntekijältä 
toiselle.” 

”Lisää aikaa. Työntekijöitä. Ettei kaikki vaihdu jatkuvasti. Tieto helpommin saatavilla. 
Yhteydenotto helpompaa. Nopeammin aikoja niin tarvitessa.” 

”Vahva yhteisen Akaan kulttuuri, samat toimintatavat ja mahdollisuudet kaikkialla, vahvempi 
puuttuminen alussa ja matalan kynnyksen tuki sekä ohjaus.” 
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Parisuhteen, vanhemmuuden ja erotilanteen tuki 
 

Kysymykseen, miten voitaisiin tuottaa parempaa tukea parisuhteessa, vanhemmuudessa 
ja erotilanteessa, saatiin 149 vastausta. 

 

Monessa vastauksessa toistui avun tarve lasten- ja kodinhoitoon. Perhetyön ja -neuvolan 
resurssit koettiin riittämättömiksi. Toivottiin keskustelua, keskustelun tukea, keskustelu- ja 
vertaisryhmiä. Kaivattiin tietoa ja tiedottamista, myös palveluista. Toivottiin 
ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen, helposti lähestyttäviä palveluja. Tarvitaan apua 
haastaviin perhetilanteisiin, mahdollisuutta kriisivastaanottoon, tukea eron käsittelyyn, 
niin lapsille kuin vanhemmille. Vastauksissa ehdotettiin psykologin ja terapeutin palveluja. 
Lastenvalvojan käynti eroperheisiin pakolliseksi, asioista (elatusapu ja lasten 
asuminen/tapaamiset) olisi hyvä joka tilanteessa tehdä sopimus. Sopimuksen 
muuttamista koskevat neuvottelut pitäisi saada jouheammiksi. Riitatilanteisiin perhetyö 
mahdolliseksi, vaikka vanhemmat asuisivat eri paikkakunnilla. 

 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tuki varhaiskasvatuksessa, koulussa ja 
oppilaitoksissa 
 

Kysyimme, miten varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset voivat olla paremmin lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin tukena? Vastauksissa toistui edelleen resurssipula. Resurssien 
vähäisyys ja niiden riittämättömyyden sekä henkilöstön vaihtuvuuden koettiin haittaavan 
lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemista varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa. 
Riittävä, vakituinen ja pätevä henkilöstö nähtiin lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistävänä 
tekijänä. Vastauksissa nousi esiin huolta mm. varhaiskasvatushenkilöstön pätevyyksistä. 

 

Moni vastaaja kaipasi lapsille enemmän aikaa, enemmän aikuisia sekä tiiviimpää 
yhteistyötä kodin ja koulun välillä, keskustelua henkilöstön ja vanhempien välille (Wilman 
lisäksi), välittämistä, pysähtymistä, selvittelyä, puheeksi ottamista, varhaista ja aktiivista 
(huoleen, ongelmaan, oppimisvaikeuteen, koulukiusaamiseen, jne.) puuttumista, avointa 
ja rehellistä keskustelua henkilöstön ja vanhempien välille, vanhempien kuuntelemista, 
aktiivisuutta, pysyvyyttä, rehellistä keskustelua, tuen kartoittamista ja tuen antamista, 
tukiopetusta, häiriökäyttäytyjille tai kiusaajille tukea ja pienempiä ryhmäkokoja, 
yhteistyötä kodin ja koulun välille, pienempiä ryhmäkokoja kaikille, henkilöstön 
koulutusta, pätevyyksien tarkistamista ja päivittämistä, nollatoleranssia kiusaamiseen, 
verkoston saumaton yhteistyö ilman jonoja, kannustusta, tukea, nepsy-osaamista kaikille, 
tunne- ja empatiakasvatusta, kiireettömyyttä, tuen tarpeen kartoitusta ja riittävästi tukea 
sitä tarvitseville. 
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Esille nousi myös henkilöstön sitouttaminen, oppilaiden tunteminen, kaveritaito-, tunne- 
ja empatiakasvatusta, oppilaan kannustaminen ja tukeminen sekä matalan kynnyksen 
oppilashuoltopalvelut. 

 
Vastauksista poimittua: 

”Aitoa välittämistä nuorista. Aseman koulu Urjalassa on hyvä esimerkki, miten koulussa 
välitetään oppilaista. Yhtenäiskoulussa opettajat ovat etäisempiä.” 

”Antamalla mahdollisimman hyvän koulu- ja sivistyspohjan, turvallisine ympäristöineen, ei 
täyteen ahdettuina. Oman tekemisen eli esim. koulukahvilan ja -kirjaston pyörityksen 
mahdollistaminen.” 
”Avoin keskustelu perheiden kanssa ja yhteistoimintaa aikuisten kanssa, nolla toleranssi 
kiusaamiseen, varhainen puuttuminen ongelmiin.” 
”Enemmän yhteistyötä koulun ja kodin välillä.” 
”Varhaiskasvatuksessa resurssien lisääminen.” 

” Työntekijöiden yhteistyömahdollisuuksien varmistaminen kunnan palveluiden sisällä on 
tärkeää. Kouluissa tulisi pystyä tekemään nimenomaan ennaltaehkäisevää työtä.” 

”Koulujen koko olisi hyvä pitää pienenä, jotta opettajat tuntevat nimeltä kaikki oppilaat, 
jolloin kiusaamistilanteisiin ja muihin ongelmiin on helpompi puuttua. Koulujen 
suunnitteluun oppilaat mukaan ja myös opiskelun suunnitteluun pyydettäisiin oppilaiden 
mielipide.” 

”Riittävästi osaavaa henkilökuntaa vastaamaan lasten tarpeisiin.” 

”Harrastusmahdollisuuksia suoraan koulun jälkeen koululla.” 

”Välitunneilla voisi olla ohjattua toimintaa, jotta kukaan ei jäisi yksin.” 

”Jos kiusaamista ilmenee, siihen on puututtava heti vakavasti. Lapsi pitää hyväksyä omana 
itsenään ja jokaisesta lapsesta pitää löytää jotain hyvää, ja kannustaa ja tukea hyvän 
itsetunnon kehitystä.” 

”Järjestää enemmän kerhoja, taajamien välistä yhteistyötä.” 

”Oppilashuollon henkilökuntaa lisää. Varhaiskasvatukseen omia perheohjaajia.” 
”Psykiatrinen sairaanhoitaja osaksi kouluyhteisöä, matalan kynnyksen vastaanotto 
nuorille, jossa voi keskustella asioista ja ongelmista, kun ne ovat vasta pieniä. Esim. 
Joroisissa vastaavanlainen pilottihanke tuonut erinomaisia tuloksia ja nuorten hyvinvointi 
parantunut.” 
”Eri instanssien välisen yhteistyön pitää olla aktiivista ja ennaltaehkäisyyn painottuvaa.” 
”Päiväkoteihin mahdollisuuksien mukaan integroituja ryhmiä.” 

”Tuetaan jokaista lasta yksilönä, ei laiteta samaan muottiin. Jokainen lapsi on arvokas.” 

”Mahdollisuus integraatioon, ei pakotettua inkluusiota säästötoimena.  Mahdollisuus 
pienryhmäopetukseen erityisessä tuessa tulee paljon halvemmaksi pitkällä juoksulla ja 
mahdollistaa lapselle tarvitsemansa tuen ja näin ollen hyvän kasvun sekä paremman 
itsetunnon.” 
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”Nuorisopsykiatriaan ja nuorison mielenterveystyöhön saatava riittävät resurssit. Yhdellä 
ihmisellä ei saa olla vastuullaan satoja nuoria.” 

” Kouluissa lapsen ja nuoren oppimisen tuen tulisi toteutua.” 
”Tarpeeksi koulutettua henkilökuntaa. Lasten etu on se, että heidän kanssaan 
työskentelevä henkilökunta viihtyy työssään. Työntekijöillä pitää myös olla mahdollisuus 
kouluttautua ja kehittää ammattitaitoaan.” 
”Ohjata tarvittaessa lapsia ja nuoria ja heidän perheitään tuen pariin, jossa selvitetään 
syitä haasteisiin ja etsitään keinot niiden voittamiseksi. Kehittää kykyä nähdä ja kohdata 
lapsi/nuori haasteiden takaa.” 

 

Lasten ja nuorten erityispalveluiden kehittäminen 
 

Miten voidaan kehittää lasten ja nuorten erityispalveluita, esimerkiksi lasten ja nuorten 
erikoissairaanhoitoa ja lastensuojelua? Tähän kysymykseen saatiin ehdotuksia tai toiveita 99 
vastaajalta. 

 
Kuten muissakin vastauksissa, myös tämän kysymyksen kohdalla peräänkuulutettiin 
palvelujen järjestämistä ja kehittämistä varten riittäviä resursseja tai niiden lisäämistä. 
Vastausten perusteella avun tarvetta vaikuttaisi olevan enemmän kuin riittäviä palveluja. 

 
Vastauksissa toistuivat toiveet ennalta ehkäisevistä ja matalan kynnyksen palveluista sekä 
varhaisesta puuttumisesta. Erityisesti mielenterveyden / psykiatrian palveluja kaivattiin 
lisää. Myös lähempänä sijaitsevaa erityissairaanhoidon palvelua kaivattiin. 
 
Tämänkin kysymyksen vastauksissa nousi esiin lastensuojelun palvelujen korkea kynnys. 
Vastauksissa esiintyi myös pohdintaa, voitaisiinko osalta lastensuojelun ja 
erikoissairaanhoitopalvelujen käyttämiseltä välttyä varhaisemmalla puuttumisella ja tuella. 

 
Edellä esitettyjen lisäksi vastauksissa toivottiin nopeampaa ja helpompaa palveluihin 
pääsemistä, tietoa palveluista ja palvelupoluista helposti saataville, ohjausta oikean palvelun 
piiriin. Palveluihin pääsemisen pitäisi olla helpompaa. 

 
Vastauksista poimittua: 
” Lastensuojelusta toivoisi enemmän ymmärrystä ja tukea vanhemmille, ja heillä olisi syytä 
muuttaa imagoaan, kun vanhemmille tulee jo sanasta heti mieleen, että lapset otetaan pois 
vanhemmilta.” 
”Enemmän toimijoita tarvitaan ottamaan tarvitsijoita vastaan.” 
”Ennalta estävä työ, verkostot hyödyksi” 
”Helposti saatava yhteys ja ensimmäinen käynti” 
”Resursseja lisäämällä ja varmistamalla palveluiden saatavuus tarvittaessa. Palvelujen piirin 
pääsemisen ei pitäisi olla valtavien ponnistelujen takana.” 
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”Ammattilaiset, jotka hoitavat nuorten asioita, eivät saa koko ajan vaihtua.” 
”Kuullaan lapsia, nuoria ja perheitä. Asiakkaat ovat oman elämänsä asiantuntijoita” 
”Tutkimusjonot liian pitkiä, erikoissairaanhoitoon kun ei pääse, ellei perustutkimukset ole 
tehty.” 
”Tietoa palvelutarjonnasta helpommin saataville.” 
”Toiminta läpinäkyväksi, ohjeistus vanhemmille mitä voi itse tehdä. Työntekijät helposti 
lähestyttäviksi.” 
”Erikoissairaanhoitoa lähelle olisi kaivattu silloin, kun vauvallamme oli nenämahaletku, ja 
aina kun hän repi sen irti, meidän piti mennä Tays:iin laittamaan uusi.” 
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Koronapandemian vaikutukset 
 

Koronapandemiaan liittyviin kysymyksiin (5 kpl) saatiin yhteensä 972 vastausta 
keskimäärin 242 vastaajalta. 

86 vastaajaa koki, että koronapandemia ei ollut vaikuttanut millään tavalla tai ei juurikaan 
millään tavalla perheeseen. Vastaajat ovat kokeneet koronapandemiasta johtuvien 
negatiivisten vaikutusten lisäksi myös positiivisia vaikutuksia perheissään. 

Perheen harrastamisen estyminen haittasi 66:n vastaajan perheen hyvinvointia sekä 
fyysisesti että psyykkisesti. Sosiaalisten suhteiden puuttumisen tai sosiaalisen 
kanssakäymisen vähenemisen koki vaikuttaneen negatiivisesti 34. Pandemian aiheuttamat 
haitat kiristivät parisuhdetta, vanhempien sekä lasten/nuorten kärsivällisyyttä 21 
perheessä. Perheen taloutta kertoi pandemian kurittaneen 18 vastaajaa ja lomautuksista 
osui 21 perheeseen. Töiden epävarmuus ja niiden väheneminen stressasi. Perheissä oli 
toisaalta menot vähentyneet etätyön myötä. Yksinäisyyden kokemuksen nosti esiin 12 
vastaajaa kun taas 11 vastaajaa koki perheen yhteisen ajan lisääntyneen ja sen lisänneen 
koko perheen hyvinvointia. Masennuksen (14 vastauksessa), ahdistuksen (38) 
parisuhdeongelmien kerrottiin toisaalta lisääntyneen, mutta myös vähentyneen. 

Toisille pandemia mahdollisti etätyön myötä kaivatun ajan lisääntymisen läheisten kanssa 
sekä yksilöllä oli yhtäkkiä aikaa ja tilaa itselle. Monella parisuhde ja perhe-elämä 
kukoistaa, kun on aikaa koko perheelle, puolisokin ottaa vastuuta perheen asioista ja 
lapsista. Suorittaminen on jäänyt kokonaan pois tai ainakin vähentynyt. Joillakin parisuhde 
rakoilee ja jaksaminen on koetuksella. 

Kotikoulu todettiin haastavaksi vanhemman / vanhempien etätöiden rinnalla. 
Omatoiminen opiskelu ei sujunut, tehtäviä oli paljon, ohjeistus etäopiskeluun ontui ja 
tulokset heikentyivät, itseohjautuvuutta opeteltiin. Lukiolaisen valmistuminen siirtyi, kun 
kirjoituksiin valmistautumiseen ei riittänyt voimavaroja (puuttui kannustus, vertaistuki, 
mahdollisuus kerrata opintoja sekä tukiopetus). Joissakin perheissä onnistui lapsilla 
omatoiminen opiskelu hyvin, kun opettaja ohjeisti riittävästi ja selkeästi, tehtäviä oli 
sopivasti eikä luokan häiriöitä ollut kotona. Koululta saatu ruoka-apua pidettiin hyvänä 
asiana. 

Nuoret kärsivät yksinäisyyden kokemuksesta ja jäävät paljon nuorten elämään kuuluvia 
kokemuksia vaille. Perheissä oltiin huolestuneita, miten sosiaalisten suhteiden 
puuttuminen/vähäisyys vaikuttaa lasten kehitykseen. Kotihoidossa olevilla lapsilla on 
jäänyt vähäisinkin sosiaalinen kanssakäyminen pois, kun kerhoissa ei ole voinut käydä. 
Koulu, päiväkoti ja kerhot mahdollistavat lapsille ja nuorille tärkeät sosiaaliset suhteet ja 
erilaisten taitojen opettelun kanssakäymiseen liittyen. 

Työ ja koulu koettiin tärkeäksi arjen rytmittäjäksi, osalla oli etätyön myötä jäänyt liiallinen 
suorittaminen pois ja perheelle enemmän aikaa. Yksinhuoltajilta on vaadittu paljon, kun 
ketään ei ole tukena. Ei ollut mahdollisuutta palautua, kun vastasi yksin kaikesta. 
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Harrastuksia ja arjen vastapainoa kaivattiin koko perheessä. Ohjatun harrastuksen 
puuttuessa paino nousi ja toisaalta lisääntyneen vapaa-ajan myötä omatoiminen 
liikkuminen lisääntyi ja vointi koheni. Liikuttiin vähemmän ja oltiin ruuduilla enemmän. 

Tuoreet äidit jäivät ilman tukea kotiin vauvan kanssa. Isovanhemmiltakaan ei voinut 
vallitsevan tilanteen vuoksi pyytää apua. 

Apua tuntui olevan vaikeammin saatavilla kuin ennen pandemiaa. 
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Terveiset lasten, nuorten ja perheiden palveluita kehittäville ja toteuttaville 
henkilöille 
 

Pitäkää lasten ja nuorten puolia, muuten raha eli aikuisten säästöt jyräävät puolustuskyvyttömät! 

Ymmärtäkää nyt, että resurssien riittävyys lasten ja nuorten asioissa on ainoa keino vähentää 
ongelmia jatkossa!! Erityisesti mielenterveyspalvelut nyt kriittisiä saatavuuden ja laajuuden osalta. 

Kiitos että teette tätä. Paljon kehitettävää varsinkin nepsy-lasten osalta, jotka lisääntymään päin. 
Heidän hyvinvointiansa ja heidän ymmärtämistänsä lisättävä paljon. 

Resurssit kuntoon, lisävakansseja on saatava. 

Tutkimustulosten perusteella akaalaisten nuorten psyykkinen hyvinvointi on laskenut. Vuonna 
2019 8. ja 9. luokkalaisista jopa 8.9 % oli kokenut kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta, ja 7.4 % 
oli kokeillut kannabista enemmän kuin kerran; 12.4 % oli ollut vähintään kerran kuukaudessa 
vahvassa humalassa. Lukion 1. ja 2. luokan oppilaista 24.8 % oli ollut vahvassa humalatilassa 
vähintään kerran kuukaudessa, ja 13.4 % oli kokeillut kannabista useammin kuin kerran. (Sotkanet) 
Vertailtaessa lukuja Tampereen vastaaviin, on valitettavasti todettava Akaan tulosten olevan jopa 
lähes kaksinkertaiset!!  Toivon todella, että Akaassa ryhdytään välittömiin toimiin, ja että mm. 
avoimesti nähtävissä oleva kauppojen läheisyydessä ja puistoalueilla tapahtuva katukaupittelu 
saadaan päättymään viranomaiskeinoin.   

Kiitos teille! 

Panostakaa lasten ja nuorten palveluihin! Harrastustoimintaa, kunnolliset nuorisotilat. Enemmän 
nuorten iltoja ja kokoontumispaikkoja nuorille ja koululaisille iltapäiväkerhoja. Lapsille ja perheille 
yhteisiä hetkiä harrastusten parissa. Panostakaa varhaiskasvatukseen! Kunnasta puuttuu 
kerhotoiminta ja avoin varhaiskasvatus! Kaikki eivät tarvitse päivähoitoa säännöllisesti, jolloin pari 
tuntia viikossakin olisi suuri apu etenkin pienten lasten perheissä. 

Kun panostatte helposti lähestyttävyyteen, ollaan oikealla linjalla. Ja tiedotetaan tarpeeksi eri 
kanavia käyttäen. Ja mahdollistetaan lapsen/ nuoren helppo yhteyden otto auttaviin henkilöihin, 
mikäli kokee tarvetta apuun/tukeen 

Toivon että tämän yksinäisen korona-ajan jälkeen kunnassa kaikin tavoin vahvistetaan 
yhteisöllisyyden tunnetta, viestitään ettei kukaan jää yksin ja kerätään ihmisiä erilaisten aiheiden 
parissa yhteen. Voisi olla tapahtumia tms., jossa kaikenikäiset olisivat yhdessä lapsista vanhuksiin. 

Erityislasten asema huutaa hätää! Tiedottomuutta, puuttuvaa yhteistyötä, koordinointia, ennalta 
ehkäisevää apua. Avun saaminen ei voi vaatia vanhemmalta aina oikeustaisteluja. 

Nähkää, tehkää. Vähemmän puhetta ja lupauksia yhteistyöstä - enemmän tekoja. 

Älkää ajako vapaaehtoisvoimin toimia yhdistyksiä ja järjestöjä ahtaalle. 

Teette tärkeää työtä! Toivon resursseja teille, jotta pystyisitte tarjoamaan mahdollisimman 
laadukkaita palveluja. 

Terveiset Urjalan päättäjille, jotka vähensivät koulusta opettajan parin tuhannen euron säästön 
takia. Todella törkeää, itsekästä ja surullista, varsinkin eräs menetti täysin vähäisenkin 
luottamuksensa. Muutenkin huonolla tolalla kouluasiat kiusaamisen, kuraattorin, psykologin ja 
lastensuojelun kiireen takia. Hävetkää. 

Urjalan sosiaalihuolto on ala-arvoista. Lasten osalta ainakin. 

Kysykää lapsilta ja nuorilta, niiltäkin, jotka eivät nettikyselyihin vastaile. 
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Toivoisin todella, ettei kenenkään muun tarvitsisi enää koskaan tässä pitäjässä tippua samaan 
suden kuoppaan, kun itse tipuin, lapseni masennuttua vakavasti. Ketään ei kiinnostanut eikä 
hoitavia tahoja ollut saatavilla. 

Paljon tukea nyt niille perheille joihin korona iskenyt taloudellisesti, terveydellisesti, henkisesti tai 
muuten! 

Nuorille enemmän tekemistä ja turvallisen aikuisen seuraa. Vähenisi pahan tekeminen. Kahvila tai 
muu kohtaamispaikka. 

Pitäkää kiinni hyvistä työntekijöistä varhaiskasvatuksessa, ovat aarteita! 

Kiitos, teette tärkeää työtä 

Tärkeä kysely, oikeasti resurssia kouluihin ja lapsiin tarvitaan!!!! 

Urjalan kouluille iso kiitos etäopetuksen toimivuudesta. Opettajat ovat olleet läsnä eivätkä ole 
jättäneet oppilaita vain tekemään tehtäviä. 

Kaikkea ei voi tehdä kiristäen rahahanoja. Kokonaisuuksien parempi ymmärrys! 

Kehittäkää rohkeasti perheiden toiveita kuunnellen. Tsemppiä työhönne! Aivan uutta tarvitaan, 
että sote ja sivistys selviää tulevasta ja saadaan meidän kaikista lapsista ja nuorista hyvinvoivia 
aikuisia. 

Toivottavasti palvelut säilytetään myös Urjalassa, tämä on todella tärkeää, kun välimatkat ovat 
pitkiä Akaaseen! 

Hyvä että tällaisia kysellään, ei asioihin pysty muuten vaikuttamaan. 

Vähemmän digitaalisia palveluita, enemmän kohtaamisia ja lastenkulttuuria! 

Perhekeskukseen pysyvät työntekijät! Vaihtuvuus ollut törkeää. 

Varhainen puuttuminen on olennaista. Siksi riittävästi aikuisresurssia varhaiskasvatukseen ja 
kouluihin. Psykologeja ja kuraattoreita pitää olla niin monta, että avun saantia ei tarvitse 
lapset/nuoren eikä perheiden odottaa. 

Psykologi matalammalla kynnyksellä. Lastensuojelusta enemmän apua kasvatukseen kuin kodin 
siivoamiseen tms. 

Miettikää jokainen, oletteko ihan varmasti oikealla alalla vai teettekö työtä vailla päämäärää 
pakkopullana, ja sen takia, kun ette muuten pääse työelämässä/uraputkessa eteenpäin. 

Lapsissa on tulevaisuus ja niihin tulee panostaa. 

Älkää unohtako Kylmäkoskea :) 

Toivottavasti olette jaksaneet korona-aikana hyvin. Teiltä odotetaan paljon toimintaa, kun 
pandemia-aika on ohi :) 

Kiitos palveluistasi tällä hetkellä! Lapsille haluavat parasta. Olen huolissani päiväkotien ja koulujen 
turvallisuudesta.  Haluan todella ammattilaisten työtä, ihmisiä, jotka rakastavat lapsia. Joskus 
huonot ihmiset työskentelevät lasten kanssa vain siksi, että heidän kanssaan on vaikea irtisanoa 
työsopimus. Se pelottaa! 

Kehittäkää pitkäjänteisesti. Mitä nyt, mitä 5 ja 10 vuoden päästä. Mihin pyritään, tehdäänkö 
pienempien alueiden kokonaisuuksia, vai Akaa/Urjalan vai etelä-Pirkanmaan vai mitenkä. Ensin 
runko selväksi ja siihen sitten toimintoja. Älkää lähtekö liikkeelle jo olevasta tai kuntapolitiikasta. 
Ne ovat erittäin rajoittava ja muuttuva pohja. 

Huono ympätä mielipidekysymyksessä (8) äitiys- ja lastenneuvola, sillä jälkimmäisestä on hyvät 
kokemukset ja ensimmäisestä ei niinkään. Ei ole ammattitaitoa mm. erottaa riskiraskauksia/ 
raskauskomplikaatioita. 



20 (26) 
 

Akaan Vanhempienverkosto ry 

Toivoisin, että palvelut tulisivat lähemmäksi perheitä. Avattaisiin enemmän millaista tukea ja apua 
on saatavilla ja myös, että neuvoloissa ja kouluissa näistä kerrottaisiin matalalla kynnyksellä. 

Teitä tarvitaan varmasti enemmän kuin koskaan, kun toivutaan korona-ajasta! 

Pitäkää huolta kunnan nuorisosta nyt, tai vaikutukset saattavat olla kauaskantoiset. 

Teette tärkeää työtä, ja toivon että se tulee tukemaan heikoimmassa asemassa olevien perheiden 
asemaa samoin kuin nepsy-perheiden. Kiitos! 

Onneksi koulussa ja päiväkodissa on ihanat aikuiset ja heidät tavatessa tai heidän kanssaan 
asioidessa tulee hyvälle tuulelle. 

Olette tärkeitä ihmisiä, jotka vaikutatte pitkälle tulevaisuuteen lasten kautta. 

Aikaa työntekijöille tehdä kuuntelu- ja keskustelutyötä. 

Olette tärkeällä asialla, kiitos että jaksatte ajaa meidän asioitamme eteenpäin ja paremmaksi :) 

Muistakaa paneutua ja kuunnella mitä nuorilla asiaa. Olkaa aidosti läsnä! 

Tehkää hyvää työtä nyt ja aina?? 

Älkää vaan keskittäkö kaikkia palveluita ja asioita Akaan Toijalaan, vaan muistakaa myös, että 
lapsia ja nuoria on myös Kylmäkoskella, Viialassa ja Urjalassa. Koska tämänhetkinen trendi näyttää 
olevan keskittäminen ja laidat hoidetaan etänä! 

Lisää henkilökuntaa: avustajia, psykologeja, kuraattoreita... 

Ottakaa lapsiperheet enemmän mukaan asioiden ja palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen, 
jotta palvelut saataisiin oikeasti vastaamaan lapsiperheiden tarpeita. 

Lisää resursseja ja koettakaa nyt hyvänen aika laittaa asioita eteenpäin silloin kun niin lupaatte, 
eikä sitä, että käydään puimassa sama asia moneen kertaan ja lopulta todetaan, että ei tehdä 
mitään, kun ei ole mitään tarjolla, vaikka apua tarvitsette. 

Enemmän omia toimijoita eri aloilta. 

Nuorisotilat ja skeittipaikka Viialaan! 

Hienoa että kysely on tehty. Näin pitkään kyselyyn vastaaminen jää monella vastaamatta, mutta 
muutakaan tapaa kuulla vastauksia tuskin on. Kiva olette kiinnostuneita kehittämään palveluita. 

Pidetään lasten ja nuorten asioita tärkeinä, he ovat kuitenkin tulevaisuus. Karmea klisee, mutta 
totta. 

Akaassa toimii loistavia perhetyöntekijöitä, oma perheeni sai helposti apua ja apu kesti tarpeeksi 
kauan. Jokaisella perheellä pitäisi olla mahdollisuus ainakin hetkelliseen perhetyöntekijään, mikäli 
perheen tilanne niin vaatii. 

Jaksamista! Teette tärkeää ja hyvää työtä! 

Enemmän yhteisöllisyyttä lisääviä touhuja esim. Tapahtumia, kerhoja liikuntapaikkoja, 
kohtaamisia. Vähemmän digitaalisia palveluja. Panostetaan varhaiskasvatukseen ja 
kouluihin...tarpeeksi henkilökuntaa ja pienemmät ryhmäkoot. Avointa kerhotoimintaa enemmän. 

Melkoinen pettymys muuttaa paikkakunnalle muualta lähikoulun ja terveyspalveluiden lähelle, ja 
kun on ehditty kotiutua, selviääkin, että terveyspalvelut keskitetään pysyvästi muualle ja lähikoulu 
suljettu ja keskitetty sekin isompaan kompleksiin kauemmas. Äärimmäisen iso miinus. 

Hyvä Akaan Vanhempienverkosto!! 

Palkatkaa perhetyöntekijöitä ja tarjotkaa heidän palveluitansa matalalla kynnyksellä!! 
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Palveluiden tulisi olla asiakaslähtöisiä ja joustavia. Palvelurakenteiden tulisi olla selkeitä, ketteriä ja 
yksinkertaisia, koostuen mieluummin pienistä yksiköistä kuin suurista organisaatiohimmeleistä, 
joissa mikään asia ei etene. 

Olemme saaneet hyvää palvelua perhekeskukselta; huolemme on otettu tosissaan ja meidät on 
ohjattu eteenpäin saamaan apua toimintaterapian avulla. 

Akaan ja Urjalan pitäisi kehittää kuntaa perhevetoisemmiksi. Säästäminen lasten ja nuorten 
palveluista ei ole oikein 

Liikuntapaikkoja lisää erityisesti lapsille ja nuorille. 

Perheistä olisi hyvää pitää huolta, ja kysyä että mitä kuuluu...tsemppiä kaikille. 

Urjalaan omia itsenäisiä palveluita. Akaan pakkoliitos halut ovat pahasta! 

Perheiden hyvinvointiin on panostettava. Tukea ja neuvontaa arkeen lasten ja nuorten kanssa. 
Koulun ja varhaiskasvatuksen pitää saada keskittyä omaan perustyöhönsä, kun nykyään aika 
menee perheiden tilanteiden selvittelyyn ja tukemiseen 

Palveluita täytyy kehittää!!! Ennaltaehkäisevä tuki säästää rahaa ja säästää perheet monelta 
haasteelta ja hankalilta tilanteilta. Asioihin täytyy tarttua heti oikealla tavalla tukien ja vieressä 
kulkien. Ei tuomiten ja kauhistellen. 

Olkaa rohkeita ja palvelkaa asiakasta, suunnitelkaa toimia sen mukaan 

Tilanteisiin pitäisi voida puuttua ajoissa, lasten huonovointisuus näkyy arjessa täällä maallakin yhä 
useammin! 

Pienemmät luokkakoot ala- ja yläkouluun. Koulu ja päiväkotirakennuksia pitää huoltaa ja ylläpitää, 
ja tätä pitäisi jonkun myös tarkkailla. Muuten nämä uudetkaan rakennukset eivät pysy kunnossa. 
Ja vanhoissakin rakennuksissa tulee pitää ilmanvaihto myös loma aikoina käynnissä. 

Aina ei kannata keksiä pyörää uudelleen. Maalaisjärjellä pärjää. 

Harrastuksia tarvitaan! 

Tsemppiä! Uskaltakaa laittaa persoonaa peliin ja olkaa aitoja! 

Tsemppiä kaikille. Työsarkaa riittää! 

Perheiden tukemisen kohdalla asiat voisivat olla paremmalla tolalla. Jättää esim. vanhempien 
syyttely ja turha painostus pois ja porautua todellisiin ongelmiin eikä väsyttää vanhempia loppuun 
ja alkaa uhkailemaan esim. huostaanotolla sun muilla. nähdä se kokonaistilanne, miksi on asiat, 
miten ja mitä niille voisi tehdä eikä juuttua vanhempien väsymykseen yms. ongelmiin. Kun 
vanhemmat ovat huolissaan lapsistaan, oma kokemus on, ettei ole kuunneltu ja lähdetty 
pohtimaan miksi ja miten on näin. myös puolueellista keskustelua on ollut. keskusteluissa ilmennyt 
työntekijän ja toisen osapuolen tuttavuus, puolustelua yms. ihmeellisiä kysymyksiä esim. onko 
suosikkilasta, tai menikö työkyky tästä keskustelusta jne. tällainen, on hyvin hämmentävää. 
Luottamus mennyt muutamiin ihmisiin tämän takia mikä on harmi koska apua tarvitaan pitkän 
taistelun jälkeen edelleen ja pikkuhiljaa perhekeskuksen kautta sekä lopulta lasun jäljiltä. Vaikka 
vähemmälläkin olisi päässyt ja apua olisi voinut saada jo aiemmin niin elämäkin olisi helpompaa. 
Päiväkoti sekä koulu tekee parhaansa, näihin olen ollut tyytyväinen. mutta perhetyö/ sosiaalityö/ 
lastenvalvojan toimintaan en. Perhekeskus ok, kun asiat saadaan eteenpäin. 

Lisää resursseja kouluihin ja päiväkoteihin. Lapset tarvitsevat myös vapaa aikana tekemistä, 
nuokkarit auki. 

Teette tärkeää työtä, jonka merkitys kasvaa tämän pandemian ja perhekriisien myötä. Tärkeintä 
olisi, kun kaikilla lapsialla olisi mahdollisuus tulla kuulluksi. Lapsille useampia kanavia ottaa 
yhteyttä ja pyytää apua niin koulussa, vapaa-ajalla, digitaalisesti, puhelimitse ym. Matalan 
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kynnyksen tapaamisia ja kohtaamisia erilaisilla alustoilla. Pienemmille lapsille enemmän face to 
face keskusteluja. Koulussa olisi hyvä myös opiskella sosiaalisia taitoja ja tunneälyä. 

Ottakaa koppi erityislapsista jo 2-3vuotiaina, hoitakaa heille asianmukaiset tukitoimet ja terapiat, 
niin lapset ja heidän perheensä voivat paljon paremmin ja tulevat myös yhteiskunnalle 
halvemmiksi. Neuvolaan enemmän rohkeutta puuttua! 

Alueella on mutkattomasti toimivat palvelut, kiitos siitä! Lasten ja nuorten harrastustoimintaan 
toivomme uutta ja monipuolisempaa tarjontaa. 

Etäopetukseen liittyen kaikki sujui meidän perheessämme hyvin. Ei aiheuttanut mitään ongelmia 
psyykkisesti tai sosiaalisesti, eikä suoraan opiskeluunkaan. Toivoisin tarvittaessa sen käyttöä 
herkemmin. Niille, joille se näitä aiheutti, toivoisin herkästi apua. Eli resursseja lisää 
sosiaalipuolelle. 

Digitaalisten palvelujen kehittäminen ja tiedon kokoaminen yhteen paikkaan on hyvä juttu. Lisäksi 
digitaalisen palvelun kautta on saatava kontakti ihmiseen ja tarvittaessa konkreettista apua 
tilanteeseen. 

Teette tärkeää työtä, kiitos! 

Tähän kannattaa panostaa, lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. Luin itse kauhulla, miten paljon 
Urjalassa on sosiaalityön ja lastensuojelun piirissä perheitä. Erityisesti kauhistutti 
huostaanotettujen lasten määrä. Voi kunpa perheiden tilanteisiin voitaisiin pureutua jo ennen kuin 
vaikeudet kasvavat ylitsepääsemättömiksi. 

Lapset, nuoret ja perheet ovat olleet jumissa vuoden ja jo valmiiksi kehnot sotepalvelut eivät tule 
selviämään sellaisenaan, kun vaikutukset alkavat etenevissä määrin näkymään. Nuorisotyötä 
täytyy tehdä ja erityisesti etsivää, jotta jo olemassa oleva huumeporukka ei lähde levittämään 
siipiään ahtaalla olevaan nuorisoon. Koulut ja perhepalvelut tarvitsevat kipeästi osaavaa 
henkilökuntaa. Oma lapseni tarvitsee avustajaa koulussa ja on todella karua saada palautetta siitä, 
miten avustajat eivät tahdo ehtiä hoitamaan häntä koska heillä on monta muutakin lasta. Todella 
epäreilua. Perheneuvola ja lastenvalvojan palvelut ovat ala-arvoisia. Neuvola toimii hyvin mutta 
siinäpä se. Hoitotarvikejakeluun pitäisi saada digitaalinen tarvikevaraus koska se on nyt tosi 
hankala systeemi, kun oman työpäivän aikana pitäisi soittaa yhden tunnin aikaikkunassa 
tarvikevarausta mutta aina on varattua. Ei vaan toimi. Paljon on korjattavaa ja pitkälle pääsee 
saamalla koulutettuja ihmisiä tekemään tänne töitä. 

Ennaltaehkäisevä toiminta tuo säästöjä enemmän ja vähentää työntekijöiden uupumusta. 

Vapaa-aika ja kulttuuritoimintaa enemmän, josta tiedotettaisiin enemmän, näkyvämmin ja 
aikaisemmin. 

Akaaseen liikunnallisten aktiviteettien lisääminen. Olemme liikunnallinen perhe ja kaipaamme 
kaikkea liikkumiseen liittyviä asioita, joissa lasten kanssa käydä. 

Toivottavasti tietyt palvelut tulisivat pysymään omilla alueillaan, eikä kaikkia keskitettäisi samaan 
paikkaan. Jos näin käy, niin julkinen liikenne paremmaksi. Lapsille kesän ajaksi enemmän ohjattua 
toimintaa. 

Rohkeutta tehdä omannäköisiä päätöksiä! 

Viialaan nuokkari! Ja muutenkin koittakaa kehittää tätä paikkaa, ettei kuole pystyyn. Lyhyt matka 
Tampereelle ja Hämeenlinnaan, joten houkutelkaa palveluilla lapsiperheet muuttamaan tänne ja 
elävöittämään tätä paikkaa. Ravintoloita ja kahviloita tarvitaan ehdottomasti. Lapsiperheet 
kaipaavat niitä. 

Kaikki uudet toimintatavat eivät aina maksa. Joskus asenne ja palveluvalikoima riittää luomaan 
uusia mahdollisuuksia. 

Kiitos kun kehitätte. 



23 (26) 
 

Akaan Vanhempienverkosto ry 

Hyvistä työntekijöistä kannattaa pitää kiinni. Ainakin varhaiskasvatuksessa on kova vaihtuvuus 
työntekijöillä ja se näkyy lapsissa. 

Toivottavasti asiat muuttuvat. 

Kun koronasta päästään, niin lapset kaipaavat enemmän tukea koulussa ja erilaisia kerhoja ja 
kesätoimintaa. Tiedotusta eri perheiden palveluista kaipaisin myös. Sekä sitä, että palveluita olisi 
tarjolla kaikissa Akaan taajamissa, ei vain Toijalassa. Kesällä ja jouluna oli lapsille järjestetty 
kuvasuunnistus. Se oli kiva! 

Olisi hyvä, jos tiedotusta olisi enemmän asioiden suunnittelusta, vaiheista ja tieto löytyisi 
kaupungin sivuilta helposti. 

Kysykää nuorilta, mitä he kaipaavat! 

Enemmän yhteistyötä eri toimijoiden kesken, nuorten keskuuteen jalkautuminen iltaisin, varsinkin 
viikonloppuisin, mahdollisuus nuorten tavata työntekijöitä, jotta ei olisi vain käsitys heistä ”tyhmä 
sossutyyppi" tms. Pe tai la iltaisin työntekijän "päivystysaika" jolloin voi tavata ja jutella. 
Sosiaalitoimen ja seurakunnan työntekijät yhdessä ideoimaan. 

Panostakaa ammattitaitoon ja ennaltaehkäisevästi resursseihin sekä varhaiskasvatuksessa, 
koulussa että perhepalveluissa. Olisi tärkeää huolehtia myös ko. työntekijöiden työhyvinvoinnista, 
jaksamisesta ja työsuhteiden jatkuvuudesta, ettei ihmiset tärkeissä rooleissa vaihtuisi kovin 
tiheästi. 

Pitäkää yhteyttä srk työntekijöihin ja antakaa heidän puhua Jumalasta. Nuoret ovat hukassa, kun 
eivät saa kuulla rakastavasta ja armahtavasta Jumalasta! Lapset peittävät rakkaudenkaipuunsa 
huumeisiin ja muihin kohteisiin. 

Teette kaikki hienoa työtä, kiitos siitä teille kaikille? 

Toivottavasti pääsemme asioimaan Urjalan terveyskeskukseen pian, sillä Viialan toimipisteellä on 
toistuvasti huono vastaanotto ja ilmapiiri eikä annettuun palautteeseen olla reagoitu.  Urjalan 
lapsineuvola on ollut ihana tuki, kiitos Heidille. Koronan jälkeen olisi hyvä lähettää infokirje kaikille 
vanhemmille siitä, miten tilanne on normalisoitu. Esim. neuvola jatkaa normaalisti. Infokirjeeseen 
voisi laittaa myös ohjeet, miten toimia, kun kaipaa keskusteluapua pikkulapsiperheen 
parisuhdevaikeuksiin. 

Vuoropäivähoito tulee olla saavutettavissa ilman velvollisuutta omistaa henkilöautoa!  
Vuoropäiväkoti keskustaajamaan! Vuorohoidossa tulee toteuttaa esikoulua. 
Vuoropäivähoitolapsilla tulee olla velvollisuuden lisäksi myös oikeus käydä esikoulua oman 
perheensä työ- ja vapaa-aikojen mukaisessa rytmissä!  Esikoululaisikäisellä on oikeus 
varhaiskasvatukseen, ja esikoulu tulisi toteuttaa varhaiskasvatuksen tiloissa, jotta vuorohoitoa 
tarvitseva lapsi ei kuormitu edestakaisista siirtymisistä koulun ja vuoropäiväkodin välillä!! 

Akaan seurakunnan kerhotädeille iso kiitos ihanista kerhoista ja toivotaan, että päästään pian taas 
kerhoilemaan. 

Hienoa että ajetaan asioita eteenpäin. Vaikeaa on keksiä näin yhtäkkiä kyselyä täyttäessä, että 
miten voisi parantaa jotain tiettyä asiaa. Lapset ovat meidänkin perheemme voimavara, vaikka 
meillä menee koronanasta huolimatta perheenä hyvin ei varmastikaan kaikilla ole näin hyvä 
tilanne. Monilta puuttuu toinen vanhempi, alkoholismia, väkivaltaa, kehitys/käytöshäiriöitä, 
tapaturmia. Keskittäisin ehkä eniten resursseja lasten psykologiaan ja erikoistarpeiden 
täyttämiseen. Me ”normaalit” rakastavat perheet saamme kyllä hoidettua oman pottimme. 
Haluaisin myös kertoa jokaiselle aiheen kanssa työskentelevälle kiitokset työstäsi ja voimia 
vaikeiden asioiden läpikäymiseen. Olisipa kaikki ihmisiä toisille ja ottaisi sen mitä tarvitsisi eikä sitä 
mitä haluaisi. 

Pienentäkää luokkakoot, lukioon ilmaiset kirjat. 
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Maalla voidaan olla maalaisesti - välittää aidosti, olla kiinnostuneita naapureiden asioista, 
tervehtiä, elää simppelistä. Siinä ei ole mitään vikaa. Ei pidä liiaksi pyrkiä kaupungistumaan ja 
keskittämään. Ennalta-estävä työ maksaa itsensä takaisin. Vapaaehtoiset, viranomaiset ja yritykset 
mukaan. Me- ja meidän mukulat - henki nousuun.   Voikaa hyvin ja jaksakaa, teette hienoa ja 
tärkeää työtä. 

Toivon että mielenterveyspalveluihin kunnassa ja ihan arkisiin palveluihin panostetaan. Siten että 
vaikean tilanteen tullessa voisi saada enemmän konkreettista apua: kaupassa käyntiä, siivousta, 
lastenhoitoa, pyykinpesua tms. Eli matalalla kynnyksellä. Tällainen avun tarve on todennäköisesti 
monessa perheessä lyhytaikainen mutta vie tosi paljon eteenpäin, jos ei tarvitse sinnitellä yksin. 
Varhaisen tuen palveluiden merkitys tiedetään, niihin panostaminen säästää paljon rahaa. 
Mahdollisuus harrastaa on tärkeää kaikille ja lisää mielenterveyttä. 

Nuorten mielenterveys- ongelmiin pitäisi löytää apua. Korona varmasti lisää ongelmia, 
yksinäisyyttä, pelit, päihteet jne.   Kouluille pysyvyyttä henkilökuntaan (esim. koulupsykologi). 
Perheneuvolaan lisää henkilökuntaa sekä puheterapia pysyvyys Akaassa. 

Toivoisin, että kaveruussuhteisiin ja koulukiusaamiseen kiinnitettäisiin enemmän huomiota ja 
oltaisiin herkempiä puuttumaan tilanteisiin. Myös vanhempia aktivoitaisiin puuttumaan 
tilanteisiin. 

Teette arvokasta työtä, kiitos! 

Tärkeällä asialla olette! Voimia vaativaan työhön. 

Tsemppiä ja uudistukset ovat monesti hyväksi, idearikasta kevättä, joka toivottavasti tuo mieluisia 
asioita kuntalaisille :) 

Ihmettelen nuorten kasvatusta, kun tulee töistä kotiin ja huomaa kylällä alakouluikäisiä vielä klo 
21.30 kouluviikolla. 

Kiitos! 

Jokainen lisäsatsaus nyt varhaiseen ja ennalta ehkäisevään tukeen luo loppujen lopuksi suuret 
säästöt! 

Kriisitilanteissa apua pitäisi saada nopeasti. 

Kyselyssä olisi voinut kertoa hieman olemassa olevista palveluista, jotta olisi voinut niitä arvioida. 
On tärkeää, että tarvittaessa palveluihin saa nopeasti yhteyden ja niitä on saatavilla nopeasti 
jonottamatta kuten esim. lasten- ja nuorten psykiatrian palvelut. 

Koulu ja kaikki tehneet parhaansa koronasta huolimatta, näin uskon 

Lapsille kivoja leikkejä ja tehtäviä ympäri omaa kaupunkia, jotka edistävät heidän liikkumistaan ja 
kehittävät hyvää tekemistä. Tutustumisia vanhainkoteihin, missä nuoret voisivat käydä esim. 
haastattelemassa vanhuksia ja viemässä heitä pihalle käymään. 

Pysyvyyttä. 

Nuorisotyöltä kunnan osalta toivoisin enemmän. Henkilökuntaa on paljon, mutta missä he ovat? 
Digitaalinen palvelu ei tavoita kaikkia. 

Hyvä kun kehitätte näitä palveluita, jotta Akaassa olisi hyvä olla ja elää lapsiperheillä. Hyvät 
lapsiperheiden palvelut myös kutsuvat lisää muuttajia. 

Lapset tarvitsevat enemmän kuuntelevia ja välittäviä aikuisia kuin digipalveluita 

Positiivisessa hengessä eteenpäin! Ottakaa perheitä ja nuoria mukaan konkreettisesti ideoimaan ja 
toteuttamaan asioita. Varmasti löytyy aikaa ja halua. 

Enemmän osaavaa väkeä paikkoihin, jossa tiukkaa ja sijaisia huonosti. 
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Voimia. 

Peruspalvelut kuntoon ja harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille, se on tärkeintä. Lasten ja 
nuorten kanssa toimivien opettajien, varhaiskasvattajien ja esimerkiksi harrastusten ohjaajien 
tulisi olla alansa ammattilaisia, satsatkaa laatuun. Näitä "ohjaajia" on kyllä joka sormelle, mutta 
eron kyllä huomaa. 

Kiitos hyvästä työstä, jota teette! 

Tsemppiä! 

Kiitos ja tsemppiä!! 

Nuoria ei saisi unohtaa... jutusteluille olisi hyvä saada aikaa heti, jos joku sitä haluaa. 
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LÄHTEET: 

https://kansalaisyhteiskunta.fi/tietopankki/kuntalaisten-osallisuus-ja-kuuleminen-kunnan-
paatoksenteossa/ 

https://lapepirkanmaa.fi/perhekeskustoimintamalli/ 

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-
johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/hyte-kerroin-kannustin-kunnille 

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen 

 


