
Asuinalueellasi sinulla ja perheelläsi on mahdol-
lisuus hyödyntää lasten, nuorten ja perheiden 
parissa toimivia ammattilaisia ratkaisujen löytä-
miseksi perheenne arkeen.

Riittää, että ilmaiset toiveestasi lähimmälle työn-
tekijälle, kuten terveydenhoitajalle, päiväkodin 
työtekijälle tai opettajalle. Hän auttaa sinua yh-
teisen keskusteluajan järjestämisessä. 

Yhdessä aika perheesi tueksi

Yhdessä ajalle Siilinjärvellä kutsuttavissa muun muassa:

 
• Äitiys- ja lastenneuvola 

• Varhaiskasvatus henkilöstö/palveluohjaaja/erityisopettajat 

• Perheneuvolan asiantuntija 

• Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden palveluohjaaja  
 

• Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajat  

• Suun terveydenhuolto 
 

• Kuraattorit ja psykologit  esi- ja perusopetuksessa  
 

• Lasten ja nuorten kuntoutuksen toimintaterapeutti 

• Eroauttaminen  

• Nuorisotyö 

• Muut perheen nimeämät toimijat



Miten Yhdessä aika kutsutaan koolle? 

Yhdessä ajan tarve määritetään aina yhdessä sinun ja per-
heesi kanssa. Aloitteen tekijänä voit olla sinä ja perheesi tai 
teitä lähellä oleva työntekijä. 

Koollekutsujana olet sinä ja perheesi yhdessä työntekijän 
kanssa. 
 
Asiasta riippuen perheenne on hyvä pohtia ennak-
koon, onko lapsi mukana keskustelussa, vai käydäänkö 
keskustelu aikuisten kesken. Periaatteena on, että keskustelu 
on sekä lapsen että perheen aikuisten kannalta myönteinen 
ja vahvistava. 
 
Kun olette sopineet työntekijän kanssa Yhdessä ajasta, työn-
tekijä kutsuu kanssanne sovitut ammattilaiset koolle sovittu-
na aikana ja varmistaa ajankohdan teille. Tarvittaessa ajan 
voi kutsua koolle myös lapsiperheiden sosiaalipalveluiden 
palveluohjaaja.
 
Yhdessä aika kutsutaan koolle sinulle ja perheellesi sopi-
vaan paikkaan (esimerkiksi päiväkotiin, kouluun, neuvolaan 
tai nuorisotalolle). 

Mikä on Yhdessä aika? 
 
Yhdessä aika on tarkoitettu sinulle ja perheellesi silloin, kun 
perheessänne on tilanne, joka tuntuu monimutkaiselta ja 
hankalalta ratkaista.

Tavoitteena on, että Yhdessä ajalla ollaan varhaisessa vai-

heessa miettimässä asioita. Yhdessä aika on varhaista tukea 
parhaimmillaan sinun ja perheesi tueksi!
 
Yhteisellä ajalla sinä ja perheesi voitte yhdessä ammattilais-
ten avulla tarkastella elämäntilannettanne erilaisista näkö-
kulmista käsin. 

Mikä on Yhdessä ajan tarkoitus?

Yhdessä ajan tarkoituksena on auttaa sinua ja perhettä-
si selkeyttämään ja ymmärtämään nykyistä elämäntilannet-
tanne ja löytämään kanssanne keinoja arjen tilanteiden rat-
kaisemiseksi. 
 
Ratkaisuja mietitään sinun ja perheesi omia voimavaroja ja 
mahdollisuuksia hyödyntäen. Tarvittaessa voimme yhdes-
sä määrittää myös tuen tai palvelun tarvettanne, tunnistaa 
sopivia tuen muotoja ja laatia yhteistä suunnitelmaa etene-
misestä. 

Kuinka siis toimin, jos haluan Yhdessä ajan perheeni 
asioissa koolle?

Mainitse asiasta lähimmälle työntekijällesi. Jos työntekijäsi ei 
vielä ole kuullut Yhdessä ajan mahdollisuuksista, niin tarvit-
taessa hän voi konsultoida asiassa lapsiperheiden sosiaali-
palveluiden palveluohjausta p. 044 740 1886.

Voit myös itse soittaa palveluohjaukseen ja pyytää aikaa 
koolle kutsuttavaksi.


