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Toiminta-ajatus Täydentää perheille tarkoitettuja ehkäisevän työn ja tuki- sekä hoitopalveluja 

isä-lapsi-näkökulmasta.  
 

Kohderyhmä Isät, joilla on 4-18-vuotiaita lapsia ja jotka tarvitsevat isyytensä vahvistumis-
ta.  
 

Palvelun käyttöympä-
ristöt 

Palvelu sopii erityisesti päihdetyön ja lastensuojelun rajapintaan, jossa halu-
taan vahvistaa erityisesti isien vanhemmuutta. palvelun voidaan toteuttaa 
yhteistyönä eri tahojen kanssa, johon on mahdollista yhdistää tilaajatahon 
työntekijöiden työssä oppimista.  
Päihdetyö: Avo- ja asumispalveluja tukeva toiminta 
Lastensuojelu: Vanhemmuuden (isyys) tukeminen  
 

Palvelun tavoite ja 
hyöty asiakkaille  

Keskeinen tavoite on vahvistaa isän ja lapsen vuorovaikutusta niin että se 
vaikuttaa isän terveyskäyttäytymiseen ja isän kykyyn huomata ja huomioida 
lapsensa, sekä tukea hänen kasvuaan. Palvelu auttaa isää toteuttamaan 
isyyttään arjessa hyödyntäen omia voimavarojaan ja arkiympäristöään. Pal-
velu auttaa isää kiinnittymään omaa isyyttään ja lasten hyvinvointia tukevaan 
kansalaistoimintaan ja yhteisöihin. 
 

Palvelu    Tavoitteen saavuttamisen keinona on isien ja lasten yhteinen viikonloppu 
sekä tarvittaessa sitä tukeva arkitoiminta asuinpaikkakunnalla.  
 

Palvelun sisäl-
tö           

Isän ja lapsen yhteinen viikonloppu Palvelun keskeinen sisältö on isän ja 
lapsen yhteinen viikonloppu. Viikonloppu toteutetaan retki- ja vapaa-
aikatoimintaan tarkoitetussa toimipaikassa, esim. leirikeskuksessa. 
Toimipaikkoja on ympäri maata eritasoisia ja -sisältöisiä. Isä ja lapsi 
osallistuvat perjantaista sunnuntaihin kestävään viikonloppuun yhdessä 5-9 
muun isän lapsen kanssa. Viikonloppu sisältää täysihoidon ja sen täysin 
päihteetön. Jokaisella perheellä on käytössään oma huone. Viikonlopun 
ohjelma sisältää ohjattua ja omaehtoista yhteistä olemista ja tekemistä.  
 
Ohjelma tukee isän ja lapsen yhdessä olemista ja tekemistä. Ohjelmaan 
osallistuminen on vapaaehtoista. Tähän astinen kokemus on osoittanut että 
isät ja lapset osallistuvat ohjelmaan poikkeuksia lukuun ottamatta. Koko 
ohjelma on yhteistä isälle ja lapsille.  Toiminta vahvistaa isyyttä Isä luo lap-
sen leirin. Toiminnan järjestäjä on isän kumppani. Isä luo viimekädessä lap-
sen leirin. Leiritoiminnan tekeminen ja oleminen perustuu kokoaikaiseen tai 
osittaiseen etukäteissuunnitelmaan. Etukäteissuunnitelma auttaa osallistujia 
hahmottamaan mistä toiminnassa on kyse ja tuo samalla päivään rytmin. 
Suunniteltu ohjelma luo puitteet, josta isät viimekädessä rakentavat oman ja 
lastensa päiväohjelman. Ohjelma on osallistujia varten, eikä osallistujat oh-
jelmaa varten. Toiminnan järjestäjät sitoutuvat osallistujalähtöisen toiminnan 
järjestämiseen käytettävissä olevien resurssien mukaisesti.   
 
Isä huolehtii leirillä lapsen tarpeista ja lapsesta kokonaisvaltaisesti. Leirillä ei 
ole lastenhoitopalveluja. Lapsi osallistuu toimintaan isän (huoltajan) vastuulla 
ja valvonnassa. Leirillä isällä on mahdollisuus keskittyä lapseen unohtaen 
muut arjen huolet ja murheet.   
 
Asiakaslähtöistä matalan kynnyksen toimintaa. Toiminnan järjestäjällä on 
kokonaisvastuu toiminnasta. Toiminnan järjestäjä luo puitteet, valvoo toimin-
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taan liittyvien sääntöjen ja määräysten noudattamista sekä huolehtii viime-
kädessä kaikkien turvallisuudesta.  Myös vaikeissa tilanteissa, esim. lapsen 
edun vaarantuessa on toiminnan järjestäjillä velvollisuus toimia.   
  
Vahvistaa tilanne päihteettömyyttä Järjestettävä isien ja lasten yhteinen toi-
minta on päihteetöntä. Päihteettömyyden tarve nousee lasten tarpeista kä-
sin. Päihteettömyys tarkoittaa kaikkien alkoholijuomien nollatoleranssia. 
Myös huumeiden käytössä sovelletaan nollatoleranssia. Leiritoiminta on sa-
vutonta, koska lasten ja nuorten toimintaan tarkoitetut tilat ovat myös ulko-
alueiltaan savuttomia. Joissain toimipaikoissa voi olla aikuisille tarkoitettuja 
tupakkapaikkoja. Toiminta voi sisältää kristillistä ohjelmaa, mikäli niin etukä-
teen on tilaajan kanssa sovittu.   
 

Lisäpalveluja erilli-
sen sopimuksen 
mukaan  

Viikonlopun henkilöstö, henkilöstön määrä ja sisältö sekä muut erityistarpeet 
määritellään etukäteen yhdessä tilaajan kanssa. Usein tilaajatahon henkilös-
töä on mukana viikonlopun toteutuksessa. Toimintatavasta on hyötyä lapsil-
le ja isille. Yhteinen toteutus on samalla oppimisprosessi tilaajatahon henki-
löstölle.  
 
Koulutamme järjestöjen, kuntien ja seurakuntien työntekijöitä tässä mainitun 
palvelun toteuttamisessa.   
 
Voimme myös toimittaa ammatillisesti ohjattua isä-lapsi-toimintaa oheisen 
palvelun tueksi yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa. Toiminta-alueena 
on Uusimaa, Itä-Uusimaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi.  
 

Resurssit  Henkilöstö: Toimittajalta 2 - 3 ammattihenkilöä 6 -10 isää kohden. Henkilös-
töllä on vähintään AMK-tason tai vastaava koulutus, sekä kokemus leiritoi-
minnan järjestämisestä, lastensuojelusta, nuorisotoiminnasta ja/tai ryhmien 
kanssa toimimisesta.  
 
Muut: Toteutuspaikan henkilöstö tuottaa ruoka- ja majoituspalvelut.  
 

Laadun tekijöitä Palvelu on kehitetty kahden vuoden pilottitoiminnan avulla. Pilottiviikonlop-
puja on ollut 16. Toimintaa on arvioitu ohjautun itsearvioinnin lisäksi Bikva-
mallilla. Palvelu perustuu hyväksyttyyn tietopohjaan.  
 
Pidämme tärkeänä, että palvelussa toteutuvat: yhdenvertaisuus, kump-
panuus ja kuunteleminen 
 
Toiminta on lapsilähtöistä ja lapsen hyvinvointia edistävä joka samanaikai-
sesti vahvistaa isyyttä.  
 

Palvelun arviointi Palautteen kerääminen lapsilta ja isiltä, sekä tilaajatahon toimijoilta. Toimin-
nan arvioinnissa käytetään ohjatun itsearvioinnin menetelmää. Tarvittaessa 
toiminnasta suoritetaan Bikva-arviointi (tehty viimeksi keväällä ja kesällä 
2009).  
 

Palvelun tuottami-
sesta aiheutuvat 
kustannukset ja 
asiakasmaksut  

Kustannus isää ja lasta kohden 450-950 euroa / viikonloppu. Hintaan vaikut-
taa ryhmän koko, isien ja lasten elämäntilanne, tilaajan tahon oman henki-
löstön panos, toteutuspaikka ja toiminnan sisältö. Pääsääntöisesti kustan-
nus on 550 e / isä ja lapsi. Hintaan sisältyy em. mallin mukainen toteutus ja 
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kuljetus leiripaikkaan (max 100 km) sovitusta yhdestä lähtöpaikasta.  
 
Tilaajataho päättää asiakkaan omavastuuosuuden. Palvelu voidaan rahoittaa 
(suositus) isän ja lapsen näkökulmasta eri kustannuspaikoilta.  
 
Voimme laskuttaa useampaa tahoa ja tarvittaessa pilkkoa laskun sen mak-
samisen kannalta tarkoituksenmukaisiin eriin. Palvelun hintaa ei subventoida 
esimerkiksi Ray-avustuksella.  
 

Yhteyshenkilö Helsingin NMKY kehitysjohtaja Ari Inkinen, puh. 0400 411 690 tai sähköposti 
ari.inkinen ät hnmky.fi.  

 


