
Teemme lasten, nuorten ja  

perheiden hyvää arkea. 

Yhdessä. Lähellä.

Perhekeskustoimintamalli Etelä-Savo
Hyvinvointifoorumi, Mikkeli 1.2.2018



LAPE Etelä-Savo

Hyvinvoiva ja oppiva 

lapsi, nuori ja perhe

Kiva päivä – hyvä arki

Lähellä

Yhdessä

Sisältöä soteen

Kustannusten hillintä



Pohjois-Pohjanmaa / Helanen 



1.2.20184
4

Perhekahvi

la MLL

Kirjaston 

lasten ja 

perheiden 

toiminta

Erityislaste

n 

vanhempie

n ryhmä

sote

3-6lk 

lastenliike 

(Valo) 

1xvko

Lapsikerhot 

srk

Kohtaamis

paikka 

Tervaniem

i srk

UUSI

Perheiden 

kohtaamisp

aikka (tila 

95)

Koulu

Aamu- ja 

iltapäivät

oiminta

Vauvakerh

o (MLL)

Nuoriso

tila

Iltapäivä 

nuokkari 3-

6lk

Nuorten ilta

Kyläkahvila 

su 15-17

kyläkoulut

1.vuoden 

lukiolaisten 

oma tila
Vanhemmu

uden tuen 

ja 

eroauttami

sen 

palvelut

Perheiden 

vapaa 

kokoontumi

nen

Vertaistuelli

sten  

ryhmien ja 

toiminnan 

lisääminen

4H kerhot

kylillä

Kangasniemi –avoin toiminta ja vertaistuki kokonaisuus 

Välitunti-ja 

ohjaustyö 

kouluilla

Ilona-

teatteri

Perhesä

hly

Uusi osa-alue ja sen 

tavoitteet

Olemassa oleva toiminta

Perheille 

suunnattu 

yhteydenott

okanava ja 

tiedotus

Kunnan 

LAPE-

työryhmät



8.9.2017 Katja Saukkonen LAPE Etelä-Savo

Lähellä perheiden arkea olevat 

KOHTAAMISPAIKAT
Vertaistuellinen toiminta ja 

kohtaaminen (perheet aktiivisena 

osallistujana)

Järjestöjen, kuntien ja soten

palvelut helposti saatavilla

Perheille helppo kanava tulla 

mukaan.  Paikallinen taso

PERHEKESKUS
Sote-palveluiden osaamisen 

keskittymät, 

Erityispalveluiden 

jalkautuminen ja helppo 

saavutettavuus

Perheiden tarpeiden 

mukaiset 

palvelukokonaisuudet. 

Maakuntataso

Etelä-Savon maakunnallinen perhekeskustoimintamalli
Lähellä ja yhdessä perheiden parhaaksi
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ETELÄ-SAVON PERHEKESKUKSEN AVOIN KOHTAAMISPAIKKA

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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ESIMERKKI AVOIMEN KOHTAAMISPAIKAN SISÄLTÖJEN 
MÄÄRITTELYSTÄ

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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ESIMERKKI TOIMINTAKORTTI

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Arjen varhainen tuki



> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

• Kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut verkostoituvat
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Kuinka lapset, nuoret ja perheet voivat olla mukana?

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Lapset

- Kuullaan lapsia arjessa 

luonnollisessa 

kasvuympäristössä

- Lapsivaikutusten arviointi

Nuoret

- Nuorten vaikuttaja-alusta

- Maakunnallinen nuva

Perheet

- Perheiden tapahtumat ja 

avoin toiminta

- Perheparlamentti/asiakasr

aati

- Palautteet/ toiminnan 

kehittäminen kokemusten 

pohjalta
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Perhekeskustoimintamallin johtaminen ja koordinointi

Perhekeskustoimintamallin johtaminen

Yhteen sovittava johtaminen. Perustettu lasten, nuorten ja 
perheiden johtoryhmä (sote, kunta, järjestö) 

Selkeät roolit ja vastuut määritelty

Liikelaitos koordinoi  perhekeskustoimintamallin 
kokonaisuutta

Kunnat vastuussa avoimen kohtaamispaikan (tila) ja sen 
toiminnan mahdollistamisesta -> hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen vastuu

Perhekeskustoimintamallin koordinointi

Perheneuvoverkosto (avainhenkilöt, verkostoituminen, 
perhe aina oikeassa paikassa)

Yksi lapsi- yhteinen suunnitelma 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Etelä-Savon lasten nuorten ja perheiden johtoryhmä
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KETÄ MUKANA JA KUINKA JATKETAAN?

Valtakunnallisella tasolla maakuntien yhdyshenkilöt, 
Perhekeskustyöpajat, LAPE-päivät, opiskeluhuollon päivät

Maakunnan tasolla LNP johtoryhmä, maakunnalliset päivät, 
maakunnallinen LAPE-työryhmä, hankkeen ohjausryhmät

-yhteiset linjaukset ja eri toimijoiden roolit

- esitykset johtamisesta, koordinoinnista 

- yhdessä: esim. näyttöön perustuvat menetelmät

Hankkeen kehittäjäryhmät: varhainen tuki, varhaiskasvatus & koulu, 
eroauttaminen

- sisällöllinen kehittäminen ja määrittely, kuinka toimitaan

Hankkeen pilotoinnit (mm. Hackneyn malli, monialainen arviointi, lasta)

- yhteiset toimintamallit maakunnallisesti

Osaamisen vahvistaminen (lapset puheeksi, tunnetaitokasvatus, verso)

Paikallisella tasolla kuntien LAPE-työryhmät (12)

- lähellä olevan toiminnan ja palveluiden kokonaisuus

- perheiden kohtaamispaikan ja sen verkoston määrittely       

Katja Saukkonen LAPE Etelä-Savo
8.9.2017



1.2.201814

LAPE Etelä-Savo muutosohjelma palkattu henkilöstö

Katja Saukkonen/ LAPE Etelä-Savo

ESSOTE

Katja Saukkonen, Muutosagentti

044 351 6616

katja.saukkonen@essote.fi

Mari Tuomainen, Hankepäällikkö

040 359 7214

mari.tuomainen@essote.fi

Saara Hanhela, 

Hankekoordinaattori

040 359 7230

saara.hanhela@essote.fi

Olli Humalamäki,

Hankekoordinaattori

040 359 7231

olli.humalamaki@essote.fi

Tiina Valjakka, Hankesihteeri

040 359 7229

tiina.valjakka@essote.fi

Pieksämäki

Anne Pellikka, Hankekoordinaattori

044 799 5623

anne.pellikka@pieksamaki.fi

MLL

Katri Manninen, Hankekoordinaattori

050 307 5411

katri.manninen@mll.fi

Viola ry

Tiina Kainulainen,

Hankekoordinaattori

044 529 3265

tiina.kainulainen@violary.fi

www.lapeetelasavo.com

facebook lapees

mailto:ria.juhanpelto@pieksamaki.fi
mailto:mari.tuomainen@essote.fi
mailto:saara.hanhela@essote.fi
mailto:olli.humalamaki@essote.fi
mailto:tiina.valjakka@essote.fi
mailto:katri.manninen@mll.fi
mailto:tiina.kainulainen@violary.fi
http://www.lapeetelasavo.com/
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LAPE Etelä-Savo hankkeen sisällölliset kehittämiskokonaisuudet

30.1.2018
Katja Saukkonen/ LAPE Etelä-Savo

15

1) Perhekeskustoimintamallin käyttöönotto ja levittäminen 

-vanhemmuuden ja parisuhteen tuki (voimavarojen vahvistaminen, 
osallisuuden vahvistaminen, ryhmä- ja vertaistuelliset työmuodot)

- erotilanteiden palvelut, eroauttaminen (osaksi matalan kynnyksen 
palveluja, vanhemmuussuunnitelman pilotointi (STM), selkiytetään 
palveluohjausta ja oikea-aikaista avun saantia)

2) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena

- varhaisen tuen ja puheeksi oton vahvistaminen (lapset puheeksi-
työmenetelmä), mallinnetaan yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön 
malleja, sivi sote yhteistyön vahvistaminen, integroidaan 
perhekeskustoimintaan

-otetaan laajemmin käyttöön vertaissovittelu ja tuetaan vapaa-ajan 
toimintoja koulussa
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3) Erityis- ja vaativamman tason palvelut

• Monitoimijainen arviointi
• Kehitetään ja otetaan käyttöön maakunnan alueella Etelä-Savoon räätälöity 

systeemisen lastensuojelun toimintamalli 

• Perhetyön maakunnallinen malli
• Määritellään ja otetaan käyttöön yhteinen käsitteistö ja sisällöt liittyen perhetyöhön 

ja sen toteuttamiseen 

• Siirretään perhetyön painopistettä varhaisempaan vaiheeseen

• LASTA-toimintamalli
• Toteutetaan lapsen edun mukainen viranomaistyön ja monialaisen yhteistyön malli 

lapsen pahoinpitelyn tai seksuaalisen hyväksikäytön tilanteisiin

• Laitoshoidon kehittäminen
• Määritellään vaikuttavan laitoshoidon periaatteet ja yhteen sovitetaan 

sosiaalihuollon ja psykiatrian toimintatapoja laitosolosuhteissa

• Horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio
• Jalkautetaan erityisen tuen palveluita matalan kynnyksen tueksi. Toteutetaan 

hallinnonalojen rajat rikkovia työskentelymuotoja lastensuojelussa ja psykiatriassaE

LAPE Etelä-Savo hankkeen sisällölliset kehittämiskokonaisuudet
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Valteri Mikael



KATJA SAUKKONEN

katja.saukkonen@essote.fi

044 351 6616

www.lapeetelasavo.com

facebook/lapees

stm.fi/lape

#lapemuutos

#kärkihanke

LAPE Etelä-Savo
Hyvinvointifoorumi
1.2.2018 Mikkeli

http://www.lapeetelasavo.com/

