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Mistä puhutaan kun puhutaan perhekeskustoimintamallista? 
 
 • Kehittämisen vaiheet – selvitys 2012 

• Määrittelyä rakennuspalikoiden avulla 

• Perhekeskuksen tehtävät ja palveluverkosto 

• Perhekeskus – perheasema – kohtaamispaikka 

• Miksi perhekeskusta rakennetaan? 

• Muutama sana johtamisesta 

• Maakuntien muutostyön tukeminen 

• Järjestäminen ja tuottaminen 



Perhekeskus - 

yhteen sovitetuilla 

palveluilla apua ja 

tukea perheille 

 

Keskiössä 

voimavarojen 

vahvistaminen ja 

kohtaaminen 



Perhekeskuksen 
kehittämiskaari 

Paikallisia sisältöön kohdistuvia pilotteja  > Laajempia kokonaisuuksia yli kuntarajojen > Maakunnallinen malli 



Perhekeskukset 

Suomessa 

selvitys 2012 

 
Lähde: Halme & Kekkonen & Perälä 

2012: Perhekeskukset Suomessa.  

Palvelut, yhteistoiminta ja johtaminen. 

THL 62/2012 

 

Perhekeskusten toiminta ja palvelut vaihtelivat 
kunnissa 
 

• Monialainen perhekeskus 

• Hyvinvointineuvolatyyppinen perhekeskus 

• Avoimen varhaiskasvatuksen perhekeskus 

• Erikoistunut perhetukikeskus 

 

Sama termi ja eri merkitys 



• Perhekeskustoiminta kohdistui pääasiassa alle kouluikäisille lapsille ja heidän 
vanhemmilleen ja perheille.  

• Perhekeskus toimii monialaisesti, mukana olivat neuvola, varhaiskasvatus, 
perhetyö, järjestöt, seurakunnat, lastensuojelu, erityistyöntekijät sekä kasvatus- 
ja perheneuvola.  

• Perheiden kohtaamispaikasta tuli olennainen osa perhekeskustoimintaa, joka 
osaltaan mahdollisti perheiden keskinäisen vertaistuen.  

• Keskeistä ohjelmakaudella oli vanhemmuuden tukemisen ja perheiden 
osallisuuden vahvistaminen.  

• Perhekeskustoiminta edellyttää toimijoiden yhteistyötä ja toimivaa monialaista 
johtamista.  

• Perhekeskustoimintaa kehitettiin yhteistyössä hankkeiden, kuntien, järjestöjen, 
seurakuntien toimijoiden ja perheiden kanssa. 

• Ohjelmakauden aikana haettiin yhteistä näkemystä suomalaisesta 
perhekeskuksesta ja tunnistettiin keskeisiä onnistumisen kriteerejä, samalla 
perhekeskustoiminta laajeni seutukunnalliseksi.  

• Kansallisesti tuotettiin malli järjestöjen, seurakuntien ja vapaaehtoistoimijoiden 
roolista ja tehtävistä perhekeskustoiminnassa ml. perhekeskuksen lupaus 
perheille 2015 (Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Väestöliitto, Marttaliitto, Ensi- 
ja turvakotien liitto, Pelastakaa Lapset ja seurakunnat). 

 

Kaste –
ohjelmassa 
v. 2012-2015 



Kansalliset linjaukset (Perhekeskuksen rakennuspalikat) –  
kiteytetty projektisuunnitelmasta 
 

• Selkiytetään ja konkretisoidaan perhekeskuksen tehtävät lasten ja 
perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja varmistamiseksi  

• Verkostoidaan tehtävien toteuttamiseksi tarvittavat lapsiperheiden 
palvelut ja toiminnot toimivaksi kokonaisuudeksi  ja perustetaan 
yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja 

• Sovitaan perhekeskuksen, sen toimipisteiden ja kohtaamispaikkojen  
asemoitumisesta maakunnan alueella (organisointi). Perhekeskus 
toimii verkostona, mutta sillä on aina myös rakennuksia/tiloja.   

• Huolehditaan kokonaisuuden johtamisesta ja koordinaatiosta, 
palvelujen ja toimintojen yhteensovittamisesta sekä osaamisesta 

 

 



Kansalliset linjaukset (Perhekeskuksen rakennuspalikat) (jatk.) 
 

• Sovitaan tarvittavista yhteistyörakenteista ja käytännöistä 

• kunta: varhaiskasvatus, koulu ja opiskeluhuollon kuraattori- ja 
psykologipalvelut; kuntien muu toiminta 

• aikuisten perus- ja erityispalvelut  

• lasten erityispalvelut: erikoissairaanhoito, lastensuojelu 

• järjestöt ja seurakunnat (sopimukset) 

• Uudistetaan toimintakulttuuria Lapen toimintaperiaatteiden 
avulla 

• Otetaan lapset, nuoret ja perheet mukaan toimintaa 
kehittämään ja arvioimaan 

 

 



Mitä 
perhekeskus 
tekee? 



Perhekeskuksen 
palvelu- 
verkosto 

Johtaminen ja yhteensovittaminen 

 



Psyko-sosiaalinen saavutettavuus: palvelut ja toiminta on tarkoitettu 

kaikille lapsiperheille. Toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota 

perheiden mukaan kutsumiseen, myönteiseen vastaanottoon, 

osallisuuden vahvistamiseen ja tarpeiden mukaisiin palveluihin. Näin 

pystytään vähentämään ulkopuolisuuden ja osattomuuden kokemusta 

sekä leimautumisen pelkoa. Samalla on mahdollista vahvistaa avun 

vastaanottavaisuutta ja rakentaa luottamusta. 

Fyysinen saavutettavuus: palvelut ovat fyysisesti lasten kasvu-

ympäristöjen ja perheiden arkiympäristöjen läheisyydessä ja/tai 

toimivien kulku- ja liikenneyhteyksien päässä tai jalkautuvat esim. kotiin.  

Digitaalinen saavutettavuus: perhekeskuksessa voisi olla tarjolla 

verkkopalveluja myös reaaliaikaisesti (chat, ajanvaraus) tai perheen 

oman aikataulun mukaan hyödynnettäviä palveluja (neuvonta, ohjaus, 

vanhemmuuden tuki) 

Lähipalvelulle 
ominaisia 
piirteitä 



• Perhekeskus  

• Sisältää palveluverkoston kaikki palvelut ja toteuttaa kaikki tehtävät 

• Maakunnan alueella on useita perhekeskuksia, joista kukin vastaa 
oman alueensa lapsiperheväestöstä  

• Perhekeskuksen toimipiste 

• Perhekeskuksen alueella voi olla toimipisteitä, joissa vain osa 
palveluverkoston palveluista 

• Lähipalveluperiaate toteutuu 

• Kohtaamispaikka 

• Perhekeskuksen alueella on useita kohtaamispaikkoja 

• Päätehtävä: matalan kynnyksen vertaistuki ja palveluohjaus 

• Määrittely menossa 

 Tarkentunut perhekeskusyhdyshenkilöiden antaman palautteen  
(1/2018)perusteella 

Asemoiminen ja 
terminologia 
 



Vertaa terveyskeskus määrittelyyn 

• Terveyskeskus  

• on Suomessa terveydenhoidon perusyksikkö 

• voi muodostua useista terveysasemista ja 
terveyskeskussairaaloista 

• Terveyskeskuksessa tulee olla 

• lääkärin ajanvaraus, laboratorio, röntgen, 
terveydenhoitajan vastaanotto jne 

• Terveysasemat 

• tarjoavat perusterveydenhuollon palveluja omalla 
alueellaan 

Terminologia 
 



Tavoitteena että lasten ja perheiden 
• Voimavarat, autetuksi tuleminen sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen 

kokemukset vahvistuvat 

• Tarpeisiin vastaaminen paranee 

• Avun ja tuen saanti varhentuu 

Hyötyjä lapsille ja perheille 
• Antaa arjen tukea, monipuolisemman palvelutarjonnan ja uusia 

toimintamahdollisuuksia 

• Tarpeiden mukaisen avun saanti nopeutuu ja aikaistuu, on paremmin koordinoitua 
ja kohdennettua 

• Palvelujen saavutettavuus paranee, kun perhe ohjautuu viiveettä oikealle 
työntekijälle 

• Useita palveluja samanaikaisesti tarvitseva tulee paremmin autetuksi, kun 
huolehdittu koordinoinnista ja vastuista 

• Verkoston avulla monipuolisempia palveluja sekä vapaaehtoisten ja vertaisten 
tukea ja tukea vanhemmuuteen 

 

Miksi 
perhekeskus-
toimintaa 
rakennetaan 
 



• Tiedetään mitä johdetaan  

• Oltava kuva siitä kuinka perhekeskus asemoituu 
maakuntaan 
Perhekeskusten lukumäärä ja alueellinen sijoittuminen 

(kattavuus) 
Toimipisteet (satelliittirakenne) 

• Ymmärretään mitä tavoitellaan  

• Tiedetään missä ympäristössä toimitaan  
Maakunta 
Kunta 
Järjestöt 
Seurakunnat 

• Tarvitaan linja- ja verkostojohtamista 
 

Johtaminen, 
koordinaatio ja 
yhteensovittaminen 



• Yhteensovittaminen 

Asiakastyö 

Toiminta: tiimit ym. 

Johtaminen 

Sopimukset 

• Koordinaatio 

 Soten sisäinen 

Kuntien sisäinen 

Järjestöjen ja srk keskinäinen 

Koko kokonaisuuden 

• Kuka kantaa vastuun kokonaisuudesta 
– maakunnan liikelaitos 

 

Johtaminen, 
koordinaatio ja 
yhteensovittaminen 



 

Määrittelyä 
 

Perhekeskustoimintamallilla tarkoitetaan 

 

• lähipalvelujen kokonaisuutta, joka sisältää lapsille ja 
perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä 
kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen ja 
hoidon palvelut.  

• uutta tapaa verkostoida nykyisin hajanaiset lasten ja 
perheiden palvelut ja sovittaa ne yhteen synergiaetuja 
tuottavasti ja lapsi- ja perhelähtöisesti siten, että 
jokainen lapsi ja perhe saisi tarvitsemansa tuen ja avun.  

• rakennetta maakuntien sote-palveluiden ja kuntien 
järjestämien palveluiden sekä järjestöjen ja 
seurakuntien toiminnan yhteensovittamiseksi sote-
uudistuksessa. 



• Kaikki maakunnat mukana (18+PKS) 

• Yhdyshenkilöverkosto: edustaja kustakin maakunnasta, säännölliset 
kokoontumiset 

• Säännölliset työpajat: perhekeskusmalli, tehtäväkohtaiset työpajat 

• kaikki maakunnat mukana; teemat myös maakuntien toiveesta 
• Kevään teemat sovittu 

• Maakuntavierailut (THL-STM -työryhmä) 

• Perhekeskusopas 

• Muu toimeenpanoa tukeva kansallinen työ 

• Kasvatus- ja perheneuvoloiden kanssa tehtävä työ 
• Kasvun tuki: näyttöön perustuvat menetelmät 
• Vanhemmuussuunnitelma osana eroauttamista 
• Järjestöjen kanssa tehtävät sopimukset 

• Yhdyspintatyö ja verkostojohtamisen kehittäminen (raportti 7.2)    
• Luo luottamusta                        

Maakuntien 
muutostyön 
tukeminen 



• Järjestäjiä useita 

• maakunta, alueen kunnat, järjestöt, seurakunnat 

• Tuottajia useita -> monituottajamalli 

• maakunnan liikelaitos: neuvolapalvelut, 
sosiaalipalvelut 

• sote-keskukset  

• liikelaitoksen sote-keskus 

• muiden tuottajien sote-keskukset (yksityiset) 

• kunnat 

• järjestöt 

• seurakunnat 

Järjestäminen ja 
tuottaminen 



• Maakunnan liikelaitos tuottaa suurimman osan perhekeskukseen kuuluvista tai siihen 
liittyvistä palveluista  

• neuvolapalvelut, sosiaalipalvelut mm. kasvatus- ja perheneuvonta 

• terapiapalvelut:  fysio-, puhe-, ravitsemus- ja toimintaterapia 

• erikoissairaanhoidon palvelut 

• Sote-keskukset (liikelaitoksen, muut) tuottavat mm 

• lääkäripalvelut (perustason sairaanhoito) , kuntoutusneuvonta ja -ohjaus 

• sosiaalihuollon neuvonta ja ohjaus 

• Liikelaitoksen tarjoamat asiakassetelipalvelut 

 

• Maakunnan vastuu järjestäjänä tuottajien toiminnan yhteensovittamisesta  

• keinoina päätökset, suunnitteluasiakirjat (strategia ja palvelulupaus), 

• Maakunta voi asettaa suoran valinnan palvelutuottajille ehtoja (Valinnanvapauslaki 42 §)  

• laatu, voimavarat, saatavuus, yhteensovittaminen (esim. lasten, nuorten ja perheiden 
asioiden keskittäminen yhdelle tiimille ja heidän osaamisensa varmistaminen) 

 

• Liikelaitoksesta perhekeskuksen koordinoiva taho 

Järjestäminen 
 ja  
tuottaminen  
 



Työ jatkuu 
Teemme yhdessä lasten, nuorten ja 

perheiden hyvää arkea. 
  


