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Maakunnan väestö 148 928 
(31.12.2016)

Ikäihmiset
Etelä-Savossa

Henkilöstön 

osaamisen 

vahvistaminen, 

näyttöön 

perustuvat 

menetelmät

Lapsi- ja 

perheystävällinen 

toimintakulttuuri

Maakunnallinen 

perhekeskustoimint

amalli, joka sisältää 

kohtaamispaikat ja 

perhekeskukset

Integroidut ja 

verkostoidut 

toimintamallit esim. 

perheneuvoverkosto 

ja systeeminen 

lastensuojelu

Palveluiden 

jalkauttaminen 

lähelle perheiden 

arkea 

Varhaista tukea 

vanhemmuuteen, 

parisuhteeseen ja 

erotilanteissa

Lasten, nuorten 

ja perheiden 

osallisuus

Yhteisöllinen 

opiskelu- ja 

hyvinvointityön 

kehittäminen

LAPE Etelä-Savo muutosohjelma / sisältöjä soteen 

Yhteen 

sovittavan 

johtamisen ja 

koordinoinnin 

rakenteet

Lasten, 

nuorten ja 

perheiden 

palvelu-

kokonaisuus
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Mistä on kyse perhekeskustoiminnassa?

Kyse lasten, nuorten ja perheiden varhaisen ja erityisen 
tuen ja palveluiden kokonaisuudesta

Perhekeskustoiminnassa verkostoidaan perheiden tarpeita 
vastaavat toiminnot ja palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi 
ja perustetaan yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja

Perhekeskustoiminnan tavoitteena yhteen sovitetaan 
kaikkien lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimijoiden 
(kunta, sote, järjestöt, seurakunta, yksityinen) toiminta, 
resurssit ja palvelut perhelähtöiseksi kokonaisuudeksi.

Yhteistyötä johdetaan (maakunnallinen johtoryhmä) ja 
koordinoidaan maakunnallisesti (perhekeskustoiminta, 
nuorten ohjaamotoiminta) ja paikallisesti (kuntien 
koordinoimat paikallisverkostot)



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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KOHTAAMISPAIKKOJEN VERKOSTO
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ETELÄ-SAVON PERHEKESKUKSEN AVOIN KOHTAAMISPAIKKA
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ESIMERKKI AVOIMEN KOHTAAMISPAIKAN SISÄLTÖJEN 
MÄÄRITTELYSTÄ
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ESIMERKKI TOIMINTAKORTTI
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ESIMERKKI TOIMINTAKORTTI
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PERHEKESKUS MUKANA ELÄMÄSSÄ
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PERHENEUVOVERKOSTO

• Lasten ja perheiden 

tuki yhden 

yhteydenoton takana. 

• Jokaisen sektorin 

koulutettu ydinhenkilö 

yhdistyy verkostoon, 

joka ottaa 

kokonaisvaltaisen 

kopin perheestä.

• Järjestelmällistä 

yhteistyötä yhdessä 

perheiden parhaaksi.
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Maakunnallinen perhekeskustoiminta: koordinointi ja johtaminen

Katja Saukkonen LAPE Etelä-Savo

Taso Toimijat Tuki/ palvelut 

paikka

Johtaminen

(vastuujohtaja,

yhteen sovittava)

Verkosto/koordinointi

Perheet Oma osallisuus, 

vapaaehtoisuus 

Avoimen toiminnan ja 

varhaisen tuen 

kokonaisuus yhdessä 

(kunta, järjestö, srk, 

sote)

Perheiden 

kohtaamispaikka/ 

-t

Päiväkoti, koulu, 

nuorisotila, srk tilat 

jne.

Kunnan LAPE-

työryhmä

Aktiiviset perheet

Lähityöntekijät kehitys-

ja kasvuympäristöstä + 

perheneuvo + 

lapsiperheverkosto 

järjestöt

Paikallinen 

taso

Kunnan ydintoiminnot 

vk ja koulu. Järjestöt ja 

srk vahvasti mukana. 

Sote varhainen tuki 

täydentää.

Lähityöntekijät

Kohtaamispaikka

Ohjaamo

Sote-keskus

Kunnan LAPE-

työryhmä. 

Kunnassa yksi 

vastuujohtaja LNP-

palveluissa.

Vastuu 

kohtaamispaikasta.

Perheneuvoverkosto 

(kunta, järjestö/srk, 

sote)

Maakunnall

inen taso

Sote-palvelun järjestäjä

Sote-palvelun tuottajat 

Yksityiset toimijat

Erityisen tuen 

työntekijät 

Perhekeskus

Sote-keskus

LNP johtoryhmä

LNP palveluiden 

johtaja sotessa. 

Vastuu 

perhekeskustoiminn

asta.

Maakunnallinen 

perhekeskuskoordinaa

ttori?



KATJA SAUKKONEN

katja.saukkonen@essote.fi

MARI TUOMAINEN

mari.tuomainen@essote.fi

SAARA HANHELA

saara.hanhela@essote.fi

OLLI HUMALAMÄKI

olli.humalamaki@essote.fi 

lapeetelasavo.com

www.facebook.com/lapees/ 

stm.fi/lape

#lapemuutos

#kärkihanke

LAPE Etelä-Savo 


