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Perhekeskustoiminnan lähtökohdat

perustuu YK:n lasten oikeuksien noudattamiseen ja lapsi-
ja perheystävälliseen toimintakulttuuriin

hyvinvoiva lapsi, nuori ja perhe

perheiden aito kohtaaminen 

perhe huomioidaan yhtenä kokonaisuutena

tarjotaan tarpeita vastaavat tuki ja palvelut

kaikki yhdessä (sote, kunta, järjestöt, seurakunnat, 
yritykset)

kustannusten kasvua hilliten

varmistetaan riittävä ammatillinen osaaminen

perhekeskustoimintaa koordinoidaan ja johdetaan

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Mistä on kyse perhekeskustoiminnassa?

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

fyysiset tilat ja verkostot 

paikallisuus ja maakunnallisuus

perhekeskustoiminta sisältää avointa toimintaa ja 
kohtaamista, tukea ja palveluverkoston

yksi lapsi- yhteinen suunnitelma toimintamalli



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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Perheiden kohtaamispaikka tilan toiminta ja palvelut

Paikallisesti nimetään/perustetaan vähintään yksi kunnan ylläpitämä 
”keskuskohtaamispaikka”, joka sisältää eri toimijoiden yhteistyönä 
järjestettyä:

- avointa toimintaa: avoin varhaiskasvatus, kahvilatoimintaa, kerhoja, 
vapaaehtoistyön mahdollisuuden, perheiden vapaan kohtaamisen

- vertaistukea: teemallisia ryhmiä, sovittuja porukoita, teemakahvila, 
suljetut ryhmät

- varhainen tuki: lastenhoito, kotipalvelu, tukea vanhemmuuteen ja 
parisuhteeseen, eroauttaminen

- perheneuvoverkoston kotipesä: perheille suora 
yhteydenottomahdollisuus (yksi numero ja sähköinen yhteydenotto)

- palvelut: tapaamiset ilman ajanvarausta, vastaanotto, ryhmämuotoiset 
palvelut esim perhevalmennus

Kunnissa sijaitsee useita eri toimijoiden kohtaamispaikkoja eri alueilla. Niiden 
tavoitteet ja toiminta sovitetaan yhteen. Näin toiminta ja palvelut tuodaan 
lähelle perheitä. Näissä kohtaamispaikoissa on osa yllä mainituista 
toiminnoista esim. seurakunnan tilat ja kerhotoiminta, järjestön 
perhekahvila/kohtaamispaikka, avoimen varhaiskasvatuksen yksikkö.

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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PERHEKESKUS MUKANA ELÄMÄSSÄ
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Perhekeskus

Maakunnan alueelle kolme perhekeskusta (Mikkeli 
perhetalo 2019, Savonlinna, Pieksämäki). Fyysinen tila ja 
verkosto.

Sisältää kaikki tai lähes lasten, nuorten ja perheiden sote-
palvelut. Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, 
sosiaalipalvelut integrointi. 

Muiden toimijoiden erityisen tuen palvelut esim. 
väkivaltatyö Viola ry, perheasian neuvottelu srk

Tarjotaan palvelut koko maakunnan alueelle

Jalkautuminen, sähköisten palveluiden hyödyntäminen, 
etäpalvelut, integroituminen lasten ja nuorten 
lähipalveluverkostoon

Perhekeskukseen kuuluvat palvelut verkostoidaan 
kokonaisuudeksi (palvelukuvaukset)

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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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?
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Mitä tapahtuu syksyllä 2018?

Etelä-Savon maakunnallisen perhekeskustoimintamallin 
julkaisu -> päätöksenteko yhteistyöstä

Paikallisen perhekeskustoiminnan vahvistaminen

perheiden kohtaamispaikka uudet ja nimeäminen

avoimet perhe- ja vanhempainillat

ryhmätoimintojen laajentaminen

eroauttaminen sekä vanhemmuuden ja parisuhteen 
tuen eri muodot

Perheneuvoverkoston valmennus ja verkoston 
käynnistyminen eri paikkakuntien verkostoissa. Perheille 
yksi yhteydenottokanava. Maakunnallinen kehittäminen.

Palveluiden integrointi: uudet toimintamallit kokeilussa ja 
käyttö laajenee; monialainen arviointi, systeeminen 
lastensuojelu ja LASTA-toimintamalli

Palveluverkko ja palvelukokonaisuus maakunnassa 
perhekeskuksissa käynnistäminen

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Vuosi 2019 Etelä-Savo

Perhekeskustoiminnan vakiinnuttaminen

LAPE akatemia käynnistyy

Maakunnallinen perhekeskuskoordinaattori?

Muutosagenttien työ jatkuu -> kuntien LAPE-työryhmät

Maakunnallinen lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmä 
yhteen sovittaa ja sopii yhteistyöstä

Perheneuvoverkosto toimii ja vahvistuu

Uusia hankehakemuksia ja lisätukea eri teemojen 
vahvistamineen: Etelä-Savon nuoret vaikuttajat (AVI), 
eroauttaminen

Sovitut toimintamallit käytössä

Perhelähtöinen toimintatapa

Sote valmisteluun linkittyminen

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi



KATJA SAUKKONEN

katja.saukkonen@essote.fi

MARI TUOMAINEN

mari.tuomainen@essote.fi

SAARA HANHELA

saara.hanhela@essote.fi

OLLI HUMALAMÄKI

olli.humalamaki@essote.fi 

ANNE PELLIKKA

anne.pellikka@pieksamaki.fi

KATRI MANNINEN

katri.manninen@mll.fi

lapeetelasavo.com

www.facebook.com/lapees/ 

LAPE Etelä-Savo 

stm.fi/lape

#lapemuutos

#kärkihanke


