
LAPE Etelä-Savo 

Perhekeskustoiminta 

ja hankkeen tulokset
14.12.2018



Maakunnallisen 

perhekeskustoiminnan 

rakenne



14.12.20183

Etelä-Savo perhekeskustoimintamalli 

Katja Saukkonen LAPE Etelä-Savo
8.9.2017

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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Maakunnallisen 

perhekeskustoiminnan 

verkostot



ETELÄ-SAVO 
PERHEKESKUSTOIMINNAN 
VERKOSTO



Maakunnallinen lasten, 

nuorten ja perheiden 

johtoryhmä
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Lasten, nuorten ja perheiden maakunnallinen johtoryhmä 2018–2019

Johtoryhmän tavoite on toimia johtamisen 
yhteistyörakenteena, jossa yhteen sovitetaan 

strategioita, toimintamalleja, perhekeskustoiminnan 
johtamista ja koordinointia, tuen ja palveluiden 
kokonaisuutta. 

palvelukokonaisuuteen liittyvien eri osa-alueiden 
kokonaisvaltaista yhteistä näkemystä ja linjauksia

sisällöllinen kehittäminen osaksi maakunnan valmistelua 
ja palvelukokonaisuuden vahvistumista

LAPEssa käynnistettyjen sisältöjen ja toimintamallien 
siirtymistä osaksi maakunnan toimintaa

Jäsenet: Sote organisaatiot, kunnat, järjestö, seurakunta, 
yritykset 

jokainen jäsen edistää ja vie eteenpäin yhdessä asettuja 
tavoitteita omissa verkostoissaan

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Lasten, nuorten ja perheiden maakunnallinen johtoryhmä 2018–2019

Johtoryhmän tehtävät toimikaudelle 2018–2019

Tukea palveluiden integroitumista ja monitoimijuutta 
maakunnallisen perhekeskustoimintamallin mukaisesti. 
Edistää ja yhteen sovittavaa johtamista sekä palveluiden 
kehittämistä.

Vahvistaa lapsi- ja perhelähtöisen toimintakulttuurin 
mukaisia päätöksiä ja toimintaa, erityisesti 
lapsivaikutusten arviointia

Linjata ja sopia maakunnallisista yhteisistä 
toimintamalleista ja näyttöön perustuvista menetelmistä

Käsitellä keskeiset palvelukokonaisuuteen liittyvät 
asiakirjat ja esitykset ennen niiden siirtymistä kunnan ja 
maakunnan päätöksentekoon

Määritellä ja koota maakunnallisia palvelukokonaisuuteen 
liittyviä tiedon indikaattoreita ja strategisia suunnitelmia

Viedä tietoa ja lisätä ymmärrystä lasten, nuorten ja 
perheiden palvelukokonaisuudesta yhteistyöverkostoissa 
sekä maakunta- ja soteuudistuksessa

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Johtoryhmän jäsenet toimikaudelle 2018

pj Satu Auvinen, Essote ja vpj Seija Manninen, Mikkeli

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Organisaatio Jäsen Varajäsen

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut Essote Satu Auvinen, perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja Johanna Will-Orava, lastensuojelun palvelupäällikkö
Greta Jauhijärvi, perhepalvelupäällikkö, Essote

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut Essote Niina Kaukonen, SOTE-koordinaattori

Itä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä 
Sosteri

Maija Tuominen, lastentautien ylilääkäri Marika Huupponen, johtava sosiaalityöntekijä

Mikkelin kaupunki Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Savonlinnan kaupunki Tuija Kauppinen, sivistysjohtaja Anna-Liisa Sairanen, varhaiskasvatuspäällikkö

Pieksämäen kaupunki Milla Ryynänen, perheiden palveluiden yksikön esimies Timo Tarkiainen, opetusjohtaja Pieksämäki

Pienten kuntien edustaja           (Enonkoski, 
Hirvensalmi, Pertunmaa, Puumala, Sulkava)

Sari Mäkeläinen, sivistystoimen johtaja - rehtori, 
Pertunmaa

Kuntien edustaja 2 (Juva, Rantasalmi, Kangasniemi, 
Mäntyharju)

Anne Haakana, sivistysjohtaja Juva Suvi-Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja Mäntyharju

Järjestö Sirkku Mehtola, toiminnanjohtaja Viola ry

Mirja Lavonen-Niinistö toiminnanjohtaja MLL Järvi-Suomen 
piiri

Seurakunta Sari-Annika Pettinen, Diakonian ja erityistyöalojen johtaja, 
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta

Ulla Juntunen, johtava perheneuvoja, Savonlinnan srk

Yritykset Iina Särkkä, Normikoti Oy

LAPE Etelä-Savo Katja Saukkonen,
LAPE muutosagentti

Mari Tuomainen,
LAPE Etelä-Savo hankepäällikkö
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Etelä-Savo 

perhekeskustoimijat
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Etelä-Savon perhekeskustoimijat  

Verkoston tavoitteena on toimia yhteistyörakenteena, 
jossa yhteen sovitetaan

käytännön perhekeskustoimintaa maakunnallisesti, 
sovitaan yhteistyökäytänteistä ja perhekeskustoimintaan 
linjattujen resurssien käytännön toteuttamistavoista, jotka 
on sovittu johtoryhmässä.

Verkoston jäsenten tehtävänä on 

koordinoida eri toimijoita ylittäviä prosesseja ja käytäntöjen 
yhtenäistämistä

seurata maakunnan toimintojen yhtenäisyyttä

kehittää perhekeskustoiminnan sisällöllisiä osa-alueita

sitoutua vaihtamaan kokemuksia paikallisesta 
perhekeskustoiminnasta ja välittää tietoa maakunnallisista 
yhteisesti sovituista kehittämiskohteista

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Etelä-Savon perhekeskustoimijat  jäsenet

organisaatioiden nimeämät perhekeskustoiminnan 
yhteyshenkilöt

edustus maakunnallisista sisällöllisistä verkostoista: aito 
kohtaaminen, varhainen tuki, lapset puheeksi, 
systeeminen lastensuojelu, vaativa tuki 

perhekeskuksen johtotiimin edustus

paikallisen perhekeskustoiminnan edustus/yhteyshenkilöt

johtoryhmän edustus (nimetään)

muutosagentti

maakunnan edustajat

Työskentelyä koordinoi vastaava koordinaattori/työpari 
(sovitaan). Toimikausi 2019-2020.

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Perhekeskustoiminnan 

sisältöverkostot
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Teemat ja verkostoituminen

maakunnalliset perhekeskusverkostopäivät 2 krt/vuosi

kehittämistyöryhmien työskentely (teemoittain, 
yhteyshenkilöt)

Teemat

varhainen tuki

- aito kohtaaminen

- vanhemmuuden ja parisuhteen tuki

- perheneuvoverkosto osana varhaista tukea

eropalvelut

lapset puheeksi

väkivaltatyö perheille

systeeminen lastensuojelu

vaativan tuen palvelut

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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PERHENEUVOVERKOSTO

• Käytännön toiminnan, tuen, neuvonnan ja ohjauksen verkosto

• Järjestelmällistä yhteistyötä yhdessä perheiden parhaaksi

• Nimetyt ydinhenkilöt ja osaamisverkosto

• Perheneuvo puhelin ja yhteydenotto

• Perheneuvoverkoston tehtävät: perheille yksi yhteydenottokanava 

ryhmätoimintojen koordinointi, varhaisen tuen toteutus
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Kuntakohtaiset lasten, 

nuorten ja perheiden 

työryhmät
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Kuntakohtaiset ryhmät/paikallinen perhekeskustoiminta

Kuntien työryhmien yhteyshenkilöt muodostavat yhteisen 
verkoston. Vertaistapaamiset 1-2 krt vuodessa

Johtaa, koordinoi ja yhteen sovittaa paikallista 
perhekeskustoimintaa

Ryhmät ovat monialaisia ja kaikki lasten, nuorten ja 
perheiden kanssa toimivat ovat edustettuina

Erityisenä painopistealueena kohtaamispaikat ja niissä 
tarjottava avoin toiminta, tuki ja palvelut

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Eri toimijoiden omat verkostot 

ja tiimit ja maakunnallinen 

verkostoituminen
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Eri toimijoiden oma verkostoituminen/maakunnalliset verkostot

Omassa työssä ja organisaatiossa täytyy olla 
tiimit/verkostoituva työote

Maakunnalliset palvelukohtaiset verkostot esim. 
varhaiskasvatus, opetus, lastensuojelu, etsivät 
nuorisotyöntekijät

Johdon verkostoituminen esim. sivistystoimi 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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LAPE Etelä-Savo hankkeen 

tulokset
Hankeaika 1.3.2017-31.12.2018
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LAPE Etelä-Savo hankekokonaisuus 1.3.2017-31.12.2018

14.12.201826 Katja Saukkonen/ LAPE Etelä-Savo

Hankekokonaisuuden kustannusarvio 851 777€

Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä valtionavustus 700 000€
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Varhaisen tuen ja osallisuuden vahvistaminen 
perhekeskustoiminnassa

Vahvistettu perheiden kuulemista, kohtaamista, tukea sekä 
palveluiden saatavuutta: perheneuvoverkoston käynnistys 
maakunnallisesti, valmennus 30 henkilöä syksy 2018. 

Vahvistettu avointa toimintaa, varhaisen tuen ja 
jalkautuvan työn muotoja: 

-avoimet perheillat, avoimen varhaiskasvatuksen 
pilotointi Mikkeli, ryhmätoimintojen kartoitus, 
kokoaminen ja lisääminen.

Vanhemmuuden, parisuhteen ja eroauttamisen uudet 
tukimuodot: 

- parisuhteen tuen –kortti työvälineeksi

- avoimet vertaistuelliset erokahvilat, 
vertaistukiryhmät lapsille

Aidon kohtaamisen kampanja

- kriteerit perheiltä ja kehittäjiltä yhdessä, perheet 
ilmiantavat

- yli 70 ilmiantoa, kohtaamisen merkitys ja 
työntekijöiden työn tärkeys nostetaan esiin

> Lisää > alatunniste: lisää oma 

nimnostetaan i
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Hyvinvointia vahvistavat työmuodot ja osaamisen vahvistaminen 
osana perhekeskustoimintaa

kunta varhaiskasvatus, koulu, nuorisotyö, sote universaalit 
palvelut, järjestöt, seurakunta yhdessä

Yhteisöllinen hyvinvointityö

- yhteisöllisen hyvinvointityön avaaminen

- osallisuuden työkaluja

- tunnetaito- ja vuorovaikutuskasvatus (Mikkeli)

- lisää liikuntaa koulupäivän sisään (Pieksämäki)

Osaamisen vahvistaminen

-Lapset puheeksi kouluttajakoulutuksen käyneitä 11 
työntekijää (maakunnallisesti) 

- toteutettu 5 menetelmäkoulutuksia yht n 60 
menetelmäosaajaa, jotka jatkaneet menetelmän 
koulutusta, joten maakuntaan tullut useita kymmeniä 
osaajia 

- sotesta mukana universaalit, varhaisen tuen 
palvelut, oppilashuolto

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi



14.12.201829

Palveluiden integrointi perhekeskustoiminnassa

Uudet toimintamallit kokeiltu ja käyttö laajenee 
maakunnassa

Systeeminen lastensuojelu

• Maakunnan alueella 7 toimivaa tiimiä (4 ESSOTE ja 3 
Sosteri), kokemukset positiivisia

• Seuraavaksi laajentaminen perhetyöhön

• THL jatkaa mallin tukemista 2019

Vertikaalinen ja horisontaalinen integraatio

• Monitoimijaisen arvioinnin toimintamallit käytössä

• Perheneuvoverkosto käynnistymässä

• Sivi-Sote yhteistyö lähisuhdeväkivallan ehkäisytyössä

• Vaativiin eroihin oma case työryhmä käynnistynyt

• Rakenteelliset mallit palveluiden integraatioon joka 
tasolla (varhaisesta tuesta OT-tasolle)

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Vaativan tuen kehittämien yhteistyöalueella

VIP-ohjaus- ja palveluverkosto (valtakunnallinen)

- muodostuu viidestä yhteistyöalueesta

- erityisen vaativa tuki erityiskoulut- ja yliopistolliset 
tutkimus- ja koulutusyksiköt

Vaativan tuen kehittäminen yhteistyöalueella OT-
keskukset

- mukana kehittämisessä

- kuka on ot-asiakas, miten tilanteita hoidetaan

Koottu Etelä-Savon vaativan tuen työryhmä ja osaaja-
alusta

- vaativan tuen monitoimijainen yhteistyö 

- perustoimijoiden tukeminen

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Läpileikkaavat teemat

Osallisuuden eri muotojen toteutus ja työkalut: työkalut, 
Etelä-Savon nuoret vaikuttajat -> siirtyy maakuntaan 
1.11.2018 alkaen (AVIN rahoitus)

Sähköisen perhekeskuksen valtakunnallinen kehittäminen

Lapsi- ja perheystävällisen toimintakulttuurin 
vahvistaminen

Lapsivaikutusten arvioinnin toteutus päätöksenteossa 
(yhteinen lomake ja ohjeistus)

Lapsiystävällinen kunta/maakunta ohjeistus

Lasten, nuorten ja perheiden äänen ja osallisuuden 
lisääntyminen kaikilla osa-alueilla

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi



KATJA SAUKKONEN

katja.saukkonen@essote.fi

stm.fi/lape

#lapemuutos

#kärkihanke

lapeetelasavo.com

www.facebook.com/lapees


