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Sisällys 

 
• Lapsiperheiden odotukset ja tarpeet; 

kansalliset linjaukset; laaja yhteistyö – 
kehittämistyön kulmakivet   

• Perhekeskuksen tehtävät ja palveluverkosto      
• Perhekeskukset toimimaan: asemointi, 

johtaminen, koordinaatio, osaaminen  
• Yhteenveto ja työn jatkuminen 2019 

 

Liitteet.  Kansalliset linjaukset ja niiden perustelut 

 Perhekeskuksen määritelmä 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiedot perustuvat 
- maakuntien yhdyshenkilöverkos- 
tolle tehtyjen tietopyyntöjen 
vastauksiin (N=18)  
- maakuntien hankkeiden tekemät 
alueelliset kyselyt 
- keskustelut maakuntien 
hankehenkilöstön kanssa  
- maakuntien hankkeiden 
hankesalkkuraportit 

 
 
 
 
 
 

Perhekeskuksia rakennetaan perheille 



Lapsiperheiden odotuksia ja  
toiveita palveluilta 

Varhaisen tuen ja matalan kynnyksen palveluita 
 kaikille lapsiperheille 
Tukitoimien saantia lasten kehityshäiriöihin 
 ennen ongelmien kasautumista 
Rinnalla kulkijuutta, joustavuutta 
Saumatonta yhteistyötä toimijoiden välillä 
Sähköisiä palveluja, palvelujen jalkautumista 
 (Asukaskysely 10-11/2017 Lape Uusimaa, N=1851) 
 

Vanhempien näkemyksiä* 
- Kohtaaminen, oikea asenne 
- Tärkeä kysyä jaksamisesta ja tuen tarpeesta 
- Tukea lapsen aikuisuuteen asti 
- Tietoa, mistä apua saa 

Ll 

 
Lasten näkemyksiä* 
- Lapsiystävälliset palvelut: turvallisia, lapset 

huomioivia, lasta arvostavia 
- Kohtaaminen: helposti tavoitettavat aikuiset, 

jotka kuuntelevat ja auttavat tarvittaessa 
Vanhempien näkemyksiä* 
- Palvelujen saaminen yhdestä paikasta, yksi 

numero, yksi taho ottaa kopin 
- Perheen tukeminen kokonaisuutena 
- Helppo saatavuus, matala kynnys, hyvä 

vuorovaikutus,  
- Tuen tarpeen normalisointi, kiireettömyys, 

tutut ihmiset 

*Kyselyitä tehneet myös mm. Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Lappi, Satakunta (n= 273-963) 



  

• Avun ja tuen saanti varhentuvat 

• Tarpeisiin vastaaminen paranee 

• Voimavarat vahvistuvat 

• Autetuksi tuleminen mahdollistuu 

• Osallisuuden tunne vahvistuu 

• Kohdatuksi tulemisen kokemukset vahvistuvat 

 
Perhekeskuksen toiminnan tavoitteena on, että 
lasten, nuorten ja perheiden 
 

Perhekeskuksen hyödyt lapsiperheille, toimijoille, yhteiskunnalle 



Linjaukset päivitetty 

11/2018, STM/LAPE sivut 

Ks. liite 

Yhdessä sovitut 
kansalliset 
linjaukset 

Uudistetaan 

toiminta- 

kulttuuri 

Lapset, nuoret ja 

perheet mukana 

kehittämässä 

toimintaa 

Yhteistyö- 

rakenteista 

-käytännöistä 

sovitaan 

 

Jatkuvan 

kehittämisen 

ja seurannan 

rakenteista sovitaan 

Perhekeskuksen 

tehtävät 

konkretisoidaan ja 

työnjaosta sovitaan 

Asemoidutaan 

maakunnan 

alueelle 

 

 

Verkostoidaan 

palvelut, perustetaan 

kohtaamispaikkoja 

Johtamisesta, 

 koordinoinnista ja 

 osaamisesta 

huolehditaan 



Perhekeskustoimintamallia kehitetty yhdessä 

Kehittämistyö maakunnissa (=18) 
  

LAPE-ryhmät, Perhekeskustyöryhmät, -kehittäjät 
Yhteistyö kuntien et. sivistystoimen kanssa 
Lapset nuoret perheet, mm. 
- kyselyt, asiakasraadit, perheparlamentti, LAVA, 
kehittäjäasiakkaat, neuvonantaja-vanhemmat 

Yhteiskehittäminen kaikkien 
maakuntien  kanssa 

 
Perhekeskusyhdyshenkilöiden verkosto 
Kohtaamispaikan työpajaverkosto 

Kansallinen ohjaus (STM, OKM ja THL, OPH) 
Järjestöt (Perheet keskiöön, 6 maakuntaa),  
Seurakunnat    
Kela (12 maakuntaa: peke ja erityispalvelut) 
Kasvun tuki (menetelmät, 13 maakuntaa) 
Muut tahot   

Kansalliset työryhmät (THL, STM) 
Kasvatus- ja perheneuvonta, Lastenvalvojat 
Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki, Eroautta-
minen, Väkivallan ehkäisy, Maahanmuuttajat 
Monialainen arviointi, Sähköinen perhekeskus, 
Perhetyö (matala kynnys), Sopimuskäytännöt ym. 



Perheiden 
hyvinvoinnin 
sekä tuen ja 
avun tarpeet – 
perhekeskus 
toimii 
 
Päivitetty 11/2018 



Tehtävä Erittäin hyvin 
tai hyvin 

Melko 
hyvin 

Ei  lain- 
kaan 

Ei tietoa 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta 11 6 1 - 

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki 16 1 1 - 

Varhainen tuki, hoito ja kuntoutus 10 6 1 1 

Sovinnolliseen eroon auttaminen 15 2 1 - 

Lähisuhdeväkivallan ehkäisy 7 5 5 1 

Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden huomioiminen 6 10 2 - 

Yhteisöllisyyden ja vertaistuen mahdollistava 
kohtaamispaikka 

13 3 1 1 

Arvio perhekeskuksen tehtävien selkiyttämisestä (N=18, 11/2018)  

Maakunnassa otettu käyttöön lapsi- ja perhelähtöisiä toimintamalleja ja menetelmiä (Kyllä=15,  Suunnitteilla=3)  
Lapset puheeksi (15), Voimaperheet (5), Ihmeelliset vuodet (5), MDFT (4)  



Perhekeskuksen 
palveluverkosto 
 
Palvelut integroidaan 
kaikilla tasoilla 

 
Järjestäjän näkökulma 
Päivitetty 11/2018 

Lapsiperheiden 

sosiaali- ja terveyspalvelut 

mm. kotipalvelu, perhetyö,  

kasvatus- ja perheneuvonta, 

lapsiperheiden sosiaalityö, 

perheoikeudelliset palvelut 

 

mm. äitiys- ja lastenneuvolatoiminta, 

ehkäisy- ja seksuaaliterveysneuvonta, 

lääkäri- ja psykologipalvelut, lapsiperheiden 

terapia- ja kuntoutuspalvelut, ehkäisevä 

suun terveydenhuolto, koulu- ja opiskelu- 

terveydenhuolto*   

 

Järjestöjen,  

seurakuntien  

ja Kelan toiminta  

ja palvelut 

Varhaiskasvatus  

ja muut kuntien 

palvelut**. 

Kuntien terveyttä  

ja hyvinvointia 

edistävä toiminta. 

*   Osa verkostoa tai verkostoyhteistyötä 
** Koulut osa verkostoyhteistyötä 

Avoterveydenhuollon 
lääkäripalvelut 



Hajanaisia palveluja verkostoitu toimivaksi palvelukokonaisuudeksi (N=18) 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

• Perheen mahdollisuus saada yhteensovitettuja palveluja onnistuu vain, jos on etukäteen sovittu eri 
palvelujen yhtenäisistä käytännöistä  ja yhteistoiminnallisesta työskentelystä (yhteensovittaminen)    

• Tilanne: 12 maakuntaa valmistellut ja 6 suunnitellut palvelujen ja toimintojen yhteensovittamista. 

 

 
 

Palvelu mukana verkostossa tai yhteistyöverkostossa Kyllä Ei Suunnitteilla Ei tietoa 

Perustason lapsiperheiden sote-palvelut verkostoitu 12 5 - 1 

Varhaiskasvatus mukana verkostossa 18 - - - 

Järjestöt mukana verkostossa 17 - 1 - 

Seurakunnat mukana verkostossa 18 - - - 

Yhteistyö kuntien HYTE-toiminnan kanssa järjestetty 17 - 1 - 

Yhteistyöstä sovittu lastensuojelun kanssa 13 2 3 - 

Yhteistyöstä sovittu erikoissairaanhoidon kanssa 13 1 4 - 

Hajanaisia palveluja verkostoitu toimivaksi palvelukokonaisuudeksi (N=18) 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

• Perheen mahdollisuus saada yhteensovitettuja palveluja onnistuu vain, jos on etukäteen sovittu eri 
palvelujen yhtenäisistä käytännöistä  ja yhteistoiminnallisesta työskentelystä (yhteensovittaminen)    

• Tilanne: 12 maakuntaa valmistellut ja 6 suunnitellut palvelujen ja toimintojen yhteensovittamista. 

 



Yhteistyötaho Kyllä Ei tietoa Suunnitteilla 

Varhaiskasvatus 8 10 

Lasten perus- ja erityispalvelut ml OT-keskukset 8 10 

Aikuisten perus- ja erityispalvelut 4 14 

Opiskeluhuollon palvelut 7 11 

Järjestöt 8 10 

Seurakunnat 8 10 

Ohjaamot 3 15 

Kuntien hyte-toiminta 7 11 

Kuntien muu toiminta ja palvelut 7 11 

 
 
 

Maakunnassa sovittu yhteistyörakenteista seuraavien tahojen kanssa  (n=18) 

Yhdyspintatyö 



•  Kohtaamispaikkoja useimmissa maakunnissa  
• On paikalliset toimijat yhteen kokoava fyysinen 

toimintatila tai toimintaa toteuttava yhteistyöverkosto 

• Kriteerit valmistuneet yhtenäistämään ja ohjaamaan 
työtä:  kytkeytyminen perhekeskustoimintaan, suunnitelmallisuus, 
koordinaatio, saavutettavuus ja esteettömyys,   yhteisöllisyyden 
vahvistaminen, kohtaaminen ja tuki, tiedottaminen ja ohjaus, osaaminen 
ja ammatillisuus. Lähetetty yhdyshenkilöverkostolle 12/2018 

 

• Sähköinen perhekeskus  
• Kehittämistarpeet, tavoitetila, skenaariot ja toimenpide-

ehdotukset, Työryhmän selvitys, STM/Lape 2018 

• Jatkoa valmistellaan kansallisen selvityksen pohjalta 

 
 

 

 
 
 
 
 
Palveluverkosto 
Ajankohtaista 
 

 

 



• Sosiaalipalvelut 
• Monia palveluja tarkasteltu työryhmissä 

• Perhetyötä helposti saataville,  

• Porrasteisuustyöryhmän ehdotukset  tulossa 2/2019 

 

• Terveyspalvelut 
• Lääkäripalvelut (pyöreän pöydän keskustelu lääketieteellisen 

osaamisen vahvistamisesta: lasten ja nuorten asioihin paneutuneet 
lääkärit, työskentelyedellytyksistä huolehtiminen). Keskustelu jatkuu 

• Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon palvelujen 
seurantatutkimus 2016-2017 valmistunut (Hakulinen ym. 
Ajanmukaiset käytänteet, pitkät perinteet, Raportti 11/2018, THL)   

• Järjestöt ja seurakunnat 
• Järjestöt ja seurakunnat mukana lähes kaikissa maakunnissa   

• Toimintarakenteet ja sopimuskäytännöt –julkaisu tulossa 

 
 
 
 
 
Palveluverkosto 
Ajankohtaista 
 

 

 



Lapsi ja perhe keskiössä –  
perhekeskustoiminnan saavutettavuus 

Sähköinen perhekeskus 

Perhekeskuksen muut palvelut 

Kohtaamispaikat 



Psykososiaalisesti saavutettavissa: -> laatukriteereihin 

• Palvelut ja toiminta on tarkoitettu kaikille lapsiperheille.  

• Edellyttää perheiden mukaan kutsumista, myönteistä vastaanottoa, 

osallisuuden vahvistamista ja tarpeiden mukaisia palveluja.  

• Vähentää ulkopuolisuuden ja osattomuuden kokemusta sekä leimautumisen 

pelkoa, vahvistaa avun vastaanottamista ja rakentaa luottamusta. 

 

Fyysisesti saavutettavissa:  tilaratkaisut, monitoimitilat 

• Palvelut fyysisesti lasten kasvu- ja perheiden arkiympäristöjen läheisyydessä 

ja/tai toimivien kulkuyhteyksien päässä tai jalkautuvat esimerkiksi kotiin.  

 

Digitaalisesti saavutettavissa:  sähköinen perhekeskus 

• Reaaliaikaiset verkkopalvelut (chat, ajanvaraus), perheen oman aikataulun 

mukaan hyödynnettävät palvelut (neuvonta, ohjaus, vanhemmuuden tuki ym.) 

• Sähköisten palvelujen edelläkävijä: Lappi 

Perhekeskusten 
saavutettavuutta  
parannettu  
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Perhekeskuksia perustettu tai perusteilla 

jokaiseen maakuntaan (12/2018) 

 

 

Tiedossa olevia perhekeskuksia  noin 128, 

tiedot täsmentyvät 

 

Kohtaamispaikkoja väh.12 maakunnassa, 

suunnitteilla kolmessa, yli 200 

Perhekeskus tai 

perhekeskusalue  

- Sisältää palveluverkoston 

kaikki palvelut ja toteuttaa 

kaikki tehtävät 

- Vastaa alueensa 

lapsiperheväestöstä 

Perhekeskuksen toimipiste 

- Vain osa palveluverkoston 

palveluista 

- Toteuttaa lähipalveluperiaatetta 

Perhekeskusalueella 

- Useita toimipisteitä ja 

kohtaamispaikkoja 



Perhekeskukset asemoitu, esimerkkinä Pohjois-Savo  

• 18 jäsenkuntaa + Joroinen 

• n. 250 000 asukasta 

• Keskusteltu viidestä perhekeskusalueesta (POSOTE 3) 

 

 

• Perhekeskukseen kuuluu 
• Perhekeskuksen toimipisteet joka kunnassa 

• Kohtaamispaikat joka kunnassa 

• Perheentalot 4 (toimii jo Iisalmi, Kuopio) 

 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi 

Ylä-Savon perhekeskus  2014 

alkaen 

 
 
Tilasuunnittelun vaihe: alustavia 
suunnitelmia useassa maakunnassa 



Perhekeskusten 
asemointi, 
esimerkki Etelä-
Pohjanmaalta  



Verkostojohtamisen ja koordinaation rakenteita 
valmisteltu               (Verkostojohtaminen: kyllä=10, suunnitteilla=7) 
Esimerkki: Päijät-Hämeen luonnos johtamisrakenteesta 

 

2/7/2019 Etunimi Sukunimi 19 

Maakunnan taso 
- LAPE-yhteistyöryhmä      (strateginen) 
- Perhekeskuksen toiminnasta vastaava  
      ryhmä                               (operatiivinen)                          
- Perhekeskuskoordinaattori tai vastaava 
     (useita) 
 

Perhekeskustaso 
- Toiminnasta vastaava ryhmä kullekin  
      perhekeskukselle 
- Perhekeskusvastaava (tai vastaava henkilö) 
      (useita) 
 
Päätöksiä tehty useassa maakunnassa 
Suuremmissa maakunnissa useampia tasoja 



Kyllä Ei Suunnitteilla Tieto puuttuu 

Sovittu jatkuvan kehittämisen rakenteista 
maakunnassa 

7 2 9 - 

Valmisteltu perhekeskustoiminnan seurantaa ja 
arviointia 

3 4 11 - 

Perhekeskuksen toimintasuunnitelma laadittu 0 7 11 - 

Sovittu perhekeskuksen kehittämisen 
vastuutahosta 2019 

9 0 9 - 

Vahvistettu perhekeskustoimijoiden osaamista 16 2 0 - 

Kehittäminen, seuranta, suunnittelu, osaaminen (N=18) 

Koulutusta johdolle, työntekijöille, tiimeille 



Perhekeskus palvelee eri ikäisiä  (n=17)  

 Lasta odottavat ja alle kouluikäisten perheet     = 17  

 Kouluikäiset lapset ja heidän perheensä  = 17  

 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset (perheet) =  11 

 

Linjaukset 

• Tehtävät ja menetelmät tarpeisiin vastaamiseksi – edenneet melko hyvin 

• Palvelujen  verkostointi toimivaksi kokonaisuudeksi - edennyt hyvin  

• Asemointi - hyvässä vauhdissa, tilasuunnittelusta keskustellaan   

• Verkostojohtaminen, koordinaatio, yhteensovittaminen, osaaminen – 
päässeet hyvään alkuun  

• Yhteistyörakenteista ja yhteisistä käytännöistä - sopiminen aloitettu  

• Toimintakulttuuria uudistettu LAPEn periaatteiden avulla (n=17) 

• Lapset, nuoret ja perheet otettu mukaan kehittämistyöhön  

• Jatkuvan kehittämisen ja seurannan rakenteiden tarkastelu - aloitettu  

Yhteenveto: 
Kaikki 
maakunnat 
edenneet 
linjausten ja 
tavoitteiden 
suuntaisesti 



• Maakunnat erilaisissa vaiheissa, kuten lähtötilanteessa 
• Sote-kuntayhtymä antanut etumatkaa (n=5) 

• Ainakin kaksi maakuntaa koonnut lapsiperheiden palvelut  
hallinnolliseksi kokonaisuudeksi  

• Osa ei riittävästi mukana maakunnan sote-valmistelussa 

• Jokaisella maakunnalla omat vahvuutensa, jonka varaan 
rakentaa 

• Maku-sote -lainsäädäntö  
• Viivästyminen huolettaa  monia, ei kuitenkaan ole este 

kehittämistyölle - tahtotila ratkaisee 
• Perhekeskukseen kuuluvien palvelujen järjestämistä ja 

tuottamista tarkasteltu, kiteytetty nk. LAPE-teeseihin (THL 2018) 

 

 

Yhteenveto 



• Työ jatkuu maakunnissa ja kunnissa 
• LAPE-yhteistyöryhmät, muutosagentit, kunta-agentit 
• Maakuntien omat suunnitelmat ja päätökset perhekeskuksista ja 

lapsiperhepalveluista sekä jatkotyöstä 
• Osa maakuntia päättänyt mm lapsiperhepalvelujen hallinnollisesta 

rakenteesta, perhekeskusten perustamisesta ja johtamisesta sekä 
    perhekeskuskehittämisen vastuutahosta vuonna 2019  

 

• Kansallinen tuki   
• Perhekeskuskehittäjien kokoaminen verkostoksi jatkuu 2019, THL 

• Yhteiskehittäminen ollut välttämätöntä ja tukenut maakuntia  
• Edustajia pyydetty kustakin maakunnasta (1. kokous 23.1.2019) 

• LAPE-teesit sote-palveluiden uudistamisen tueksi (THL 2018) 
• LAPE-Akatemiat 
• Perheet keskiöön -hanke ja Itlan Kasvun tuki -työ jatkuvat 
• Ministeriöiden tuki, mm Palveluintegraation muutosohjelma  

 

Perhekeskus 
toimintamallin 
vakiinnuttaminen 
 
 
Jatkotyön 
varmistaminen 
2019 
 
 



• Perhekeskusoppaan ja palvelulupauksen viimeistely 

• Porrasteisuustyöryhmän tulosten toimeenpano 

• Monialainen tuen ja hoidon tarpeen arviointi 

• Lääketieteellisen osaamisen vahvistaminen 

• Linjauksista mm (tietopyynnön tulosten perusteella) 

• Lähisuhdeväkivallan ehkäisy, Monimuotoisuuden ja 
monikulttuurisuuden huomioon ottaminen, Varhaisen tuen 
ja hoidon mallin kehittäminen 

• Aikuisten palvelut 

• Integraatio: yhteistyörakenteet, yhteistyökäytännöt  

• Seuranta, arviointi, kehittämisrakenteet, tutkimus 

• Perhekeskusten toimintasuunnitelman laatiminen 

• Näyttöön perustuvat menetelmät 

 

Vuoden 2019 
suunnittelua 



• Pakolaisten mielenterveyden tukeminen Suomessa: PALOMA-käsikirja. THL 2018.  
http://www.julkari.fi/handle/10024/136193 

• Lapsen arki eron jälkeen. Suunnitelma vanhempien yhteistyöstä. Haavisto Vaula. STM/Lape 
2018. 

• Kasvatus- ja perheneuvonta. Työn sisältöjen, työtehtävien, tavoitteiden ja työmenetelmien 
määrittely (Bildjuschkin K toim. Työpaperi 20/2018, THL) 

• Perheoikeudelliset palvelut: Lastenvalvojien ja olosuhdeselvittäjien työn sisältöjen, työtehtävien, 
tavoitteiden ja työmenetelmien määrittely. Bildjuschkin K. toim. Työpaperi 39/2018, THL)  

• Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen – teoriasta käytäntöön. THL (tulossa) 

• Eropalveluilla kohti sovinnollisuutta. Bildjuschkin K. toim. (Työpaperi 40/2018 THL) 

• Lapsille ja nuorille hyvä sote. LAPE-teesit sotepalvelujen uudistamisen tueksi. Päätösten tueksi 
51/2018, THL. 

• Lasten ja perheiden palvelujen tuottaminen yhteistyössä järjestöjen ja seurakuntien kanssa : 
toimivat rakenteet ja sopimuskäytännöt. Hastrup A. ym.Työpaperi 5/2019, THL. 

• Näin sen teemme. Diasarja perhekeskuskehittämisen tueksi (tehtävät, palveluverkosto, 
johtaminen) 2/2019 

• Perhekeskus mukana elämässä. Esite äitiyspakkaukseen  5/2018, STM, OKM, THL 

• Sähköinen perhekeskus. Kehittämistarpeet, tavoitetila, skenaariot ja toimenpide-ehdotukset. 
Työryhmän selvitys. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja selvityksiä 57/ 2018. 

• Perhekeskus-opas (tulossa) 

• Tietoperustaa koskevat julkaisut, THL  

 

 

Julkaisut ja 
materiaalit 
  
 

http://www.julkari.fi/handle/10024/136193


Perhekeskus-
toimintamallilla 
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. 

 

 



Työ jatkuu 
Teemme yhdessä lasten, nuorten ja perheiden 

hyvää arkea. 
Lape ei lopu vaan muuttaa muotoaan. 

  


