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Keski-Suomi – Suomi pienoiskoossa?

KESKI-SUOMI

• 23 kuntaa, 274 812 asukasta

• erikokoisia kuntia, pitkät maantieteelliset 

etäisyydet

• erilaisia SISOTE-rakenteita

• 8 terveydenhuollon järjestäjää

• 17 sosiaalihuollon järjestäjää

• 21 sivistyspalveluiden järjestäjää

• Isot erot maakunnan asukkaiden 

hyvinvoinnissa ja terveydessä ja 

palveluiden saatavuudessa

• Alle 15 v. osuus väestöstä

• Uurainen 25,8 %

• Laukaa 22,9 %

• Jyväskylä 15,9 %

• Kivijärvi 12,8 %

• Luhanka 9,8 %



Perhekeskustoimintamalli 
Keski-Suomessa



TÄRKEINTÄ ON ASUKKAIDEN ARKI ja Lähipalvelut – Pääpaino hyvinvoinnin edistämisessä ja varhaisessa tuessa

SOTE Lähipalvelut

Palveluohjaus 

Sähköiset palvelut ja -asiointi,  itsehoito

Yhteistyö

Lähtökohtana Keski-Suomen perhekeskustoimintamallissa

Lapsiperheille tärkeimpiä 
palveluita ovat ruokakaupat, 

teiden kunto ja julkinen liikenne, 
pankkiasioiden sujuvuus, 

harrastuspaikat- ja 
mahdollisuudet, vertaistoiminta 

ym. ei sote-palvelut. 

Lapsiperheille tärkeitä 
palveluita ovat 

universaalit, kaikille 
tarkoitetut palvelut kuten 
varhaiskasvatus ja koulu. 

Lapsiperheille 
tärkeitä SOTE 

palveluita ovat TK-
lääkäri ja neuvola.

SOTE Erityispalvelut

Yhteiseen toimintaan tarvitaan yhteinen toimintamalli

DIA: Perhekeskuskoordinaattori Petri Oinonen



DIA: Perhekeskuskoordinaattori Petri Oinonen



Keski-Suomen 
kuntien
Si-So-Te 
Perhekeskukset 

Keski-Suomen
kuntien 
perhekeskus-
työntekijät

KESKI-SUOMI – MISSÄ OLLAAN ONNISTUTTU?

 Yhteinen arvopohja: 
luottamus, eettisyys, sekä 
lapsi- ja perhelähtöisyys

 Kunnissa on toimivat LAPE-
ryhmät, jotka koordinoivat ja 
linjaavat kokonaisuutta 
paikallisesti

 Kunnissa 
perhekeskustoimintaa on 
viety tärkeisiin asiakirjoihin

 Yhteinen toiminta on 
tehostunut: 
Asukasosallisuuteen on 
kiinnitetty entistä enemmän 
huomiota, tavoitteena 
hyödyntää perheiden 
potentiaalia

Yhteinen 
toimintamalli 
rakentuu 
kaikkiin 22 
kuntaan

DIA: Perhekeskuskoordinaattori Petri Oinonen



MLL PERHEKAHVILAT

SRK PERHEKERHOT

AVOIMET PÄIVÄKODIT JA PERHEPUISTOT

NUORISOTILAT

MONIKULTTUURINEN TOIMINTA

MUUT KOHTAAMISPAIKAT
- Kylätalot, kyläseurat- ja yhdistykset
- http://www.keskisuomenkylat.fi/kylat-kartalla/

LÄHILIIKUNTAPAIKAT

Keski-Suomen 
Avoimia kohtaamispaikkoja
Kartalla

luonnos Anu Piispanen 2018

PERHEKESKUSTOIMINTAAN KYTKEYTYVÄT KOHTAAMISPAIKAT

http://www.keskisuomenkylat.fi/kylat-kartalla/


Keski-Suomen 
perhekeskus
yhdyshenkilöiden 
verkosto

• Kaikista kunnista nimetty 
perhekeskusyhdyshenkilö

• Verkosto kokoontuu 4 x vuodessa
• Verkoston kokoukset järjestetään 

kiertävällä systeemillä eri kunnissa; 
puheenjohtajuus ja sihteeriys myös 
kiertävää

• Tukee kuntien kehittämistyötä ja 
verkostoitumista

Keski-Suomen lapset, 
nuoret ja perheet -
Pelikirja yhteiseen työhön 
ja  toimintaan

• Työvälinen yhteisen toiminnan 
suunnittelun, toteutuksen ja 
arvioinnin avuksi

• kokoaa lasten, nuorten ja 
perheiden toimintaan liittyvät 
oleelliset asiat ja tiedot yhteen 
yhteiseen paikkaan

• Jatkotavoitteena on sähköinen 
alusta Pelikirjalle

http://www.ks2021.fi/wp-content/uploads/2019/06/Pelikirja_25.6.2019_Keski-Suomen_LapsetNuoretPerheet.pdf


Keski-Suomen
erilaiset

perhekeskustoimintamallit
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Jyväskylän perhekeskustoimintamallin kokonaisuus

DIA: Sari Paananen ja Tiina Tuukkanen, JKL



Jyväskylän perhekeskustoiminnan alueet, jakautuminen 
perhekeskustyöntekijöille ja puheenjohtajuudet

Jyväskylä Kuokkala 

Huhtasuo

Kuohu –
Vesanka

Kanta-
kaupunki 

Palokka
Aloitus 6.6.19 

klo 14

Keltinmäki -
Myllyjärvi

Keljonkangas
- Säynätsalo

Tikkakoski-
Puuppola

Vaajakoski

Korpilahti

Kortepohja -
Kypärämäki

Puheenjohtajana 
rehtori

Puheenjohtajana 
rehtori

Puheenjohtajan
a rehtori

Puheenjohtajana 
apulaisrehtori

Puheenjohtajana 
päiväkodin 

johtaja

Puheenjohtajana 
perhepuiston 

vastuulastentarh
anopettaja

Puheenjohtajana 
asukas-

yhdyshenkilö

Puheenjohtajana 
päiväkodin 

johtaja

Puheenjohtajana 
seurakunnan 

varhaiskasvatuksen 
ohjaaja

Puheenjohtajana 
päiväkodin johtaja

SARI 

TIINA

DIA: Perhekeskustyöntekijä Sari Paananen ja Terhi Tuukkanen, JKL



Laukaan hyvinvointi- ja perhekeskus HyPe

Verkostoon kuuluvat kaikki, jotka työskentelevät lasten, nuorten ja perheiden parissa
Kunta, seututerveyskeskus, seurakunta ja kolmas sektori
Virallisesti työ käynnistynyt elokuussa 2017
Monialainen tiimi kokoontuu kerran viikossa
Esimiestason ohjausryhmä = Lape-ryhmä
Työntekijätason käytännön työryhmä jakaantunut kahteen tiimiin 



Äänekosken perhekeskus
Perhekeskuskoordinaattori

Elina Lämsä, p. 0400115190, elina.lamsa@aanekoski.fi



ÄÄNEKOSKEN PERHEKESKUS

19.8.2019

Fyysinen tila yhtenäiskoulukampuksella 
(perhekeskus, varhaiskasvatus, esiopetus, 
yksilöllisen opetuksen pienryhmät, lk 1.- 9.) 
+ ”Superneuvola” terveyskeskuksessa

• Perhekeskusverkostoon kuuluvat kaikki, jotka työskentelevät lasten, nuorten ja perheiden parissa

• Kaupunki, seurakunta, kolmas sektori

• Pyydä apua –nappi 9/19 alkaen

• Lapset puheeksi –työmenetelmä 10/19 alkaen (sis. palveluohjauksen yksi puhelin)

• Ohjausryhmänä toimii kaupungin LAPE-ryhmä

• Perheiden tuki –kehittämistyöryhmä tukee käytännön työtä

Nettisivut www.aanekoskenperhekeskus.fi

Tiedote

Facebook

Muuttovalmis 10/2019

https://www.aanekoskenperhekeskus.fi/
https://issuu.com/aanekoski/docs/tiedote__kirjataitto_syksy_2019_final
https://www.facebook.com/aanekoskenperhekeskustoiminta/
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Avoin päiväkoti ja perhekerhot
Vauva- ja taaperokerho
Äiti-lapsi –liikunnan starttiryhmä
Virtaa vanhemmuuteen -ryhmä
Iskä-lapsi –illat
Perheliikuntakerho Pomppula
Erityislasten perheiden 
tapahtumat

Perhekeskuksen perheohjaus
Jeesi-toiminta
Lapsiperheiden kotipalvelu
Varhaiskasvatuksen erityisopetus
HoiLei –interventio
Vanhempana vahvemmaksi –ryhmä
Virtaa vanhemmuuteen -ryhmä

Perheneuvola
Perheasiainneuvottelukeskus
Perhekeskuksen perheohjaus

Perheneuvola
HoiLei-interventio
Vanhempana vahvemmaksi – kohti 
myönteistä vuorovaikutusta
+ kaikessa toiminnassa varhaisen 
vuorovaikutuksen tukeminen

Avoimet päiväkodit
Vauvakahvila Toukkatupa
Vanhempana vahvemmaksi –ryhmä
Virtaa vanhemmuuteen –ryhmä
HoiLei –interventio
Teemaillat vanhemmille
Perheohjaus
Jeesi-toiminta
Lapsiperheiden kotipalvelu

Äitiys- ja lastenneuvola
Terapiapalvelut
Lääkäripalvelut
Perheliikuntakerho Pomppula
Äiti-lapsi –liikunnan starttiryhmä
Monialainen Stoppi-työryhmä

Erityislasten perheiden tapahtumat
Suunnitelmissa syksylle:
Monikulttuurinen perhekahvila
Monikulttuurinen valmennus
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