
Etelä-Savon 
perhekeskustoiminta

Lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea YHDESSÄ



Mistä on kyse?

• Käynnistynyt 2017 (LAPE-muutosohjelma)

• Edistetään ja varmistetaan lasten ja perheiden 

hyvinvointia

• Yhteensovitetaan kuntien ja kuntayhtymien sekä 

järjestöjen, seurakuntien ja yritysten palveluita ja 

toimintaa

• Tarjoaa lapsille, nuorille ja perheille avointa toimintaa, 

tukea ja palveluja aidon kohtaamisen ja lapsi- ja 

perhelähtöisyyden periaatteella 

• Kansallinen tuki, linjaus ja ohjaus
• THL, valtakunnallinen perhekeskusverkosto

• Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma jatkuu osana uutta 

hallitusohjelmaa vuosina 2020–2023

• LAPE-muutosohjelmaa toimeenpannaan osana Tulevaisuuden 

sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa 

• Yhteistyö hyvinvointialuevalmistelun kanssa



• lähipalvelujen kokonaisuutta, joka sisältää lapsille ja perheille 

suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävä 

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.

Perhekeskus toimintamallilla tarkoitetaan



Mitä 
perhekeskus 
tekee?



Mitä on sovittu?

• Yhteistyösopimus
• 2020-2021, uusi sopimus 2022-2023 hyväksyttävänä

• Sopimuksessa sovitaan perhekeskustoimintaan liittyvistä yhteen 

sovittavan työn tavoitteista, toimenpiteistä sekä sopijapuolten 

rooleista Etelä-Savon alueen perhekeskustoiminnassa

• Esimerkkinä kansalliselle sopimuspohjalle

• Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 
• 2019-2021, uusi suunnitelma valmistelussa

• Linjataan ja sovitaan yhteisistä tavoitteista ja painopistealueista 

lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

• Maakunnallista suunnitelmaa täydennetään kuntakohtaisilla 

painopistealueilla.

• Toimintasuunnitelma
• Nykytilan kuvaus sekä konkreettiset tavoitteet

https://lapeetelasavo.files.wordpress.com/2020/03/final-yhteistyc3b6sopimus-perhekeskustoiminta-etelc3a4-savo.pdf
https://lapeetelasavo.files.wordpress.com/2019/04/lasten-ja-nuorten-hyvinvointisuunnitelma-etelc3a4-savo-2019-2021.pdf
https://lapeetelasavo.files.wordpress.com/2022/02/perhekeskustoiminnan-toimintasuunnitelma-2022.pdf


Miten johdetaan, koordinoidaan, 
verkostoidutaan ja kehitetään?

• Maakunnallinen lasten, nuorten ja perheiden 

johtoryhmä
• Vuodesta 2018 alkaen

• Kuukausittain puheenjohtaja Satu Auvisen tai varapuheenjohtaja 

Seija Mannisen johdolla

• Mm. yhteensovittaminen, linjaukset

• Koordinointi
• Perhekeskuskoordinaattori Hanna Kokkonen yhdessä 

vastuutyöntekijöiden ja kehittäjäryhmien kanssa

• Mm. maakunnallisten verkostot, kuntakohtaisen työn tukeminen, 

seuranta ja arviointi, tiedottaminen

• Työryhmät, kehittäjäryhmät yms
• Esim. Perheneuvo, Avoimet kohtaamispaikat, Eroauttaminen, 

kuntakohtaiset LAPE-työryhmät



Nostoja Etelä-Savon 
perhekeskustoiminnasta
• Avoimet kohtaamispaikat

• Perheneuvo

• Aito kohtaaminen

• Varhainen tuki

• Eroauttaminen

• Lapset puheeksi

• Elintapaohjaus

• Perheiden turvallisuus lähisuhteissa

• Palveluiden integrointi

• Systeeminen työote lastensuojelussa ja lapsiperheiden 

sosiaalityössä

• Osallisuus



Mistä lisätietoja?

• Perhekeskustoiminnan esite

• Perhekeskustoiminnan video

• Nettisivut lapeetelasavo.com

• Facebookista LAPE Etelä-Savo

• Perhekeskuskoordinaattori Hanna Kokkonen 

hanna.kokkonen@essote.fi 0403599428

https://www.esitteemme.fi/etelasavon-perhekeskustoiminta/WebView/
https://www.youtube.com/watch?v=r-u1Njue7qU
https://lapeetelasavo.com/
https://www.facebook.com/lapees
mailto:hanna.kokkonen@essote.fi

