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Taustatietoa 
 

Etelä-Savossa on käynnistynyt maakunnallinen perhekeskustoiminta vuonna 2017 ja se laajenee koko ajan. 

Perhekeskustoiminta tarjoaa lapsille, nuorille ja perheille avointa toimintaa, tukea ja palveluja aidon 

kohtaamisen ja lapsi- ja perhelähtöisyyden periaatteella. Eri toimijat niin kunnasta, sotesta, järjestöistä, 

seurakunnista kuin yrittäjistä suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa yhdessä ja verkostomaisesti. 

Perhekeskustoiminnan tavoitteena on tarjota varhaista tukea ja laadukasta ja sujuvaa palvelua sekä 

keskittää erityisosaamista sekä tarjota perhelähtöisiä tiloja yhteistyön toteuttamiseen. 

https://lapeetelasavo.com/perhekeskustoiminta/ 

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma jatkuu osana uutta hallitusohjelmaa vuosina 2020–2023.  

Muutosohjelmassa kehitetään seuraavia kokonaisuuksia; perhekeskukset ja lasten, nuorten ja perheiden 

varhainen tuki arjessa, lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä 

lastensuojelun monialaisuus. LAPE-muutosohjelmaa toimeenpannaan osana Tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyskeskus -ohjelmaa sekä lastensuojelun osalta myös erillisessä Lastensuojelun monialainen 

kehittäminen 2020-2022 -hankkeessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukee ja koordinoi alueilla 

tehtävää kehittämistyötä. https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/lapsi-ja-

perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-  

Näiden lisäksi kehittämistyötä tehdään yhdessä hyvinvointialuevalmistelun kanssa ja tavoitteena onkin, että 

vuodesta 2023 eteenpäin perhekeskustoiminta jatkuu osana Etelä-Savon hyvinvointialueen työtä lasten, 

nuorten ja perheiden parhaaksi.  

Perhekeskustoiminnan taustalla ovat niin kansalliset linjaukset kuin maakunnalliset linjaukset, sopimukset 

ja suunnitelmat. Toimintasuunnitelman tekoa ohjaa THL:n työpaperi 9/2021 http://urn.fi/URN:ISBN:978-

952-343-635-0 . Tämä toimintasuunnitelma käsitellään ja hyväksytään maakunnallisessa lasten, nuorten ja 

perheiden johtoryhmässä.  

 

Toimintasuunnitelma on käsitelty Etelä-Savon lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmässä xx.xx.xxxx. 

  

https://lapeetelasavo.com/perhekeskustoiminta/
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-635-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-635-0
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Perhekeskustoiminnan periaatteet ja tavoitteet 
 

Tämän luvun perhekeskustoiminnan periaatteet ja tavoitteet ovat THL:n ohjeistuksesta ”Perhekeskusten 

kehittäminen ja vakiinnuttaminen tulevilla hyvinvointialueilla; ohjeita toiminta suunnitelman laadintaan” 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-635-0  

Lapsi-, nuori- ja perhelähtöisyys, ml. lapsen oikeudet 

Perhekeskuksen toiminta perustuu lapsen oikeuksien ja edun riittävän syvälliselle ymmärtämiselle ja niiden 

toteutumiselle. Lapsi- nuori- ja perhelähtöisen näkökulman huomioiminen johtamisessa, ammattilaisten 

yhteistoiminnassa ja asiakastyössä tarkoittaa lapsen, nuoren ja perheen elämäntilanteen kokonaisuuden 

huomioimista, tarpeisiin vastaamista ja heidän osallistumistaan palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja 

arviointiin. Lasten, nuorten ja perheiden sekä työntekijöiden osallisuus ja vastavuoroinen aito kohtaaminen 

ovat lapsi- ja perhelähtöisen toimintakulttuurin ja siten myös perhekeskustoiminnan ydintä. Sitä kautta 

mahdollistuvat ammatillisen asiantuntemuksen ja voimavarojen yhdistäminen perheiden 

kokonaisvaltaiseksi auttamiseksi. 

Palvelujen yhdenvertainen saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus 

Perhekeskuksen palvelut toimivat lähipalveluperiaatteella ja ne on tarkoitettu kaikille lapsille, nuorille ja 

perheille. Perhekeskustoimintamallin mukainen perhekeskustoiminta mahdollistaa palvelujen 

yhdenvertaisen ja oikea-aikaisen saatavuuden sekä jatkuvuuden toteutumisen. Tämä tarkoittaa, että 

varmistetaan palvelujen saavutettavuus, asiakaskontaktien jatkuvuus sekä avun ja tuen oikea-aikaisuus. 

Palvelujen psykososiaalinen saavutettavuus toteutuu, kun kiinnitetään erityistä huomiota myönteiseen 

vastaanottoon, osallisuuden vahvistamiseen, asiakkaan kuulluksi tulemiseen ja tarpeiden mukaisiin 

palveluihin. Fyysisessä saavutettavuudessa on huomioitava, että palvelut ovat fyysisesti lasten 

kasvuympäristöjen ja perheiden arjen ympäristöjen läheisyydessä, toimivien kulkuyhteyksien päässä ja 

jalkautuvat esimerkiksi kotiin. Digitaalinen saavutettavuus takaa reaaliaikaiset verkkopalvelut (esim. chat, 

ajanvaraus) ja perheen oman aikataulun mukaan hyödynnettävät palvelut (neuvonta, ohjaus, 

vanhemmuuden tuki ym.). On huolehdittava, että perhekeskusten alueellinen kattavuus on hyvä ja että ne 

palvelevat alueen koko lapsiperheväestöä. Asiakaskontaktien jatkuvuus (mahdollisuus asioida saman 

työntekijän luona) sekä avun ja tuen saamisen oikea-aikaisuus vahvistavat varhaisen tuen, hoidon ja 

kuntoutuksen toteutumista. 

Painotuksen siirtäminen ehkäisevään ja ennakoivaan työhön 

Perhekeskuksen palvelujen ydinperiaatteena on toimia terveyttä ja hyvinvointia edistäen sekä 

ennaltaehkäisevästi ja varhain. Tarkoituksena on pysäyttää korjaavien palvelujen tarpeen kasvu, 

kustannusten nousu sekä eriarvoistumisen ja syrjäytymisen lisääntyminen. Perhekeskuksen monialaisella 

toiminnalla on suuret mahdollisuudet vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden voimavaroja muun muassa 

edistämällä terveellisiä elintapoja sekä toimivaa vanhemmuutta ja parisuhdetta. Perhekeskuksen 

kehittämistyön myötä on pystytty osoittamaan, että painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään ja 

varhaiseen työhön on mahdollista (ks. Perhekeskukset Suomessa 2019). Tämä toteutuu erityisesti 

vahvistamalla varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen osuutta, ottamalla systemaattisesti käyttöön 

varhaisen tuen työkaluja ja menetelmiä, lisäämällä monialaista yhteistyötä, selkeyttämällä näissä tehtävissä 

toimivien roolia sekä vahvistamalla johtamisen tukea (Klavus ym. 2019). 

 

 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-635-0
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Laadukas ja vaikuttava toiminta 

Perhekeskusten kehittämisen keskiössä ovat palvelujen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen. Tämä 

tarkoittaa, että on tehtävä laatua ja vaikuttavuutta edistäviä toimenpiteitä asiakastyössä, 

yhteistoiminnassa, palvelujen organisoinnissa ja johtamisessa. Palvelujen laatu liittyy vahvasti siihen, kuinka 

asiakas tulee kuulluksi ja kohdatuksi sekä saako hän apua oikea-aikaisesti ja sujuvasti sitä tarvitessaan. 

Palvelujen hajanaisuus vähentyy ja palvelujen yhtenäisyys sekä saavutettavuus parantuvat monialaisen 

palvelu- ja yhteistyöverkoston muotoutuessa ja tiivistyessä kokonaisuudeksi. Tällöin asiakkaiden ja 

työntekijöiden näkökulmasta palvelut muodostavat selkeämmän kokonaisuuden. Tarjoamalla varhaista 

tukea, hoitoa ja kuntoutusta perheille aikaisempaa systemaattisemmin voidaan vahvistaa toiminnan 

vaikuttavuutta. Tulokset ovat alkaneet näkyä: ongelmat eivät enää vaikeudu ja lastensuojelun sekä muiden 

korjaavien palvelujen tarve vähenee. Tromssan yliopiston Lasten ja nuorten psyykkisen terveyden 

edistämisen aluekeskus (RKBU, Nord) on tutkinut ja kehittänyt Norjan perhekeskusmallia 2014–2019. 

Projektissa tutkittiin mm. perheiden ja työntekijöiden kokemuksia sekä palvelujen laatuun yhteydessä 

olevia tekijöitä. Alustavien tulosten mukaan työntekijöiden mahdollisuudet itsenäiseen työskentelyyn ja 

yhteistyöhön lisäsivät palvelujen laatua ja työntekijöiden työhön sitoutumista. Johtaminen on merkitsevästi 

yhteydessä palvelujen laatuun ja työntekijöiden sitoutumiseen. Työssä esiintyvät ristiriidat johtivat 

työuupumukseen ja huonompaan palvelujen laatuun. Työntekijöistä ja vanhemmista perhekeskusten 

palvelut olivat perinteisiin palveluihin verrattuna helposti saavutettavia ja lähestyttäviä. Palvelut eivät 

olleet byrokraattisia eivätkä syrjiviä. Perhekeskusten työntekijöillä oli paremmat yhteistyötaidot 

(collaborative competencies), joilla tarkoitetaan kykyä toimia asiakkaiden kanssa ja tietää, miten ja milloin 

muiden palvelujen pitäisi tulla mukaan (Bulling 2016). Tutkijoiden suositusten mukaan perhekeskusten 

perustamiseen tarvitaan ulkopuolista tukea ja etukäteen määritelty organisatorinen rakenne. Lisäksi on 

etukäteen sovittava, mitä palveluita perhekeskukseen kuuluu ja mitä menetelmiä käytetään. Erityistä 

huomiota kannattaa kohdistaa johtamiseen, toimijoihin ja toimijoiden väliseen yhteistoimintaan. 

(Martinussen 2017, Martinussen ym. 2017.) 

Monialaisuus ja yhteentoimivuus 

Perhekeskustoimintamallin mukaisessa työskentelyssä keskeistä on ammatillisen asiantuntemuksen ja 

voimavarojen yhdistäminen lasten, nuorten ja perheiden kokonaisvaltaiseksi auttamiseksi. Palvelujen ja 

toimintojen monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistamiseksi tarvitaan rakenteet hyvinvointialueen 

ja kuntien hallinnonalojen (hyte, sivi, sote) sekä järjestöjen ja seurakuntien palvelujen ja toimintojen 

johtamiselle ja koordinaatiolle osana lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuutta. Monista 

palveluista ja toiminnoista koostuvan palvelukokonaisuuden johtaminen vaatii linjajohtamisen rinnalle 

verkostojohtamisen. Verkostojohtamista ja sitä tukeva rakenne (johtoryhmät ja niiden tehtävät ja roolit 

määritelty) tarvitaan sekä strategiselle että operatiiviselle tasolle maakunnassa tai tulevalla 

hyvinvointialueella kuin myös perhekeskusten tasolla. Lisäksi tarvitaan koordinaatiorakenne 

(perhekeskuskoordinaattorit) palvelujen ja toimintojen yhteensovittamiseksi. Olennaista on, että rakenteet 

ylittävät hallinnonala- ja organisaatiorajat. Tällöin on mahdollista, että asiakastasolla lapsen, nuoren tai 

perheen kokemuksellinen tieto sekä yhden tai useamman työntekijän asiantuntijatieto, osaaminen ja 

voimavarat yhdistyvät yhteisiksi tavoitteiksi ja toiminnaksi. 

Kustannusten hillitseminen 

Perhekeskuksen tavoite vähentää korjaavien lapsiperhepalvelujen tarvetta panostamalla hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämiseen, ennaltaehkäisevään toimintaan sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon on 

osoittautunut tutkimuksen mukaan oikeaan osuvaksi. Tavoitteen saavuttamiseksi on luotu varhaisen tuen, 

hoidon ja kuntoutuksen toimintamalli (Hastrup ym. 2020). Suuntaamalla taloudellisia voimavaroja 

ennaltaehkäiseviin palveluihin, asiakaslähtöisyyteen ja selkeisiin palveluprosesseihin voidaan kohtuullisen 



6 
 

pienellä rahallisella panostuksella parantaa vaikuttavuutta. Tämä tuottaa pidemmällä aikavälillä säästöä 

terveys- ja sosiaalipalvelujen kokonaiskustannuksissa. (Klavus ym. 2019.) 

Muut periaatteet 

Perhekeskustoimintaa ja sen kehittämistä ohjaavat myös vuosina 2016–2019 yhdessä sovitut periaatteet 

perheen voimavarojen vahvistuminen ja perheiden monimuotoisuuden sekä sukupuolen moninaisuuden 

huomioon ottaminen. Muita perhekeskustoiminnassa keskeisiä periaatteita ovat vastavuoroinen 

kohtaaminen, suhteen jatkuvuus ja luottamus, vertaistuki ja yhteisöllisyys, sekä asiantuntemus ja 

vaikuttavien menetelmien käyttö (Pelkonen & Hastrup 2016) 

 

Perhekeskuksen linjaukset ja tehtävät  
Perhekeskustoiminnan kansallisina linjauksina ovat:  

- Uudistetaan toimintakulttuuri lapsi- ja perhelähtöiseksi, lapsen oikeuksiin perustuvaksi sekä 

voimavaroja vahvistavaksi ja perheiden monimuotoisuuden huomioivaksi. 

- Vahvistetaan lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta. Otetaan käyttöön toimintatapoja ja malleja, 

joiden avulla lapset, nuoret ja perheet ovat mukana toimintaa kehittämässä ja arvioimassa. 

- Selkiytetään perhekeskuksen tehtävät lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi sekä 

varhaisen tuen ja avun varmistamiseksi, sovitaan perhekeskustoimijoiden keskinäisestä työnjaosta 

ja otetaan käyttöön asiakaslähtöisiä toimintamalleja ja –menetelmiä. 

- Verkostoidaan tehtävien toteuttamiseksi tarvittavat lapsiperheiden palvelut ja toiminnot toimivaksi 

kokonaisuudeksi, perustetaan yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja ja otetaan käyttöön sähköisiä 

palveluja. 

- Asemoidaan perhekeskukset, niiden toimipisteet ja kohtaamispaikat maakunnan alueella ja 

huolehditaan tilasuunnittelusta yhteistyössä kuntien kanssa. 

- Huolehditaan perhekeskustoiminnan johtamisesta (verkostojohtaminen) ja koordinaatiosta sekä 

palvelujen ja toimintojen yhteensovittamisesta ja osaamisesta. 

- Sovitaan tarvittavista yhteistyörakenteista ja -käytännöistä. 

- Sovitaan jatkuvan kehittämisen ja seurannan rakenteista, ml. perhekeskuksen 

toimintasuunnitelma. 

 

 

Kuva perhekeskustoimintamallista eli 

kansallisista linjauksista.  
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Ylläolevan THL:n kuvan perhekeskuksen tehtävät on avattu alapuolelle. Lisäksi tehtävät näkyvät ja 

linkittyvät Etelä-Savon perhekeskustoiminnan tavoitteisiin, painopisteisiin ja verkostoihin, joista kerrotaan 

lisää sivulta 13 alkaen.  

Edistää ja seuraa lapsen terveyttä ja hyvinvointia ml. lapsen kasvua 

Nykytilanne: Koko perhekeskustoiminnan yksi lähtökohta on hyvinvoiva lapsi, nuori ja perhe. Keskeinen osa 

seurantaa on vuosittainen seuranta- ja arviointipaketti.  

Kehittämistarpeet: Seuranta- ja arviointipaketin vahvempi näkyminen perhekeskustoiminnan 

suunnittelussa.  

Toimenpiteet: Seuranta- ja arviointipaketin avaaminen ja käsittely verkostoissa ja kehittäjäryhmissä.  

 

Mahdollistaa vertaistuen, vahvistaa yhteisöllisyyttä 

Nykytilanne: Kohtaamispaikoissa ja perhekeskustoimijoilla on ryhmätoimintoja ja vertaistukea, mutta 

toiminta on ollut katkonaista koronan vuoksi.  

Kehittämistarpeet: Ryhmätoimintojen jatkuminen koronan jälkeen / koronasta huolimatta.  

Toimenpiteet: Ryhmätoimintojen jatkuminen ja suunnittelu koronatilanne huomioiden.  

 

Tarjoaa varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta 

Nykytilanne: Etelä-Savossa varhaista tukea saa esimerkiksi kohtaamispaikoissa, Perheneuvotyössä, 

eroauttamisessa (kuten eron ensiapupisteet) sekä palveluissa kuten perheohjaus ja lapsiperheiden 

kotipalvelu.  

Kehittämistarpeet: Varhaisen tuen määrittelyn sisäistäminen, uusien mallien ja pilottien kokeilu.  

Toimenpiteet: Varhaisen tuen kehittäjäryhmän aktivointi ja innostaminen. Lisäksi jokaisen 

perhekeskustoimijan tulisi sisäistää mitä varhainen tuki on perhekeskustoiminnassa. Varhaista tukea 

sisältyy useamman toimijan työnkuvaan.  
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Ehkäisee lähisuhdeväkivaltaa 

Nykytilanne: Lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimijoiden keskuudessa on useita lähisuhdeväkivallan 

puheeksiottoon ja avainhenkilöksi koulutettua. Ehkäisytyö koskettaa kaikkia toimintoja ja palveluja ja sitä 

toteutetaan yhteistyössä julkisen sektorin ja Viola ry:n kanssa. Teema on erittäin tärkeä myös 

sivistystoimen palveluiden toimintaympäristöissä ja sitä on varhaiskasvatuksessa ja koulussa edistetty 

painokkaasti. Viola ry:ssä tarjotaan matalan kynnyksen tukea kaikille lähisuhdeväkivallan osapuolille sekä 

perheiden turvallisuuteen liittyen. 

Kehittämistarpeet: Turvallisuusteeman vahvempi tunnistaminen perhekeskustyössä (puheeksiotto, 

työskentelytavat, tarvittava apu). Lähisuhdeväkivaltatilanteissa koko perheen kanssa työskentely ja 

erityisesti lasten/nuorten huomioiminen. 

Toimenpiteet: Turvallisuustyöskentelyn tutuksi tekeminen. Erilliset toimenpiteet tarkemmin myöhemmin 

toimintasuunnitelmassa. 

 

Tukee vanhemmuudessa ja parisuhteessa 

Nykytilanne: Tukea vanhemmuuteen saa esimerkiksi kohtaamispaikoissa, Perheneuvotyössä ja palveluissa, 

kuten perheohjaus ja perhetyö. Lisäksi parisuhteen tukea tarjoaa esim. perheasian neuvottelukeskus, eron 

ensiapupisteet sekä Miesten asema. 

Kehittämistarpeet: Nykyisten toimintamuotojen mainonta ja tiedottaminen perheille. Perheiden toiveiden 

kartoittaminen ja niiden pohjalta toimiminen.  

Toimenpiteet: Huomioiminen esimerkiksi avointen perheiltojen teemojen valinnassa.  

 

Auttaa sovinnolliseen eroon ja vanhemmuuden jatkumiseen 

Nykytilanne: Uutena toimintamallina on Eron ensiapupisteet Mikkelissä ja Savonlinnassa. Näiden lisäksi 

apua erotilanteeseen saa esimerkiksi perheasian neuvottelukeskuksista, Viola ry:sta, perheterapeuteilta, 

Perheneuvosta sekä perheohjaajilta ja perhetyöntekijöiltä.  

Kehittämistarpeet: Ryhmätoimintojen lisääminen koronan jälkeen / koronasta huolimatta. Eron 

ensiapupisteen tietoisuuden lisääminen. 

Toimenpiteet: Maakunnan alueen eroauttamista kehitetään ja tietoa levitetään kolmessa 

kehittäjäryhmässä sekä maakunnallisissa tapaamissa.  

 

Ottaa huomioon perheiden monimuotoisuuden ml. monikulttuurisuus  

Nykytilanne: Perheiden monimuotoisuus otetaan huomioon toimintoja ja palveluita suunnitellessa. 

Esimerkiksi avoimia perheiltoja on järjestetty tämän teeman ympärillä, kuten vanhemmuus uusperheessä. 

Kehittämistarpeet: Yhteistyön lisääminen eri toimijoiden ja verkostojen kanssa, kuten Monikulttuurisuus 

Mimosa ry:n kanssa. 

Toimenpiteet: Mimosa ry mukaan perhekeskustoimintaan. Mimosan kautta saadaan lisätietoa 

monikulttuurisuudesta ja heidän kauttaan välittyy tietoa perhekeskustoiminnasta.  
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Perhekeskuksen palvelukokonaisuus ja palveluiden integrointi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etelä-Savon perhekeskukset sijaitsevat Pieksämäellä, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Perhekeskuksien lisäksi 

jokaiseen kuntaan rakennetaan lapsiperheiden avoin kohtaamispaikka. Tärkeää on, että 

kohtaamispaikkatyö ja perhekeskuksen palvelut yhteensovitetaan toimivaksi kokonaisuudeksi. 

Tammikuussa 2022 Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen johdolla määritellään perhekeskustoiminnan 

tilannekuva hyvinvointialueelle 2023-. Määrittelytyön jälkeen voidaan tarkemmin jatkaa palveluiden 

integrointia ja kehittämistä alla olevan kuvan mukaisesti yhdessä hyvinvointialuevalmistelun ja 

Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen kanssa.  

Perhekeskustoiminnan asemointi - saatavuus ja saavutettavuus 
Etelä-Savon perhekeskukset sijaitsevat tulevan hyvinvointialueen kolmessa isoimmassa kaupungissa, 

Pieksämäki, Mikkeli ja Savonlinna. Tämän lisäksi avoimien kohtaamispaikkoja rakentuu joka kuntaan. 

Avoimissa kohtaamispaikoissa perheet saavat apua ja tukea sekä mahdollisesti palveluiden jalkatumista.  

Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen kautta alkuvuodesta 2022 tehtävän perhekeskustoiminta 2023 -

tilannekuvan jälkeen on jatkettava perhekeskustoiminnan kehittämistä ja perhekeskuksien ja 

kohtaamispaikkojen yhteistyön määrittelyä. Kehittämistyössä pitää ottaa huomioon ovatko palvelut 

psykososiaalisesti saavutettavasti, fyysisesti saavutettavissa ja/tai digitaalisesti saavutettavissa.  
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Johtaminen ja koordinointi  
 

 

Maakunnallinen lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmä 

Maakunnallinen lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmä aloitti toimintansa alkuvuodesta 2018. 

Johtoryhmä kokoontuu kuukausittain puheenjohtaja Satu Auvisen tai varapuheenjohtaja Seija Mannisen 

johdolla. Johtoryhmän tehtäviin kuuluvat mm. strategia, yhteen sovittaminen, linjaukset, 

palvelukokonaisuus sekä perhekeskustoiminnan johtaminen. Työryhmässä on nimetyt jäsenet kaikista 

lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimijoista: maakunnan alueen sosiaali- ja terveyspalvelut, kuntien 

palvelut, järjestöt, seurakunta ja yritykset. Yhteistyöllä tavoitellaan palvelukokonaisuuteen liittyvien eri osa-

alueiden kokonaisvaltaista yhteistä näkemystä ja linjauksia. 

Koordinointi 

Perhekeskustoiminnan kokonaisuutta koordinoi perhekeskuskoordinaattori Hanna Kokkonen yhdessä 

nimettyjen henkilöiden ja verkostojen kanssa. Perhekeskuskoordinaattorin työhön kuuluvat mm.: 

- osallistuu valtakunnallisiin PEKE-kehittämisen tapaamisiin maakunnan edustajana 

- suunnittelee, valmistelee, sopii käytännön järjestelyjä ja vetää maakunnallisia kehittämisverkostoja 

ja -tapaamisia koko Etelä-Savon alueella. Huolehtii verkostojen työn tavoitteellisesta etenemisestä. 
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- kehittää varhaisen tuen ja palveluiden muotoja Etelä-Savon alueella. Koordinoi työtä maakunnan 

alueella. 

- tukee kuntien kohtaamispaikka- ja Perheneuvotyötä 

- valmistelee ja kokoaa maakunnallisia ohjeistuksia ja työkaluja perhekeskustoiminnan toteutuksen 

helpottamiseksi   

- suunnittelee perhekeskustoiminnan seurannan ja arvioinnin työkaluja maakuntaan valtakunnallisen 

työskentelyn pohjalta 

- hoitaa aidon kohtaamisen maakunnallisen työn järjestelyt 

- koordinoi maakunnallisen tiedottamisen ja kokoaa yhteisiä tiedotusmateriaaleja 

 

Verkostot, kehittäjäryhmät ja kuntakohtaiset työryhmät 

 

Etelä-Savon perhekeskustoimijat: käytännön perhekeskustoiminnan toteutus, linjattujen resurssien 

toteutus, maakunnallinen yhtenäisyys, viestinviejä. 

 

Sisältöverkostot esim. eroauttaminen, perheneuvo, systeeminen lastensuojelu. Yksittäisen osa-alueen 

kehittäminen, seuranta. Pääasiassa maakunnallisen verkostot kokoontuvat neljä kertaa vuodessa. 

 

Kuntien työryhmät: kokoaa yhteen, linjaa, yhteen sovittaa paikallista perhekeskustoimintaa. Erityisenä 

painopisteenä kohtaamispaikat, avoin toiminta, varhainen tuki. 

 

Luvussa ”Etelä-Savon perhekeskustoiminnan tavoitteet, painopisteet ja verkostot vuonna 2022” kerrotaan 

tarkemmin verkoista ja kehittäjäryhmistä ja niiden tavoitteista ja vastuuhenkilöistä. Perhekeskustoimintaan 

kytketään vahvasti monialainen yhteistyö kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja yritysten kanssa ja 

mahdollistetaan kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan toteuttaminen. Verkostoissa, kehittäjä- ja työryhmissä 

huomioidaan monialainen yhteistyö ja edustuksellisuus eri toimijoiden kesken. Koordinaatiovastuussa 

olevalla on ajantasaiset osallistujalistat verkoston ja kehittäjäryhmän jäsenistä.  

 

Kansallisen perhekeskustoiminnan verkostot 

 

Etelä-Savosta on nimettynä edustajia kansallisiin perhekeskustoiminnan verkostoihin. THL:n johdolla 

kuukausittain kokoontuvaan valtakunnalliseen perhekeskusverkostoon Etelä-Savosta kuuluvat Aila 

Marjamaa, Katja Kasper, Greta Jauhijärvi, Satu Auvinen, Maija Tuominen, Kirsi Leinonen, Sirpa Ahola-

Lyytikäinen, Hanna Kokkonen. 

Neljä kertaa vuodessa kokoontuvassa kansallisessa kohtaamispaikkaverkostossa Etelä-Savosta ovat 

perhekeskuskoordinaattori Hanna Kokkonen, Mikkelin kaupungin varhaisen tuen koordinaattori Hanna-Liisa 

Koistinen-Purps sekä MLL Järvi-Suomen piirin perhekeskustoiminnan koordinaattori Jukka Saikkonen. 

Hanne Kalmarin johdolla kokoontuu myös LAPE-verkostopäivät, joissa Etelä-Savoa edustaa 

perhekeskuskoordinaattori Hanna Kokkonen. 

 

Eri kehittämiskokonaisuuksissa on valtakunnallisia kehittämisverkostoja/-työryhmiä, kuten lastensuojelu ja 
kasvatus- ja perheneuvonta. Lisäksi järjestetään erilaisia kehittämisseminaareja, joihin 
perhekeskustoiminnan verkoston jäsenet osallistuvat. 
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Yhteistyörakenteet ja -käytänteet sekä sopimukset 
 

Etelä-Savossa olemme pitkällä yhdessä tekemisen ja yhdessä sopimisen saralla. Etelä-Savon 

perhekeskustoiminaan liittyvät sopimukset ja linjaukset: 

- perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelma, joka toimii samalla toimintaraporttina. Päivitetään 

perhekeskuskoordinaattorin johdolla.  

- vuonna 2018 kirjattu Maakunnallinen perhekeskustoiminnan rakenne - Etelä-Savo 

- yhteistyösopimus, jossa sovitaan perhekeskustoimintaan liittyvistä yhteen sovittavan työn 

tavoitteista, toimenpiteistä sekä sopijapuolten rooleista Etelä-Savon maakunnan alueen 

perhekeskustoiminnassa. Yhteistyösopimuksessa sovitaan perhekeskustoiminnan toteuttamiseen 

liittyvät keskeiset osa-alueet, niiden vastuut, sisällöt ja roolit. Uusi sopimus tulee voimaan 2022-

2023. 

- lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, joka tullaan päivittämään vuosille 2022-2023. Nyt toista 

kertaa kirjataan Etelä-Savon yhteiseen suunnitelmaan lapsia, nuoria ja perheitä koskevien kunta, 

sosiaali- ja terveyspalvelujen, järjestöjen, seurakuntien lapsi- ja perhemyönteisen yhteistyön ja sitä 

käytännössä toteuttavan perhekeskustoiminnan keskeiset tavoitteet. Hyvinvointisuunnitelma 

päivitetään palvelupäällikkö Johanna Will-Oravan johdolla.  

Yllä olevien lisäksi perhekeskustoiminnan sekä kehittäjäryhmien tueksi ja kehittämiseksi on tehty erilaisia 

ohjeistuksia, koordinointikuvia, vuosikelloja yms.  

Näyttöön perustuvat menetelmät 
Perhekeskustoiminnan osalta on tärkeää, että yhteensovitetaan nykyisiä toimintamalleja. Tavoitteena on, 

että vuoden 2022 aikana yhdessä hyvinvointialuevalmistelun ja Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen 

kanssa selvitetään ja määritellään hyvinvointialueen 2023 yhteiset käytössä olevat ja käyttöön otettavat 

näyttöön perustuvat menetelmät.  

Etelä-Savon perhekeskustoiminnan tavoitteet, painopisteet ja verkostot 

vuonna 2022 
Etelä-Savon perhekeskustoiminnan tarkempia ja kehittäjäryhmäkohtaisia tavoitteita on jaoteltu tämän 

luvun alaotsikoihin. Kokonaisuuden kannalta tärkeitä koko perhekeskustoiminnan tavoitteita ovat THL:n 

ohjeistuksessa mainitut kehittämistyön keskeisimmät tavoitteet:  

- perhekeskuksen kaikki palvelut ja toiminta muodostavat yhteensovitetun kokonaisuuden 

- varhainen tuki, hoito ja kuntoutus ovat laadukkaita ja vaikuttavia 

- perustason sekä erityistason sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat keskenään kiinteässä yhteistyössä 

tulevalla hyvinvointialueella 

- Perhekeskus on sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta sosiaali- ja terveyskeskuksen osana toimiva 

toimintayksikkö, joka on hallinnollisesti ja taloudellisesti vastuussa tehtäviensä hoitamisesta. 

Perhekeskus toimii ja sitä johdetaan monialaisena ja yhteensovitettuna palvelujen kokonaisuutena 

Näiden yllä olevien tavoitteiden lisäksi Etelä-Savossa perhekeskustoiminnan keskeisiä tavoitteita 

peilattuna edelliseen seuranta- ja arviointipakettiin on: 

- perhekeskustoiminnan tietoisuuden ja näkyvyyden lisääminen 

- perheiden kuuleminen päätöksen teossa 

o perheillä eniten hyviä kokemuksia kohtaamisista varhaiskasvatuksessa 

https://lapeetelasavo.files.wordpress.com/2018/08/maakunnallinen-perhekeskustoimintamalli-etelc3a4-savo.pdf
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://www.julkari.fi/handle/10024/141560
https://www.julkari.fi/handle/10024/141560
https://lapeetelasavo.files.wordpress.com/2021/03/perhekeskustoiminta_arviointikysely_2020.pdf
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- lapsiperheiden arjen sujuvuuden lisääminen lasten- ja perheiden palveluiden kautta 

o vastaajista 17% kertoi lasten perheiden palveluiden helpottaneen lapsiperhearkea 

- alakouluikäisten hyvinvoinnin lisääminen 

o tuloksissa eteläsavolaiset 4-5 luokkalaiset tyytymättömiä elämäänsä, kokevat 

terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, eivät ole mielellään koulussa ja kokevat 

vanhempien liiallisen alkoholin käytön aiheuttaneen haittaa  

 

Lisäksi tavoitteena on aloittaa 2023-2026 Etelä-Savon perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelman teko 

syksyllä 2021. Jatkossa toimintasuunnitelma on nelivuotinen. Suunnitelmaa tarkastetaan ja päivitetään 

vuosittain erityisesti alla olevien kehittäjäryhmäkohtaisten tavoitteiden ja nykytilan kirjauksen osalta.  

1. Avoimet kohtaamispaikat 
Nykytila 

Tammikuussa 2021 Pieksämäellä avattiin Perheiden Hermanni, jossa toimii Pieksämäen kaupungin avoin 

varhaiskasvatus ja MLL:n perhekahvila Hermanni. Tänä vuonna myös Mäntyharjulla yhdessä Perheneuvon 

kanssa on aloitettu kohtaamispaikkatoimintaa kohtaamispaikka Puuhalassa, uudessa Kisalassa. 

Savonlinnassa kohtaamispaikka toimii Avoin päiväkoti Tikantanssin tiloissa. Kangasniemellä 

kohtaamispaikka toimii Perhetuvassa ja Mikkelissä kohtaamispaikka Kopassa. Tämän lisäksi toimintaa on 

ollut yhdessä paikassa tai verkostomaisesti koottuna Rantasalmella, Juvalla, Pertunmaalla ja Puumalassa. 

Nuorten osalta myös Ohjaamot ovat kohtaamispaikkoja. Etelä-Savossa Ohjaamoja on Pieksämäellä, 

Mikkelissä ja Savonlinnassa ja näiden lisäksi on kuntakohtaisia nuorisotiloja.  

Kohtaamispaikkojen suunnittelua ja kehittämistä on tuettu maakunnan tasolla 

kohtaamispaikkaverkostotapaamisten kautta sekä yhteisen materiaalin avulla. Kohtaamispaikkatyön tueksi 

valmistui keväällä 2019 Avoimen kohtaamispaikan lokikirja, joka perustuu kansallisiin 

kohtaamispaikkatoiminnan kriteereihin. Lokikirja on kuntakohtaisen kohtaamispaikkatyön suunnittelun ja 

kehittämisen konkreettiseksi työvälineeksi. Lisäksi syksyllä 2019 valmistui kohtaamispaikan koordinointi -

rakennekuva, ks. liite 1.  

Osana kohtaamispaikkojen kehittämistä maakunnan alueella on 12 Perheet keskiöön -hankkeen kautta 

avointen kohtaamispaikkojen vertaisarviointikoulutuksen käynyttä toimijaa. Koulutus toteutettiin vuonna 

2020. 

Perhekeskuskoordinaattori on osallistunut kansallisiin kohtaamispaikkaverkoston tapaamisiin. 

Perhekeskuskoordinaattori on osallistunut tilanteen ja tarpeen mukaan kuntien kohtaamispaikkatiimien 

palavereihin.  

Tavoitteet tilojen osalta 2022 

- jokaiseen kuntaan on nimetty avoin ”keskuskohtaamispaikka”, johon tavoitellaan valtakunnallisten 

ja maakunnallisten kriteerien mukaista toimintaa 

- varmistetaan tilan soveltuvuus perheille ja työntekijöille 

- kuvataan kunnan alueen eri toimijoiden kohtaamispaikkatilat, joissa toimintaa toteutetaan 

- uusien kohtaamispaikkojen osalta tehdään esitykset päätöksentekoon, etsitään toimintaa sopivat 

tilat yhteistyössä tilahallinnon kanssa ja sovitaan tiloissa toimivat/työskentelevät tahot 

Tavoitteet toiminnan osalta 2022 

- kirjataan lokikirjaan tai vastaavaan toiminnan tavoitteet ja kootaan viikko-ohjelma 

- kootaan yhteen ja tiedotetaan yhdessä eri toiminnoista 
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- avointa toimintaa on laajennettu vuoden aikana 1-2 uudella toiminnalla 

- jokin uusi varhaisen- tai vertaistuen muoto on käynnistetty 

- aukioloaikoja ja toiminnan tarjoamista myös illalla on kokeiltu 

- tarjotaan palveluja kohtaamispaikkatoiminnan yhteydessä (esim. tapaamiset ilman ajanvarausta, 

ryhmätoiminta, ajanvarauksella asiointi) 

- huolehditaan, että toiminta suunnitellaan ja toteutetaan sovitusti ja monitoimijaisesti (kunta, sote, 

järjestö, seurakunta, yritykset yhdessä). Suunnittelu voi tapahtua joko erillisessä työrukkasessa 

kunnan LAPE-työtyhmän ohjauksessa tai osana LAPE-työryhmän työskentelyä. 

- seurataan kohtaamispaikan toimintoja ja kävijämääriä maakunnallisen lomakkeen pohjalta 

- käynnistetään Etelä-Savon kohtaamispaikkojen vertaisarviointi 

- elintapaohjaus ja elintapaohjaajat kohtaamispaikkojen yhteistyökumppaneiksi 

- luodaan vuosikello maakunnallisen ja kuntakohtaisen työn tueksi 

Koordinointivastuu 

Essoten perhekeskuskoordinaattori Hanna Kokkonen yhdessä MLL:n Järvi-Suomen piirin 

perhekeskustoiminnan koordinaattori Jukka Saikkosen kanssa.  

 

Kuntakohtaisesti on nimetty kohtaamispaikkatoiminnan yhteyshenkilöt; Enonkoski Tommi Tikka, 

Hirvensalmi Kristiina Ukkonen, Juva Sanna Paunonen ja Tarja Himanen, Kangasniemi Mika Huovinen ja 

Henna Forss, Mikkeli Hanna-Liisa Koistinen-Purps, Mäntyharju Taina Taumala ja Leila Prusila, Pertunmaa 

Anna-Liisa Lehtinen, Saana Koskiparta ja Suvi Uotinen, Pieksämäki Anne Peltola ja Kaija Puustinen, Puumala 

Virpi Tuovinen, Rantasalmi Jenna Roponen, Savonlinna Satu Pitkonen ja Anna-Liisa Sairanen sekä Sulkava 

Mariannika Auvinen.  

 

2. Perheneuvo  
Nykytila 

2019 vuoden lopussa Perheneuvo toimi seitsemässä kunnassa; Juvalla, Kangasniemellä, Mikkelissä, 

Mäntyharjulla, Puumalassa, Rantasalmella ja Savonlinnassa. Pertunmaa lopetti Neppari-puhelimensa 

vuoden 2019 alussa. 2020-2021 Perheneuvo toimii edelleen näissä seitsemässä kunnassa.  

2021 vuoden aikana tuli käyttöön Essoten alueen Perheneuvokuntien yhteinen sähköinen lomake. Tämän 

vuoden aikana Kangasniemi ja Juva lopettivat Perheneuvon päivystyspuhelimet. Myös Rantasalmi harkitsee 

päivystyspuhelimen lopettamista.  

Teemalliset avoimet perheillat ovat myös keskeinen osa Perheneuvotyötä. Tänä vuonna avoimia perheiltoja 

on suunniteltu ja/tai järjestetty Savonlinnassa ja Mikkelissä. Savonlinnassa perheillat tehdään tiiviissä 

yhteistyössä Avoin kohtaamispaikka Tikantanssin kanssa. Mikkelissä perheillat järjestään Omatorilla 

yhdessä Perheneuvon asiantuntijaverkoston kanssa.  

Rantasalmella Perheneuvo on mukana maksuttomassa Lapsiparkissa. Mäntyharjun Perheneuvo on tehnyt 

hyvää yhteistyötä uuden avoimen kohtaamispaikan kanssa.  

Edellisen vuoden tavoitteessa koskien varhaista tukea ja eroauttamista Mikkelissä käynnistyi loppuvuodesta 

2020 eron ensiapupiste Kohtaamispaikka Kopassa. Eron ensiapupiste käynnistyi Kuka huomaa mut? -

hankkeen johdolla Perheneuvon ydintiimin ja eron ensiapupisteen verkostotyöntekijöiden yhteistyönä. 

Tämän lisäksi myös Savonlinnassa käynnistyi Eron ensiapupiste syksyllä 2021. Savonlinnan Perheneuvo on 

mukana eron ensiapupisteellä neljä kertaa vuodessa.  

https://essote.perheneuvo.fi/
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Maakunnallinen perheneuvoverkosto on kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa 

perhekeskuskoordinaattorin koollekutsumana. Perheneuvoverkoston rakenteita ja toimintamallia on 

vahvistettu verkostotapaamisten lisäksi. 2018 vuoden lopussa valmistunut lakikonsultointi 

Perheneuvotyöstä on raamittanut ja ohjannut työn sisältöä. Keväällä 2019 valmistuivat yhteiset ja 

muokattavat kuntakohtaiset Perheneuvon mainokset, lisäksi Perheneuvotyöstä on tehty esittelydiat sekä 

yhdessä laadittu esitys Perheneuvon kuntakohtaisesta budjetista. Työn tueksi on tehty Perheneuvon 

koordinointi -rakennekuva, ks. liite 2. Marraskuussa 2019 järjestettiin valmennuspäivä uusille Perheneuvon 

jäsenille.  

Perheneuvoihin on tullut yhteensä 106 yhteydenottoa vuoden 2019 aikana, 107 yhteydenottoa 2020 ja 

2021 72 yhteydenottoa (tilanne 17.12.2021). Näistä suurin osa on tullut Mikkelin Perheneuvoon. 

Savonlinnan yhteydenotot tilastoituvat Luukun kautta. 

Tavoitteet 2022  

- Perheneuvo toimii jokaisessa Etelä-Savon kunnassa (vähintään sähköinen lomake ja nimetty 

ydintiimi) 

- Perheneuvotyön jalkautuminen ja linkittyminen kuntien avoimiin kohtaamispaikkoihin 

- kokeillaan rohkeasti erilaisia yhteydenottotapoja (puhelin, sähköinen yhteydenottolomake, 

sosiaalinen media, paikalla olo kohtaamispaikassa /päiväkodissa tms.) 

- kasvatetaan näkyvyyttä ja tietoisuutta Perheneuvosta 

o järjestelmällinen viestintä ja mainostaminen esim. perheille, neuvolapalveluihin, 

varhaiskasvatukseen ja kouluun 

- vahvistetaan Perheneuvotoiminnan rakenteita (kuten budjetti, tehtäväkuvaan kirjaaminen?) 

- kehitetään uusia varhaisen tuen tukimuotoja, joissa hyödynnetään perheneuvotyötä esim. 

eroauttaminen 

- luodaan vuosikello maakunnallisen ja kuntakohtaisen työn tueksi 

Koordinointivastuu 

Maakunnallisen Perheneuvoverkoston järjestelyvastuu on perhekeskuskoordinaattorilla, joka suunnittelee 

ja vetää tapaamisia ja ohjaa työtä tavoitteiden mukaan. Perhekeskuskoordinaattori osallistuu tarpeen 

mukaan paikalliseen tiimiin/ työryhmään, joka koskee Perheneuvotyötä. 

 

Kuntakohtaisesti on nimetty Perheneuvon yhteyshenkilöt; Juva Sanna Paunonen, Kangasniemi Henna Forss 

ja Mika Huovinen, Mikkeli Hanna Kokkonen, Mäntyharju Leila Prusila ja Taina Taumala, Puumala Virpi 

Tuovinen, Rantasalmi Maija Lappalainen ja Savonlinna Katja Kyllönen. Tämän lisäksi Pieksämäki on 

nimennyt vastuuhenkilöksi Eija Määttäsen.  

3. Aito kohtaaminen 
Nykytila 

Lape-hankkeen aikana on tehty Aidon kohtaamisen -huoneentaulu perheiden nostamien kriteereiden 

pohjalta sekä mahdollistettu perheille aidon kohtaajan ilmianto. Aidon kohtaamisen -kunniakirjoja jaettiin 

vuonna 2018 noin 90 kpl ja vuonna 2019 59 kpl. Vuosina 2020-2021 kunniakirjojen jako on ollut tauolla, 

osittain myös koronan takia.   

Perheet ovat voineet ilmoittaa aidon kohtaajan sähköisen lomakkeen kautta. Ilmiannot ovat tulleet 

perhekeskuskoordinaattorille, joka on ollut yhteydessä kunniakirjan saajan esimieheen sekä Aito 

kohtaaminen -kuntakohtaiseen yhteyshenkilöön. Yhteyshenkilö on sopinut käytännön järjestelyt ja 

kunniakirjan jakamisen.  

https://lapeetelasavo.files.wordpress.com/2018/04/aito-kohtaaminen-huoneentaulu-pdf.pdf
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Tavoitteet 2022 

- aidon kohtaamisen työn jatkaminen 

- ilmiantokampanja syksyllä 2022 

- jokaisessa kunnassa on Aidon kohtaamisen yhteyshenkilö 

- perheille tietoa, että ilmiantoja voi edelleen antaa 

- perheille kuntakohtaista markkinointia Aito kohtaaminen -ilmiannoista ja kunniakirjoista 

- aidon kohtaamisen kriteerejä ja huoneentaulua levitetään verkostoissa 

- edistetään perhekeskustoiminnassa aidon kohtaamisen kriteerien toteutumista 

- hyödynnetään perheiltä tullutta aineistoa perhekeskustoiminnassa ja sen kehittämisessä 

Koordinointivastuu 

Perhekeskuskoordinaattori vastaanottaa ilmiannot sekä kirjoittaa kunniakirjat. Kuntakohtaiset 

yhteishenkilöt luovuttavat kunniakirjat.  

Toimintamallina on ollut, että Perheneuvoista nimetään Aito kohtaaminen -yhteyshenkilöt. Jos kampanja 

toteutuu, kuntakohtaiset yhteyshenkilöt on tarkistettava. 

 

4. Varhainen tuki 
Nykytila 

LAPE-hankkeen aikana käynnistyi Varhaisen tuen kehittäjäryhmä. Osallistujamäärä ei ole rajoitettu, tärkeää 

on monialaisuus. Varhaisen tuen kehittäjäryhmä käynnistettiin uudelleen keväällä 2019. Syksyllä 2021 

varhaisen tuen kehittäjäryhmä yhdistettiin kohtaamispaikkaverkoston kanssa yhteiseksi KohVa-verkostoksi.  

Aiemmin yhdessä varhaisen tuen verkoston kanssa on tehty varhaisen tuen määrittelydiat. Kehittäjäryhmän 

tapaamissa verkostoidutaan ja jaetaan hyviä kokemuksia varhaisen tuen eri muodoista sekä yhdessä 

kehitetään varhaista tuen uusia toimintamuotoja ja kokeiluja. Käytössä olevia varhaisen tuen muotoja 

arvioidaan ja muokataan tarpeen mukaan.   

Tavoitteet 2022 

- varhainen tuki jäsentyy, konkretisoituu ja sen merkitys vahvistuu  

o linkittyminen kansalliseen määritelmään varhaisesta tuesta 

- uusia varhaisen tuen muotoja suunnitellaan ja kokeillaan paikallisesti 

- toimijoiden osallisuus kehittämistyössä vahvistuu 

- lapset, nuoret ja vanhemmat vahvemmin mukaan toimintaan 

- osallisuus-teeman vahvistaminen ja näkyminen maakunnan alueella 

o osallisuusviikko syyskuussa 2022 

Koordinointivastuu 

Maakunnallisen varhaisen tuen verkoston järjestelyvastuu on perhekeskuskoordinaattorilla yhdessä MLL:n 

perhekeskuskoordinaattori Jukka Saikkosen kanssa. 

Kehittämisverkosto on nimetty, mutta verkosto on avoin kaikille varhaisen tuen äärellä työskenteleville ja 

siitä kiinnostuneille. 

 

 

https://lapeetelasavo.files.wordpress.com/2020/03/varhainen-tuki-etelc3a4-savossa-2020.pdf
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5. Eroauttaminen 
Nykytila  

Maakunnan alueen kolme eroauttamisen kehittäjäryhmää kokoontuvat säännöllisesti neljä kertaa 

vuodessa.  Tämän lisäksi eroauttamisen kehittäjäryhmien jäsenet kokoontuvat maakunnalliseen 

tapaamiseen kaksi kertaa vuodessa. Maakunnallisen tapaamisen vetovastuu jaetaan vaihdellen kolmen 

kehittäjäryhmän kesken. Viola ry:n Kuka huomaa mut?- hanke on vahvasti tukemassa eroauttamisen 

kehittämistä maakunnassa. 

Varhaisen tuen ja matalankynnyksen eroauttamistyötä on kehitetty alueella . Mikkelissä Eron ensiapupiste 

avautui loppuvuodesta 2020 ja Savonlinnassa syksyllä 2021. Mikkelissä Eron ensiapupiste on joka toinen 

viikko 2h Kohtaamispaikka Kopassa ja Savonlinnassa kerran kuussa 2h pääkirjasto Joelissa. Eron 

ensiapupiste toteutetaan verkostoyhteistyönä.  

Ryhmätoiminnot ovat osa eroauttamista, mutta koronan vuoksi ryhmätoiminnoissa on ollut katkoksia.  

Maakunnalliset tapaamiset ovat edesauttaneet verkostoitumista, hyvien käytänteiden jakamista ja uusien 

eroauttamisen toimintamuotojen käyttöönottoa. Eroauttamisen työn tueksi on tehty Etelä-Savon 

eroauttaminen -rakennekuva sekä eroauttamisen vuosikello, ks. liitteet 3 ja 4.  

Maakunnallisen eroauttamisen asiat viedään tiedoksi ja käsiteltäväksi maakunnalliseen lasten, nuorten ja 

perheiden johtoryhmään vuosikellon mukaisesti.  

Etelä-Savon alueella toimii moniammatillinen Haastavat erot -työryhmä. Työryhmä toimii eroperheiden 

kanssa työskentelevien ammattilaisten tukena.  

Tavoitteet 2022 

- maakunnalliset eroauttamisen tapaamiset jatkuvat 2krt/vuosi 

- paikallisten eroauttamisen kehittäjäryhmät kokoontuvat edelleen 4 krt/vuosi 

- työskentelyn toteutuminen vuosikellon mukaisesti 

- yhteistyön lisääminen eroauttamisessa 

o toimintojen toteuttaminen yli kunta- ja hallintorajojen 

o sähköisten palveluiden kehittäminen ja saavutettavuuden sekä osallisuuden lisääminen 

toimijat ja kuntalaiset huomioiden 

o yhteisten koulutustarpeiden kartoittaminen ja koulutusten järjestäminen 

- matalan kynnyksen eroauttamisen toimintojen vahvistaminen ja koordinoinnin selkeyttäminen 

- maakunnallisen eroauttamisen koordinoinnin vakiintuminen ja vahvistuminen 

Koordinointivastuu  

Maakunnallisen eroauttamisen koordinointivastuu on Pieksämäellä Eija Määttäsellä 

eija.maattanen@pieksamaki.fi . Maakunnallinen eroauttamisen koordinaattori osallistuu ja seuraa 

kehittämistyön etenemistä koko maakunnan eroauttamisen osalta. Koordinaattori toimii linkkinä 

paikallisten kehittäjäryhmien välillä ja on päävastuussa maakunnallisten tapaamisten järjestämisestä 

yhdessä kehittäjäryhmien kanssa. Koordinaattori vie eroauttamisen ajankohtaisia asioita ja 

kehittämistarpeita maakunnalliseen lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmään. 

Pieksämäen eroauttamisen kehittäjäryhmän yhteyshenkilö on Eija Määttänen, Mikkelin seudun 

kehittäjäryhmän yhteyshenkilö on Hanna Kokkonen ja Savonlinnan seudun kehittäjäryhmän Ulla Juntunen. 

Haastavat erot -työryhmän puheenjohtajana on Sanna Paunonen ja sihteerinä Emmi Heikkinen.  

 

mailto:eija.maattanen@pieksamaki.fi
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6. Lapset puheeksi  
Nykytila 

Lasten, nuorten ja perheiden maakunnallinen johtoryhmä on linjannut Lapset puheeksi-menetelmän 

yhteisesti käyttöön otettavaksi (muistio 13.4.2018 kokous). Etelä-Savon lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelmassa 2019-2021 linjataan näyttöön perustuva Lapset puheeksi-menetelmä 

käytettäväksi Etelä-Savossa https://lapeetelasavo.files.wordpress.com/2019/04/lasten-ja-nuorten-

hyvinvointisuunnitelma-etelc3a4-savo-2019-2021.pdf . 

Vuosina 2020-2021 koulutuksia siirretty ja peruttu koronan takia, ei tarkkaa tietoa siitä, missä ja minkä 

verran koulutuksia pystyttiin toteuttamaan. Lapset puheeksi -koulutuksia on järjestetty ainakin Mikkelin 

varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja Essotessa. Osa koulutuspäivistä on järjestetty etänä. 

Kouluttajakoulutus toteutui syksyllä 2021, mukana 9 henkilöä eri toimialoilta.  

Maakunnallinen kehittäjäverkosto on kokoontunut, kuten myös Etelä-Savon kouluttajien verkosto. 

Verkostot ovat kokoontuneet etäyhteydellä. Kehittäjäverkostosta puuttuu Pieksämäen edustaja.  

Tavoitteet 2022 

- Menetelmäkoulutusten jatkuminen mahdollisimman kattavasti eri toimialoilla Etelä-Savon alueella 
- Uusi kouluttajakoulutus (kouluttajia olisi saatava lisää erityisesti Pieksämäelle ja Savonlinnan 

seudulle) 
- Maakunnallisen rakenteen luominen 

o linjaukset, missä ja milloin tarjotaan keskustelua  
o koulutuskalenteri  
o Boosteripäivät ja muu osaamisen ylläpito sovittava 
o tilastoinnin ja seurannan selkiyttäminen  

▪ koulutusten toteutuminen (missä, ketä ja minkä verran?) 
▪ asiakastietojärjestelmien tilastointi kuntoon (määrälliset tiedot tarjotuista ja 

käydyistä keskusteluista sekä neuvonpitojen määrä) 
- Luodaan yhdessä eri toimijoiden yhteinen lapset puheeksi-menetelmän palvelupolku 

maakunnalliseen perhekeskustoimintaan, joka toimii suosituksena menetelmän käytölle lapsen, 
nuoren ja perheen eri palvelutilanteissa. 
 

Koordinointivastuu 

Sanna Wirenius, sanna.wirenius@etela-savo.fi  

 

7. Elintapaohjaus 
Nykytila 

Elintapojen tärkeys on huomioitu maakunnallisissa suunnitelmissa. Etelä-Savon alueellisessa 

hyvinvointikertomuksessa ja -suunnitelmassa 2018–2020 on kolme painopistettä, joista yksi on 

”Toimintakyvyn sekä terveyttä ja hyvinvointia tukevien elintapojen edistäminen”. 

Hyvinvointikertomuksessa ja -suunnitelmassa mainitaan hyvinvoinnin kehityksessä vaalittavia asioita: 

”Elintapaohjausta ja -neuvontaa toteutetaan monipuolisesti”. Elintapaohjauksen yhtenä kohderyhmänä 

ovat lapset ja perheet. Tämän lisäksi Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa 2019–2021 

kerrotaan, että Etelä-Savossa on keskimäärin yhtä paljon elintapoihin liittyviä riskitekijöitä kuin 

valtakunnassa. Elintapoihin liittyvä ohjauksen tarve on kuitenkin ilmeinen. ”Hyvät elintavat” on merkitty 

painopisteeksi lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi.  

https://lapeetelasavo.files.wordpress.com/2019/04/lasten-ja-nuorten-hyvinvointisuunnitelma-etelc3a4-savo-2019-2021.pdf
https://lapeetelasavo.files.wordpress.com/2019/04/lasten-ja-nuorten-hyvinvointisuunnitelma-etelc3a4-savo-2019-2021.pdf
mailto:sanna.wirenius@etela-savo.fi
https://www.essote.fi/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/etela-savon-alueellinen-hyvinvointikertomus-vuosille-2018_2020.pdf
https://www.essote.fi/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/etela-savon-alueellinen-hyvinvointikertomus-vuosille-2018_2020.pdf
https://lapeetelasavo.files.wordpress.com/2019/04/lasten-ja-nuorten-hyvinvointisuunnitelma-etelc3a4-savo-2019-2021.pdf
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Elintapaohjauksen kolme pääelementtiä ovat uni, ravitsemus ja liikunta. Toiminnan keskiössä ovat liikunnan 

määrän ja laadun lisääminen, ravitsemus sekä uni, palautuminen ja lepo. Ohjaus on henkilökohtaista, 

prosessimaista neuvontaa ja tukea kohti parempaa ja terveellisempää elämää. VESOTE-hankkeen 

(Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti) aikana 2017-2018 Etelä-

Savoon on koulutettu suuri määrä elintapaohjaajia. Kuntiin on nimetty elintapaohjauksen yhteyshenkilöt. 

Tällä hetkellä Etelä-Savon alueella elintapaohjausta on kehitetty ja kohdennettu erityisesti 18–65-vuotiaille 

tyypin 2 diabeteksen riskitason asiakkaille ja kun BMI (painoindeksi) on 30 tai enemmän. Nyt tavoitteena on 

laajentaa elintapaohjausta myös lapsiperheille. Jotta meillä olisi entistä enemmän hyvinvoivia lapsia, nuoria 

ja perheitä, tulee elintapaohjaus huomioida perhekeskustoiminnassa.  

Elintapaohjauksen linkittymistä perhekeskustoimintaan on jo ollut jonkinverran, esim. Savonlinnan 

avoimessa on kohtaamispaikassa säännöllisesti Perheneuvon toimesta työntekijä tavattavissa vauvojen ja 

lasten uniasioiden tiimoiltä sekä ravitsemusterapeutti käy kohtaamispaikassa. Nyt tavoitteena on 

elintapaohjauksen kehittäminen ja juurruttaminen Etelä-Savon perhekeskustoimintaan koko maakunnan 

alueella.  

Tavoitteet 2022 

- Kerryttää tietoa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista elintapaohjaukseen liittyen 

- Luoda pohja ja toimintamalli elintapaohjaukselle perhekeskustoiminnassa, jonka osatavoitteita 

jatkossa ovat 

o Toimijoilla tietoa elintapaohjauksesta 

▪ perhekeskustoimijoiden ja elintapaohjaajien verkostoituminen 

o Perheillä tietoa elintapaohjauksesta 

o Aktiivinen yhteistyö kohtaamispaikkojen ja elintapaohjaajien välillä 

o Kohtaamispaikan työntekijät osaavat kertoa kuntalaisille elintapaohjauksesta ja asiakkaan 

luvalla ottaa yhteyttä kunnan elintapaohjaajaan 

o Pop up –toimintaa; teemapäiviä, teemaviikkoja yms. 

o Ryhmämuotoista elintapaohjausta lapsiperheille 

Koordinointivastuu 

Elintapaohjauksen koordinaattori Maija Laukniemi maija.laukniemi@essote.fi , yhteys ja yhteistyö 

perhekeskustoimintaan; perhekeskuskoordinaattori Hanna Kokkonen 

 

8. Perheiden turvallisuus lähisuhteissa 
Nykytila 

Etelä-Savossa toimii järjestön ja julkisen yhteen sovitettu väkivaltatyön maakunnallinen verkosto. 

Perhekeskustoiminnan osalta väkivaltatyön yhteyshenkilönä toimii Jarmo Romo Viola ry:stä. Väkivaltatyön 

ja erityisesti varhaisen vaiheen turvallisuuden näkökulmaa on nostettu esiin kehittäjäverkoston 

tapaamisissa. Toimijoita on kannustettu teeman esille nostamiseen omassa työssä. 

Tavoitteet 2022 

- Perheiden turvallisuusteeman esille nostaminen kohtaamispaikan toiminnassa 

- Turva10 -menetelmän käyttö turvallisuuden puheeksioton välineenä lasten ja nuorten kanssa 

työskentelyssä  

- Lähisuhdeväkivallan puheeksiotto ja avainhenkilökoulutusten mahdollistaminen kohtaamispaikka- 

ja perhekeskustoiminnassa.   

mailto:maija.laukniemi@essote.fi
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- Avainhenkilöiden työn tunnetuksi tekeminen, työn turvaaminen ja henkilöiden nimeäminen omissa 

verkostoissa.  

o Lapsen oikeuksien toteutumisen varmistaminen työskentelyssä  

- Lapsen kaltoinkohtelun katkaiseminen (LKK) -menetelmän mukainen koko perheen kanssa 

työskentely perheiden kanssa.  

 

Koordinointivastuu 

Sisällöllinen tieto/osaaminen tulee väkivaltatyön osalta Viola ry:sta. Violasta tehdään yhteistyötä 

perhekeskustoimijoiden kanssa. 

 

9. Palveluiden integrointi  
Nykytila 

Palveluiden jalkautumista kohtaamispaikkaan (ilman ajanvarausta, teematapaamiset) on kokeiltu ja 

kehitetty. Maakunnallisia eri ammattilaisten yhteistapaamisia on pidetty mm. kotipalvelu, perhetyö.  Eri 

palveluiden integrointia asiakastyössä on pilotoitu ja kehitetty eteenpäin mm. monitoimijainen arviointi, 

systeeminen lastensuojelu. Perheiden kokemuksia on kerätty perhetalon avaamiseen liittyen: 

tutustumiskäynnit, opasteiden testaus, testiasiakkuus.  

Tavoitteet 2022 

- lähteä kokoamaan ja yhtenäistää yksittäisen palvelun toimintakäytänteitä tulevalla 

hyvinvointialueella. Painopiste on perustason vahvistamisessa.  

- selvitellä ja lisätä sote palveluiden näkyvyyttä/saatavuutta kunnan palveluiden kanssa 

yhteistoiminnallisesti (varhaiskasvatus, koulu). Tämä edellyttää yhteistoimintatilojen ja yhteisten 

tavoitteiden toteutumista 

- järjestää/osallistua maakunnallisiin palvelualuekohtaisiin kehittämistapaamisiin: varhaiskasvatus, 

kotipalvelu, perhetyö jne. 

- seurata ja osallistua valtakunnalliseen PEKE-palveluiden kehittämiseen ja tuoda kehittämistyötä 

maakuntaan  

- tuoda osallisuutta ja kokeiluja, joissa lapset, nuoret ja perheet ovat mukana palveluiden 

kehittämisessä 

 

Koordinointivastuu 

Tulevan hyvinvointialueen valmistelutyö osana Tulevaisuuden sotekeskus -kehittämisohjelmaa ja 

hyvinvointialuevalmistelua.  

Maakunnallisessa perhekeskustoiminnan koordinaatiossa keskitytään lapsi- ja perhelähtöisen näkökulman 

tuottamiseen sekä osallisuuden vahvistamiseen palveluissa ja niiden kehittämisessä. Lisäksi he edistävät eri 

toimijoiden välistä yhteistyötä ja toimintakäytäntöjen avaamista ja niiden yhdenmukaistamista. 
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10. Systeeminen työote lastensuojelussa ja lapsiperheiden sosiaalityössä 
Nykytila 

Etelä-Savon lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun palveluissa toimii 14 systeemistä tiimiä (Essote ja 

Sosteri). Pieksämäen kaupungin lastensuojelun ja sosiaalihuollon tiimit ovat järjestäytymässä uudelleen 

loppuvuoden 2021 aikana henkilöstövaihdosten vuoksi.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL vastaa kouluttajakoulutuksen järjestämisestä Suomessa. Maakunnan 

alueelle on koulutettu 6 kouluttajaa, joista aktiivisesti toimii kouluttajina edelleen viisi.  Kaikki alueen 

kouluttajat toimivat kouluttajina oman työnsä ohella tiiviissä yhteistyössä yli kuntarajojen. Koulutukset 

järjestetään Etelä-Savossa organisaatioiden välisenä yhteistyönä.  Syke-työryhmä on arvioinut, että alueelle 

tulee kouluttaa vielä vuonna 2022 aikana yksi kouluttajapari. Kouluttajapari muodostuu 

sosiaalityöntekijästä ja perheterapeutista.  

Systeemisen työn peruskoulutukset ovat kestoltaan 6 päivää ja ne mukailevat Terveyden ja Hyvinvoinnin 

laitoksen valtakunnallista koulutusmallia. Koulutus on prosessi, jossa perehdytään yleiseen systeemisen 

työn orientaatioon, harjoitellaan keskeisiä systeemisyyden periaatteita, kuten reflektiota ja hypoteeseja, 

työmenetelmiä ja tiimityön rooleja. Koulutus antaa perusvalmiudet systeemiselle ajattelulle ja 

tiimityöskentelylle.  

Syksyn 2021 aikana on koulutettu alueen perhetyöntekijöitä ja laitoksen ohjaajia koulutussuunnitelman 

mukaisesti, sekä yksittäisiä tiimien sosiaalityöntekijöitä ja ohjaajia työryhmien työntekijävaihdosten vuoksi. 

Etelä-Savon kaikki lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityön tiimit on koulutettu systeemiseen 

tiimimalliin. 

Lastensuojelun uudistaminen monialaisesti -hanke Lumo toimii Itä- ja Keski-Suomessa vuosina 2021-2022, 

ja hankkeen Etelä-Savon osatoteuttajana toimii Essote, työntekijänään Marika Huupponen.  Hankkeen 

yhtenä keskeisenä tavoitteena on systeemisen työn juurruttaminen. Lumo järjestää täydennyskoulutusta 

alueella sekä tiimiläisille että johdolle sekä valmennusta verkoston yhteistyökumppaneille. Sytykettä 

yhteistyöhön-verkostojen valmennukset ovat kestoltaan 2 päivää.  Lastensuojelun yhteistyökumppanit 

saavat valmennuksen lastensuojelun perusteista, systeemisestä työotteesta sekä systeemiseen tiimiin 

toiminnasta. Lumo julkaisee myös videosarjaa systeemisyydestä sekä systeemisen työn esitteet asiakkaille 

ja verkostoille. Systeemisestä työstä informoidaan lisäksi lyhyillä infotilaisuuksilla. Lumo järjestää myös 

vertaistuellisia Aamukahveja yhteistoiminta-alueen konsultoiville sosiaalityöntekijöille ja 

perheterapeuteille. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on järjestänyt kouluttajille vuonna 2021 kansainvälistä systeemistä 

täydennyskoulutusta (Collective Space), jota hyödynnetään jatkossa myös alueen täydennyskoulutuksissa. 

Etelä-Savosta koulutuksen on saanut yksi kouluttaja. 

Systeemisen työn juurruttaminen edellyttää jatkuvaa ylläpitoa, koulutusta sekä esihenkilön ja johdon tukea, 

sillä systeeminen työskentely on ajattelutavan muutos.  Muutoksen edistämiseksi ja ylläpitämiseksi 

järjestään peruskoulutuksen käyneille työntekijöille ja tiimeille täydennyskoulutusta. Vuosittaisen 

täydennyskoulutuspäivän osalta on tehty maakunnallista yhteistyötä Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan sekä 

jatkossa myös Keski-Suomen kanssa. Vuoden 2022 käytännön järjestelyistä vastaa Etelä-Savo yhdessä 

Lumo-hankkeen kanssa. 

Systeeminen työote Etelä-Savossa tulevaisuudessa 

Systeeminen työote on juurtumassa Etelä-Savon lastensuojeluun ja lapsiperheiden sosiaalityöhön 

(alkuarviointityöryhmät, avohuollon työryhmät ja sijaishuolto). Olemassa olevien tiimien toiminta tarvitsee 

edelleen jatkuvaa tukea juurtuakseen ja kehittyäkseen pysyväksi käytännöksi. Maakunnallinen lasten, 
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nuorten ja perheiden johtoryhmä on linjannut syksyllä 2021 systeemisen työskentelyn laajentamisesta 

lastensuojelusta lapsiperheiden sosiaalityöhön (peruspalvelut). 

Tavoitteet 2022 

- Järjestetään 6 pv:n perustiimikoulutukset lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityön 

henkilöstölle sekä 2 pv:n Sytykettä yhteistyöhön  -valmennukset verkostolle / 

yhteistyökumppaneille koulutussuunnitelman mukaisesti 

- Toteutetaan maakunnallista ja yhteistoiminta-alueen laajuista systeemisen työn kehittämistyötä 

Lumo-hankkeen toimintasuunnitelman mukaisesti ( Essote osatoteuttaja) 

- Vahvistetaan koulutusresurssia hankkimalla kouluttajakoulutusta lisää 1 koulutuspari/ vuonna 2022 

- Osallistutaan valtakunnalliseen kehittämistyöhön (edustus lastensuojelun ja perhesosiaalityön 

monialaisen kehittämisen kansallisessa ohjausryhmässä / THL) 

- Järjestetään yhteistoiminta-alueen lastensuojelun systeeminen täydennyskoulutus/kehittämispäivä 

10.2.2022 yhdessä Lumo-hankkeen kanssa (Etelä-Savon järjestämisvastuu). Järjestetään hankkeen 

toimesta tarpeen mukaista täydennyskoulutusta sekä konsultoivien ja perheterapeuttien 

aamukahvit. 

- Systeemisen lastensuojelun maakunnallinen kehittäjäryhmä Syke jatkaa toimintaa 

- Hyödynnetään systeemisen työskentelyn periaatteita monialaisen ja monitoimijaisen 

lastensuojelun kehittämisessä (Lumo-hanke) 

- Selkeytetään systeemisen työskentelyn toimintamallia perhekeskustoiminnassa 

 

Koordinointivastuu 

Etelä-Savon systeemistä työtä koordinoi maakunnallinen Syke-työryhmä, jonka tehtävänä on linjata ja 

kehittää systeemisen työskentelyn toimintaa, edistää kouluttamista ja juurruttamista. Työryhmän jäseninä 

ovat lastensuojelun ja lapsiperhepalvelujen esihenkilöt Essotesta, Sosterista ja Pieksämäeltä, kouluttajat 

sekä Lumon kehittäjäsosiaalityöntekijä Marika Huupponen, joka toimii sihteerinä. Työryhmän 

puheenjohtajana toimii Essoten palvelupäällikkö Johanna Will-Orava.  

 

11. Osallisuus 
Nykytila 

Osallisuuden vahvistaminen on ollut jokaisen kehittäjäryhmän vastuulla ja tehtävänä, kuten myös kunta- ja 

maakuntatasoisessa perhekeskustoiminnassa. Osassa verkostoja on kehittäjävanhempia, osaan heitä ei ole 

saatu mukaan. Nuorten osallisuus Etelä-Savossa on vahvistunut ”E=mc2 - Nuorten osallisuudesta energiaa 

Etelä-Savoon” -hankkeen kautta, jota koordinoi Terhi Venäläinen. Vuonna 2019 on Etelä-Savon 

maakunnallinen nuorisovaltuusto Esa-Manu aloittanut toimintansa. Esa-Manussa on 21 jäsentä. Vuoden 

2022 alussa Esa-Manun toiminta siirtyy hyvinvointialueelle.  Nuorten osallisuus hankkeen kautta julkaistaan 

kevään 2022 aikana Etelä-Savon nuorten vaikuttamisen käsikirja. 

Mikkelin Perhetalo valmistui ja toiminnot käynnistyivät 2019. Osana Perhetalon valmistumista ja 

palveluiden muotoutumista oli perheiden kuuleminen. Keväällä ja kesällä perheille järjestettiin 

infotilaisuuksia sekä tutustumiskierroksia. Tutustumiskierroksilla osallistujilta kerättiin palautetta 

Perhetalosta. Lisäksi toimintojen käynnistyttyä perheillä on ollut mahdollista vastata kyselyyn, jolla 

kartoitetaan Perhetalon palveluiden sujuvuutta ja toimivuutta. Tämän kyselyn tulokset valmistuivat 

joulukuussa 2019.  
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Mitä kuuluu vauva-arkeen -pilotti toteutettiin 2020 Perheneuvoverkoston ja varhaisen tuen 

kehittäjäryhmän kanssa yhteistyössä Essoten Perhetalon synnytysyksikön kanssa. Pilotin suunnitteluun 

saatiin mukaan kaksi vanhempaa. He ovat olleet mukana kommentoimassa pilottia perheiden 

näkökulmasta. Kohtaamispaikkatoiminnassa osassa kunnissa on ollut kehittäjävanhempia ja/tai perheiden 

kuulemistilaisuuksia.  

Kansallisen Perheet keskiöön -hankkeen koordinoimana on syksyisin osallisuusviikko. Osallisuusviikolla 

erityisesti kohtaamispaikoissa keskitytään osallisuuteen ja käytössä on kansallinen kysely lapsille ja 

vanhemmille sekä tarkemmin kohtaamispaikkatyöhön liittyen. Syksyllä 2021 vain Mäntyharjulta tuli 

riittävästi vastauksia osallisuusviikon kyselyihin.  

Osana perhekeskustoiminnan seuranta- ja arviointipakettia on perheiden kysely. Tämä laaja perheiden 

kysely toteutetaan joka vuosi.  Vuonna 2022 kyselyn ajankohta on helmikuu.  

Facebookissa on perhekeskuskoordinaattorin ylläpitämä Lapsiperheiden hyvää arkea Etelä-Savossa -ryhmä, 

joka kokoaa yhteen eteläsavolaisia vanhempia. Tavoitteena on lisätä lapsiperheiden hyvää arkea 

keskustelun, tuen ja kehittämisideoiden kautta. Ryhmän avulla vahvistetaan lapsiperheiden osallisuutta.  

Ryhmässä on tällä hetkellä 76 jäsentä. Ryhmää ei ole laajemmin mainostettu esim. LAPEn Facebook -

sivuilla, koska perhekeskustoiminnan järjestäytyminen 2020 on ollut epäselvää. Tämä ryhmä ei ole ollut 

aktiivisessa käytössä 2020-2021.  

Jatkossa osallisuutta voi jäsentää THL:n ohjeistuksen mukaisesti: 

- Osallisuus osana lasten, nuorten ja perheiden arkea (osana päivähoito- tai koulupäivää, vapaa-

ajalla, tapahtumissa) 

- Tieto-osallisuus - esim. lapsille, nuorille ja perheille tehdyt kyselyt, tiedon kokoaminen/infograafien 

teko yhdessä 

- Toimintaosallisuus - mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa, esim. toimintojen käynnistäminen 

perheiden toiveiden pohjalta, omaehtoinen toiminta 

- Palveluosallisuus - yhdenvertaisuus ja mahdollisuus vaikuttaa palveluihin, esim. palveluiden 

kehittäminen yhdessä, kehittäjäasiakkaat 

- Päätösosallisuus - mahdollisuus osallistua palveluun liittyvään päätöksentekoon ja toimia 

palveluissa vertaistuen periaatteella, esim. lapsivaikutusten arviointi. 

- Osallisuuden mahdollistaminen - kulukorvaukset, kulkeminen, järjestämisaika, tarjoilut, 

lastenhoito, työskentelytavat, sijainti, sähköiset mahdollisuudet 

Tavoitteet 

- kuullaan lasten, nuorten ja perheiden toiveita ja hyödynnetään palautetta toiminnassa 

- mietitään keinoja miten perheitä saadaan mahdollisimman paljon mukaan 

- tarjotaan tilaisuuksia tai paikkoja lasten, nuorten ja perheiden yhdessäololle ja ryhmille 

- osallisuusteema tulee näkyä kaikkien kehittäjäryhmän sisällöissä, erityisesti varhaisen tuen 

kehittäjäryhmässä 

- laajempi ja monipuolisempi osallisuusviikko syksyllä 2022 

Koordinointivastuu 2022 

Perhekeskuskoordinaattori suunnittelee ja toteuttavaa yhdessä verkostotoimijoiden kanssa osallisuutta 

lisääviä toimintamuotoja omalla alueellaan. Osallisuusteeman näkyminen ja vahvistuminen on kaikkien 

yhteinen tehtävä. 

https://www.lskl.fi/hankkeet/perheetkeskioon/osallisuus-perhekeskuksissa/
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-635-0
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Viestintä 
Viestintä on keskeisessä roolissa perhekeskustoiminnassa, jota lapsilla, nuorilla ja perheillä sekä toimijoilla 

ja päättävillä on ajantasaiset tiedot ja yhteystiedot. Perhekeskustoimijat tekevät tiedotuksellista ja 

suunnitelmallista yhteistyötä. Tärkeää on, että tieto perhekeskustoiminnasta saavuttaa niin lapset, nuoret 

ja perheet kuin toimijat. Perhekeskustoiminnasta tiedon jakaminen ja lisääminen on kaikkien yhteinen 

tehtävä.  

Etelä-Savon perhekeskustoiminnan yhteistyön viestinnän välineet ovat 

- lapeetelasavo.com nettisivut ja Facebook-sivut, joita ylläpidetään osana maakunnallista 

koordinointia 

o jatkossa mietittävä yhteys sähköiseen perhekeskukseen omaperhe.fi sekä 

hyvinvointialueelle siirtymiseen 

- yhteiset tiedotus ja materiaalit perhekeskustoiminnan eri osa-alueista 

- muut mahdolliset viestinnän muodot 

- kaksi kertaa vuodessa julkaistava perhekeskustoiminnan tiedote 

o perhekeskuskoordinaattori vastaa tiedotteesta, verkostot tuottavat sisältöä 

Tavoitteet 2022 

- yllämainittujen netti- ja Facebook-sivujen linkitys sähköiseen perhekeskukseen 

- netti- ja Facebook -sivujen kehittäminen ja mainostaminen 

o blogikirjoituksia enemmän eri aihealueista 

o nimen vaihto Lapesta Etelä-Savon perhekeskustoiminnaksi? 

- tietoisuuden lisääminen Etelä-Savon perhekeskustoiminnasta 

o sekä toimijoille että perheille 

- yhtenäinen tiedotus- ja viestintämateriaali hyvinvointialueelle siirryttäessä 

o logo, ”brändäys”, tiedote- ja somepohjat yms 

o yhteistyö Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen ja hyvinvointialuevalmistelun kanssa 

Seuranta ja arviointi 
Osana LAPE muutosohjelmaa ja Etelä-Savon maakunnallista perhekeskustoimintaa on koottu seuranta- ja 

arviointipaketti, jonka avulla seurataan yhteisten tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. Seuranta- ja 

arviointipaketti on koottu perhekeskustoimijoiden maakunnallisissa kehittäjäverkostoissa, LAPE akatemian 

työskentelyssä sekä johtoryhmässä. Niiden sisällöstä ja käyttämisestä sovitaan Etelä-Savon 

maakunnallisessa lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmässä. Seuranta- ja arvioinnin tiedonkeruu 

toteutetaan vuosittain alkuvuodesta ja tämän jälkeen raportointi, jotta sen tietoja voidaan hyödyntää 

seuraavan vuoden toiminnan ja talouden suunnittelussa.  

Muutosohjelman monitoimijaisessa yhteistyössä on koottu perhekeskustoiminnan ja Etelä-Savon lasten ja 

nuorten hyvinvointisuunnitelman seuranta- ja arviointipaketti vuoden 2019 aikana, joka sisältää kolme 

osiota  

- 1) Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi-indikaattorit  

- 2) Perheiden arviointikysely perhekeskustoiminnasta  

- 3) Kuntakohtainen lasten, nuorten ja perheiden monitoimijaisen työryhmän arviointikysely. 

Hyvinvointia kuvaavat indikaattoritiedot kerätään kouluterveyskyselystä, Finlapset kyselytutkimuksesta, 

Sotkanet-palvelusta ja SOTE arvioinnin tietoikkunasta, Opetushallituksen vipunen tietokannasta. Perheiden 

ja toimijoiden kyselyt toteuteraan Webropolin kautta.  
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Syksyllä 2019 toteutettiin toimijoiden kysely monitoimijaisesti lähtötilanteen selvittämiseksi. Edellinen 

maakunnan laajuinen seuranta ja arviointi toteutettiin 2020. Kyselyt toteutettiin loppuvuodesta 2020 ja 

perhekeskustoiminnan arviointi ja SOTE lähtötilanneselvitys valmistui alkuvuodesta 2021. Koonti 2020 

tuloksista löytyy LAPE:n nettisivuilta.  

Seuraava seuranta- ja arviointipaketti toteutetaan alkuvuodesta 2022 ja tulokset ovat saatavilla huhtikuun 

2022 loppuun mennessä.  

Maakunnallisen seuranta- ja arviointipaketin lisäksi perhekeskustoiminnasta kerätään muutakin tietoa ja 

palautetta. Perheneuvon yhteydenotoista on koottu anonyymi seurantaraportti (webropol). Lapset 

puheeksi menetelmään on järjestelty eri toimijoiden asiakastietojärjestelmiin seurantamerkinnät.  

Kohtaamispaikkatoiminnan tilastointiin ja kävijämääriin on luoto maakunnallinen seurantapohja. 

Kohtaamispaikkatoimintaan liittyen syksyisin Perheet keskiöön -hankkeen kautta Osallisuusviikon kysely 

kohtaamispaikkojen kävijöille sekä vertaisarviointikoulutus kohtaamispaikkojen kehittämistyön tueksi.  

Tavoitteet 2022 

- toteutetaan hyvinvointisuunnitelman/perhekeskustoiminnan vuosittainen seuranta. Kyselyt 

toteutetaan tammi-helmikuussa, indikaattoripaketti ja raportointi huhtikuun loppuun mennessä. 

- suunnitellaan kohtaamispaikkojen vertaisarvioinnin toteutus  

- kyselyissä esiin nousevien huolien, tarpeiden ja toiveiden huomioiminen perhekeskustoiminnassa 

Koordinointivastuu 

Kyselyiden päivittäminen toteutetaan perhekeskuskoordinaattorin johdolla yhdessä pienemmän työryhmän 

kanssa. Johtoryhmä käsittelee kyselyt ennen niiden julkaisua. Kyselyiden jakelu ja levittäminen 

perhekeskuskoordinaattorin verkostojen kautta laajasti. Seuranta- ja arviointipaketin tulosten yhteenveto 

ostopalveluna. 

 

Riskit ja ratkaisut 
Riskit (kuvaus) Todennäköisyys Seuraukset Ratkaisut 

Henkilöstovaihdokset Suuri Tietokatkokset, 
henkilösidonnaisuus 

Riittävän hyvä perehdytys, 
selkeät materiaalit 
perhekeskustoiminnasta, 
kirjaus työnkuvaan 

Henkilöstöresurssin 
vähyys 

Kohtalainen Toimintakatkokset, 
tietokatkokset, 
perhekeskustoiminnan 
”hiipuminen”, ei nähdä 
tärkeänä 

Kirjaus työnkuvaan, 
riittävästi aikaa 
perhekeskustyöhön 

Tiedon puute 
perhekeskustoiminnasta 

Kohtalainen Tietokatkokset, 
perhekeskustoiminnan 
”hiipuminen”, ei nähdä 
tärkeänä 

Selkeä ja jatkuva 
tiedottaminen, 
perhekeskuspäivät, 
osallisuuden lisääminen 

Perhekeskustoiminnan 
näkymättömyys 
hyvinvointialueella 2023 

Kohtalainen Pitkään yhdessä tehty 
työ katoaa ja hajaantuu 

Hyvinvointialuevalmistelussa 
mukana olo, riittävä 
tiedonkulku molemmin 
puolin, hyvien käytänteiden 
jatkuminen 

https://lapeetelasavo.files.wordpress.com/2021/03/perhekeskustoiminta_arviointikysely_2020.pdf
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Liitteet 
Liite 1: Kohtaamispaikan koordinointi - esimerkki toimintamallista 

Liite 2: Perheneuvon koordinointi - esimerkki toimintamallista 

Liite 3: Eroauttamisen rakenne 

Liite 4:  Eroauttamisen vuosikello 2022 
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