
Perhekeskustoimintamallin 

mallinnustyöryhmä
17.8.2017 klo 9-11 

Tipotien sosiaali- ja terveysasema, Amuri-kabinetti
Pirkanmaan perheiden palveluiden uudistaminen - Pippuri

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Maria Antikainen17.8.20171



Päivän ohjelma

1. Esittäytymiskierros

2. Ryhmän puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Pari sanaa Lapesta, Pippurista ja perhekeskuksesta

4. Työryhmän tavoitteet

5. Perhekeskustoimintaa ohjaavat arvot ja periaatteet

6. Työskentelysuunnitelma ja syksyn aikataulut
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Lähtötilanne…
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Lapsi- ja perhepalveluiden

muutosohjelma (LAPE)
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Mitä tavoitellaan?

• Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lisääntyminen

• Palveluihin oikea-aikainen pääsy

• Yhteistyöstä yhteiseen työhön
• Palveluiden yhteensovittaminen

• Maakunnat, kunta, järjestöt, seurakunnat

• Yhtenäinen palvelutarjonta asuinpaikkakunnasta riippumatta

• Erityispalveluiden tarpeen ennaltaehkäisy
• Kustannussäästöt

• Vaikuttavammat, kustannustehokkaammat palvelut
• Tiedolla johtaminen

• Ammattilaisten osaamisen edistäminen

• Asiakkaiden osallisuuden lisääntyminen

• Asiakastietojen yhdistäminen

28.8.2017 Hanna Harju-Virtanen6

Muutoksen 

tavoitteena ovat 

nykyistä lapsi- ja 

perhelähtöisemmät, 

oikea-aikaisemmat, 

tasalaatuisemmat, 

vaikuttavammat, 

kustannustehok-

kaammat ja 

paremmin yhteen 

sovitetut palvelut. 
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• Alueellisesti laajana: mukana kaikki maakunnan kunnat 

• Monitoimijaisesti: kunnat, järjestöt, seurakunnat, yksityiset toimijat

• Hallinnonalojen rajat ylittäen

• Lapset, nuoret ja heidän vanhempansa mukana kehittämistyössä

Hankehenkilöstö

• Kehittämispäällikkö Hanna Harju-Virtanen

• Muutosagentti Titta Pelttari

• 10 projektikoordinaattoria ja projektisihteeri

Hanketoimijoina Pirkanmaan kuntien lisäksi MLL (Hämeen piiri ja Tampereen osasto), Setlementti 
Tampere, Pikassos, PSHP, Tampereen yliopisto ja TAMK.

Kehittäjäkumppaneina mukana ovat Pelastakaa Lapset, Tampereen kaupunkilähetys, Seurakunnat, 
SPR Nuorten turvatalo Tampere, Kansalaistalo Mansikkapaikka, Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry, 
Kölvin monikulttuurinen nuorisotyö ry, Miessakit ry, Parasta lapsille ry, Suomen mielenterveysseura ja 
Kolmostien terveys. 

8

Hankkeen toteutuminen Pirkanmaalla 2017-2018
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Pirkanmaan LAPE Pippuri kehittämiskohteet
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SOTE- ja maakuntauudistus

• Lape-muutosohjelma ja Pippuri-hanke linkittyvät tiiviisti sote- ja 

maakuntauudistukseen

• Sote- ja maakuntauudistus siirtyy vuoteen 2020, mutta vielä ei ole tietoa 

siitä, vaikuttaako aikataulumuutos Lapen aikatauluun

• Lisätietoa Pirkanmaan liiton sivuilta:

• http://www.pirkanmaa.fi/pirkanmaa2019/

17.8.201710 Maria Antikainen
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Perhekeskustoimintamalli
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Lasten ja perheiden 

matalan kynnyksen lähipalveluiden

verkostomainen kokonaisuus,

jonka avulla voidaan tarjota 

kokonaisvaltaista apua

asiakkaiden arkiympäristöihin

ilman ohjaamista palvelusta toiseen.



Perhekeskuksen toimijaverkosto 

Lapsi ja 

perhe

Lapsiperheiden 
sosiaalipalvelut
mm. perhetyö, kotipalvelu
lapsiperheiden sosiaalityö, 
kasvatus- ja perheneuvonta

Lapsiperheiden 
terveyspalvelut

mm. äitiys- ja 
lastenneuvolat,

lääkäri- ja psykologipalvelut, 
fysio- ja puheterapia

Järjestöjen ja 
seurakuntien 
toiminta ja palvelut

Varhaiskasvatus, 
opetus, nuorisopalvelut, 
muu kunnan 
terveyttä ja hyvinvointia 
edistävä toiminta 

Erityispalvelujen tuki, konsultaatiot 
ja jalkautuvat palvelut

28.8.201712
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Perhekeskustoimintamallin palvelukokonaisuudet
• Universaalit, ”kynnyksettömät” palvelut

• Kuntien palvelut: varhaiskasvatus (ml. avoin varhaiskasvatus), esi- ja perusopetus, nuorisotyö, 
kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

• Maakunnan palvelut: äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, kouluterveydenhuolto, palveluohjaus, 
kohtaamispaikat

• Järjestöjen ja seurakuntien palvelut, erityisesti avoin varhaiskasvatus ja vertaistuki

• Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palveluiden kokonaisuus
• Kotipalvelu, perhetyö, kasvatus- ja perheneuvonta, parisuhde- ja eropalvelut, 

vertaisryhmätoiminta, nepsy-työ 

• Lapsen ja perheen mielenterveystyön ja psykososiaalisen tuen palveluiden kokonaisuus
• Lapsiperheiden sosiaalityön palvelut (sis. lapsiperheiden aikuisten sosiaalipalvelut), kotipalvelu, 

perhetyö, kasvatus- ja perheneuvonta, nuorten mielenterveystyöryhmät, tukiperhe- ja 
tukihenkilöpalvelu, vertaisryhmätoiminta, nuorisoasematoiminta

• Koulupsykologit ja koulukuraattorit sekä muut opiskelija- ja oppilashuollon toimijat

• Lasten ja nuorten somaattisten terveyspalveluiden kokonaisuus
• neuvolapalvelut (sis. äitiys-, lastenneuvola ml. erityinen kotikäyntityö, 

ehkäisyneuvonta/perhesuunnittelu, myös nuorten oma yksikkö/palvelupolku (osa 
ehkäisypalveluista toteutetaan opiskeluterveydenhuollossa), neuvolapsykologit, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon palvelut, ravitsemus-, fysio-, puhe- ja toimintaterapia, 
ehkäisyneuvonta/perhesuunnittelu, terveydenhuollon kotipalvelu, lääkinnällinen kuntoutus 
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Perhekeskustoimintaa säätelevää lainsäädäntöä

• Perustuslaki 731/1999

• Sosiaalihuoltolaki 1301/2014

• Terveydenhuoltolaki 1326/2010

• Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun 
terveydenhuollosta 338/2011

• Varhaiskasvatuslaki 36/1973

• Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 1287/2013

• Lastensuojelulaki 417/2007

• Nuorisolaki 1285/2016

• Lisäksi Suomi ratifioinut kansainvälisiä sopimuksia, mm. Lapsen oikeuksien 
sopimus, Euroopan ihmisoikeussopimus, Istanbulin sopimus

17.8.201714 Maria Antikainen



Pirkanmaan perhekeskustoimintamallin 
kehittämistoimenpiteet 1(2)

• Mallinnetaan perhekeskustoimintamalli (lähipalvelujen kokonaisuus): 
palvelukokonaisuus, ydintehtävät, sisältö, toimintaperiaatteet ja arvot

• Määritellään palvelupolut ja toimijoiden roolit

• Matalan kynnyksen palvelut sekä niiden yhteys erityis- ja vaativan tason 
palveluihin

• Kunnat, maakunta, järjestöt, seurakunnat, yksityiset toimijat

• Laaditaan kohtaamispaikan toimintaperiaatteet 

• Kartoitetaan ja kehitetään vertaistuen muotoja asiakastarpeiden mukaisesti

• Otetaan kuntalaiset ja työntekijät mukaan kehittämistyöhön (osallisuus)

• Kehitetään sähköisiä palveluita, koostetaan yhteiset nettisivustot, ”sähköinen 
perhekeskus”

• Kehitetään palvelukokonaisuuksia

• Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki (ml. työkalupakki)

• Eropalvelut

• Maahanmuuttajapalvelut

• Ehkäisevä väkivaltatyö
17.8.201715 Maria Antikainen



Pirkanmaan perhekeskustoimintamallin 
kehittämistoimenpiteet 2(2)

• Kehitetään koulua ja varhaiskasvatusta osana perhekeskustoimintamallia

• Luodaan monitoimijaisen arvioinnin toimintamalli

• Kehitetään matalan kynnyksen palveluiden ja erityispalveluiden vertikaalista 
integraatiota

• Luodaan rakenteita lasten ja nuorten palveluiden sekä aikuisten palveluiden 
(päihde- ja mielenterveyspalvelut, aikuissosiaalityö, työllisyyspalvelut jne.) 
yhdyspinnoille

• Huomioidaan erityisryhmät kaikessa kehittämistyössä (maahanmuuttajat, 
vammaiset jne.)

• Tunnistetaan koulutustarpeita ja järjestetään koulutuksia

• Varmistetaan perhekeskuksen toimintaedellytykset: johtaminen, organisoiminen, 
yhteensovittaminen

• Luodaan rakenteet ohjausta, seurantaa, arviointia ja kehittämistyötä varten

17.8.201716 Maria Antikainen



Perhekeskustoimintamallin kehittämiskokonaisuudet
Kehittämiskokonaisuus Vastuuhenkilö Työryhmä

Perhekeskustoimintamallin mallintaminen Maria Antikainen Mallinnusalatyöryhmä

Asiakasprosessit Kaikki koordinaattorit

Kohtaamispaikka Päivi Viitanen-Marchegiano Kohtaamispaikka-alatyöryhmä

Vertaistuki Päivi Viitanen-Marchegiano Kohtaamispaikka-alatyöryhmä

Kuntalaisten osallisuus Kaikki koordinaattorit

Sähköisten palveluiden kehittäminen Jaana Koivisto Digitaalisten palveluiden alatyöryhmä

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki sekä 

työkalupakki
Tia Kemppainen ja Jaana Koivisto

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen 

kehittämistyöryhmä

Eropalvelut Marja Olli Eropalveluiden kehittämistyöryhmä

Maahanmuuttajien palvelut Suvi Nieminen
Maahanmuuttajapalveluiden

kehittämistyöryhmä

Ehkäisevä väkivaltatyö Päivi Viitanen-Marchegiano
Ehkäisevän väkivaltatyön 

alatyöryhmä

Koulu ja varhaiskasvatus Susanna Raivio ja Maria Antikainen
Koulun ja varhaiskasvatuksen 

kehittämistyöryhmät

Monitoimijainen arviointi
Maria Antikainen, Nanna Miettunen ja 

Sari Miettinen

Monitoimijaisen arvioinnin

alatyöryhmä

Integraatio erityispalveluihin
Nanna Miettunen, Sari Miettinen ja 

Maria Antikainen

Nepsy-palveluiden kehittäminen Nanna Miettunen ja Maria Antikainen Nepsy-alatyöryhmä

Yhdyspinnat aikuisten palveluihin Kaikki koordinaattorit

Perhekeskuksen toimintaedellytykset ym. Kaikki koordinaattorit17 17.8.2017 Maria Antikainen



Missä mennään tällä hetkellä?

• Pilottien suunnittelu- ja käynnistysvaihe

• Toimintamallia työstetään kehittämistyöryhmissä ja niiden alaryhmissä

• Kartoitetaan hyviä käytäntöjä Pirkanmaalla ja muissa maakunnissa, esim.:

• Sastamalan perhepalveluverkosto

• Vuosaaren moniammatillinen arviointimalli

• Itäkadun perhekeskus, Helsinki

• Team Ahma, Espoo

• Aurinkokivi, Vantaa

• SOS-lapsikylän ja Varkauden yhteistyökäytännöt

• Essoten avainhenkilömalli

• Jne.

17.8.201718 Maria Antikainen



Ajatuksia piloteista (tilanne 16.8.2017)

• Akaa
• monitoimijainen arviointi, palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen

• Nokia
• nepsy-palvelupolut

• uuden kohtaamispaikan kehittäminen ostoskeskuksen yhteyteen

• Orivesi
• monitoimijainen yhteistyö, Keinu-tiimin kehittäminen/uuden mallin luominen

• Sastamala
• uuden kohtaamispaikan kehittäminen

• Tampere/kulttuuripalvelut
• kulttuuripalvelut osana perhekeskustoimintamallia, esim. kulttuurilähete

• Valkeakoski
• kohtaamispaikan kehittäminen avoimen päiväkodin yhteyteen

• MLL Tampere
• perhekeskustoimintamalli kokonaisuutena

• Harjun seurakunta, Tampere
• kohtaamispaikat: Kulmakahvilat, Yhteisökahvila

17.8.201719 Maria Antikainen



Mallinnusalatyöryhmä
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Alatyöryhmän tavoitteet

• Mallinnetaan verkostomainen kokonaisuus

• Lähipalvelujen kokonaisuudet

• Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palveluiden kokonaisuus

• Lapsen ja perheen mielenterveystyön ja psykososiaalisen tuen palveluiden 

kokonaisuus

• Lasten ja nuorten somaattisten terveyspalveluiden kokonaisuus

• Ydintehtävät ja -toimijat

• Sisältö

• Toimintaperiaatteet ja arvot

• Palvelupolut ja toimijoiden roolit (horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio!)

17.8.201721 Maria Antikainen



Työryhmän jäsenet (täydentyy vielä nuorisotyön edustajalla)

Maria Antikainen projektikoordinaattori Pippuri-hanke/Valkeakosken kaupunki

Katri Alamettälä perheneuvoja Kolmostien terveys Oy, Parkanon kaupunki

Ulla-Mari Hutko kasvatuksen toimialajohtaja Sääksmäen seurakunta, Valkeakoski

Anja Jalonen-Männikkö osastonhoitaja, äitiys- ja lastenneuvola Tampereen kaupunki

Anne Kytölä ylihoitaja/hyvinvointikoordinaattori Pirkkalan kunta

Marianna Lehtinen johtava koodinaattori/kulttuuri ja vapaa-aika Tampereen kaupunki

Ritva Leijala palvelupäällikkö Mäntänvuoren terveys Oy, Mänttä-Vilppula

Mirva Levä varhaiskasvatuksen erityisopettaja Nokian kaupunki

Maija Mäkinen hyvinvointikoordinaattori Kangasalan kunta

Mia Niemi sosiaalityöntekijä/perhepalvelut Tampereen kaupunki

Elina Ojanen terveyskeskuslääkäri Tampereen kaupunki

Laura Parviainen kokemusasiantuntija Tampere

Kaija Reiman-Salminen toiminnanjohtaja MLL Tampereen osasto

Tanja Salmisto ohjaava erityisopettaja Valkeakosken kaupunki

Juha Santala lehtori TAMK

Satu Sukanen sosiaaliohjaaja/vammaispalvelut Tampereen kaupunki

Ari Tiensuu toiminnanjohtaja/kriisikeskusjohtaja Sastamalan seudun mielenterveysseura
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Perhekeskustoimintamallin

arvot ja toimintaperiaatteet
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Perhekeskustoimintaa ohjaavat periaatteet

1. Lapsen etu ja lapsen oikeudet

2. Lapsi- ja perhelähtöisyys

3. Lasten, nuorten, perheiden ja työntekijöiden osallisuus sekä vastavuoroinen 
kohtaaminen

4. Perheen voimavarojen vahvistuminen ja perheiden monimuotoisuuden 
huomioiminen

5. Vertaistuki ja yhteisöllisyys

6. Helppo pääsy palveluihin 

7. Nopea palvelutarpeen arviointi ja avun saanti, palvelujen jatkuvuus, sujuvat 
palvelupolut

8. Osaamisen jatkuva vahvistuminen ja vaikuttavien menetelmien käyttö

9. Kustannustietoisuus

10. Jne.?
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Pienryhmätyöskentely

• Mitä periaatteet tarkoittavat konkreettisesti? 

• Miten varmistetaan yhteisten periaatteiden toteutuminen käytännön työssä? 
Mitä niiden toteutuminen edellyttää asiakkaalta, työntekijältä, organisaatiolta, 
johdolta, lainsäädännöltä, tietojärjestelmiltä jne.?

• Mihin muihin arvoihin tai periaatteisiin perhekeskustoimintamallin toimijoiden 
pitäisi sitoutua?

• 3 ryhmää:
• Periaatteet 1-3

• Periaatteet 4-6

• Periaatteet 7-9

• Kirjalliset vastaukset paperilla tai sähköpostilla maria.antikainen@valkeakoski.fi
 Maria tekee yhteenvedon 
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Miten tästä eteenpäin?
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Työryhmän tapaamiset 2017

• Torstai 17.8. klo 9-11 Tipotie, Amuri-kabinetti

• Perhekeskusmallin arvot ja toimintaperiaatteet

• Keskiviikko 20.9. klo 13-15.30 MLL:n Laivapuiston perhetalo 
(Tiiliruukinkatu 1, Tampere)

• Essoten avainhenkilömallin esittely ja sen työstäminen 
perhekeskustoimintamalliin

• Maanantai 23.10. klo 13-15.30 Valkeakosken seurakuntatalo

• Hyvien käytäntöjen jakamista

• Perjantai 24.11. klo 9-11.30 Tampereen kaupungin kulttuuripalveluiden 
toimisto (Puutarhakatu 11, Tampere)

• Torstai 14.12. klo 8.30-11.00 Tipotie, Pispala-kabinetti (omakustanteinen 
aamiainen)
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Toiveita ja suunnitelmia

• Tapaamisia välillä myös Tampereen ulkopuolella

• Tavoitteet konkretisoidaan yhdessä

• Työskentelytavat

• pienryhmätyöskentely

• keskustelua tapaamisissa ja sähköpostitse

• vierailijoita kutsutaan tarvittaessa (esim. Sastamalan perhepalveluverkosto)

• kotitehtäviä
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Projektikoordinaattori

Maria Antikainen

Puh. 040 335 7688

maria.antikainen@valkeakoski.fi

Yhteystiedot

Pirkanmaan perheiden palveluiden uudistaminen - PIPPURI

Maria Antikainen

mailto:maria.antikainen@valkeakoski.fi
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Kiitos!
#lapemuutos

stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut


