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Tervetuloa!

1. Kuulumiset: 

• THL:n kohtaamispaikkatoiminnan 

työpajasta 26.1. 

• Valtakunnallisilta LAPE-päiviltä 5.-6.2.

• Pirkanmaan perhekeskuksen 

kohtaamispaikkatoiminnan 

kehittämisen iltapäivästä Tampereella 8.2.

2. Vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen, 

koordinaattori Tia Kemppainen

3. THL:n kotitehtävä:

• Mitkä ovat kriteerit perhekeskuksen 

kohtaamispaikalle?

• Luetelkaa kaikki ne tekijät, edellytykset ja 

toiminnot, jotka yhteen sovittavat 

kohtaamispaikan osaksi perhekeskusta.

4. Muut asiat

Tervetuloa!
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Perhekeskuksen kohtaamispaikka

8.2.2018 

Marjatta Kekkonen

Erityisasiantuntija

Lapset, nuoret ja perheet yksikkö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
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Perhekeskuksen 

kohtaamis-

paikkatoiminnan 

taustaa

Taustaa

- Perhekeskuksella on tarkoitettu kunnissa monenlaisia 
palvelukokonaisuuksia 

- Perhekeskukset Suomessa -tutkimus (2012) : neljä erilaista 
perhekeskusta: 

- Hyvinvointineuvola –tyyppinen perhekeskus 

- Avoimen varhaiskasvatuksen ympärille rakentunut perhekeskus

- Monialainen perhekeskus, jossa sosiaali-, terveys- ja 
varhaiskasvatuspalvelujen ohella myös järjestöt ovat mukana

- Perhetukikeskus, joka koostui erityispalveluista

- Perhetukikeskus, joka koostui erityispalveluista

 selvityksen mukaan MONIALAINEN PERHEKESKUS vastaa parhaiten 
perheiden avun, tuen ja osallisuuden tarpeisiin. 

 perhekeskukseksi nimetty myös toimintayksiköitä, jotka nykyisessä 
perhekeskuksessa ovat kohtaamispaikkoja:

- Avoin päiväkoti (esim. Hyvinkää)

- Perheentalot (järjestöjen tuottamia; esim. Imatra, Joensuu)

- Perhekahvilat (mm. MLL)

14.9.2017
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Perhekeskuksen 

kohtaamispaikka

(Perhekeskus-

suunnitelma 2016) 

20.2.2018

• Tavoitteena on, että perhekeskuksesta kehittyy lasten ja perheiden 

näkökulmasta tarkoituksenmukainen ja toimiva lähipalvelujen kokonai-

suus, joka sisältää kohtaamispaikan. 

• Kohtaamispaikan tavoitteena on 

• vahvistaa perheiden voimavaroja ja yhteisöllisyyttä

• tarjota vertaistukea

• tarjota varhaista tukea sekä

• vähentää perheiden ja vanhempien yksinäisyyttä. 

• Kohtaamispaikan toiminnassa huomioidaan monikulttuuristen ja 

maahanmuuttajaperheiden tarpeet. 

• Perheet osallistuvat toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja 

arviointiin. 

• Järjestöt organisoivat arjen tukea, vertais- ja vapaaehtoistoimintaa 

sekä tuovat erityisasiantuntemuksensa perhekeskuksen 

toimijaverkoston käyttöön. Kuvaus vapaaehtoistoimijoiden roolista ja 

tehtävistä. 

Esityksen nimi / Tekijä

5
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Perhekeskuksen palveluverkosto

Lähde: Tilastokeskus
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Kohtaamispaikan 

kehittämisaskeleet:

Lasten ja perheiden 

hyvinvoinnin 

edistäminen 

Näkökulmia

• Lasten näkökulma

• Aikuisten, vanhempien näkökulma

• Työntekijöiden toimintatapojen 

näkökulma

• Toiminnan saatavuuden näkökulma

• Varhaisen tuen näkökulma

• Perhekeskuksen tehtävien 

näkökulma



8.2.2018
Ryhmätyö
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Perhekes-
kuksen tehtävät

=> Miten 
tehtävät  
toteutuvat 
kohtaamis-
paikassa?
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1. Lapsen ja perheen terveyden

ja hyvinvoinnin edistäminen ja seuraaminen

2. Vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen 3. Lasten ja perheiden moninaisuuden ja 

monikulttuurisuuden huomioiminen
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4. Lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen 5. Sovinnollisen eron ja 

vanhemmuuden jatkumisen auttaminen

6. Varhaisen tuen, 

hoidon ja kuntoutuksen tarjoaminen
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7. Yhteisöllisen kohtaamispaikan tarjoaminen, 

vertaistuen mahdollistaja



Lastensuojelun Keskusli i t to

Armfelt intie 1, 00150 Helsinki

Puh. (09) 329 6011

toimisto@lskl.f i  | www.lskl.f i

Mikä tekee perhekeskuksen 
kohtaamispaikasta saavutettavan ja 

osallisuuteen mahdollistavan?
Ohjelmapäällikkö Ulla Lindqvist
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Lapsi - 9kk

YLÄKOULU

TOIVEIKAS

TULEVAISUUS  

OPISKELUPAIKKA/

TYÖPAIKKA 

TULEVAISUUS – Lapsi hyvinvoivaksi aikuiseksi - YHDESSÄ  

PERHKESKUKSEN NEUVOLA

ALAKOULU

VARHAISKASVATUS

JÄRJESTÖJEN TOIMINTA,

TUKI JA PALVELUT

YRITYSTEN PALVELUT

SEURAKUNTIEN TOIMINTA,

TUKI JA PALVELUT

PERHEKESKUKSEN

SOSIAALIPALVELUT

YKSILÖTASON TUKI

PERHEKOHTAINEN

RYHMÄMUOTOINEN

YHTEISÖLLINEN

SÄHKÖINEN
KUNNAN/MAAKUNNAN

ERITYISPALVELUT



Miten järjestöt ja seurakunnat voivat olla 
mukana perhekeskuksissa? 

Toiminnan, tuen ja palvelujen sisältöjä 

tuottamassa

Osallisuuden varmistamisessa

Kohtaamispaikkojen tarjoamisessa

Osaamisen vahvistamisessa

Yhteiskehittämisessä



Toimintaa, tukea ja palveluita (esimerkkejä) 

Universaali Varhainen tuki Intensiivinen

Perhekohtainen • Doulat
• Isä- ja äitimentori

Yhdenvanhemman 
perheille kotipalvelua

Perhetyö

Ryhmämuotoinen • Vauva tulee kotiin -
luennot

• Lastenryhmiä

Vauva-vanhempi 
vuorovaikutusryhmiä
Vertaisryhmiä

Perhekuntoutus esim. 
päiväryhmät

Yhteisöllinen Perhekahvilat, Perhetalot
Vapaaehtoistoiminta

Perhetalot Yhteistyössä 
perhekeskusten kanssa

Sähköinen Tiedon kokoamista ja 
jakamista

Suljetut chat -ryhmät Vastaanottoja netissä
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Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan 
kehittämis- ja koordinoimishanke

Järjestöjen toimintaa, tukea ja palveluja on tarjolla 

Perhekeskuksissa

1. Järjestöt toimivat osana alueellisten perhekeskusten 

rakenteita, osallistuen toiminnan suunnitteluun, 

toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen.

2. Järjestöt kehittävät perhekeskustoimintaa valtakunnallisesti 

osallistumalla Lape työhön (2017-2018) ja Lape-kauden 

jälkeen omatoimisesti.

3. Järjestöt yhdessä tarjoavat perhekeskustoimijoille 

koulutusta, joissa hyödynnetään järjestöjen erilaista 

osaamista ja tietoa.

4. Perhekeskustoiminnan kehittäminen perustuu 

suunnitelmalliseen arviointiin.

5. Perheillä ja kaikilla perhekeskuskumppaneilla on tietoa 

järjestöjen toiminnasta, tuesta ja palveluista. 
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THL/ välitehtävä: 

Perhekeskuksen 

kohtaamispaikan kriteerit 

9.3. 2018 tapaamiseen
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Välitehtävä:
Kohtaamispaikan 
toiminnan ja 
toimintamallin 
kriteerit

Mitkä ovat hyvän kohtaamispaikan kriteerit?

• Luetelkaa kaikki ne tekijät, piirteet, ominaisuudet, 
joiden pohjalta perheet, työntekijät ja johto 
tietävät, että kohtaamispaikan toiminta on hyvää.

Mitkä ovat kriteerit perhekeskuksen 
kohtaamispaikalle?

• Luetelkaa kaikki ne tekijät, edellytykset ja 
toiminnot, jotka yhteen sovittavat 
kohtaamispaikan osaksi perhekeskusta.
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Pirkanmaan LAPE/ perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnan 
kehittämisen työryhmä 19.2.2018

Perhekeskuksen kohtaamispaikan kriteerit

Lapset:

turvallisuus (sis. huonekalut, väritykset, äänet, säännöt; 
väkivallattomuus, päihteettömyys) 

viihtyisyys

lapset mukana suunnittelussa

kohtaamispaikassa huomioitu eri-ikäisten tarpeet / 0-5v, 
alakouluikäisten lasten perheet, yläkouluikäisten ja nuorten perheet, 
nuoret; erilaiset välineet, erityylinen sisustus > eri paikka tai iso jaettava 
tila?

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Pirkanmaan LAPE/ perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnan 
kehittämisen työryhmä 19.2.2018

Perhekeskuksen kohtaamispaikan kriteerit
Perheet:

helposti saavutettava ja lähestyttävä paikka (myös ilman ongelmaa)

saavat palveluohjausta tarvitsemiinsa palveluihin ja tarvittaessa verkostotapaamisen 
paikanpäällä

saavat myös erityispalvelua tiettyinä aikoina kohtaamispaikassa esim. perheneuvonta/ 
lastenvalvoja/ sosiaalityöntekijä/ puheterapia/ kela/ vammaispalvelu/ mielenterveyspalvelut 
(aikuisten)

saavat palvelua ja apua asiaansa yhdestä paikasta

saavat vertaistukea joko avoimessa (ryhmässä) kohtaamispaikassa tai erilaisissa suljetuissa 
ryhmissä

hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa mm. kulttuuripalveluita ja 
harrastusmahdollisuuksia tai tietoa niistä > järjestöjen ja seurojen edustus jollain tavalla 
mukana kohtaamispaikan toiminnassa 

saavat palveluohjausta myös ilta-aikaan

kohtaamispaikka voi olla avoinna myös viikonloppuna / vapaaehtoiset/ järjestöt /seurakunta

saavat osallistua kohtaamispaikan toiminnan suunnitteluun ja voivat antaa jatkuvasti kehittävää 
palautetta

isovanhempien tapaamisia, etävanhemman tapaamismahdollisuus, tuettu tapaaminen, valvotut 
vaihdot

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Pirkanmaan LAPE/ perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnan 
kehittämisen työryhmä 19.2.2018

Perhekeskuksen kohtaamispaikan kriteerit
Työntekijät:

saavat tarvittaessa nopeasti tukea / konsultaatioapua asiakkaan asiaan

verkosto toimii joustavasti, jokainen verkoston jäsen kantaa vastuun sovitusti

jokainen työntekijä tietää oman työtehtävänsä ja vastuunsa / yhteys strategiaan ja 
toiminnan tavoitteisiin

työntekijät toimivat tarvittaessa myös joustavasti asiakkaan asian eteenpäin viemiseksi
(perustason osaaminen riittää monissa asioissa asiakkaan asian selvittelyssä)

resurssit ovat riittävät ja yhteistyö seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa toimii

sijaisjärjestelyt on sovittu 

tilat ovat riittävän toimivat erilaisiin toimintoihin
( rauhallinen tila, leikkitilaa, ryhmätilaa, keittiö-ja ruokailutilaa)

tietotekniikka- ja ohjelmistot toimivat ja ovat yhteensopivia

selkeät pelisäännöt ja ohjeet kaikille samat (useita toimijoita)

tiedonkulku (kaikilla tasoilla)

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Pirkanmaan LAPE/ perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnan 
kehittämisen työryhmä 19.2.2018

Perhekeskuksen kohtaamispaikan kriteerit
Johto:

asiakaspalaute toimii / hyvää ja kehittävää

tiedonkulku toimii työntekijätasolta johtotasolle

verkoston koordinointi toimii

johtotasolla yhteinen ymmärrys kohtaamispaikan tavoitteista ja tarkoituksesta

maakunta- kunta ja hallinnonrajat ylittävä verkosto toimii

kustannustehokasta, ehkäisevää toimintaa ja palvelua kuntalaisille

korjaavien palveluiden tarve vähenee vähitellen

toiminta tukee maakunnan, kunnan strategian toteutumista

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Pirkanmaan LAPE/ perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnan 
kehittämisen työryhmä 19.2.2018

Perhekeskuksen kohtaamispaikan kriteerit
Edellytykset ja toiminnot, jotka yhteen sovittavat kohtaamispaikan osaksi 
perhekeskusta:

arvot ja periaatteet ovat yhdessä sovitut ja selkeät (kirjatut!)

verkostotyö

• keitä verkostoon kuuluu

• vastuut

• tiedonkulut

• yhteyshenkilöt

maakunta, kunta ja hallinnon rajat ylittävä verkosto toimii tarvittaessa vertikaalisesti ja 
horisontaalisesti

palveluohjaus  asiakassegmentointi  palvelupolut tulee olla rakennetut ja tiedossa

tiedon etsimistä, hallussapitoa, varastointia ja jakoa

vrt. ESSOTEn Perheneuvoverkosto-malli: 
https://www.thl.fi/documents/605877/3820135/Humalam%C3%A4ki.pdf/2672b32a-
7ed4-4326-a8af-05dd7a18e4f0

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

https://www.thl.fi/documents/605877/3820135/Humalam%C3%A4ki.pdf/2672b32a-7ed4-4326-a8af-05dd7a18e4f0


Muut asiat.
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Nuorten määrän muutos 2017-2040%

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Huom. tämä kuva ei liity 

kokonaisuuteen, mutta on 

erittäin informatiivinen ja 

mielenkiintoinen

siksi tässä mukana ;O)
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Perhekeskuksen kohtaamispaikkatyöpajat

Kohtaamispaikan täydentävät THL -työpajat (maakunnalliset);           

osallistua voivat kaikki kohtaamispaikkatoimijat!

9.3. klo 10-15 Helsinki, THL

18.5. klo 10-15 Helsinki, THL

v. 2018 kevään kehittämistyöryhmän tapaamisajankohdat

• 20.3.2018, klo 14-16, Tipotie, Pispala-kabinetti

• 26.4.2018, klo 14-16, Oriveden Järjestöjen Talo

• 22.5.2018, klo 14-16, Tampereen Lasten kulttuurikeskus Rulla

• 15.6.2018, klo 8.30-11



Päivi Viitanen-Marchegiano

Puh. 040 639 7358

paivi.viitanen-

marchegiano@tampere.fi

www.lapepirkanmaa.fi

Pirkanmaan LAPE

Perhekeskustoimintamallin

projektikoordinaattori/

kohtaamispaikkatoiminnan 

kehittäminen

mailto:paivi.viitanen-marchegiano@tampere.fi
http://www.lapepirkanmaa.fi/

