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”Kohtaamispaikaksi kutsutaan kaikille kansalaisille 

avointa, mahdollisesti jollekin ihmisryhmälle suunnattua, 

tilaa, jonka pääasiallisena tarkoituksena on tarjota 

kansalaisille mahdollisuus vapaamuotoiseen 

kohtaamiseen. Kohtaamispaikkoja ylläpitävät usein 

järjestöt, kunnat ja/tai seurakunnat.

Osa kohtaamispaikoista on tarkoitettu yleisesti kaikille 

kansalaisille ja osa taas on suunnattu palvelemaan 

joidenkin erityisryhmien, esimerkiksi 

mielenterveyskuntoutujien, työttömien tai vammaisten

henkilöiden tarpeita. Ihmiset hakeutuvat 

kohtaamispaikkoihin paitsi tapaamaan muita ihmisiä myös 

saamaan konkreettista apua ja tukea tai auttamaan muita.

Kohtaamispaikkojen tarkkaa lukumäärää Suomessa ei 

tiedetä.”

”Kohtaamispaikka”

https://fi.wikipedia.org/wiki/Järjestö
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kunta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Seurakunta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Työtön
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vammaisuus


12.4.20183

Perhekeskuksen 
kohtaamispaikka
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Perhekeskus mukana elämässä

Kansalliset linjaukset 

Selkiytetään ja konkretisoidaan perhekeskuksen tehtävät 

lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja 

varmistamiseksi 

• Verkostoidaan tehtävien toteuttamiseksi tarvittavat 

lapsiperheiden palvelut ja toiminnot toimivaksi 

kokonaisuudeksi ja perustetaan yhteisöllisiä 

kohtaamispaikkoja 

• Sovitaan perhekeskuksen, sen toimipisteiden ja 

kohtaamispaikkojen asemoitumisesta maakunnan alueella 

(organisointi). Perhekeskus toimii verkostona, mutta sillä on 

aina myös rakennuksia/tiloja. 

• Huolehditaan kokonaisuuden johtamisesta ja 

koordinaatiosta, palvelujen ja toimintojen 

yhteensovittamisesta sekä osaamisesta 
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Perhekeskus mukana elämässä

Kansalliset linjaukset 
Sovitaan tarvittavista yhteistyörakenteista ja käytännöistä 

• kunta: varhaiskasvatus, koulu ja opiskeluhuollon kuraattori-
ja psykologipalvelut; kuntien muu toiminta 

• aikuisten perus- ja erityispalvelut 

• lasten erityispalvelut: erikoissairaanhoito, lastensuojelu 

• järjestöt ja seurakunnat (sopimukset) 

Uudistetaan toimintakulttuuria LAPEn toimintaperiaatteiden 
avulla 

Otetaan lapset, nuoret ja perheet mukaan toimintaa 
kehittämään ja arvioimaan 
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Asemoiminen ja terminologia

Perhekeskus 
• Sisältää palveluverkoston kaikki palvelut ja toteuttaa 

kaikki tehtävät 

• Maakunnan alueella on useita perhekeskuksia, joista 

kukin vastaa oman alueensa lapsiperheväestöstä 

Perhekeskuksen toimipiste 
• Perhekeskuksen alueella on toimipisteitä, joissa vain osa 

palveluverkoston palveluista 

• Lähipalveluperiaate toteutuu 

Kohtaamispaikka
• Perhekeskuksen alueella on useita kohtaamispaikkoja 

• Päätehtävä: matalan kynnyksen vertaistuki ja 

palveluohjaus

• Määrittely ja kriteerien rakentaminen menossa 
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Perhekeskuksen 

kohtaamispaikkatoiminnan 

kehittämisen tavoitteet ja 

toteutuminen 

Pirkanmaalla
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Tavoitteena

on tuottaa yleinen, yhteinen 

jäsennys, joka selkiyttää ja 

jäsentää perhekeskuksen 

kohtaamispaikan toimintaa 

tulevassa maakunnallisessa 

perhekeskuspalvelujen 

kokonaisuudessa. 

Kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisen tavoite
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Kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisen tavoitteet

Perhekeskustoimintamallissa kohtaamispaikan toiminnan tavoitteena on

”…Kohtaamispaikan tavoitteena on vahvistaa perheiden voimavaroja ja yhteisölli-
syyttä sekä tarjota vertaistukea ja varhaista tukea sekä vähentää perheiden ja 
vanhempien yksinäisyyttä. Kohtaamispaikan toiminnassa huomioidaan moni-
kulttuuristen ja maahanmuuttajaperheiden tarpeet. Perheet osallistuvat toiminnan 
suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin”

(Perhekeskussuunnitelma, STM, 2016).

Päivi Viitanen-Marchegiano

Työryhmätyöskentelyn ytimessä ovat asiakkaiden kohtaamiseen ja laadukkaaseen 

työskentelyyn sekä eri ammattiryhmien väliseen yhteistyöhön liittyvät yhteiset 

ratkaisut, joiden avulla lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi vahvistuu.

Tavoitteena on tuottaa yleinen, yhteinen jäsennys, joka selkiyttää ja jäsentää 

perhekeskuksen kohtaamispaikan toimintaa tulevassa maakunnallisessa 

perhekeskuspalvelujen kokonaisuudessa. Kohtaamispaikan mallinnuksen 

tavoitteena ei ole määrittää yksityiskohtaisesti sitä, miten eri maakunnissa tulisi 

tuottaa ja organisoida kohtaamispaikan toiminta.
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Palveluiden saavutettavuus

Lähipalvelu-

tasoa

Kaupunkikeskus-

tasoa
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Pirkanmaan LAPE:n
kohtaamispaikkatoiminnan 

kehittämisen 
työryhmä ja työskentely
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Päivi Viitanen-Marchegiano, projektikoordinaattori, Pirkanmaan 

Lape/ Tampere 

Anne Halttula, lapsityönohjaaja/ Tuomiokirkkoseurakunta, Tampere

Sanna Karvinen, Perhetuvan vastaava ohjaaja, Lempäälä

Sari Kolari, nuorten kuntouttava työtoiminta/ Suunta, Virrat

Kirsi Koponen, palveluohjaaja/Perheiden talo, Tampere

Joni Kumlander, perhetyön vastaava, Valkeakoski

Marianna Lehtinen, johtava koordinaattori, lasten kulttuurikeskus 

Rulla, Tampere

Ann-Mari Loppi, perhekahvilavastaava/MLL, Valkeakoski

Niina Niiniluoto, koordinaattori, lasten kulttuurikeskus Rulla, Tampere

Saila Niskanen, avopalveluiden päällikkö, Keiturin Sote Oy/ Ruovesi-

Virrat

Tea-Maria Nääppä, isäkahvilavastaava/ MLL, Urjala

Tuija Peurala, hallintojohtaja, Oriveden kaupunki

Pirita Rantanen, perhepalvelukoordinaattori, Sastamala

Riina Santala, kouluterveydenhoitaja, Parkano

Reija Siitonen, perhetyöntekijä, Pälkäne/ Kangasala

Sari Sillanpää, kirjastonhoitaja, Sastamala

Kirsti Valkeejärvi, vastaava lastenohjaaja/ srk, Mänttä-Vilppula

Karoliina Valonen, perhekahvila/MLL, Punkalaidun

Kirsi Valtanen, perhetyön palvelupäällikkö alk. 1.9.2017, Ylöjärvi

Henna Vuorela, kokemusasiantuntija, Kangasala

Petteri Väkiparta, avoimen päiväkoti- ja iltapäivätoiminnan 

johtaja/MLL, Nokia

Päivi Viitanen-Marchegiano

Kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisen työryhmä
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VAIHE 1

Kokoontuminen, 

kartoitus, 

suunnittelu, 

valmistelu ja 

toiminnan 

rakenteellisen 

kehikon mallinnus 

8/2017 – 12/2017

VAIHE 2

Toimintaperiaatteet

Palvelupolut

Perhekeskuksen 

kohtaamispaikkojen 

pilotointi

1/2018 – 5/2018

VAIHE 3

Arviointi

Tarvittaessa ketterät 

korjausliikkeet

Toimintamallin 

käyttöönotto jatkuu

6/2018 – 12/2018

VAIHE 4

Arviointi (jatkuva)

Tarvittaessa ketterät 

korjausliikkeet

Toimintamallin 

käyttöönotto jatkuu

1/2019 -

Työskentelysuunnitelma
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Kartoitus

Pirkanmaan 
kohtaamispaikat 12/2017
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Palvelun tuottaja/

Nimi + osoite 

Kohderyhmä Mitä toimintaa/ kuinka usein Muuta erityistä…

AKAA 

Akaan kaupunki/ nuorisotoimi 

Toijalan nuorisotila,

Myllytie 3, 

37800 Akaa

Viialan nuorisotila,

Keskuskatu 43, 37830 Akaa

Kylmäkosken nuorisotila,

Haavistontie 1, 37910 Akaa.

Akaan kaupunki, Hyvinvointikeskus,

rakennuksen suunnittelu on käynnistynyt 

Nuoret

Kuntalaiset

Rakennushankkeesta tietoa perusturvajohtaja 

Elina Anttilalta

MLL -Toijala,

Laaksolan kiinteistössä Ryödintie 2, 

37800 Akaa

MLL Viiala, 

Nordintie 5, 

37830 Akaa

MLL Kylmäkoski,

Kylmäkosken taajamassa

Lapsiperheet

Perhekahvila perjantaisin

Perhekahvila keskiviikkoisin vanhassa 

pappilassa

Perhekahvila perjantaisin

Nuorten avoin toiminta

Alventie 4, 37800 Akaa
Nuoret Vanhempain verkosto järjestää joka toinen 

viikonloppu lauantaisin

IKAALINEN

Ikaalisten seurakuntatalo Lapsiperheet Avoin päiväkerho 2 x viikko

Päiväkerhot

Äideille, isille, mummoille, vaareille, hoitajille 

yhdessä lasten kanssa. Kotona/ 

perhepäivähoidossa hoidettaville lapsille.

MLL Ikaalisten yhdistys Lapsiperheet Avoin perhekahvila 1 x viikko ja 

iltaperhekahvila

Vertaisryhmiä tarpeen mukaan

Ikaalisten kaupunki/ nuorisotoimi

Nuorisotila Vienola, keskusta

Riitialan nuorisotila

Nuoret Discot, retket

Pirkanmaan lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat 12/2017

(päivitetään…) 
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Palvelun tuottaja/

Nimi + osoite 

Kohderyhmä Mitä toimintaa/ kuinka usein Muuta erityistä…

Pirkanmaan lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat 12/2017

(päivitetään…) 

HÄMEENKYRÖ

Hämeenkyrön kunta

Perhekeskus

So-Te -keskus, 

Härkikuja 9

Raskausryhmät

Hämeenkyrön kunnan 

varhaiskasvatuksen perheohjaus

Avoin perhekerho,

Nuorisotilat

Korkomäentie

Terho -kerho,

Monitoimikeskus Silta

Vaaverot,

Monitoimikeskus Silta

Suunnitteilla syksy 2017:

Käsikynkkä -ryhmä

sekä alle kouluikäisten kerho

Kotona olevat 

vanhemmat ja alle 

kouluikäiset lapset

Isä ja lapsi (3 - 5v.)

Vauva (alle 1v.) & 

vanhempi -ryhmä

Koeluontoisesti 5 x keväällä 2017

Suljettu ryhmä

yht. 5 x

Suljettu ryhmä

yht. 6 x keväällä 2017

Tod.näk. jatkoa syksyllä 2017 3 x viikossa

Ryhmät 2 x vuodessa

Ryhmät 2 x vuodessa

Jumesniemen seudun kyläyhdistyksen perhekerho Lapset ja perheet 0-6v lapset hoitajineen

1 x viikko

Hämeenkyrön nuorisopalvelut,

Koskilinnan nuorisotila,

Koskilinnankuja 3, Kyröskoski

Lapset ja nuoret 

9 - 12 v ja 

13 - 17v 

3 x viikko 14.30 - 16.00

5 x viikko 16 - 22
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Pilotit
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Perhekeskustoimintamallin kokonaisuutta pilotoivat kunnat

Kangasala perhekeskustoimintamalli sis. kohtaamispaikan?

Lempäälä perhekeskustoimintamalli sis. kohtaamispaikan

Nokia perhekeskustoimintamalli sis. kohtaamispaikan 

Tampere Hervanta ja Vuores - perhekeskustoimintamalli sis. 1-2 

kohtaamispaikkaa 

Valkeakoski Sorrilan perhekeskus -kohtaamispaikka; Valkeakosken 

perhetyö yhdessä muiden toimijoiden kanssa

Sastamala palveluverkoston kohtaamispaikka; Sastamalan seudun 

sisote-palvelut yhdessä muiden toimijoiden kanssa

Orivesi MLL-perhekahvilan ja srk-perhekerhon kehittäminen 

perhekeskustoimintamallin kohtaamispaikaksi yhdessä 

muiden toimijoiden kanssa 

Ruovesi-Virrat uuden kohtaamispaikan kehittäminen; Keiturin Sote Oy 

yhdessä muiden toimijoiden kanssa

Parkano-Kihniö uuden kohtaamispaikan kehittäminen; Kolmostien 

Terveys Oy yhdessä muiden toimijoiden kanssa

Mänttä-Vilppula uuden kohtaamispaikan kehittäminen; avoin päiväkoti; 

Mäntänvuoren Terveys Oy, Mänttä-Vilppulan 

varhaiskasvatus ja srk

Pirkanmaan kohtaamispaikkatoiminnan pilotit ym.
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Määritetään…
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TILAT

• maantieteellisesti ja fyysisesti helposti tavoitettavissa; 

kauppareissun varrella; perheiden liikkumisen kannalta 

keskeisellä paikalla ja siellä missä ihmiset käyvät muutenkin 

• esteetön; myös fyysisesti

• kaunis ja kodinomainen, ei mikään laitos; tarpeeksi tilaa; ei 

saisi olla liian hieno vaan paikka, jossa uskaltaa olla

• helposti muokkautuva

• kaikenikäisille oma nurkkaus

• tavaroiden säilyttämismahdollisuudet

• kahvi-/ ruokailumahdollisuus

ASIAKKUUS

• tarvelähtöinen; kuuntelemiseen (jatkuvaan) perustuvat 

palvelut ja rakenteet

• vertaistuellisuus, kaikille avoin

• yhdenvertainen

• asiakaslähtöisyys, jokainen voi kokea olevansa tervetullut 

sellaisena kuin on; huomioi monimuotoiset perheet

• osallistaminen mukana heti alusta alkaen/ jo 

suunnitteluvaiheessa; asiakasraadit pitkin matkaa ja 

säännöllisesti

• vertaisryhmiä tarpeen mukaan (asiakaspinnasta nousevat 

tarpeet!)

• kyky dialogiin ja kyky kuulla ihmistä ja vahvistaa omia 

voimavaroja

Hyvän kohtaamispaikan minimikriteerit?

PROSESSIT/ PALVELUT

• tiedottaminen palveluista kootusti 

• helposti muokkautuva

• maksutonta asiakkaille; kahvitarjoilu? pikkumaksullinen kahvi?

• aikoja asiakkaiden käytettäväksi

• kioskityyppinen toiminta

• apuvälinelainaamo erilaisia tilaisuuksia varten roudauspalvelulla

• järjestöt voisivat olla vastuussa kohtaamisesta ja matalasta kynnyksestä 

lakisääteisten palveluiden ohella?

• avoinna 24/7

VERKOSTO

• aktiivista yhteistyötä yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa (mm. 

neuvolat - ryhmäneuvolat, järjestöt, seurakunnat, liikelaitokset…)

• tiivis yhteistyö kulttuuripalveluiden kanssa

HENKILÖSTÖ/ HALLINTO

• rakenteita rikkovaa

• avoinna tarpeen mukaan

• helposti muokkautuva

• työntekijän täytyy tietää mistä saa vastauksia (koulutuksia, tilaisuuksia eri 

aihepiireistä)

• eri alojen ammattilaisia; palveluohjaaja sovitusti paikalla 

• työaikarakenteen joustavuus; ajallinen tavoittavuus (myös iltaisin)

• vuokrat vertaisuuden ja muun yhteistyön mahdollistavaksi 

• hyvin koordinoitua toimintaa: ei päällekkäisiä palveluita

• tiedon kulku nopeata ja päivitettyä

• budjetit johtotasolla sovitut

• ammatillista osaamista; tietoa jakavaa, opastusta, ohjausta ja neuvontaa

• byrokratialtaan vähäinen; ei virkamiesmäisyyttä

• kohtaamispaikassa emäntä tai isäntä/ koordinaattori ja vertaishenkilöitä/ 

vapaaehtoisia nk. hengareita

Pälkäneen Pirtissä (2.10.2017) Pirkanmaan LAPE:n kohtaamispaikkakehittämisen työryhmässä 

sekä Tampereen lasten ja nuorten palveluiden toimijoiden yhteistyön Perheverkossa (6.10.2017) 

koottua ”Hyvän kohtaamispaikan minimikriteerit”:
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1. Yhteinen ymmärrys siitä mitä tarkoitamme kohtaamispaikalla osana 

perhekeskustoimintamallia.

2. Yhteinen ymmärrys kohtaamispaikan tärkeydestä osana lasten, nuorten ja lapsiperheiden 

palveluita (asiakaspolut ja –prosessit).

3. Ymmärrys siitä, mitä minun tulee työntekijänä tietää ja osata kohtaamispaikassa toimiessani 

(koulutus-minimiosaaminen).

4. Muiden toimijoiden kanssa sujuvan yhteistoiminnan tärkeyden ymmärtäminen (esim. 

palveluohjaus, agentti- ja avainhenkilömallit, Pyydä apua -nappi).

5. Ymmärrys aktiivisesta asiakkaiden osallistamisesta osana työn kuvaa.

6. Käsitys siitä, miten kohtaamispaikkatoiminnan arviointia ja seurantaa toteutetaan (mm. oikeat 

ja toimintaa kuvaavat indikaattorit).

7. Perhekeskustoimintamallin palveluketjujen ja moniammatillisuuden alueellisessa 

kehittämisessä mukana oleminen.

8. Palvelun saavutettavuus kaikille kaikkialla, huomioiden myös erityiset riskiryhmät .

9. Koordinoimisen vastuun selkiyttäminen ja näin päällekkäisen työn vähentäminen.

10. Selkeät kirjaukset (tavoitteet, toimenpiteet) perhekeskustoimintamallin kuvauksissa, Lasten ja 

perheiden palvelutuotannon käsikirjassa (sote), kuntastrategiassa, hyvinvointikertomuksessa 

ja muissa toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa.

Miettimällä kohtaamispaikan rakentamisen 

minimikriteereitä…
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Palvelupolku…

”Kehittämistyön tavoitteena 

on, että asiakas saa 

tarvitsemansa avun 

mahdollisimman varhain ja 

sujuvasti.”
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Osallisuus ja vertaisuus
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Osallisuus - osallistaminen

Miksi osallistaa? ...osallistua?

Osallistaminen
Osallistamisen tavoitteena on mahdollistaa osallistuminen: 

se, että joku ottaa osaa ja on mukana jossain; 

ihmisten mukaan ottaminen on vahva viesti!

Osallisuus

Yleensä osallisuus ymmärretään tunteena, joka syntyy kun 

ihminen on osallisena jossakin yhteisössä esimerkiksi opiskelun, 

työn, harrastus- tai järjestötoiminnan kautta. 

Kuntalaisen pitää hyötyä osallistumisestaan

Mikä saa osallistumaan? 

Jonkinlaisen hyödyn saaminen on edellytys päätökselle osallistua 

toiminnan kehittämiseen. Motivoivat hyödyt ovat usein 

henkilökohtaisia, mutta ne välillisesti hyödyttävät myös esim. 

yhteiskunnallista kehittämistyötä.
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Vertaisuus - vertaistuki

Vertaisuus

• ymmärretyksi tulemisen ja samankaltaisuuden kokemus kun 
elämänkokemuksissa tai elämäntilanteissa on yhdistävä 
tekijä 

Vertaistuki

• järjestelmällistä tukitoimintaa kahden ihmisen välillä tai 

ryhmässä

• vertaistukeen osallistuvat ovat tasavertaisia keskenään ja 

toimivat yleensä sekä tukijoina että tuettavina; keskeistä 

vastavuoroisuus ja toisen ihmisen kunnioittaminen sekä 

luottamus

• vapaaehtoistoimintaa, joka perustuu omaan 

elämänkokemukseen, elämäntaitoihin ja persoonallisuuteen 

• annetaan tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin, eikä se korvaa 

ammattityötä vaan toimii sen tukena

Kun diagnoosina on ihmisyys, me kaikki olemme vertaisia



Projektikoordinaattori

Päivi Viitanen-Marchegiano

Puh. 040 639 7358

paivi.viitanen-

marchegiano@tampere.fi

www.lapepirkanmaa.fi
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Perhekeskuksen

kohtaamispaikkatoiminnan 
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