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Tervetuloa!

1. Kuulumiset: 

• THL: Mitä perhekeskus tekee? 

• Perhekeskuksen kohtaamispaikan 

toimintaperiaatteet, työpajatyöskentelyn 

26.1.2018 tuotos 

• THL:n 9.3. kohtaamispaikkatoiminnan       

työpajan tuliaiset: 

• Anu Kullberg: Kirkkonummen 

asukaspuistot 

• Seija Karjalainen: Kohtaamispaikan 

kriteerit Kainuussa 

2. Kotitehtävä: Kohtaamispaikan asiakasprofilointia

3. Muut asiat

Tervetuloa!



Mitä 

perhekeskus 

tekee?



PERHEKESKUKSEN 
KOHTAAMISPAIKAN TOIMINTA-

PERIAATTEET 

Työpajatyöskentelyn 26.1.2018 tuotos 
Marjatta Kekkonen 

ja Matleena Huittinen



Palautteet



1. Miten hyvin seuraavat asiat ovat toteutuneet Lape hankkeessa tähän asti?

Kysely muodostuu väittämistä ja kolmesta avoimesta kysymyksestä. Arvioi väittämät sen mukaan miten hyvin ne kohdallasi pitävät paikkansa. ei

pidä ollenkaan paikkaansa pitää harvoin paikkansapitää paikkansa jossakin määrin pitää melko paljon paikkansapitää täysin paikkansa
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Pirkanmaan Lape-hankkeen tavoitteet ovat minulle selkeät

Hankkeen toiminta tukee tavoitteiden saavuttamista

Luomme hankkeessa yhteistä käsitystä asiakkuudesta ja palveluista…

Lape-hanke tukee verkostoyhteistyötä

Lape-hanke tukee asiakkaan osallisuutta

Organisaationi esimiehet ovat sitoutuneita hankkeeseen

Organisaationi toimialajohto on sitoutunut hankkeeseen

Kaikkia toimijoita kohdellaan tasavertaisesti

3. sektorin ja seurakuntien osaaminen ja palvelut on otettu huomioon…

Minulle on selvää, miten työryhmäni toiminta liittyy Lape-hankkeen…

Minulle on selvää miten työryhmäni toiminta liittyy kunnassani…

Työryhmän toiminta tukee tavoitteiden saavuttamista

Työryhmässä on selkeästi sovittu tarvittavat toimenpiteet, vastuut ja…

Työryhmään on onnistuttu kytkemään olennaiset sidosryhmät

Työryhmän tavoitteet ovat minulle selkeät

Minulla on selkeä kuva toiminnastani ja tehtävistäni työryhmässä
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Keskiarvo



1. Miten hyvin seuraavat asiat ovat toteutuneet Lape hankkeessa tähän asti?

Kysymys Keskiarvo N

Pirkanmaan Lape-hankkeen tavoitteet ovat minulle

selkeät

3,50 4

Hankkeen toiminta tukee tavoitteiden saavuttamista 3,00 4

Luomme hankkeessa yhteistä käsitystä

asiakkuudesta ja palveluista muiden toimijoiden

kanssa

4,00 3

Lape-hanke tukee verkostoyhteistyötä 4,25 4

Lape-hanke tukee asiakkaan osallisuutta 3,75 4

Organisaationi esimiehet ovat sitoutuneita

hankkeeseen

2,75 4

Organisaationi toimialajohto on sitoutunut

hankkeeseen

2,75 4

Kaikkia toimijoita kohdellaan tasavertaisesti 3,75 4

3. sektorin ja seurakuntien osaaminen ja palvelut on 

otettu huomioon lasten ja perheiden palveluiden

suunnittelun kokonaisuudessa

4,00 4

Minulle on selvää, miten työryhmäni toiminta liittyy 

Lape-hankkeen kokonaisuuteen Pirkanmaalla

3,75 4

Minulle on selvää miten työryhmäni toiminta liittyy 

kunnassani tapahtuvaan kehittämistoimintaan

3,75 4

Työryhmän toiminta tukee tavoitteiden saavuttamista 3,25 4

Työryhmässä on selkeästi sovittu tarvittavat 

toimenpiteet, vastuut ja aikataulut

3,00 4

Työryhmään on onnistuttu kytkemään olennaiset 

sidosryhmät

3,25 4

Työryhmän tavoitteet ovat minulle selkeät 3,00 4

Minulla on selkeä kuva toiminnastani ja tehtävistäni 

työryhmässä

3,00 4



2. Missä on onnistuttu?

On onnistuttu tuottamaan tietoa Pirkanmaan erilaisista toiminnoista ja kuntalaisille suunnatuista kohtaamisen paikoista

ja tavoista.

Käytännön toteutukseen kaivataan enemmän käytännön ohjeita.

Kun kehitetään perhekeskustoimintamallia ja sen kohtaamispaikkaa, olisi tässä vaiheessa hanketta jo toivonut myös

THL: n puolelta joitain selkeitä kriteereitä siihen, mitä kohtaamispaikalta edellytetään, jotta sitä voidaan kutsua

perhekeskustoimintamallin kohtaamispaikaksi. 

Kunnissa on paljon erilaisia asiakkaiden/ kuntalaisten kohtaamispaikkoja niin kunnan , seurakunnan kuin 3. sektorin

ylläpitämiä. 

Paljon tietoa tuotetaan pikkulapsiperheitä ajatellen, mutta ikärajahan on 0-18- vuotta. Tarpeet ja tuen muodot eri

ikäisten lasten ja nuorten perheille ovat hyvin erilaiset.

Toivoisi jo selkeämpää raamitusta koko hankkeelle ja eri kehittämisryhmien väliselle yhteistyölle, nyt on 

hieman hajallaan olevia kokonaisuuksia.

Kun vajaa vuosi on aikaa kehittää kokonaisuutta, tarvittaisi selkeämpää koordinointia eri osa-alueiden 

yhteensovittamiseen, jotta perhekeskustoimintamallia olisi mahdollista kehittää kaikilta osiltaan 

samansuuntaisesti. 

Edelleen "perus"työntekijän on vaikea liittää omaa arkista työtään Lapen tavoitteisiin ja kokonaisuuteen.

3. Missä olisi parannettavan varaa?

4. Avoimet kommentit



Missä on onnistuttu? 

Tiedon jakamisessa. Olemassa olevien palveluiden ja toimintojen tiedottamisessa.

Missä on parantamisen varaa? 

Työkirja helpompilukuiseksi. 

Vähemmän sähköpostia, sillä ei keritä lukemaan kaikkea.

Ryhmän kolme seuraavaa tärkeintä tehtävää? 

Käydään tutustumassa kehitettäviin kohtaamispaikkoihin. 

Infotaan oman kunnan LAPE-työryhmää sekä oman yksikön työntekijöitä kehitettävästä 

työstä.



Kotitehtävä
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Kohtaamispaikan asiakasprofilointia

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Erilaisten kävijä- ja käyttäjäryhmien asiakaslähtöiseksi kuvaamiseksi tarvitaan lisää 
tietoa asiakkaiden kokemuksista ja näkökulmista. Asiakasprofiloinnin tekemistä 
jatketaan palvelumuotoilun työkalujen avulla:

1. Kohtaamispaikan tehtävät, ilot ja esteet asiakkaan näkökulmasta (=työkalu 1.)
2. Empatiakartta – asettuminen asiakkaan elämään. (= työkalu 2.)

Kirjoita vähintään yhdestä asiakkaasta/perheestä:
1. Kuvaus työkalun 1. avulla 
2. Kuvaus työkalun 2. avulla. 

Ensimmäinen kuvaus voidaan tehdään yhdessä asiakkaan kanssa jututtamalla 
perhettä /vanhempaa esitettyjen kysymysten avulla. Toista työkalua voi käyttää joko 
yhdessä asiakkaan kanssa haastattelemalla häntä sinä-muodossa. Toinen vaihtoehto 
on, että työntekijä laittaa ’asiakashatun’ päähänsä ja eläytyy valitsemansa asiakkaan 
elämäntilanteeseen esitettyjen kysymysten avulla. Molempien työkalujen 
tavoitteena on saada asiakkaan näkökulmaa ja ajatuksia näkyviin. Kuvauksia voi 
tehdä myös useammasta asiakkaasta. 

Kotitehtävän palautus 20.4.2018.
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Kohtaamispaikan tehtävät, ilot ja esteet asiakkaan näkökulmasta 
(=työkalu 1.)

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

TEHTÄVÄT, TOIMINTA

•Mitä asiakas haluaa tehdä kohtaamispaikassa?

•Mitä toimintaa tai vertaistukea asiakas etsii?

HYÖDYT , ILOT

•Mitä hyötyjä, etua kohtaamispaikasta on asiakkaalle?

•Mitä iloja, onnistumisia asiakas etsii, odottaa?

ESTEET, HUOLET, MURHEET

•Mitä huolia asiakkaalla on? 

•Mitä esteitä osallistumiselle on?

•Mitä ja miten asiakas haluaa vähentää huolia ja esteitä?



6.4.201813

Empatiakartta – asettuminen asiakkaan elämään
(= työkalu 2.)

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Kohtaamispaikan asiakasprofilointia TÄRKEÄTÄ

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Tässä vaiheessa on tärkeää, 

että fokus on perheissä, 

eikä vielä kohtaamispaikan toimintaan ja 

perheiden tarpeisiin vastaamisessa 

(=seuraava vaihe). 

Toiseksi, 

pitää muistaa, että emme lähde luomaan sellaisia 

kuvauksia perheistä, jotka tavalla tai toisella 

voidaan kokea loukkaaviksi, osoitteleviksi tai 

jotenkin asiakkaan oman kokemuksen /tarpeen 

ulkopuolelta luoduiksi. 

Sanavalinnoillakin voi olla suuri merkitys, vaikka 

omasta mielestämme puhumme ja kirjoitamme 

kunnioittavasti, asiakkaan kokemus voi olla 

toinen. 



Muut asiat.
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Perhekeskuksen kohtaamispaikkatyöpajat

Kohtaamispaikan täydentävät THL -työpajat (maakunnalliset);           

osallistua voivat kaikki kohtaamispaikkatoimijat!

18.5. klo 10-15 Helsinki, THL

v. 2018 kevään kehittämistyöryhmän tapaamisajankohdat

• 25.4.2018, klo 13–16, yhdessä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen 

kehittämistyöryhmän kanssa, 

Monitoimitalo 13 (Satakunnankatu 13)

• 26.4.2018, klo 14-16, Oriveden Järjestöjen Talo PERUTTU

• 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/

