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Pirkanmaan aluemalli
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Palveluverkon suunnittelua ohjaavat periaatteet 
Pirkanmaalla (esivalmistelun hallitus11.4.2017)

1. Asiakaslähtöinen palveluverkko

• Vastataan asukkaiden palvelutarpeisiin joustavalla 

palveluverkolla 

2. Palvelujen saavutettavuus ja saatavuus

• Huomioidaan asiointisuunnat, häivytetään kuntarajat

3. Keskuksien kehittäminen monipuolisina palvelukeskittyminä 

• Tukeudutaan julkisten ja kaupallisten palvelujen keskittymiin 

eritasoisissa keskuksissa

4. Valinnanvapaus ja monituottajuus

• Hyödynnetään yksityisten palvelutuottajien kasvava määrä 

huomioiden alueiden erilaisuus

5. Digitalisaation laajeneminen

• Huomioidaan ajasta, paikasta ja välineistä riippumatonta asiointi 

ja sen vaikutus toimitilojen tarpeeseen.

6. Palveluverkon ja tilojen optimointi 

• Suunnitellaan kustannustehokas ja joustava palveluverkko ja 

sopeutetaan tiloja ottaen huomioon yksityisen palvelutuotannon 

kasvu

• Käytetään tiloja monipuolisesti yhdessä maakunnan, kuntien ja 

yksityisten palvelutuottajien kesken (myös valtion?)
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Taustalla jako:

lähipalvelut - kotiin tuotettavat tai kodin 
lähellä

Aluepalvelut - laajempi asiakaspohja, 
palvelujen integraatio keskeistä

Maakuntapalvelut /erityistason palvelut 
laajan väestöpohjan palvelut
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2016: 80 000
2025: 86 000

2016: 82 000
2025: 86 000

2016: 115 000
2025: 120 000

2016: 112 000
2025: 128 000

2016: 115 000
2025: 130 000

Luvut = väestö

• Viisi aluetta

• Saavutettavuus ja 
asiointisuunnat pohjana 
(tiestö)

• Lähtötilanteessa väestömäärä 
80000-115000 välillä

• Vuonna 2025 väestömäärä 
86000-130000 välillä

• Postinumeroaluejako pohjana 

"Luode"

"Itä"

"Etelä"

"Lounas"

"Keskinen"

Pirkanmaan aluemalli palveluiden suunnittelun ja 
arvioinnin pohjaksi
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Väestön ikäryhmittäinen jakautuminen ja 
kustannukset aluemallissa 1
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- Ikäryhmittäin tarkasteluna alueet 
tasapainoisia

- Erot marginaalisia, lähinnä keskisellä 
alueella eniten nuoria.

- Yli 75 -vuotiaiden osuuden vaihteluväli 10-
13%

- Kustannusrakenne tasapainoinen

SOTE tarvevakioidut nettomenot
€ / asukas (THL 2017), noin:

Keskinen: 3 000 €
Etelä: 3 000 €
Lounas: 3 000 €
Luode: 3 000 €
Itä: 3 100 €
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Mitä perhekeskus tekee?
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Mitä 
perhekeskus 
tekee?
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Versio 3. Toimii 
yhteisöllisenä 
kohtaamis-
paikkana, 
mahdollistaa 
vertaistuen (1)

Miksi?

 Vanhemman osallisuus toimintaan vahvistaa vanhempaa ja perhettä 
selviytymään arjessa.

 Lapsen osallistuminen leikki- ja vertaistoimintaan edistää lapsen 
tasapainoista kasvua ja kehitystä.

 Lapsiperheiden hyvinvointia voidaan vahvistaa tarjoamalla matalan 
kynnyksen vertaisyhteisö.

 Ennalta ehkäistään syrjäytymistä tarjoamalla perheille paikka kysyä 
apua, neuvoa ja saada palveluohjausta varhain.

 Mahdollistaa vapaaehtoisena toimimisen.
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Versio 3. Toimii 
yhteisöllisenä 
kohtaamis-
paikkana, 
mahdollistaa 
vertaistuen (1)

Mitä

 Vahvistaa paikallisyhteisöä ja vanhemmuutta

 Turvaa vanhempien ja lasten osallisuuden

 Mahdollistaa lasten ja perheiden kohtaamisen, vertaistoiminnan ja 
vertaistuen 

 Vahvistaa hyvinvointia ja voimavaroja lisäämällä vertaistukea, 
vähentämällä yksinäisyyttä ja ohjaamalla tarvittaessa muun avun ja 
tuen piiriin 

 Tarjoaa lapsille, nuorille ja aikuisille monipuolista toimintaa, ryhmiä, 
palveluohjausta 
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Versio 3.
Toimii 
yhteisöllisenä 
kohtaamis-
paikkana, 
mahdollistaa 
vertaistuen (2)

Miten 

 Kootaan olemassa olevat kunnan, maakunnan, järjestöjen, seurakuntien 
ja vapaaehtoisten palvelut ja toiminnot yhteensopivaksi  kokonaisuudeksi 
ja perustetaan perheiden tarpeiden mukaisia uusia kohtaamispaikkoja

 Tunnistetaan järjestöt ja seurakunnat ja kuntien avoimet 
varhaiskasvatuspalvelut keskeisiksi toimijoiksi, ml. Vapaaehtoistoimijat

 Varmistetaan lasten, nuorten ja perheiden esteetön pääsy (fyysinen, 
ajallinen, psyykkinen, sosiaalinen, vakaumuksellinen, ideologinen, 
taloudellinen jne.) ja palveluista tiedottaminen

 Otetaan lapset, nuoret ja perheet mukaan toiminnan suunnitteluun, 
seurantaan ja toteuttamiseen 

 Luodaan lapsi- ja perhelähtöinen toimintakulttuuri ja koko yhteisön 
hyväksyvä asenne ja ilmapiiri
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Miksi

Vanhempien toiminta ja suhde lapseen on lapsen 
hyvinvoinnin ja mielenterveyden perusta

Vanhempien toimiva parisuhde edistää koko 
perheen hyvinvointia

Vanhemman hyvinvointi vaikuttaa hänen 
toimintaansa kasvattajana ja parisuhteen 
osapuolena. 

Moninaisten perhemuotojen yleistyessä 
kiinnitetään erityistä huomiota vanhempana 
jaksamiseen ja vanhemman oman toimijuuden 
vahvistamiseen perheen luontaiset tukiverkot 
huomioiden.

Tukee 
vanhem-
muudessa
ja parisuhteessa 
(1)
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Mitä

Vanhemmuuden tuki sisältää vanhemman sekä 
perheen voimavarojen, vuorovaikutus- ja 
tunnetaitojen vahvistamista, sekä monipuolista ja 
ymmärrettävää tietoa lapsen kasvusta ja 
kehityksestä sekä niitä tukevista käytännöistä 

Parisuhteen tuella vahvistetaan vanhempien 
keskinäistä vuorovaikutusta ja tunneilmaisua sekä 
kykyä ratkoa ristiriitatilanteita ennaltaehkäisevästi 
painottuen. 

Tukee 
vanhem-
muudessa
ja parisuhteessa 
(1)
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Miten

Sovitaan yhtenäiset linjaukset, joiden mukaan 
vanhemmuuden tukea tarjotaan perhekeskuksen 
kaikissa palveluissa raskauden ajalta lähtevänä 
jatkumona lapsen eri ikävaiheissa ja 
toimintaympäristöissä sekä muuttuvissa 
elämäntilanteissa ja –vaiheissa

Sovitaan, miten vanhemmuuden tukea tarjotaan 
lapsi- ja perhekohtaisena tukena (voimavaroja 
vahvistavat käytännöt), ryhmämuotoisena 
tukena ja vanhemmuustaitojen vahvistamisena 
strukturoituja ohjelmia käyttäen.

Tukee 
vanhem-
muudessa
ja parisuhteessa 
(2)
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Miten
 Tehdään perheille näkyväksi vanhemmuutta tukevat 

palvelut (ml. järjestöt, seurakunnat ja yksityiset) siten, 
että asiakkaat voivat itse hakeutua niiden pariin. 
Samalla huolehditaan palveluohjauksen toimivuudesta.

 Sovitaan yhtenäiset linjaukset, joiden mukaan 
perhekeskuksen palveluissa tarjotaan parisuhteen 
tukea

 Varmistetaan laadukkaat digitaaliset palvelut ja niiden 
saatavuus tarvittaessa 24/7.

 Seurataan ja arvioidaan suomalaisen vanhemmuuden 
tilaa yhdessä sovittavien kriteereiden avulla.

Tukee 
vanhem-
muudessa
ja parisuhteessa 
(2)



Tampereen Hervanta-Vuores -
alueen 

perhekeskustoimintamallin 
pilottisuunnitelma

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki 
Kohtaamispaikka 
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Tavoitteet/ pilottisuunnitelma

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Tampereen Hervanta-Vuores -alueen perhekeskustoimintamallin pilottisuunnitelma

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki 

Kohtaamispaikka 

Tavoitteet 

• Yhteisen ymmärryksen muodostaminen siitä, mitä on vanhemmuuden ja parisuhteen 

tuki 

• Palvelun käyttäjille ja tuottajille on tietoa palveluista 

• Vanhemmuuden tukemisen polku on katkeamaton, palveluketjut, toimijoiden välinen 

työnjako on selkeytetty 

• Kasvatuksen tukea ja vertaistukea on tarjolla eri- ikäisten lasten vanhemmille 

• Kohtaamispaikka on tärkeä vanhemmuuden tukemisessa, se on avoin ja palveluja on 

tarjolla matalalla kynnyksellä ilman ajanvarausta 

• Kohtaamispaikka -toiminnan kehittäminen liittyy moniammatillisten 

yhteistyörakenteiden ja vanhemmuuden tuen kehittämiseen 

• Perheiden tukeminen harrastustoiminnan avulla 
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Toimenpiteet/ pilottisuunnitelma

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Tampereen Hervanta-Vuores -alueen perhekeskustoimintamallin pilottisuunnitelma

Toimenpiteet 

1. Perustetaan työryhmä miettimään Hervanta-Vuores -alueen kohtaamispaikka -

toiminnan kehittämistä 

• Ryhmään nimetään edustajat

• Ryhmä miettii kohtaamispaikan toimintaperiaatteita ja -linjoja sekä linjaa 

kohtaamispaikkojen sijoittumista fyysisiin pisteisiin

• Projektiryhmässä on ehdotettu Hervannan kohtaamispaikan sijoittumista joko Hervanta -

tuvalle, Keinupuiston lähitorille, Kototorille tai Naistarille tai jossakin muodossa kaikkiin 

pisteisiin jotakin toimintaa

• Vuoreksen kohtaamispaikan sijoittumiseksi on ehdotettu Vuoreksen koulun tiloja tai 

MLL:n perhekahvilan tilojen hyödyntämistä 

• Kohtaamispaikan suunnittelussa tehdään yhteistyötä Vuorekseen rakennettavan Lähitorin 

kanssa sekä Hervantaan suunniteltavan uuden hyvinvointikeskuksen kanssa 

• Työryhmässä päätetään pisteiden sijoittumisesta, neuvollaan tilojen käytöstä ja 

käynnistellään toimintaa moniammatillisessa yhteistyössä

• Ryhmän ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimii hankekoordinaattori Päivi 

Viitanen-Marchegiano 



Seuraavat tapaamiset
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Kevään 2018 tapaamiset

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

• 17.5.2018, klo 9-12 yhdessä perhekeskustoimintamallin 

kehittämistyöryhmän kanssa, 

Tampereen Lasten kulttuurikeskus Rulla 

(ent.22.5.)

• 7.6.2018, klo 9-12 yhdessä maahanmuuttaja- ja 

monikulttuuripalveluiden 

kehittämistyöryhmän kanssa, Setlementti 

Tampere ry (ent. 15.6.)

Kohtaamispaikan täydentävät THL -työpajat (maakunnalliset);           

osallistua voivat kaikki kohtaamispaikkatoimijat!

18.5. klo 10-15 Helsinki, THL
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?

Syksyn 2018 tapaamiset

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi



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/

