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Perhekeskustoimintamalli - kokonaisvaltaista ja 
asiakaslähtöistä apua oikeaan aikaan
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Pirkanmaan aluemalli palveluiden suunnittelun pohjaksi

30 000-50 000 asukkaan 

perhekeskusalueet
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Mitä 
perhekeskus 
tekee?



Perhekeskustoimintamallin palvelut ja toiminnot (luonnos)

Ennen lapsen 

syntymää
0 – 6 v. 13 – 16 v.7 – 12 v. 17 – 18v (-20 v.)

Äitiysneuvolapalvelut Lastenneuvolapalvelut

Varhaiskasvatus

Avoin varhaiskasvatus

Esiopetus

Oppilashuolto

Perusopetus

Oppilashuolto

Nuorisopalvelut

Perusopetus

Oppilashuolto

Nuorisopalvelut

Toisen asteen koulutus

Opiskelijahuolto

Nuorisopalvelut

KAIKISSA IKÄVAIHEISSA TARJOLLA OLEVAT PALVELUT JA TOIMINNOT

Kohtaamispaikka Kasvatus- ja perheneuvonta Järjestöjen muut toiminnot ja palvelut

Vertaistuki Fysio-, puhe- ja toimintaterapia    Seurakunnan muut toiminnot ja palvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Psykologipalvelut Yksityisen sektorin muut palvelut

Vapaa-aikapalvelut Kelan etuudet ja palvelut

Kotipalvelu Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta

Perhetyö Sosiaalityö

Eropalvelut Suun terveydenhuolto

Ravitsemusterapia Lääkäripalvelut

Ehkäisyneuvonta Muut  lapsiperheiden ja aikuisten palvelut
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1. Perhekeskusagentit verkosto-osaajina (sosiaalipalvelut, 

terveyspalvelut, koulu, varhaiskasvatus, järjestöt, seurakunnat)

• työntekijöiden konsultaatio

• toimintamallin jalkauttaminen

• verkostoasiantuntijuus, paikallistuntemus

• yhteistyö perhekeskusagenttien verkostossa

• linkki asiakastyön ja johdon välillä

• koulutus

2.      Avainhenkilöt substanssiosaajina

• nepsy

• monikulttuurisuus ja maahanmuuttajat

• lähisuhdeväkivalta

• eroasiat

• parisuhteen tuki

• vanhemmuuden tuki

• päihde, mielenterveys, aikuissosiaalityö, somatiikka, erityis- ja 

vaativan tason palvelut perhekeskusmallin ulkopuolelta?

1. Perhekeskusalueen LAPE-johtoryhmä (sosiaali- ja 

terveyspalvelut, perusopetus, varhaiskasvatus, kulttuuri- ja vapaa-

aikapalvelut, järjestöt, seurakunnat, asiakasedustus)

2. Asiakaspalaute- ja työntekijäpalautejärjestelmä 

3. Asiakasvaikuttajaryhmä

4. Maakunnallinen LAPE-ryhmä

1. Moniammatillisen tiimityön rakenne

2. Asiakaskohtaiset verkostot

Esimiestaso

Työntekijätaso

Avainhenkilötaso

Johtamisen ja koordinaation rakenteita (luonnos)



Perhekeskustoimintamallin 
pilotointi Pirkanmaalla
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KETTERÄSTI KOHTI YHTEISTÄ TOIMINTAKULTTUURIA

Perhekeskustoimintamallin kokonaisuutta pilotoivat

• Tampere/Hervanta & Vuores

• Kangasala

• Lempäälä

• Nokia

Lisäksi muut alueet pilotoivat perhekeskustoimintamallin 
osakokonaisuuksia

Maria Antikainen

•Lasten ja perheiden matalan kynnyksen lähipalveluiden 

verkosto

•Ei vain rakennus vaan ensisijaisesti toimintamalli

•Kokonaisvaltaista, asiakaslähtöistä apua oikeaan aikaan 

•Tarvittava apu ja tuki tuodaan perheen arkiympäristöihin

•Työntekijät liikkuvat, vältetään asiakkaan ohjaamista 

palvelusta toiseen

•Verkostoidaan ja sovitetaan yhteen kuntien, maakunnan, 

järjestöjen, seurakuntien ja yksityisten yritysten toimintoja ja 

palveluita
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PERHEKESKUSTOIMINTAMALLIN PILOTTIKOKONAISUUS

Asiakas-

osallisuus

Kunnan toimintaympäristö

Nopean avun 

saamisen 

polut

Kohtaamis-

paikka

Sähköiset 

palvelut

Johtamisen 

rakenteet

Ehkäisevä

väkivalta-

työ

Moni-

toimijainen 

yhteistyö

Avain-

henkilöt ja

agentit

Luo 

luottamusta, 

suojele lasta 

Lapset 

puheeksi 

Yhdyspinnat

erityistason

palveluihin

Vanhem-

muuden ja 

parisuhteen 

tuki

Yhdyspinnat 

aikuisten 

palveluihin

Ero-

asiakkaan 

palvelut

Moni-

kulttuurisuus

Asiakas on aina oikealla ovella.



Tähän mennessä 
tapahtunutta…

Perusopetus, toisen asteen oppilaitokset ja vapaa-aika osana 
perhekeskuspilotteja
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Konkreettisia aikaansaannoksia tähän mennessä mm.

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki
• Minimikriteereitä määritellään  kommentoitaviksi 

kehittämistyöryhmiin syksyllä 2018
• Esim. Lempäälässä vanhemmuuden tukea 9.-

luokkalaisten vanhemmille
• ”Pizzaa ja ihmissuhteita” -parisuhdeillat 15-20-v.

Hepolamminkadun kampusalueen kohtaamispaikka

Jelppi-tiimin kehittäminen Hervannan ja Vuoreksen alueella

Lempäälän joustoluokka aloittaa syksyllä 2018
• sote- ja opetuspalveluiden yhteistyö, ohjausryhmä 

kokoontuu säännöllisesti
• 8 oppilasta, jotka tarvitsevat tukea koulunkäyntiin, 

psyykkiseen hyvinvointiin ja oppimiseen
• toiminnan suunnittelu oppilaskohtaisesti
• erityisluokanopettaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja 

työparina

Eroasiakkaan kohtaaminen -koulutukset neljällä 
pilottialueella

Nokian snapchat-kokeilu nuorille
• Kouluterveydenhoitajat, perhetyöntekijät

Maria Antikainen
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Konkreettisia aikaansaannoksia jatkuu…

Lempäälän Helppi-linjan laajentaminen
• Varhaiskasvatus, opetuspalvelut, nuorisopalvelut, 

perhetyö ja lastensuojelu yhteistyössä vastaavat 
kuntalaisten yhteydenottoihin.

Lapsivaikutusten arviointi (Nokia, Tampere)
• Esim. koottu oppilaiden näkemyksiä 

perhekeskuksen osa-alueista

Työkaluja maahanmuuttajien kanssa työskenteleville 
-koulutukset ja -työkalupakki

Lasten harrastustoiminnan järjestäminen Vuoreksen 
koulun tiloissa
• Näpsä, musikantit, partio? jne.
• järjestöt (MLL, Ilves, vanhempainyhdistys, 

asukasyhdistys) yhteistyössä järjestävät 
maksuttomia aktiviteetteja koululla iltapäivisin

Pop up -tilaisuudet Vuoreksen koululla/päiväkodilla
• kulttuuripalveluiden järjestämää ohjelmaa
• mukana perhepalveluiden palveluohjaajat

Maria Antikainen
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”Yhteinen ymmärrys ja luottamus syntyvät vain yhteisen pöydän 
ympärillä”

Tarvitaan
• säännöllinen keskustelufoorumi

• vastuuhenkilöt eri yksiköistä

• nimetty kokoonkutsuja (voi olla kiertävä)

• esimiesten sitoutuminen asiaan

• vastuuhenkilöille järjestettävä aikaa osallistua 
yhteiseen suunnitteluun

• vastuuhenkilöt huolehtivat oman työyhteisönsä 
perehdyttämisestä ja sitouttamisesta

8.11.2017 Maria Antikainen
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Kulttuuri ja vapaa-aika osana perhekeskustoimintamallia

Kulttuurin ja vapaa-ajan ymmärtäminen laajasti  sisältää myös 
omaehtoista, ei-järjestettyä toimintaa  lasten, nuorten ja perheiden 
hyvinvointia lisäävän harrastus- ja vapaa-ajan toiminnan 
mahdollistaminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden vieminen peruspalveluihin: 
kerhoihin, kouluille, terveyskeskuksiin jne.

Lasten, nuorten ja perheiden ohjaaminen kulttuuri- ja vapaa-
aikapalveluihin (palveluohjaus ja tiedottaminen)

Matalan kynnyksen kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tarjoaminen 
(maksuttomuus, saatavuus ja saavutettavuus, ei sitoutumisen 
vaatimusta)
• Harrastustakuu

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimijoiden sekä muiden perhekeskustoimijoiden 
yhteistyö
• Esim. kulttuuriammattilainen ja opettaja toteuttavat oppitunnin 

yhdessä

9.2.2018 Maria Antikainen

Lukusuositus: Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma
https://www.tampere.fi/tiedostot/p/gS5Dfh9gp/pirkanmaan_kulttuurihyvinvointisuunnitelma.pdf
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Nepsy-palveluiden kehittäminen Pirkanmaan LAPEssa

Lähtötilanne: Nepsy-palveluiden saatavuus ja 
ammattilaisten osaamisen taso vaihtelevat eri kunnissa, 
palvelujärjestelmä on hajanainen 

Tavoitteena luoda Pirkanmaalle yhtenäisiä 
toimintamalleja neuropsykiatrisesti oireilevien lasten, 
nuorten ja heidän perheidensä auttamiseen

Maakunnallinen työryhmä laatinut ehdotuksen nepsy-
palveluiden ja ammattilaisten nepsy-osaamisen 
minimikriteereistä: mitä jokaisen lapsiperheiden 
palveluiden työntekijän tulee osata/tietää/ymmärtää 
neuropsykiatrisista piirteistä

Pilotit käynnistyneet/käynnistyvät vuoden 2018 aikana

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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NEPSY-PILOTIT

Kunta/alue Kehittämistoimenpide Yhteyshenkilö

Nokia Yhteinen kirjaamispohja

ADHD-hoitoketjun jatkokehittäminen ja laajentaminen

Nepsy-lainaamon perustaminen

Nepsy-osaamiskartoitus (kysely)

Nepsy-luentojen järjestäminen

Jaana Koivisto

Sastamala Eri toimijoiden roolin selkiyttäminen, erityisesti 

oppilashuollon rooli (ADHD-hoitoketju?)

Nepsy-osaamiskartoitus (kysely)

Paikallisen nepsy-valmentajakoulutuksen 

järjestäminen

Nepsy-luentojen kehittäminen ja syventäminen

Pirita Rantanen

Valkeakoski Nepsy-perustietokoulutuksen järjestäminen 

varhaiskasvatuksen henkilöstölle (kaupunki+srk)

Tanja Salmisto

Joni Kumlander

Hämeenkyrö Nepsy-osaamiskartoitus  nepsy-

valmentajakoulutuksen mahdollistaminen?

Nepsy-perustietokoulutuksen järjestäminen 

varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Pilvi Malinen

Kangasala? Nepsy-hoitopolkujen tarkentaminen? Elina Rissa
Maria Antikainen
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Monitoimijaisen verkoston yhteiskirjaamispohja

Kehitetty Tampereen kaupungin perhepalveluiden ja 
lastensuojelun sekä TAYSin yhteistyönä hybridi-
työskentelyssä

Pilotoidaan LAPE-hankkeen aikana eri puolilla 
Pirkanmaata

Tavoitteena laajentaa toimijajoukkoa  erityisesti 
sivistyspalveluiden toimijat mukaan

Kerätään asiakkaiden ja työntekijöiden käyttökokemuksia 
kirjaamispohjasta jatkokehittämisen tueksi

9.2.2018 Maria Antikainen
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Monitoimijaisen verkoston yhteiskirjaamispohja

Miksi?

Asiakaslähtöisyys: Neuvottelusta käteen jäävä yhteinen 
kirjaus on ollut erityisesti kokemusasiakkaiden toive. 
Verkostoneuvottelu on jännittävä tilanne, jossa käsitellään 
usein vaikeita asioita. On tärkeää, että osallistujat voivat 
neuvottelun jälkeen vielä rauhassa palata siihen, mistä 
puhuttiin ja mitä sovittiin.

Työntekijänäkökulma: Yhteinen kirjaus varmistaa, että 
kaikilla osallistujilla tulee omiin kirjauksiinsa yhteinen 
näkemys siitä, mitä sovittiin keskeisiksi tavoitteiksi ja 
toimenpiteiksi, sekä aktiivisten toimijoiden nimet ja 
yhteystiedot.

Lomakkeella pyritään myös varmistamaan, että 
lapsella/nuorella ja perheellä on aktiivinen rooli omassa 
asiassaan

9.2.2018 Maria Antikainen



Monitoimijaisen neuvottelun yhteiskirjaamispohja







KIITOS!

MARIA ANTIKAINEN

maria.antikainen@valkeakoski.fi

puh. 040 335 7688

www.lapepirkanmaa.fi

stm.fi/lape

#lapemuutos

#kärkihanke


