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Mikä on perhekeskusmalli?

Verkostomainen 

toimijoiden, palveluiden ja 

toimintojen sekä 

yhteisten sopimusten ja 

toimintamallien 

kokonaisuus
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Perhekeskuksen palveluverkosto
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Perhekeskustoiminnan arvopohja

9.2.2018 Maria Antikainen

Lapsen,

lapsuuden ja 

vanhemmuuden 

arvostus

Tasa-arvo 

ja 

yhdenvertaisuus

OsallisuusLuottamus
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Perhekeskuksen toimintaperiaatteita

Huomaa hyvä!

• Myönteisen vahvistaminen kaikissa kohtaamisissa, voimavarakeskeisyys

Miten voin auttaa?

• Asiakkaan kohtaaminen avoimella asenteella, ilman ennakko-oletuksia, aidosti arvostaen

• Dialogisuus, kokonaisvaltaisuus, lapsi- ja perhelähtöisyys (systeemisyys)

Asiakas on aina oikealla ovella

• Palvelut lähelle perheiden arkea, helppo ja oikea-aikainen palveluihin pääsy

• Perheen palveluprosessi alkaa siellä, missä huoli tulee esiin ja tarvittavat asiantuntijat 
jalkautuvat lapsen ja perheen arkiympäristöön, vältetään asiakkaan lähettämistä eteenpäin

Yhteisöissä on voimaa

• Läheisverkostojen ja vertaistuen merkityksen ymmärtäminen

Monimuotoisuuden arvostaminen ja positiivinen huomioiminen

• Erityistä tukea tarvitsevat, monikulttuuriset, monimuotoiset perheet jne.

Rajapinnoilta yhdyspinnoille

• Yhteistä työtä yhteisen asiakkaan asiassa, monitoimijaisesti, yli organisaatiorajojen

• Asiakkaan palvelukokonaisuus räätälöidään yksilöllisten tarpeiden mukaisesti

Yhteisiä rahoja ja resursseja säästäen

• Yhteinen tiedolla johtaminen, yhteinen sopiminen

• Kokonaisuuksien johtaminen, päällekkäisen työn karsiminen
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Perhekeskuksen tehtävät

9.2.2018 Maria Antikainen
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Perhekeskusmallin palikoita

9.2.2018 Maria Antikainen

Kohtaamis-

paikka

Lapset 

puheeksi

Vanhemmuuden 

ja parisuhteen 

tuki

Sähköinen 

perhekeskus

Luo 

luottamusta, 

suojele lasta

Nepsy-

tuki
Moni-

kulttuurisuus

Nopean avun 

saamisen 

polut

Ehkäisevä

väkivaltatyö

Ero-

asiakkaan 

auttaminen

Moni-

toimijainen 

yhteistyö

Verkosto-

johtaminen 

ja 

koordinointi

Yhdyspinnat 

aikuisten 

palveluihin

Yhdyspinnat 

erityistason 

palveluihin

Avainhenkilö-

verkosto
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Perhekeskusmallin rakenteet

9.2.2018 Maria Antikainen

Kohtaamispaikka

Avainhenkilöt 

ja agentit

Nepsy-tuki
Lapset 

puheeksi 

-menetelmä

Ehkäisevä

väkivaltatyö

Sähköinen 

perhekeskus
Eroasiakkaan 

palvelut

Monikulttuurisuus-

osaaminen

Arvot

Monitoimijaisen 

yhteistyön 

rakenteet

Yhteiset 

toiminta-

periaatteet

Verkosto-

johtaminen ja 

koordinointi

Vanhemmuuden 

tuen 

minimikriteerit
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Lapsen tai nuoren asiakkuuspolku perhekeskuspalveluissa

Asiakaskohtaamisia 

peruspalveluissa

Lakisääteiset palvelut

Muut perheiden 

hyvinvointia edistävät 

palvelut ja toiminnot

Lapsen/nuoren/

perheen tilanteen 

puheeksiotto ja 

arviointi

Lapsi/vanhempi tai  

lähityöntekijä ottaa 

tilanteen puheeksi

Verkoston kokoaminen 

yhteistyöhön

Perheen kanssa sovitut 

toimijat perheen 

lähipiiristä ja 

lapsiperheiden/aikuisten 

palveluista

Esikoulu- ja 

kouluikäisellä tarvittaessa 

yksilökohtaisen 

opiskeluhuollon 

monialainen 

asiantuntijaryhmä

Tuki arkeen ja/tai 

palvelu

Perhe koordinoi itse 

palveluita, lähityöntekijä 

tukena tarvittaessa

Yhteinen 

suunnitelma ja 

sen toteutus 

yhdessä 

verkostona, 

omatyöntekijän 

määrittely

Omatyöntekijänä 

perhekeskus- tai 

erityistason 

palveluiden 

työntekijä

Konsultointi

Lähityöntekijä konsultoi 

tarvittaessa 

avainhenkilöitä tai muita 

perhekeskuksen tai 

erityistason työntekijöitä

Tarvittaessa erityistason konsultointi tai mukaantulo prosessin missä vaiheessa tahansa.

Erityistason palvelu käytössä tarvittavan ajan: 

vammaispalvelut, erikoissairaanhoito, lastensuojelu
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Toimijoiden rooleja perhekeskuspalveluissa

Perhekeskuksen asiakas = perhekeskusverkoston palveluita 
käyttävä lapsi tai nuori ja hänen perheensä (ikärajat määritellään 
palvelukohtaisesti) tai lasta odottava perhe.

Lähityöntekijä = lapsen/nuoren/vanhemman/perheen arjessa 
mukana oleva peruspalveluiden työntekijä. Asiakas voi itse 
määritellä lähityöntekijänsä ja asiakkaalla voi olla useitakin 
lähityöntekijöitä.

Omatyöntekijä = lapselle asiakkuusprosessissa nimetty 
perhekeskusverkoston tai erityispalveluiden työntekijä, joka 
vastaa lapsen ja perheen asiakkuusprosessien kokonaisuudesta 
ja verkostoyhteistyön koordinoinnista.

Avainhenkilö = tietyn alan substanssiosaaja, joka muun 
asiakastyön ohella toimii toisten ammattilaisten tukena 
asiakastilanteissa. Työmuotoina konsultointi, työpari- ja 
verkostotyö, koulutus jne. Avainhenkilöt muodostavat alueellisia, 
maakunnallisia ja substanssikohtaisia avainhenkilöverkostoja.

Maria Antikainen



Perhekeskustoiminnan 
johtaminen
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Lasten ja perheiden palvelujen sote-ryhmän integroitumis- ja 
järjestämisesitys 
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Ehdotus Pirkanmaan perhekeskusalueiksi
- jokainen alue on pilkottu pienempiin palvelu- ja työssäkäyntialueisiin

Jokaisella viidellä suunnittelualueella toimii kolme perhekeskusaluetta. 
Yhdessä perhekeskuksessa voi olla useita toimipisteitä. 
Erityistason palvelut tarjolla viidellä alueella tai keskitettyinä palveluina 
(palvelukohtaiset ratkaisut).

Esimerkki: 
Perhekeskusalueet/etelä

Perhekeskus 1:  
Valkeakoski – Akaa – Urjala 
(väestöpohja 42 734 as, 
lasten määrä 8746)

Perhekeskus 2: 

Lempäälä – Vesilahti
(väestöpohja 27 289, 

lasten määrä 7490)

Perhekeskus 3: 

Hervanta – Vuores 
(väestöpohja 28 808, 

lasten määrä 4532)
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Verkoston toimivuuden avaintekijät

Hanna Harju-Virtanen

Tuttuus, luottamus Sitoutuminen

Yhteiset tavoitteet

• yhteinen toimintakulttuuri

• yhteiset toimintatavat

• monialainen yhteinen työ

• vastuiden selkeyttäminen

Fokus 

kokonai

-

suudes-

sa

Asiakas 

keskiös-

sä
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Perhekeskustoimintamallin johtaminen

Perhekeskustoiminnan johtaminen on ratkaistava paikallisesti 
johtuen perhekeskusalueiden erilaisuudesta 

• alueen koko

• esimiesportaiden määrä

• toimijoiden määrä

• erilaiset hallinnolliset tavat palveluiden järjestämisessä

Monessa kunnassa ja tulevaisuudessa 30.000-50.000 asukkaan 
alueilla perhekeskustoiminnan johtaminen asettuu luontevasti 
alueen Lape-ryhmän tehtäväksi

Lape-ryhmän kokoonpanoa on kuitenkin perhekeskuksen 
johtamisen osalta syytä täydentää perhekeskuskoordinaattorilla tai 
muutosvaiheessa alueen koulutetuilla perhekeskusagenteilla ja 
asiakasedustuksella

Alueen koosta, esimiesportaiden ja toimijoiden lukumäärästä ja 
erilaisista palveluiden hallinnollisista järjestämistavoista riippuen on 
hyvä arvioida perhekeskuksen johtamisesta vastaavan ryhmän 
optimaalinen kokoonpano ja järjestää tarvittaessa alueen lape-
ryhmästä erillinen perhekeskustoiminnan ohjausryhmä ja tehdä 
suunnitelma perhekeskustoimintaa johtavan ohjausryhmän ja 
asiakastason verkoston väliin jäävien esimiestasojen 
osallistamisesta verkostotyöhön

Hanna Harju-Virtanen
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Perhekeskuksen johtamisen perusta on kunnan Lape-ryhmässä

Perhekeskuksen johtamisen perusta on kunnan LAPE-ryhmässä

Hanna Harju-Virtanen

Organisaatio Toiminto Vastuuhenkilö Ohjausryhmän tehtävät

Sosiaalipalvelut Perhetyö

Sosiaalityö

Perheneuvola

(Kohtaamispaikka)

Sosiaalityön johtaja 

/sosiaalijohtaja

1 • Ohjaa, linjaa

• Yhteensovittaa

palvelut 

• Tukee integraatiota ja 

organisoi 

verkostoyhteistyötä

• Seuraa ja arvioi

• Johtaa tiedolla

• Kokoaa 

asiakaspalautetiedot

• Tukee resurssien 

optimoinnissa

Terveydenhuolto Neuvola

Kouluterveydenhuolto

(Kohtaamispaikka)

Hoitotyön päällikkö / johtava 

ylilääkäri

1

Sivistys Koulut

Päiväkodit

(Kohtaamispaikka)

Kulttuuri ja vapaa-aika

Sivistysjohtaja / 

Opetuspäällikkö /

Johtava rehtori  ja 

varhaiskasvatuspäällikkö

1-2

3-sektori Kohtaamispaikat

Muut toiminnot

Järjestöedustus 1

Seurakunnat Lasten ja perheiden 

palvelut

Srk-edustus 1

Asiakasedustus

Asiakasraati, 

nuorisovaltuusto

Asiakasraadin/

nuorisovaltuuston edustaja

1-2

Muut

Hyvinvointikoordinaattori

Perhekeskuskoordinaattori/

muutosvaiheen 

perhekeskusagentit

1-5



Perhekeskustoiminnan 
koordinointi

Perhekeskuskoordinaattori, agentit ja avainhenkilöt



25.9.201819

Perhekeskuskoordinaattorin tehtäviä

Perhekeskuspalveluiden ja -toimijoiden verkoston 
koordinaatiovastuu on nimettävä jollekin taholle/toimijalle 
perhekeskusalueella  Perhekeskuskoordinaattori

Perhekeskuskoordinaattorin tehtäviä:

• Koordinoi perhekeskuksen toimintaa (esim. 
kohtaamispaikkatoiminnot, jalkautuvat palvelut, 
erilaiset koulutukset ja muut tapahtumat jne.)

• Toimii perhekeskuksen ohjausryhmän 
sihteerinä/esittelijänä ja valmistelee asiat 
ohjausryhmälle

• Koordinoi alueensa perhekeskusagenttien ja 
avainhenkilöiden verkostoa sekä 
perhekeskusverkoston koulutus- ja kehittämistyötä

• Kuuluu maakunnalliseen 
perhekeskuskoordinaattoreiden verkostoon ja toimii 
heidän kanssaan tiiviissä yhteistyössä (esim. 
koulutukset ja kehittämistyö)

Maria Antikainen
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Vastaa kehittämistyön koordinoinnista ja toimintakulttuurin 
muutoksen jalkauttamisesta omalla perhekeskusalueellaan 
yhteistyössä muiden agenttien ja kunnan LAPE-ryhmän kanssa

Toimii agenttina osana omaa työtään

Seuraa kunnan LAPE-ryhmän laatiman siltaamis- ja 
juurruttamissuunnitelman toteutumista

Toimii perhekeskusyhteyshenkilönä oman alueensa ja 
maakunnan muiden toimijoiden välillä

Osallistuu mahdollisiin maakunnallisiin/valtakunnallisiin 
perhekeskusverkoston työryhmiin, koulutuksiin ja 
perehdytystilaisuuksiin sekä jakaa niissä saamaansa tietoa 
omalle pilottialueelleen

Tuo maakunnalliselle tasolle tietoa oman kunnan paikallisista 
tarpeista sekä kehittämistyön etenemisestä

Agenttiverkoston avulla varmistetaan, että kehittämistyö etenee 
koko maakunnassa samansuuntaisesti

Yhtenäinen toimintamalli koko maakuntaan

Perhekeskusagentin tehtäviä (muutosvaiheessa)
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Avainhenkilöverkosto lähityöntekijän tukena 

Maria Antikainen

Lastensuojelun 

avainhenkilö

Nepsy-

avainhenkilö

Monikulttuurisuus-

avainhenkilö

Lastenpsykiatrian 

avainhenkilö

Nuorisopsykiatrian 

avainhenkilö

Vammais-

palveluiden 

avainhenkilö

Parisuhde- ja 

eroauttamisen 

avainhenkilö

OT-

asiantuntija

Lähisuhdeväkivallan 

avainhenkilö

Muu, mikä?
Aikuisten 

palveluiden 

avainhenkilö

Lähityöntekijä

Lapsi ja perhe

Harrastustoiminnan 

avainhenkilö
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Avainhenkilön tehtäviä esim.

• Lapsen ja perheen 

lähityöntekijän konsultointi 

asiakastilanteissa

• Arvioi lapsen ja perheen 

tilannetta yhdessä perheen, 

lähityöntekijän ja mahdollisen 

omatyöntekijän kanssa

• Auttaa teoriatiedon 

soveltamisessa käytäntöön

• Auttaa arvioimaan, milloin 

tarvitaan lisäselvittelyjä ja/tai 

jatkotoimenpiteitä

• Kuuluu alueelliseen ja 

maakunnalliseen 

avainhenkilöverkostoon ja 

osallistuu maakunnalliseen 

kehittämistyöhön

Avainhenkilö lähityöntekijän tukena asiakasprosessissa

Avainhenkilö 
 Asiakastyötä tekevä 

ammattilainen, 

joka toimii tietyn alan 

substanssiosaajana 

osana omaa työtään

Avainhenkilön 

työmuotoina: 

• puhelinkonsultaatiot

• työparityöskentely

• yhteiset kotikäynnit

• palveluohjaus

• verkostotyö

• vertaisryhmät

• jne.



Juurruttaminen ja 
siltaaminen
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PERHEKESKUSMALLIN JUURRUTTAMIS- JA 
SILTAAMISSUUNNITELMAN KESKEISET ELEMENTIT 

Rakenteet, joissa juurtuminen tapahtuu

• Kuntien LAPE-ryhmät, siltaamis- ja 

juurruttamissuunnitelmat

• Maakunnan LAPE-yhteistyöryhmä

• Perhekeskuskoordinaattorit

• Perhekeskusagentit laajasti eri organisaatioissa ja 

eri sektoreilla

• Avainhenkilöverkosto

• Perhekeskusalueiden toimijoiden verkostotyö 

(asiakkaat, työntekijät, esimiehet, virkamiesjohto, 

poliittiset päättäjät jne.)

Vastuut, jotka on sovittu/sovittava 

juurtumisen tueksi

• Maakunnan/kunnan LAPE-ryhmät

• Perhekeskuskoordinaattorit  nimettävä

• Agentit ja avainhenkilöt  nimettävä

Tieto ja osaaminen juurtumisen perustana

• Hankkeen aikana tapahtunut osaamisen ja 

hyvien käytäntöjen jakaminen 

kehittämistyöryhmissä, paikallisissa piloteissa 

jne.

• Perhekeskusvalmennukset  jatkuvatko vuosina 

2019-2020?

• Pirkanmaan perhekeskuskäsikirja

• Muu hankkeessa syntyvä kirjallinen materiaali, 

esim. loppuraportti, pilottien raportit

Valtakunnalliset juurtumista tukevat 

toimet

• Valtakunnalliset kehittämistyöryhmät (esim. 

monitoimijainen arviointi; yksi lapsi yhteinen 

tilannekuva)  jatkavatko hankkeen jälkeen?

• Perhekeskusyhdyshenkilöverkosto  kuka 

nimetään Pirkanmaan yhteyshenkilöksi jatkossa?

• Perhekeskusesite + tiedote

• Valtakunnallinen perhekeskuskäsikirja 

• Muutosagentit ja kunta-agentit

• LAPE-akatemiat

• Valtakunnallinen lapsistrategia

Johtaminen



KIITOS!

MARIA ANTIKAINEN

maria.antikainen@valkeakoski.fi

puh. 040 335 7688

www.lapepirkanmaa.fi

stm.fi/lape

#lapemuutos

#kärkihanke


