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Tervetuloa!

18.12.2017

• Tervetuloa! 

• Ajankohtaiset kuulumiset THL-kohtaamispaikkakehittämisen 

työpajasta 21.9.2018, Päivi Viitanen-Marchegiano

• Vanhemmuuden minimikriteerit tulevassa 

perhekeskustoimintamallissa, Tia Valden

• Kohtaamispaikkatoiminnan kehittämistyön esittely

• Kangasala, Päivi Segerroos

• Lempäälä, Sanna Karvinen

• Orivesi, Tuija Peurala

• Parkano-Kihniö, Katri Ala-Mettälä

• Ruovesi-Virrat, Saila Niskanen

• Sastamala, Pirita Rantanen

• Tampere, Ulla Nissinen

• Valkeakoski, Joni Kumlander

• Etelä-Savo, Saara Hanhela

• Keskustelu

• Pro gradu aihe-esittely, Riitta Räsänen, Tampereen yliopisto

• Seuraava tapaaminen



Ajankohtaista
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Perhekeskusesite 2019

Valtakunnallinen tiedote perhekeskusesitteestä on julkaistu:

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/aitiyspakkauksen-perhekeskus-

mukana-perheesi-elamassa-esite

Samoin Pirkanmaan oma tiedote äitiyspakkauksissa jaettavaan 

perhekeskusesitteeseen liittyen!

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/aitiyspakkauksen-perhekeskus-mukana-perheesi-elamassa-esite


Perhekeskuksen 
kohtaamispaikan 

kriteerit
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PERHEKESKUKSEN 
KOHTAAMISPAIKAN 
KRITEERIT 

Marjatta Kekkonen Ulla 
Lindqvist 
kohtaamispaikan 
työpajaverkosto



26.9.20187

Kohtaamispaikka perhekeskuksen  palveluverkostossa

• Kohtaamispaikka on lasten, nuorten ja perheiden 
tapaamispaikka sekä paikallisten toimijoiden verkosto. 

• Tarjoaa lähipalveluna avointa, maksutonta, esteetöntä ja 
saavutettavaa toimintaa. 

• Tukee vuoropuhelua perhekeskuksen, alueen 
palveluverkoston ja perheiden välillä.

• Vahvistaa perheiden ja vapaaehtoisten osallistumista 
toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, seurantaan ja 
arviointiin. 

• Tarjoaa tilan lapsikohtaisille konsultaatioille ja jalkautuvalle 
tuelle.

• Vahvistaa perheiden yhteisöllisyyttä tarjoamalla 
mahdollisuuksia yhdessäololle.
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Kohtaamispaikan tehtävät 

Tarjoaa perheille tapaamispaikan

Avointa ja kohdennettua vertaisryhmätoimintaa

Ohjausta ja neuvontaa

Ohjaa tarvittaessa palveluihin. 

Lapsille leikkitoimintaa.

Nuorille vapaa-ajan toimintaa.

Jakaa ja välittää eri toimijoiden tietoa ja asiantuntemusta 

Toimii yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Varmistaa monimuotoisten, monikulttuuristen ja erityistä 

tukea tarvitsevien lasten ja perheiden osallisuuden. 

Tarjoaa tarvittaessa tilat konsultaatioille tai jalkautuville 

palveluille ja sidosryhmille. 
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Kriteerit ja aiempi työ

Perhekeskuksen kohtaamispaikan toimintaperiaatteet (26.1.2018)

• Lapsen etu ja oikeudet

• Lapsi- ja perhelähtöisyys

• Osallisuus

• Sosiaalisuus, yhteisöllisyys

• Saavutettavuus, saatavuus

• Asiantuntijuus

9
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Perhekeskuksen kohtaamispaikan kriteerit

1. Johtaminen 

2. Resursointi

3. Sopimuksellisuus (sitoutuminen)

4. Koordinaatio 

5. Saavutettavuus (esteettömyys)

6. Kohtaamispaikan toiminta

7. Tiedottaminen ja ohjaus

8. Kohtaaminen

9. Yhteisöllisyys

10. Asiantuntijuus ja osaaminen
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Perhekeskuksen kohtaamispaikan kriteerit

1. JOHTAMINEN, YHTEEN 
SOVITTAMINEN

• Kohtaamispaikka on kirjattu 
osaksi perhekeskuksen 
palveluverkostoa

• Toiminta on koordinoitu yhteen 
perhekeskuksen palvelujen 
kanssa

• Toiminta on kirjattu keskeisiin 
palvelustrategioihin ja -
suunnitelmiin

2. RESURSOINTI

• Toimintaan osoitetaan 
resursseja perhekeskuksen 
budjetista

• Kohtaamispaikan toimijat 
osallistuvat toiminnan 
resursointiin 

Esityksen nimi / Tekijä
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Perhekeskuksen kohtaamispaikan kriteerit

3. SOPIMUKSELLISUUS, 
SITOUTUMINEN

Toiminta perustuu sopimukseen 
toimijoiden kesken

Kohtaamispaikassa on sovitut 
yhteistyökäytännöt 

Toimijoiden kesken on sitouduttu 
tiedottamiseen ja tiedonvaihtoon

Kohtaamispaikassa on sitouduttu 
toteuttamaan kohtaamispaikan 
tehtäviä

Kohtaamispaikassa on sitouduttu 
ohjaus- ja neuvontavastuuseen 

4. KOORDINAATIO JA SEURANTA

Kohtaamispaikka on paikallisesti 
muokkautuva toimintojen verkosto 
(yksi tila/toimijoiden verkosto)

Toiminnan koordinaatiosta vastaa 
nimetty henkilö /toimija/taho

Toiminta on ammatillisesti 
koordinoitua, ohjattua, jatkuvaa ja 
säännöllistä

Toimintaa arvioidaan ja siitä 
kerätään palautetta säännöllisesti 

Asiakaspalaute ohjaa toiminnan 
suunnittelua 

Kävijämäärät kirjataan 

Esityksen nimi / Tekijä
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Perhekeskuksen kohtaamispaikan kriteerit

5. KOHTAAMISPAIKAN TOIMINTA

Avointa kaikille lapsille, nuorille ja 
perheille

Pääsääntöisesti maksutonta 
asiakkaille

Sitoutumatonta (uskonnollisesti, 
poliittisesti)

Päihteetöntä ja väkivallatonta

Toiminnassa otetaan huomioon 
lapsen näkökulma

Toiminta-aikataulut ovat säännölliset 
ja joustavat. 

Toimintaa voivat toteuttaa perheet, 
vapaaehtoiset ja vertaiset

Toimintaa voivat tuottaa kolmas 
sektori, seurakunta, kunta, 
maakunta, yksityinen sektori

6. SAAVUTETTAVUUS     
(ESTEETTÖMYYS)

Tilat sijaitsevat lähellä perheitä, 
hyvien kulkuyhteyksien päässä, 
esteettömät osallistua

Tilat ovat turvalliset, pysyvät, 
viihtyisät ja soveltuvat eri-ikäisille 
(lapset, nuoret, perheet)

Aukioloajat ovat säännölliset, 
joustavat ja monipuoliset ja 
käyttäjien tarpeiden mukaiset

Toimintaan voi osallistua ilman 
ajanvarausta tai ilmoittautumista.

Toiminta on kynnyksetöntä 
kaikkien osallistua

Esityksen nimi / Tekijä
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Perhekeskuksen kohtaamispaikan kriteerit

7. KOHTAAMINEN 

Jokainen osallistuja kohdataan ja 
toivotetaan tervetulleeksi 
arvostavasti 

Kohtaamispaikan ilmapiiri on 
hyväksyvä ja suvaitseva

Kohtaaminen vahvistaa 
osallistujien turvallisuutta ja 
luottamusta 

Kohtaamisessa edistetään 
vertaissuhteiden ja 
yhteisöllisyyden rakentumista

Kohtaamisessa otetaan 
tarvittaessa puheeksi lasta tai 
perhettä koskevia huolia

8. TIEDOTTAMINEN JA OHJAUS

Kohtaamispaikasta tiedotetaan 
lapsiperheille 

Lapsia ja perheitä ohjataan 
aktiivisesti toiminnan piiriin

Tarjoaa lapsille, nuorille ja 
perheille ohjausta ja neuvontaa

Lapsia, nuoria ja perheitä ohjataan 
tarvittaessa palveluihin

Esityksen nimi / Tekijä
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Perhekeskuksen kohtaamispaikan kriteerit

9. YHTEISÖLLISYYS 

Toiminta mahdollistaa vapaan 
olemisen, keskustelun ja 
osallistujien keskinäisen 
tutustumisen 

Toimintaa suunnitellaan lasten ja 
perheiden kanssa heidän 
tarpeidensa pohjalta 

Lapset, nuoret ja perheet 
osallistuvat toiminnan 
suunnitteluun ja toteutukseen

Kohtaamispaikassa saa
vertaistukea toisilta samassa 
elämäntilanteessa olevilta

Kohtaamispaikassa tuetaan lasten 
vertaissuhteita ja osallisuutta

10. ASIANTUNTIJUUS JA 
OSAAMINEN

Kohtaamispaikassa on 
ammatillista asiantuntijuutta ja 
osaamista:
• lapsista, nuorista ja perheistä 

• perhekeskuksen palveluista

• alueen järjestötoimijoista ja 
sidosryhmistä

Kohtaamispaikassa on 
vapaaehtois- ja vertaistoiminnan 
osaamista ja ammatillista ohjausta 

Kohtaamispaikassa 
mahdollistetaan lasten, nuorten ja 
perheiden kokemusasiantuntijuus

Esityksen nimi / Tekijä
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Vanhemmuuden tuen 
minimikriteerit

Pirkanmaan LAPE
anhemmuuden ja parisuhteen tuen 

koordinaattori
Tia Valden



Kohtaamispaikkatyön
kehittämisen

esittelyt



Pro gradu aihe-esittely

Tampereen yliopisto 

Riitta Räsänen
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Pro gradu

Esityksen nimi / Tekijä

LAPSIPERHEIDEN JA LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN 

KOHTAAMISPAIKKOJEN TOIMINTA PIRKANMAALLA 

KOHTAAMISPAIKKAHENKILÖSTÖN KOKEMANA – PRO GRADU

Riitta Räsänen, sh, TtM-opiskelija, Tampereen yliopisto

TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITE

Tarkoituksena on selvittää lapsiperheille ja lapsiperheiden vanhemmille 

suunnatun perhekeskusten kohtaamispaikkatoiminnan toteutumista 

kohtaamispaikkahenkilöstön kokemana Pirkanmaalla.

Tavoitteena on kuvata henkilöstön näkemyksiä perhekeskusten 

kohtaamispaikkojen määrittelystä ja merkityksistä, niiden toiminnasta, 

kohtaamispaikkahenkilöstössä työskentelemisestä, yhteistyöstä 

perhekeskusorganisaatioissa sekä kohtaamispaikkojen kehittämistyöstä. 

Lisäksi tavoitteena on vertailla näkemysten yhdenmukaisuutta 

kehittämistyöhön osallistuvien ja muiden kohtaamispaikkatyöntekijöiden kesken 

kohtaamispaikkatoiminnan kehitystyön jalkauttamisessa ja antaa ehdotuksia 

jatkotutkimukseen.

Rasanen.Riitta.A@student.uta.fi l 0442699193

mailto:Rasanen.Riitta.A@student.uta.fi


Muut asiat.
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Tulevia LAPE-tilaisuuksia ja koulutuksia Pirkanmaalla

Aihe Aika Kohderyhmä

Valtakunnalliset LAPE-päivät

https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapaht

umat/tapahtumakalenteri/-

/event/3988838

8.-9.10.2018 koko päivä

Tampere-talo

Kaikki lasten, nuorten ja 

perheiden parissa työskentelevät

Monialainen työskentely lasten ja 

nuorten palveluiden erityisen 

vaativissa OT-asiakkuuksissa ja 

yhteistyöalueen rakenteissa –

yhteiskehittämispäivä

26.10.2018 koko päivä

Metso

Kaikki lasten, nuorten ja 

perheiden parissa työskentelevät

Pirkanmaan LAPE-hankkeen 

loppuseminaari

7.-8.11.2018 koko päivä

Tampere-talo

Kaikki lasten, nuorten ja 

perheiden parissa työskentelevät

Väkivallan ehkäisy kunnissa ja 

maakunnassa

3.12.2018 koko päivä

Metso

Kaikki lasten, nuorten ja 

perheiden parissa työskentelevät

Monitoimijainen arviointi –

koulutus

13.12.2018 koko päivä

Metso

Kaikki lasten, nuorten ja 

perheiden parissa työskentelevät
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Kohtaamisen koulutuksia



Seuraava tapaaminen
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• ke 10.10.2018 klo 12.30-15.30, Tipotien auditoriossa 
Vastasyntyneiden ja vauvaperheiden palveluiden toimijat Pirkanmaalla, sekä perus- että 

erityispalveluista; ohjelmassa tutkittua tietoa ja hyviä käytäntöjä vauvaperhetyöstä ja 

vanhemmuuden tuesta.

• ke 7.11. ja to 8.11. Pirkanmaan LAPE loppuseminaari

• to 22.11.2018 klo 9.30-15.00 THL & LSKL:n Perheet keskiöön-hanke

• muuta? tutustumiskäynti?
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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/

