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TÄNÄÄN

Ajankohtaiset asiat

• Viime kokouksen muistio (20.4.2018)

• Tulevat LAPE-tilaisuudet

Perhekeskuskäsikirjan sisällysluettelo

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen minimikriteerit

Jatkosuunnitelma



Ajankohtaista
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Muistiot ja muut materiaalit löytyvät 
hankkeen nettisivuilta:

www.lapepirkanmaa.fi
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LAPE Pirkanmaan järjestämää lasten ja perheiden palveluiden 
muutosta tukevaa koulutustarjontaa syksyllä 2018
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Perhekeskusten muodostamisen tueksi alueelliset koulutukset 

25.9. ja 23.10. 
Itä 

Kangasala, Pälkäne, Kuhmoinen, Orivesi, Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Virrat ja 
Tampereen osalta seuraavat alueet: Linnainmaa, Aitolahti, Kaukajärvi, Kämmenniemi, 
Teisko, Leinola, Vehmainen, Holvasti, Olkahinen, Tasanne, Takahuhti, Pappila, Terälahti, 
Velaatta

27.9. ja 25.10. 
Lounas 

Nokia, Sastamala, Punkalaidun ja Tampereen osalta seuraavat alueet: Tesoma, Rahola, 
Myllypuro, Kalkku, Haukiluoma, Ikuri, Epilä, Lamminpää

1.10. ja 30.10. 
Etelä 

Lempäälä, Vesilahti, Urjala, Akaa, Valkeakoski ja Tampereen osalta Hervanta- Vuores

2.10. ja 1.11. 
Luode 

Ylöjärvi, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Parkano, Kihniö ja Tampereen osalta: Lielahti, 
Lentävänniemi

10.10. ja 13.11. 
Keskinen 

Pirkkala ja Tampereen osalta seuraavat alueet: Hatanpää, Multisilta, Härmälä, 
Rantaperkiö, Koivistonkylä, Peltolammi, Tammerkoski, Kaleva, Keskussairaala-alue, 
Kauppi, Kissanmaa, Lapinniemi, Käpylä, Nekala, Osmonmäki, Petsamo, Amuri, Pispala, 
Tahmela, Keskusta

5.12.2018 Kaikille alueille yhteinen päivä.

Kuntien LAPE-ryhmät nimeävät edustajat perhekeskusten muodostamisen tueksi järjestettäviin koulutuksiin. 
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Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus



Perhekeskuskäsikirja
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Perhekeskuskäsikirjan sisällysluettelo (luonnos 14.6.2018)

Johdanto

Arvot ja toimintaperiaatteet

• Lapsen oikeudet ja etu

• Lapsi-, nuori- ja perhelähtöisyys, voimavarojen 
vahvistuminen

• Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus 

• Vertaistuki ja yhteisöllisyys

• Lasten ja perheiden monimuotoisuus

• Helppo ja nopea palveluihin pääsy

• Systeemisyys, kokonaisvaltaisuus, asiakkaan 
asiantuntijuuus

• Monitoimijainen yhteistyö

• Kustannusvaikuttavuus

Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset

Perhekeskuksen tehtävät

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja seuranta

• Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki

• Yhteisöllisenä kohtaamispaikkana toimiminen

• Sovinnolliseen eroon ja vanhemmuuden jatkumiseen 
auttaminen

• Lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen ja siihen puuttuminen 

• Maahanmuuttaja- ja monimuotoisten perheiden tarpeisiin 
vastaaminen

• Varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen tarjoaminen 
lapsille ja perheille

Perhekeskuksen palvelu- ja toimijaverkosto

• Universaalipalvelut ja -toiminnot

• Kohtaamispaikka

• Neuvolapalvelut

• Varhaiskasvatus

• Perusopetus ja yhteisöllinen opiskeluhuolto

• Toisen asteen koulutus

• Nuorisotyö ja etsivä nuorisotyö

• Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

• Muut järjestöjen ja seurakuntien tuottamat 
palvelut

• Kohdennetut palvelut

• Yksilökohtainen opiskeluhuolto 

• Lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut

• Muita?

• Integraatio aikuisten palveluihin

• Integraatio erityis- ja vaativan tason palveluihin

Perhekeskuksen johtaminen ja koordinaatio

• Verkostojohtamisen ja koordinaation rakenteet

• Perhekeskuspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen

• Osaamisen johtaminen

• Tiedolla johtaminen, suunnittelu, seuranta ja arviointi

Hyviä käytäntöjä



Vanhemmuuden ja 
parisuhteen tuen 

minimikriteerit

Tia Kemppainen

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen koordinaattori

LAPE Pirkanmaan Pippuri



Vanhemmuuden ja parisuhteen 

tuen perusta: 

kohtaa, uskalla kysyä, 

kuuntele kiireettä, 

syyllistämättä, taustoista 

riippumatta.
- Pirkanmaan vanhemmuuden ja 

parisuhteen tuen työryhmä -

”…lapsen tulisi 

persoonallisuutensa 

täysipainoisen ja 

sopusointuisen

kehityksen vuoksi kasvaa 

perheessä onnellisuuden, 

rakkauden ja 

ymmärtämyksen 

ilmapiirissä.” 
- YK:n lapsen oikeuksien 

yleissopimus, otettu käyttöön 

Suomessa vuonna 1991 -
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Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen minimikriteereiden määrittelyä ja täsmentämistä 

Mitä vähintään tulee tapahtua kaikissa lapsi- ja 
perhepalveluissa (perustasolla), jotta vanhemmuus ja 
parisuhde tulevat tuetuiksi?

Toteutuessaan minimikriteerit kattavat peruspalvelut, erityispalvelut 
soveltuvin osin, järjestöjen ja seurakuntien kumppanuuteen 
perustuvat palvelut ja toiminnot sekä ostopalvelut.

Minimikriteerit muotoillaan maakunnallisen perhekeskustoiminnan 

vanhemmuuspuheen peruselementeiksi – yhteisen kielen 

perustaksi.
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Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen minimikriteereiden määrittelyä ja täsmentämistä 

TEHTÄVÄT – luonnos minimikriteereiksi seuraavalla slidella

1) Millaisin edellytyksin (resurssit, menetelmät ja keinot) kriteeri voi 

toteutua?

2) Mitä ovat kriteereiden toteutuessa näkyvät –

mitattavissa/osoitettavissa olevat - tulokset ja vaikutukset?

Huomioi myös mahdolliset ikäkausittaiset erot/yhtäläisyydet: ennen 

syntymää, alle kouluikäiset, alakouluikäiset, yläkouluikäiset ja toinen 

aste -ikäiset.



1) Kiireetön kohtaaminen

2) Huomaa hyvä vanhemmassa – itsetunnon ja oman toimijuuden  
vahvistaminen

3) Rohkeus ottaa vanhemmuutta ja parisuhdetta tukevat asiat 
puheeksi, kuulla ja kuunnella – myös lasta

4) Sikiö/lapsi vanhemman mieleen – tukea jo ennen syntymää

5) Vuorovaikutuksen vahvistaminen

6) Tietoa tarjolle

Huomaa hyvä vanhemmassa 
MINIMIKRITEERIT VANHEMMUUDEN JA PARISUHTEEN TUKEMISEKSI PIRKANMAALLA





Pirkanmaan vanhemmuuden ja parisuhteen tuen 

työryhmän puolesta,

Tia Kemppainen

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen koordinaattori

LAPE Pirkanmaan Pippuri

tia.kemppainen@mll.fi

Kiitos! 

mailto:tia.kemppainen@mll.fi


Jatkosuunnitelma
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Kotitehtävä

Jatka vanhemmuuden ja parisuhteen minimikriteereiden 
(dia 14) tarkastelua työkaverisi/tiimisi/yhteistyökumppanisi 
kanssa:

1)Millaisin edellytyksin (resurssit, menetelmät ja keinot) 

kriteeri voi toteutua?

2)Mitä ovat kriteereiden toteutuessa näkyvät –

mitattavissa/osoitettavissa olevat - tulokset ja vaikutukset?

Huomioi myös mahdolliset ikäkausittaiset erot/yhtäläisyydet: 

ennen syntymää, alle kouluikäiset, alakouluikäiset, 

yläkouluikäiset ja toinen aste -ikäiset.

Lähetä vastaukset Marialle 
(maria.antikainen@valkeakoski.fi) 31.8.2018 mennessä. 

mailto:maria.antikainen@valkeakoski.fi


27.6.201819

Työryhmän tapaamiset syksyllä 2018

18.9.2018 klo 8.30-11.00 Monitoimitalo 13, Stenvall, 
Satakunnankatu 13, Tampere

• Materiaalit kommentoitaviksi työryhmälle 12.9. 
mennessä

5.11.2018 klo 13.00-15.30 Monitoimitalo 13, Strömmer, 
Satakunnankatu 13, Tampere

• Materiaalit kommentoitaviksi työryhmälle etukäteen



MARIA ANTIKAINEN

maria.antikainen@valkeakoski.fi

puh. 040 335 7688

www.lapepirkanmaa.fi

stm.fi/lape

#lapemuutos

#kärkihanke

KIITOS!


