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Peruspalveluiden raaka-aineet 

– perhekeskusverkosto 

lasten ja perheiden arjessa

Projektikoordinaattorit Maria Antikainen, Suvi Nieminen, 

Marja Olli, Tia Valden ja Päivi Viitanen-Marchegiano

Pirkanmaan LAPE
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Perhekeskuksen tehtävät
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Lasten ja 

nuorten ääntä 

täytyy kuulla!

Kaikkien 

yhteistyötahojen 

tulisi puhaltaa 

yhteen hiileen.
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Perhekeskus - aitoja kohtaamisia ja yhteistä tekemistä

Verkoston 
kokoaminen 
yhteistyöhön

Yhteinen 
suunnitelma ja 

yhteinen työskentely 
perheen kanssa

Kohtaaminen 
ja 

puheeksiotto

Huomaa hyvä 

lapsessa ja vanhemmassa

Asiakas on 

aina 

oikealla ovella

Yksi lapsi 

yhteinen 

tilannekuva

Lapsi ja perhe 

asiantuntijoina

Konkreettisia tekoja 

yksin ja yhdessä

Rajapinnoista 

yhdyspintoja



8.11.20185 Tia Valden

Herkkyyttä 

kuunnella 

vanhempia 

arjen 

jaksamisessa.

Vertaistukea -

mahdollisuus 

koota 

turvaverkkoja.
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Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen minimit 

Työhuoneentaulu – Huomaa hyvä vanhemmuudessa

Työhuoneentaulun käyttöä 
tukeva koulutus- ja 
sisältömateriaali

a) Minimin toteutumisen
edellytyksiä

b) Minimin toteutumisen seurauksia

c) Hyviä käytäntöjä

d) Seurannan ja arvioinnin välineitä

Käyttöön 
jokaiselle!
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Parisuhde puheeksi ja 

puhetta parisuhteesta 

ennen kuin on 

myöhäistä.
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Parisuhteen tukea

Parisuhteen ohella toiminnan sisällön 
laajentaminen merkityksellisiin läheissuhteisiin 
ja lähisuhdeverkoston huomioimiseen.

• Parisuhteen Top Ten -kortit puheeksi ottamisen 
tukena

• Parisuhdeillat, mukana Kataja-parisuhdekeskus ry:n 
PariAsiaa-luennot.

• Parisuhteen tuki on huomioitu työhuoneentaulussa.

• Pirkanmaan parisuhdeverkosto
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Erotilanteisiin 

mahdollisimman 

nopeasti apua, 

ettei tilanne 

kärjisty.
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Eropalvelut
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Eron eri ulottuvuudet

Taloudellinen

Psykologinen 

Sosiaalinen

Juridinen

Vanhemmuus
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Eropalvelut

 Jokaiselle perhekeskusalueelle kootaan 
eroverkosto. Verkosto koostuu alueella erotyötä 
tekevistä sekä neuvolan, varhaiskasvatuksen, 
koulun sekä seurakunnan ja järjestön työntekijöistä 
– toimivat eroauttamisen avainhenkilöinä alueilla

 Kootaan yhteiselle sähköiselle alustalle palvelut ja 
markkinoidaan niitä palvelut, ei organisaatio edellä 
– mitä, kenelle ja missä eron vaiheessa?

 Pirkanmaan eroverkko jatkaa maakunnallisena 
verkostona

 Eron ensiapupiste koko maakunnan asiakkaita ja 
ammattilaisia palvelevaksi 

 Perhekeskusalueella järjestetään vuosittain 
koulutusta eroon liittyvistä ilmiöistä huomioiden 
perheiden monimuotoisuus ja monikulttuurisuus

 Vanhemmuussuunnitelma helposti saataville 
neuvoloihin, varhaiskasvatukseen, kouluun, 
kohtaamispaikkoihin 

 Erotyökalupakin kokoaminen, esim. Nokian 
pilotissa luotu työväline: Vanhemmat eroavat, tue 
lasta

 Hyvät käytännöt käyttöön, mm. Eron edessä -illat, 
vertaisryhmät, Lapsi mielessä

 Jokaisella perhekeskusalueella nimetyt 
perheasioiden sovittelijat 
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…matalan 

kynnyksen 

viihtyisä ”olohuone”, 

joka on maksuton, 

auki iltaisinkin eikä 

leimaa perheitä.

…tarvittaisiin 

kohtaamispaikka, 

jossa voisi tutustua samassa 

elämäntilanteessa oleviin ja 

lapset saisivat 

leikkiä yhdessä.
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Perhekeskuksen kohtaamispaikkaverkosto

Perheiden avoin kohtaamispaikka
• järjestö

• kunta

• seurakunta

• muu toimija

• vanhemmuusryhmät, vertaisryhmät, jalkautuvat                                              

si-so-te-palvelut…

Järjestötila
• järjestö

• muu toimija

• perhekahvila, perhesirkus…

Avoin päiväkoti
• järjestö

• kunta

• leikkikerho, perhekahvila…

Nuorisotila
• järjestö

• kunta

• nuorisotyö, Ohjaamo…

Seurakuntatalo 
• seurakunta

• järjestö

• kunta

• perhekerho, parisuhdeillat…

P  e  r  h  e  k  e  s  k  u  k  s  e  n    k  o  h  t  a  a m  i  s  p  a  i  k  k a  v  e  r  k  o  s  t  o
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Eri toimijoiden 

osaamista ja 

asiantuntemusta

Eri toimijoiden 

osaamista ja 

asiantuntemusta

Kohtaamispaikan tehtävät

VerkostoyhteistyöVerkostoyhteistyö

Nuorille 

vapaa-ajan toimintaa

Nuorille 

vapaa-ajan toimintaa

Avointa, 

maksutonta ja

helposti saavutettavaa 

toimintaa 

Avointa, 

maksutonta ja

helposti saavutettavaa 

toimintaa 

Perheiden 

tapaamispaikka

Perheiden 

tapaamispaikka

Toivottaa tervetulleeksi

kaikenlaiset perheet

Toivottaa tervetulleeksi

kaikenlaiset perheet



Palvelut ovat 
helposti 

saavutettavissa 
kaikenlaisille 

perheille

Kaikki kohdataan 
yksilöinä, 
taustoista 

riippumatta
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PERHEKESKUS 
LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN KOTOUTUMISEN KIVIJALKANA 

 LAKIPERUSTA (mm. KOTOUTUMISLAKI)

Lasten, nuorten ja perheiden kotoutumista tukevien toimien suunnittelu, toteutus ja 

koordinointi on perhekeskuksen vastuulla.

 ”KAIKKI KOTOUTTAA” –TOIMINTAKULTTUURI

Kotoutuminen tapahtuu elämän eri osa-alueilla. Maahanmuuttajien kanssa työskentely on osa 

kaikkien ammattilaisten normaalia perustyötä.

 MONIKULTTUURINEN OSAAMINEN

Ammattilaisilla on perusvalmiudet monikulttuuriseen työskentelyyn

sekä toimivat tuki- ja konsultaatioväylät.

 PALVELUT JA TOIMINNOT OVAT HELPOSTI SAAVUTETTAVISSA JA VAHVISTAVAT  

OSALLISUUTTA

Asiakkaiden erilaiset tarpeet, valmiudet ja toimintakyvyn rajoitteet huomioidaan palveluiden ja 

toimintojen järjestämisessä.

LÄHTÖKOHDAT 

https://lapepirkanmaa.fi/perhekeskustoimintamalli/maahanmuuttajapalvelut/

https://lapepirkanmaa.fi/perhekeskustoimintamalli/maahanmuuttajapalvelut/


8.11.201818

MONIKULTTUURISUUSTYÖN TUEKSI PERHEKESKUKSISSA

Koulutuspaketti ”Maahanmuuttajaperheiden kohtaaminen”

• Kaikille lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluissa työskenteleville

• Maksuton koulutus

• Jatkosta vastaa Kotona Suomessa –hanke (ELY-keskus)

Perheiden kotoutumisen tukeminen – verkostotyön malli

• Monitoimijainen verkostotyöskentelyn malli

• Tavoitteena systemaattinen, suunnitelmallinen ja oikea-aikainen 
kotoutumisen tuki perheille

Monikulttuurisuustyön avainhenkilöverkosto 

• Alueelliset avainhenkilöt varhaiskasvatuksesta, koulusta, neuvolasta ja 
sosiaalipalveluista

• Substanssikohtaista tukea ja konsultaatiota ammattilaisille

Työkalupakki monikulttuurisen työskentelyn tueksi

• Teemoittain jaoteltu linkkipaketti

• Käytännön työtä tukevaa tietoa ja vinkkejä ammattilaisille

• Omakielisiä materiaaleja ja palveluja asiakkaille

• Sähköiset palvelut (mm. omakieliset neuvontapalvelut)

• Valtakunnalliset ja maakunnalliset tuki-, konsultaatio- ja yhteistyötahot

KUNNAN

LAPE-RYHMÄ VASTAA:

 Ammattilaisten 

monikulttuuristen 

työskentelyvalmiuksien 

varmistaminen

 Kotoutumislain 

mukaisten palveluiden 

järjestäminen lapsille, 

nuorille ja perheille

 Kaikki kotouttaa –

toimintakulttuurin 

vahvistaminen

 Monikulttuurisuus-

näkökulman 

huomioiminen kaikkia 

palveluja suunniteltaessa 

https://lapepirkanmaa.fi/perhekeskustoimintamalli/maahanmuuttajapalvelut/
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Perhekeskusmallin juurtumisen edellytyksiä

Verkostojohtaminen

Paikallinen ja maakunnallinen koordinointi

Osaamisen varmistaminen

Avainhenkilöverkosto




