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- KÄYTÄNNÖLLINEN ANNOS 

TOIMINTAKULTTUURIA JA SEN JOHTAMISTA-

“RESEPTINÄ SASTAMALAN 

PERHEPALVELUVERKOSTO”



PERHEPALVELUVERKOSTO 

(= PERHEKESKUS)

= kaikkien lasten, nuorten ja perheiden kanssa 
työskentelevien ammattilaisten ja kolmannen 
sektorin muodostama verkosto, joka toimii 
Sastamalan kaupungin alueella 

Kaupungin valtuuston hyväksymän strategian mukaista
poikkihallinnollista toimintaa on kehitetty ja koordinoitu
vuodesta 2014 alkaen.

Toimintaa johtaa, ohjaa ja koordinoi

viikoittain kokoontuva ohjausryhmä.

12.11.2018



11/12/2018



OHJAUSRYHMÄ

Pekka Kares (kasvatusjohtaja, sivistyspalvelut)

Natalia Kettunen (perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja, Sote-palvelut)

Anne Kantola (johtava hoitaja, Sote-palvelut)

Kati Heikkilä (opetuspäällikkö, perusopetus)

Sari Välilä (varhaiskasvatuksen päällikkö)

Kirsti Köykkä (nuorisotyön päällikkö)

Leeni Kirvesmäki (lukion rehtori, toisen asteen opiskelijahuollon 

yhteyshenkilö)

Pirita Rantanen (perhepalvelukoordinaattori, sivistyspalvelut, perhe- ja 

sosiaalipalvelut, perusterveydenhuolto) 

Kokoontuu viikoittain säännöllisesti: 

valmistelee, johtaa, koordinoi ja 

toimeenpanee koko verkoston yhteisiä asioita

Tarpeen mukaan ohjausryhmään kutsutaan myös               

muita verkoston toimijoita



MITÄ PERHEPALVELUVERKOSTO 

TEKEE?

PERHEPALVELUVERKOSTO...

• Järjestää palveluita perheille, lapsille ja nuorille

• Huolehtii osaltaan kuntalaisten hyvinvoinnista

• Kokoaa toimijoita yhteen, auttaa hahmottamaan toimijoiden roolia 

verkostossa

• Tekee ja toimii yhdessä, vaalii yhteisvastuullisuutta

• Sovittaa yhteen eri toimialojen työtä ottaen huomioon lainsäädännön 

reunaehdot, huomioi myös maakunnan ja ympärillä olevan yhteiskunnan

• Sovittaa ja vie asiat ja palvelut yksilötasolle saakka eli auttaa kohtaamaan 

yksilön ja huomioimaan kunkin asiakkaan tarpeet

• Toimii monialaisen yhteistyön koordinaattorina kaupungin toimialojen välillä
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PERHEPALVELUVERKOSTON 

TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET
1. Parantaa toiminnan kustannustehokuutta pitkällä aikavälillä vahvistamalla 

ennaltaehkäisevää otetta lasten, nuorten ja perheiden palveluissa – siirretään 

painopiste ongelmien korjaamisesta niiden ehkäisyyn

2. Parantaa asiakkaan palvelukokemusta ja palvelujen laatua – palvelu tuotetaan 

asiakkaalle oikea-aikaisesti, riittävän laaja-alaisena ja oikein resursoituna

3. Vahvistaa henkilöstön keskuudessa yhteenkuuluvuutta tarjoamalla vertaistukea ja 

toimintamalleja – ”Meidän Sastamala” näkyy hyvänä yhteishenkenä talon sisällä ja 

sujuvina palvelukokonaisuuksina asiakkaille

4. Kehittää lasten ja perheiden palveluja ja mahdollistaa sujuvat palveluketjut ja -

kokonaisuudet – samalla valmistaudutaan kytkeytymään Pirkanmaan 

maakunnalliseen palvelukokonaisuuteen maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen
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PERHEPALVELUVERKOSTON 

JOHTAMINEN
STRATEGINEN JOHTAMINEN

• Verkosto on tapa toimia ja tapa toteuttaa kaupungin strategiaa ja siinä esitettyjä 
painotuksia

• Edellyttää kaikilta osapuolilta sitoutumista yhdessä asetettuihin tavoitteisiin

• Osallistaa keskeiset luottamushenkilöt (valtuusto, hallitus, lautakunnat) ja ylimmän 
viranhaltijajohdon verkoston toiminnan ohjaukseen

• Verkoston ohjausryhmä toimii linkkinä päivittäisen työn ja kaupungin johdon välillä

OPERATIIVINEN JOHTAMINEN

• Konkreettisten asioiden johtamista päivittäisessä työssä – ongelmanratkaisua, pulmia ja 
niiden ratkomista

• Tiimijohtaminen ja yhdessä sovittujen asioiden jalkauttaminen

• Jokaisen työntekijän ymmärryksen vahvistamista ja voimaannuttamista – jokainen tekee 
verkostotekoja

• Maanantaiset ohjausryhmän kokoukset tarjoavat foorumin päivittäisen työn tukemiselle

• Agentit ja verkostoiltapäivät osallistavat koko verkostoa yhteisten tavoitteiden eteen
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TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOKSEN SEKÄ 

VERKOSTOJOHTAMISEN HAASTEITA JA 

MAHDOLLISUUKSIA

- toimintakulttuurin muutos & uuden toimintavan ja 
luottamuksen syntyminen vaatii aikaa! kehittämistyötä on 
tehty vuodesta 2014 lähtien ja vielä tehtävää riittää…

- verkostossa on toimintaa, joka ei ole yhden toimialan 
vastuulla / hallussa, vaan liittyy kaikkiin toimialoihin  esim. 
ei lakisääteiset palvelut = paljon ennaltaehkäiseviä 
toimintoja  näissä tilanteissa olemme huomanneet 
tarpeen verkoston omalle budjetille

- viikoittaisen kokoontumisen myötä nopea ja ketterä 
reagointi on mahdollista

- sitoutuminen!

- ”viedään tää verkostoon” – verkoston toimimisen ydin!
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PERHEPALVELUVERKOSTON 

HUONEENTAULU

1. Kilauta kaverille! Et ole yksin asian kanssa, vaan 

ympärilläsi on joukko ammattilaisia – käytä heitä.

2. Kerro ideasi! Älä pidä kynttilää vakan alla, vaan jaa 

ajatuksesi ja ideasi siitä, miten työn voisi tehdä fiksummin.

3. Me olemme Sastamala! Meillä on yhteisvastuu alueen 

asukkaista, kanna vastuusi ja vie asia eteenpäin ellei se 

tule ratkaistuksi kerralla. 

4. Mitkä ovat sinun verkostotekojasi? Jokainen tekee 

verkostotekoja ja on osaltaan verkoston kasvot myös 

asiakkaan suuntaan.
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LISÄTIETOJA

Perhepalvelukoordinaattori Pirita Rantanen

pirita.rantanen@sastamala.fi

p. 040 6376079

Kasvatusjohtaja Pekka Kares

pekka.kares@sastamala.fi

p. 040-532 7771

www.perhepalvelut.sastamala.fi
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