Perhekeskustoiminnan sopassa porisee niin
vanhemmuus, parisuhde kuin erotkin
- millaisin maustein näitä teemoja on lähestytty Pirkanmaalla

Perhekeskuksen tehtävät
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Marja Olli

Perhekeskusmallin palikoita
Sähköinen
perhekeskus

Avainhenkilöverkosto

Luo
luottamusta,
suojele lasta

Verkostojohtaminen
ja
koordinointi
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Nepsytuki

Eroasiakkaan
auttaminen

Vanhemmuuden
ja parisuhteen
tuki

Lapset
puheeksi

Kohtaamispaikka

Monikulttuurisuus

Yhdyspinnat
aikuisten
palveluihin

Nopean avun
saamisen
polut

Monitoimijainen
yhteistyö
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Maria Antikainen

Ehkäisevä
väkivaltatyö

Yhdyspinnat
erityistason
palveluihin

Perhekeskusmallin rakenteet

Monikulttuurisuusosaaminen

Ehkäisevä
väkivaltatyö

Kohtaamispaikka

Monitoimijaisen
yhteistyön
rakenteet

Yhteiset
toimintaperiaatteet

Avainhenkilöt
ja agentit

Arvot
Nepsy-tuki

Verkostojohtaminen ja
koordinointi

Vanhemmuuden
tuen
minimikriteerit

Sähköinen
perhekeskus
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Lapset
puheeksi
-menetelmä

Eroasiakkaan
palvelut

9.2.2018

Maria Antikainen

Vanhemmuuden ja parisuhteen tukea Pirkanmaalla

Lähtökohta – pala saippuaa

”Meillähän tätä tehdään jo!”

”Vanhemmuuden tuki on keskeinen osa
meidän työtämme!”
”Me kohdataan vanhempia jatkuvasti.”
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Herkkyyttä
kuunnella
vanhempia arjen
jaksamisessa.

Vertaistukea mahdollisuus
koota
turvaverkkoja.

Tia Valden

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen minimit

Ei ole olemassa yksittäistä menetelmää, joka kattaisi
riittävästi kaiken vanhemmuuden tuen.
Ei ole olemassa yksittäistä toimijaa, joka voisi yksin kantaa
vastuun vanhemmuuden tukemisesta.
Todettiin asiat, joiden tulee - millä tahansa menetelmällä tai
välineellä, yksin tai verkostossa toimien - vähintään toteutua
lapsi- ja perhepalveluissa.
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Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki
Käyttöön
jokaiselle!

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
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Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen minimit

Toteutuessaan minimit
•

ovat yhteisen vanhemmuuspuheen ydin.

•

kattavat koko perheen ja kaikki perheet.

•

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

•

luovat perustan (sopimusperustaiselle) kumppanuudelle järjestöjen, seurakunnan ja
yksityisen toimijan kanssa.

•

edesauttavat välttämään päällekkäistä työtä tehden toimivat menetelmät näkyviksi.

•

mahdollistavat vanhemmuuden tuen suunnitelmallisuuden ja sitä seuraavan
tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden osoittamisen.

Minimit eivät ole välineitä tai työkaluja vaan niiden kautta hyvät
menetelmät yhdistyvät kokonaisuudeksi.
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TYÖHUONEENTAULU
HUOMAA HYVÄ VANHEMMUUDESSA – MINIMIT LAPSI- JA PERHEPALVELUISSA
1) Kohtaa kiireettömästi
Kuulen, kuuntelen, arvostan – näen tarpeet ja toiveet, kunnioitan niitä.
Vanhempi kokee tulleensa kuulluksi, ymmärretyksi ja autetuksi.

2) Vanhemman itsetunnon ja oman toimijuuden vahvistaminen
Positiivinen vahvistaminen on toimintani lähtökohta. Huomioin toiminnassani molemmat
vanhemmat. Perhekäsitykseni on laaja ja se kattaa myös vanhemman luontaisen
tukiverkoston.
Toimintani tavoitteena on vanhemman oman toimijuuden edistäminen.

3) Vanhemmuutta ja parisuhdetta tukevat asiat puheeksi
Miten voit/jaksat? Miten perheesi voi? Miten lapset voivat? Miten parisuhteenne voi?
Keitä perheeseesi kuuluu? Keneltä saat apua sitä tarvitessasi?
Miten kotona keskustelette yhteisistä asioista? Miten vuorovaikutus lasten kanssa toimii?
Esitän kysymyksiä myös lapselle ja nuorelle. Ohjaan vanhemman tarvittavan tuen äärelle.

4) Syntymätön/lapsi/nuori vanhemman mieleen
Tuen toiminnallani vanhemman ymmärrystä lapsesta ja lapsen kanssa toimimisesta. Jaan
asiantuntijuuteni pohjalta tietoa lapsen kehitysvaiheista ja vanhemman roolista lapsen
tärkeimpänä aikuisena.
Ohjaan vanhemman tutustumaan lapseensa yhä uudelleen lapsen kehittyessä sekä jaan
keinoja lapsen kuulemiseen sekä huomioimiseen.

5) Vuorovaikutus ja perheen sisäisen vuorovaikutuksen vahvistaminen
Kysyn asiakkaalta puhuimmeko oikeista asioista, mistä asiasta haluaisit vielä sanoa jotain tai
jäikö jokin askarruttamaan? Olen luotettava ja otteeni on ohjaava, ei kaikkitietävä. Edistän
toiminnassani dialogia. Omalla esimerkilläni annan vanhemmalle vuorovaikutuksen
vahvistamiseen keinoja.
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6) Tiedon tarjoaminen - riittävästi, helposti ja sähköisesti
Ammatillisuuteni perustana on tieto ja sen tarjoaminen oikea-aikaisesti. Päivitän
osaamistani säännöllisesti ja tiedän, mistä saan tietoa vanhemmille tärkeistä
teemoista ja vanhemmuuden tukemisesta. Välitän vanhemmalle tietoa ja
tietolähteitä sekä ohjaan omaehtoiseen tiedonhankintaan.

7) Älä jätä yksin – sopivan tuen etsiminen yhdessä vanhemman
kanssa
Tunnistan oman osaamiseni tai resurssieni rajat. Kuultuani vanhempaa etsin
yhdessä hänen kanssa ja hänen luvallaan tarvittavan avun. Avoimet
kohtaamispaikat, vertaisryhmät ja muu vanhemmille/perheille suunnattu toiminta
sekä palvelut alueellamme ovat minulle tuttuja.
Ohjaan vanhemman avun äärelle ja varmistan, että apu on löytynyt – en jätä yksin.

Toimimalla näin olen osaltani varmistamassa vanhemmuuden tuen
toteutumisen osana Pirkanmaan perhekeskustoimintamallia
vanhempia kuullen ja auttaen, yhteistyöverkostoja luoden ja niitä
vahvistaen sekä omaa osaamistani ylläpitäen. Osallistun myös
vanhemmuuden tavoitteellisen tukemisen seurantaan ja arviointiin.
Toimintani tuloksena vanhemmat voivat yhä paremmin ja oma
työhyvinvointini lisääntyy.

TYÖHUONEEN TAULU - MINIMIT KÄYTÄNNÖSSÄ JA KÄYTÖSSÄ
1) Kohtaa kiireettömästi
Kuulen, kuuntelen, arvostan – näen tarpeet ja toiveet, kunnioitan niitä.
Vanhempi kokee tulleensa kuulluksi, ymmärretyksi ja autetuksi.

Edellytyksenä on resurssien riittävyys ja oikea

Minimin toteutuessa

kohdentaminen

Riittävä osaaminen ja osaamisen jakaminen.

asiakas (ml. Lapsi/nuori) ja työntekijä kokevat kohtaamisen
miellyttäväksi ja turvalliseksi.

Mahdollisuus kouluttautua sekä käyttää opittua.

asiakas (ml. Lapsi/nuori) kokee tulleensa kuulluksi.

Työntekijöiden säännöllinen työnohjaus (yhteys rohkeuteen
ottaa puheeksi).

asiakas (ml. lapsi/nuori) kokee tulleensa autetuksi ja
ymmärretyksi (vrt. vain kuulluksi).

Läsnäolon, kuuntelemisen ja dialogin taito (ei-tietäminen).

asiakas (ml. Lapsi/nuori) tulee mielellään uudelleen ja
suosittelisi palvelua/toimintoa myös ystävilleen.

Aikaa tehdä asiakastyö riittävän hyvin.

jonotusajat lyhenevät.

Aikaa ja lupa olla empaattinen.
Kohtaamisen mahdollistava paikka/sopiva ympäristö.
Palvelurakenteessa on huomioitu työparityöskentelyn
mahdollisuus.
Työntekijöiden/kohtaajien (esim. vapaaehtoinen) määrä
suhteessa tarpeeseen on riittävä.
Mikäli kohtaamisessa hyödynnetään tulkkauspalvelua, on
käytettävissä suurempi aikaresurssi (vähintään 1,5
kertainen aika).
Erityisesti maahanmuuttajaperheiden kohdalla keskinäisen
ymmärryksen ja luottamuksen varmistamiseen on
käytettävissä tavallista enemmän aikaa.
Mitä muuta?
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työhyvinvointi lisääntyy.
Mitä muuta?

Minimin toteutuminen ja hyvät käytännöt
ikävaiheittain > palveluittain.
LAPE:n aikana vanhemmuuden tuen hyviä käytäntöjä on koottu
ikävaiheittain ja palveluittain. Tätä työtä ovat tehneet toimijat
itsenäisesti. Kattavia palvelukuvauksia on jo olemassa mutta työ
näiden kuvausten ja minimien yhteensovittaminen jää kunkin toimijan
toteutettavaksi.
Linkkejä löydät osoitteesta LapePirkanmaa.fi
Esimerkkejä – kattavaa kuvaa ei ole olemassa.

Esimerkkinä kohtaamispaikat
1) Kiireetön kohtaaminen

2) Huomaa hyvä vanhemmassa

Keskeinen
edellytys
Asenne

Viestintä

Näin me sen teemme
Tervehditään kaikki
tulijat!

Kohtaamispaikat ovat kokoavia ja
koordinoivia – sisältö eroaa
yksittäisestä
palvelusta/toiminnosta
Laaja
vanhemmuuskäsitys

Positiivinen vanhemmuuspuhe
näkyy ja kuuluu kaikkialla

Kaikilla toimijoilla on riittävä tieto
alueen perheiden hyvinvoinnista ja
keinoista ottaa asiat puheeksi

3) Puheeksi ottaminen, kuuleminen
ja kuunteleminen

Rohkeus

Työntekijän/vapaaehtoisen
oma arvokeskustelu

4) Lapsi/nuori vanhemman mieleen

Lapsilähtöisyys

Kohtaamispaikan ilme tekee
lapset ja nuoret näkyävksi

5) Vuorovaikutuksen vahvistaminen

Esimerkki

Myönteinen ilmapiiri turvataan
yhteisillä pelisäännöillä

6) Tietoa tarjolle

Jakelukanavat

Kyseisen alueen toimivan kanavan
hyödyntäminen ja koordinaatio

7) Älä jätä perhettä yksin

Palveluohjaus
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Lapsi ensimmäisenä mielessä
kaikessa tekemisessä

Verkostopalaverit vähintään 2
kertaa vuodessa – kaikki toimijat
LAPE Pirkanmaa - Tia Valden

Paikalliset
julkaisut
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Parisuhde puheeksi ja
puhetta parisuhteesta
ennen kuin on
myöhäistä.

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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