
Tervetuloa

yhteiseen työpajaan

Tipotie 4.10. 2018

klo 12.30 – 16.00 



Aikataulu

12.00 - 12.10 Tervetuloa, esittäytymiset, orientaatiot 

12.10 - 12.25 Perhekeskusmalli kokonaisuudessaan

12.25 - 12.55 Kohtaamispaikan kriteerit + keskustelua

12.55 - 13.15 Oppilashuollon oppaasta nostoja perhekeskusmallin 

näkökulmasta + keskustelu

Ari Suhonen ja Hannele Järvi 

13.15 – 13.35 Varhaiskasvatus osana perhekeskusmallia + keskustelu

Niina Kettunen-Niemi ja Mirva Levä 

13.35 – 13.55 Vapaa-aikapalvelut osana perhekeskusmalli + keskustelu

Marianna Lehtinen 

14.00 – 14.15 Kahvitauko

14.15 – 15.30 Yhteistyötori

15.30 – 16.00 Koonti  ja nostot



Mikä on perhekeskusmalli?

Maria Antikainen, projektikoordinaattori

Pirkanmaan LAPE



15.11.20184

Perhekeskusesite 2019

https://stm.fi/documents/1271139/3208911/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf/acad1ebb-6316-

47bb-b471-f7098a7cc276/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf.pdf

https://stm.fi/documents/1271139/3208911/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf/acad1ebb-6316-47bb-b471-f7098a7cc276/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf.pdf
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Perhekeskuksen palveluverkosto



15.11.20186

Mikä on perhekeskusmalli?

Verkostomainen 

toimijoiden, palveluiden ja 

toimintojen sekä 

yhteisten sopimusten ja 

toimintamallien 

kokonaisuus



15.11.20187

Perhekeskustoiminnan arvopohja

9.2.2018 Maria Antikainen

Lapsen,

lapsuuden ja 

vanhemmuuden 

arvostus

Tasa-arvo 

ja 

yhdenvertaisuus

OsallisuusLuottamus
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Perhekeskuksen toimintaperiaatteita

Huomaa hyvä!

• Myönteisen vahvistaminen kaikissa kohtaamisissa, voimavarakeskeisyys

Miten voin auttaa?

• Asiakkaan kohtaaminen avoimella asenteella, ilman ennakko-oletuksia, aidosti arvostaen

• Dialogisuus, kokonaisvaltaisuus, lapsi- ja perhelähtöisyys (systeemisyys)

Asiakas on aina oikealla ovella

• Palvelut lähelle perheiden arkea, helppo ja oikea-aikainen palveluihin pääsy

• Perheen palveluprosessi alkaa siellä, missä huoli tulee esiin ja tarvittavat asiantuntijat 
jalkautuvat lapsen ja perheen arkiympäristöön, vältetään asiakkaan lähettämistä eteenpäin

Yhteisöissä on voimaa

• Läheisverkostojen ja vertaistuen merkityksen ymmärtäminen

Monimuotoisuuden arvostaminen ja positiivinen huomioiminen

• Erityistä tukea tarvitsevat, monikulttuuriset, monimuotoiset perheet jne.

Rajapinnoilta yhdyspinnoille

• Yhteistä työtä yhteisen asiakkaan asiassa, monitoimijaisesti, yli organisaatiorajojen

• Asiakkaan palvelukokonaisuus räätälöidään yksilöllisten tarpeiden mukaisesti

Yhteisiä rahoja ja resursseja säästäen

• Yhteinen tiedolla johtaminen, yhteinen sopiminen

• Kokonaisuuksien johtaminen, päällekkäisen työn karsiminen
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Perhekeskuksen tehtävät

9.2.2018 Maria Antikainen
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Perhekeskusmallin palikoita

9.2.2018 Maria Antikainen

Kohtaamis-

paikka

Lapset 

puheeksi

Vanhemmuuden 

ja parisuhteen 

tuki

Sähköinen 

perhekeskus

Luo 

luottamusta

suojele

lasta

Nepsy-

tuki
Moni-

kulttuurisuus

Nopean avun 

saamisen 

polut

Ehkäisevä

väkivaltatyö

Ero-

asiakkaan 

auttaminen

Moni-

toimijainen 

yhteistyö

Verkosto-

johtaminen 

ja 

koordinointi

Yhdyspinnat 

aikuisten 

palveluihin

Yhdyspinnat 

erityistason 

palveluihin

Avainhenkilö-

verkosto
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Perhekeskusmallin rakenteet

9.2.2018 Maria Antikainen

Kohtaamispaikka

Avainhenkilöt 

ja agentit

Nepsy-tuki
Lapset 

puheeksi 

-menetelmä

Ehkäisevä

väkivaltatyö

Sähköinen 

perhekeskus
Eroasiakkaan 

palvelut

Monikulttuurisuus-

osaaminen

Arvot

Monitoimijaisen 

yhteistyön 

rakenteet

Yhteiset 

toiminta-

periaatteet

Verkosto-

johtaminen ja 

koordinointi

Vanhemmuuden 

tuen 

minimikriteerit



Kohtaamispaikan kriteerit

Päivi Viitanen- Marchegiano, projektikoordinaattori

Pirkanmaan LAPE



15.11.201813

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
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Kohtaamispaikka



Perhekeskuksen 
kohtaamispaikka



15.11.201816

Avoin kohtaamispaikka

LAPE Etelä-Savo/ perhekeskuskoordinaattori Saara Hanhela
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Kohtaamispaikan tehtävät

Tarjoaa perheille 

tapaamispaikan

Nuorille 

vapaa-ajan 

toimintaa

Jakaa ja välittää eri 
toimijoiden tietoa ja 

asiantuntemusta 

Toimii yhteistyössä
sidosryhmien kanssa ja 
paikallisten toimijoiden 

verkostona Tarjoaa tarvittaessa tilat 
konsultaatioille tai 

jalkautuville palveluille ja 
sidosryhmille 

Varmistaa monimuotoisten, 

monikulttuuristen ja erityistä tukea 

tarvitsevien lasten ja perheiden 

osallisuuden

Tarjoaa lähipalveluna avointa, 

maksutonta, 

esteetöntä ja saavutettavaa 

toimintaa 

Vertaisryh-

mä-

toimintaa



Perhekeskuksen 
kohtaamispaikan 

kriteerit



15.11.201819

19

PERHEKESKUKSEN 
KOHTAAMISPAIKAN 
KRITEERIT 

Marjatta Kekkonen Ulla 
Lindqvist 
kohtaamispaikan 
työpajaverkosto
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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.

20
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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. 

21
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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

22
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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

23
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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

24
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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

25
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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

26
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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

27
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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

28
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Kohtaamispaikan kehittäminen

18.12.2017

Kohtaamispaikkatoimintaa 

kehitetty Pirkanmaalla

• Kangasala

• Lempäälä

• Orivesi

• Parkano-Kihniö

• Ruovesi-Virrat

• Sastamala

• Tampere

• Valkeakoski



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
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Kiitos.
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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/


Oppilashuollon oppaasta nostoja 

perhekeskusmallin näkökulmasta + 

keskustelu

Ari Suhonen ja Hannele Järvi



YHTEISESTÄ TYÖSTÄ HYVINVOINTIA
- OPISKELUHUOLTORYHMÄ 

PERUSOPETUKSESSA

KRISTIINA LAITINEN, OPETUSNEUVOS, OPH 

MARKE HIETANEN-PELTOLA, YLILÄÄKÄRI, THL

HTTP://URN.FI/URN:ISBN:978-952-343-137-9

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-137-9


Opas on syntynyt osana Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman 

(LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten 

hyvinvoinnin tukena -kehittämiskokonaisuutta.

Hannele Järvi ja Ari Suhonen 4.10.2018



Oppaan on laatinut THL yhdessä OPHn kanssa.

Työtä varten koottiin monialainen verkosto, jossa oli edustajia eri 

puolilta maata.

Hannele Järvi ja Ari Suhonen 4.10.2018



Opas on suunnattu ensisijaisesti perusopetuksen 

rehtoreille, opetushenkilöstölle ja opiskeluhuoltopalvelujen 

ammattilaisille sekä heidän yhteistyötahoilleen.

Myös oppilaiden ja huoltajien toivotaan tutustuvan 

oppaaseen ja omaan rooliinsa koulun yhteisöllisessä 

opiskeluhuollossa.

Opasta voidaan käyttää opiskeluhuoltoryhmän jäsenten 

perehdyttämiseen.

Hannele Järvi ja Ari Suhonen 4.10.2018



Oppaassa esitellään toimintamalli, joka auttaa 

perusopetuksen koulujen 

opiskeluhuoltoryhmiä

• suunnittelemaan

• toteuttamaan

• arvioimaan

opiskeluhuoltoa tavoitteellisesti

Hannele Järvi ja Ari Suhonen 4.10.2018



Opas auttaa

• yhdenmukaistamaan ryhmien toimintaa ja 

• varmistamaan sen lainmukaisuuden.

Hannele Järvi ja Ari Suhonen 4.10.2018



Oppaassa on huomioitu erityisesti oppilaiden ja 

huoltajien osallisuus opiskeluhuollossa

Hannele Järvi ja Ari Suhonen 4.10.2018
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4. Oppilaiden ja huoltajien osallisuus opiskeluhuollossa......................................13
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5.5 Opiskeluhuollosta tiedottaminen ........................................................................ 32

5.5.1 Mistä tiedotetaan?........................................................................................ 32

5.5.2 Miten ja milloin tiedotetaan?..................................................................... 33

5.6 Arviointi ja kehittäminen...................................................................................... 34

5.6.1 Opiskeluhuoltotyöryhmän työskentelyn arviointi.................................. 35

5.6.2 Yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön arviointi............................................... 36
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Lähteet: ..........................................................................................................................40

Hannele Järvi ja Ari Suhonen 4.10.2018



Varhaiskasvatus osana 

perhekeskusmallia + 

keskustelu

Niina Kettunen- Niemi

Mirva Levä



KEHITTÄMISTYÖRYHMIEN YHTEINEN 
TYÖPAJA4.10.2018 

Mirva Levä, Nokia

Niina Kettunen-Niemi, 

Kangasala



VARHAISKASVATUS JA PERHEKESKUSMALLI

Lempäälä, Nokia, Kangasala ja Tampere/Hervanta-Vuores ovat lape-hankkeessa kehittäneet 
perhekeskusmallia

Varhaiskasvatus ollut ko. kunnissa tärkeä osa perhekeskusmallin kehittämisessä

Varhaiskasvatus on osana jatkossakin toteuttamassa perhekeskusmallia, avoin 
varhaiskasvatus on olennainen toteuttaja

Lape-työskentely on yhdistänyt kaupungin, seurakunnan ja kolmannen sektorin toimijoita, 
seurakunta on tätä kautta saanut tasa-arvoisemman sijan yhteistyöverkostossa

Monitoimijainen yhteistyö on tullut osaksi perhekeskustoimintaa, esim varhaiskasvatuslaki 
23§

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat muuttumassa 1.9.2018 voimaan tulleen 
varhaiskasvatuslain myötä. Uudet perusteet tulossa vuoden 2018 loppupuolella

Tällä hetkellä kunnissa suunnitellaan lape-työskentelyn jatkoa ja perhekeskusmallin 
jalkauttamista, työn johtamista ja johtamisen organisointia.



PERHEKESKUSMALLIN KEHITTÄMISEN 
LÄHTÖKOHTIA

Varhainen tuki ja ennaltaehkäisy

Lapsen ja huoltajan osallisuus ja vaikuttaminen

Voimavarakeskeisyys ja perheen vahvuudet

Lapsi on kokonaisvaltainen, tärkeä osa perhettä

Monimuotoisten perheiden tarpeiden huomioiminen

Perheiden palveluiden helppo tavoitettavuus

Sähköisten palveluiden kehittäminen



VARHAISKASVATUKSEN ROOLI 
PERHEKESKUSPILOTEISSA



KANGASALA

Perheesi parhaaksi -mallin jatkokehittäminen

Vakan asiantuntijuutta käytetty ja hyödynnetty

Luo luottamusta, suojele lasta –koulutus varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Varhaiskasvatuksen avoimet perhekerhot kohtaamispaikkoina

Perhetalon kehittäminen yhteistyössä Kangasalan seurakunnan kanssa

Tavoitteena on toimintojen päällekkäisyyksien selvittäminen ja resurssien 
mahdollisimman hyvä käyttö

https://m.youtube.com/watch?v=-l4n1D2Y5Ws&fbclid=IwAR0N71D-z-
3sVYRsf7DB5w05FG7T8DKfV--z1suTzBCFBSDIoZTs64_wBQY&feature=youtu.be

https://m.youtube.com/watch?v=-l4n1D2Y5Ws&fbclid=IwAR0N71D-z-3sVYRsf7DB5w05FG7T8DKfV--z1suTzBCFBSDIoZTs64_wBQY&feature=youtu.be


NOKIA 

Pilotin jokaisessa osakokonaisuudessa varhaiskasvatuksen edustaja mukana

Ehdi ensin -toimintamalli

Lapset puheeksi -koulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Perheen kotoutumissuunnitelma: Tervetuloa Nokialle



TAMPERE/HERVANTA-VUORES

Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on lisääntynyt

Yhteistyö linjattu myös kaupungin omassa varhaiskasvatussuunnitelmassa

Päiväkodissa pienempien ryhmien iltatapaamisia vanhemmille (monikulttuurisia ja 
kantasuomalaisia perheitä), 1 krt/kk, lisätään yhteisöllisyyttä

Lapset puheeksi-koulutukseen osallistuvat varhaiskasvatuksen erityisopettajat



LEMPÄÄLÄ

Asiakasosallisuus: HappyorNot-kysely varhaiskasvatuksessa ja kouluissa

Lapset puheeksi –kouluttaja-ja menetelmäkoulutukset keväästä 

Lapsiperheiden parisuhdeillat (yhteistyö seurakunta ja varhaiskasvatus)



Vapaa-aikapalvelut osana 

perhekeskusmalli + 

keskustelu

Marianna Lehtinen



LAPE PIRKANMAA

Vapaa-aikapalvelut osana 

perhekeskusmallia

-yhteinen työ ja 

yhdyspinnat
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Mikä vapaa-aika?

• Aikaa, joka ei kulu päivähoidossa, koulussa/koulutehtävien parissa, töissä tai 
unessa

• Noin 65-80 h/vko (viikossa 168 h)

• Vapaa-aikapalvelujen tavoitteena luoda hyvää ja mielekästä elämää, tukea 
kasvua, edistää perheiden yhdessäoloa ja yhteisiä kokemuksia sekä tuoda 
elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia

• Vapaa-aikapalveluja tuottavat

• Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut

• Kulttuurilaitokset kuten kirjastot, museot, teatterit

• Lastenkulttuurikeskukset

• Seurakunnat

• Taideyhdistykset

• Järjestöt

• Vanhempainyhdistykset

• Kaupalliset toimijat

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Vapaa-aika Lapessa

• Perheiden yhteinen tekeminen

• Lasten/nuorten harrastaminen

• Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen yhteinen työ muiden 
toimijoiden kanssa

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Lasten ja perheiden vapaa-ajan tuki

Perhe 

tekee 

yhdessä

Lapsi/nuori 

harrastaa

Koko 

perheen 

puuhakortit

Kulttuuri- ja 

liikuntalähete

Perhe-

kurssitoiminta

Vapaa-

aikavinkkaus Tapahtumat, 

esim. 

Pirkkaset

Tilat ja paikat

Matalan 

kynnyksen 

saavutettavat 

harrastukset

Ammattilainen 

perheen 

tukena, perhe 

lapsen tukena

Harrastus-

passi

Tiedonsaanti: 

harrastus.fi

Harrastus-

neuvonta
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Perheen yhteinen tekeminen: kulttuurikurssit 
pienten lasten perheille ja kulttuurilähete

Kehitetty Tampereen kaupungin neuvolapalveluiden ja 
kulttuuripalveluiden yhteistyönä

Taustana yhteinen tavoite: vauvaperheiden hyvinvoinnin ja 
varhaisen vuorovaikutuksen/yhdessä tekemisen tukeminen sekä 
ilon lisääminen vauva-arjessa

Kulttuurikurssit vauvojen värikylpy, isä-vauvasirkus ja koko 
perheen sirkus

Lähete työkaluna palveluohjauksessa

• Neuvoloiden terveydenhoitajat voivat antaa tuen tarpeessa 
olevalle perheelle lähetteen, jolla kurssille pääsee maksutta ja 
johon on kiintiöt ilmoittautumisessa

• Yhdessä laaditut kriteerit, yhteinen seuranta ja arviointi

Lähetemallin variaatiot Sastamala ja muut kunnat

Tulevaisuudessa kehitetään:

• Laajennetaan liikuntaan (vauvauinti)

• Voi käyttää myös muiden järjestämiin palveluihin

• Voi jakaa muissakin kuin neuvoloiden palveluissa

• Mallinnetaan maakuntavalmistelua varten
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Muu perheen yhteisen tekemisen tukeminen

Koko perheen puuhakortit (kulttuuri, liikunta, neuvolat)

• yhdessä tekeminen kotona ja lähiympäristössä eri ikäisten lasten kanssa

• tehdään sähköinen versio, mikä mahdollistaa käyttöönoton eri 
palveluissa -> 2018

Lukemisen edistäminen Hervannassa (kirjasto, neuvolat)

• kirjasto jalkautuu neuvolaan

Perheliikunnan edistäminen (liikunta, neuvolat, varhaiskasvatus)

Liikkuva Rulla –toiminta hyvinvointikeskuksissa -> 2019

Käynnistetään vapaa-aikavinkkaus tai -luotsaus perheille osana Luotsi-
toimintaa (Keinupuiston) kohtaamispaikassa (asiakkaat muista 
palveluista?) -> vuoden 2018 aikana

• kohteina mm. Poliisimuseo, kirjasto, uimahalli, jäähalli (?), Suolijärven 
luontopolku
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Lapsen/nuoren harrastaminen

Matalan kynnyksen saavutettavat harrastukset (kulttuuri ja vapaa-
aika, järjestöt ja seurat, seurakunta, koulu)

• kouluilla/koulun lähellä tapahtuva harrastustoiminta (HIP, Mun
taide, järjestöjen toiminta)

• harrastusten saavutettavuuden edistäminen, myös tukea 
tarvitsevat mukaan -> koulutusta keväällä 2019

Taiteen perusopetusta Vuoreksen koululle

Harrastusneuvonta (Tre kuvapa yhteistyö, neuvottavat koulujen ja 
muiden palvelujen kautta) -> keväällä 2019?

Nuorisotilat kohtaamispaikkoina

Harrastussovellus/nettisivu/harrastuspassi (Tre kaupunki + 
valtakunnallinen) -> 2019?

• tiedotus perheille sekä kaikille lasten ja nuorten kanssa 
työskenteleville

Miten ammattilainen tukee perhettä tukemaan lasta 
harrastamisessa (malli?)
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Muu moniammatillinen yhteinen työ

Nuorisopalvelut mukana Kohtaamo-mallissa (Tredu ym)

Kangasalan Pedacafe-kokeilu (koulu, vapaa-aikapalvelut, 
järjestöt, vanhemmat ja oppilaat)

Olemassa olevia, vakiintuneita malleja:

• Koulujen ja kirjastojen nuorisotyöntekijät

• Jalkautuva nuorisotyö (nuorisopalvelut + tapahtumat, 
kauppakeskukset, kirjastot)

• Jopo-toiminta (nuorisopalvelut, perusopetus)

• Kulttuurikasvatusohjelmat (kulttuuripalvelut, perusopetus)
• mm. Tampere, Pirkkala, Kangasala, Nokia, Lempäälä, Ylöjärvi, Parkano

• Lastenkulttuuritoiminta perheiden talossa (kulttuuripalvelut, 
perhetyö)

• Perheiden talon palveluohjaajat lastenkulttuurikeskuksessa 
(perhetyö, kulttuuripalvelut)
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Materiaalia

• Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma 
https://www.tampere.fi/tiedostot/p/gS5Dfh9gp/pirkanmaan_kultt
uurihyvinvointisuunnitelma.pdf

• Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma 
https://www.tays.fi/download/noname/%7B371DA388-D968-
4192-9754-7927EDC9E83E%7D/39687

• Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyöohjelma 
https://www.kangasala.fi/wp-
content/uploads/2018/04/Nuorisotyoohjelma-2017-2020.pdf

https://www.tampere.fi/tiedostot/p/gS5Dfh9gp/pirkanmaan_kulttuurihyvinvointisuunnitelma.pdf
https://www.tays.fi/download/noname/{371DA388-D968-4192-9754-7927EDC9E83E}/39687
https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2018/04/Nuorisotyoohjelma-2017-2020.pdf


Kiitos!

Marianna Lehtinen
marianna.lehtinen@tampere.fi

K



Koontikeskustelu

K
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 monitoimijainen yhteistyö – työnkuvien selkeytys ja rajaus

uupumus

rakenne pitää olla selkeä

paljon johtamiseen liittyviä kysymyksiä

• lapset puheeksi – yhdistävä tekijä

• perheiden itsensä tuottama toiminta

• onko osalle perheistä tarvetta kohdennetulle 
kerhotoiminnalle

• opiskeluhuollon kuntien ohjausryhmien merkityksen 
korostaminen

• THL:n opas selkiyttää opiskeluhuoltoa

•



Yhteistyötori
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YHTEISTYÖTORI KARTTA

Tipotin luentosali

-Eskari pilotti

-Tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy

-Varhainen tuki

- Lempäälän blogi

Kabinetit

-Vanhemmuuden tuki

-Perhekeskusmallin kokonaisuus

-kohtaamispaikka pilotit



KIITOS!
MARIA ANTIKAINEN

maria.antikainen@valkeakoski.fi

puh. 040 335 7688

PÄIVI VIITANEN-MARCEGIANO

paivi.viitanen-marcegiano@tampere.fi

puh. 040 639 358

SUSANNA RAIVIO

susanna.raivio@ylojarvi.fi

040 660 2180

www.lapepirkanmaa.fi

stm.fi/lape

#lapemuutos

#kärkihanke


