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TÄNÄÄN

Viime kokouksen muistio

Ajankohtaisia asioita

• Perhekeskusesite ja -tiedote

• Perhekeskusvalmennukset ja muut syksyn 
LAPE-tilaisuudet

• Nopeat kommentit perhekeskuskäsikirjaan 
(kommentointi jatkuu tarvittaessa 
sähköpostilla)

Perhekeskuksen asiakkuuspolun testaamista 
asiakas-casen avulla

Muut asiat
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Muistiot ja muut materiaalit löytyvät 
hankkeen nettisivuilta:

www.lapepirkanmaa.fi



Ajankohtaista
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Valtakunnallinen perhekeskusesite yhtenä toimintamallin 
juurruttamisen välineenä

Esite löytyy sähköisessä muodossa: 
https://stm.fi/documents/1271139/320
8911/Perhekeskus_suomi_0618_lore
s.pdf/acad1ebb-6316-47bb-b471-
f7098a7cc276/Perhekeskus_suomi_0
618_lores.pdf.pdf

Esitettä jaetaan äitiyspakkausten 
mukana loppuvuodesta 2018 lähtien

Maakunnallinen tiedote jaettu kuntien 
LAPE-ryhmiin

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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Alueelliset perhekeskusvalmennukset

Perhekeskustoimintamallin jalkauttamisen tueksi järjestetään syksyn 

2018 aikana viisi alueellista koulutusta

Valmennuksen järjestävät Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja 

Pirkanmaan LAPE

Alueellinen valmennus sisältää kaksi lähipäivää, välitehtävän ja 

lopputehtävän sekä kaikille alueille yhteisen loppuseminaarin

Kuntien LAPE-ryhmät nimeävät alueidensa osallistujat valmennuksiin

Valmennuksen tavoitteena on tukea maakunnan alueita 

perhekeskusalueiden muodostamisessa ja perhekeskustoimintamallin 

käynnistämisessä.

Valmennuksessa muodostetaan yhdessä tieto- ja teoriapohjaa 

toimintamallin periaatteista sekä suunnitellaan toimintamallin käytäntöjä 

asiakaslähtöisesti.

Tavoitteena on tarjota valmennukseen osallistuville ”agenteille” työkaluja 

uudenlaisen toimintakulttuurin edistämiseen omissa verkostoissaan.

18.12.2017
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Perhekeskusvalmennusten aikataulut syksy 2018

Itä
25.9. 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, 
Velaatta23.10.

Lounas
27.9.

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

25.10.

Etelä
1.10. 

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

30.10.

Luode
2.10.

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

1.11.

Keskinen
10.10. 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, Keskusta13.11.

5.12. Kaikille alueille yhteinen päivä.
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Tulevia LAPE-tilaisuuksia Pirkanmaalla

PERUTTU
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Työryhmien yhteinen työpaja 4.10.2018

Perhekeskusmallin, varhaiskasvatuksen sekä koulun ja 
oppilaitoksen kehittämistyöryhmien yhteinen työpaja 

4.10.2018 klo 12-16 Tipotien luentosali

Ohjelma:

• Esittelyssä perhekeskusmallin päivitetty versio

• Kohtaamispaikkatoiminnan kriteerit ja muutaman erilaisen 
kohtaamispaikan esittelyä

• Varhaiskasvatus osana perhekeskusmallia

• Nostoja perusopetuksen opiskeluhuoltoryhmän oppaasta 
(http://www.julkari.fi/handle/10024/136782)

• Vapaa-aikapalvelut osana perhekeskusmallia

• Pilottien esittelyä ”yhteistyötorilla”

 Ilmoittautumiset 21.9. mennessä: 
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16911/lomake.html

http://www.julkari.fi/handle/10024/136782
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16911/lomake.html


Perhekeskuskäsikirja
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Sisällysluettelo (luonnos 18.9.2018)

1. Mikä on perhekeskusmalli?

2. Perhekeskuksen toimintaa ohjaavat arvot 

3. Perhekeskuksen toimintaperiaatteet

4. Mitä perhekeskus tekee?

5. Perhekeskuksen rakennuspalikat 

6. Perhekeskuksen palvelut ja toiminnot

7. Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset

8. Perhekeskuksen johtaminen ja koordinaatio

9. Hyviä käytäntöjä



Asiakkuuspolkuja
perhekeskuksessa
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Lapsen tai nuoren asiakkuuspolku lapsi- ja perhepalveluissa 
(LUONNOS)

Maria Antikainen

Asiakaskohtaamisia 

peruspalveluissa

Lakisääteiset palvelut

Muut perheiden 

hyvinvointia edistävät 

palvelut ja toiminnot

Lapsen/nuoren/

perheen tilanteen 

puheeksiotto ja 

arviointi

Lapsi/vanhempi tai  

lähityöntekijä ottaa 

tilanteen puheeksi

Verkoston kokoaminen 

yhteistyöhön

Perheen kanssa sovitut 

toimijat perheen 

lähipiiristä ja 

lapsiperheiden/aikuisten 

palveluista

Esikoulu- ja 

kouluikäisellä tarvittaessa 

yksilökohtaisen 

opiskeluhuollon 

monialainen 

asiantuntijaryhmä

Tuki arkeen ja/tai 

palvelu

Perhe koordinoi itse 

palveluita, lähityöntekijä 

tukena tarvittaessa

Yhteinen 

suunnitelma ja 

sen toteutus 

yhdessä 

verkostona, 

omatyöntekijän 

määrittely

Omatyöntekijänä 

perhekeskus- tai 

erityistason 

palveluiden 

työntekijä

Konsultointi

Lähityöntekijä konsultoi 

tarvittaessa 

avainhenkilöitä tai muita 

perhekeskuksen tai 

erityistason työntekijöitä

Tarvittaessa erityistason konsultointi tai mukaantulo prosessin missä vaiheessa tahansa.

Erityistason palvelu käytössä tarvittavan ajan: 

vammaispalvelut, erikoissairaanhoito, lastensuojelu
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Toimijoiden rooleja perhekeskuspalveluissa

Perhekeskuksen asiakas = perhekeskusverkoston palveluita 
käyttävä lapsi tai nuori ja hänen perheensä (ikärajat määritellään 
palvelukohtaisesti).

Lähityöntekijä = lapsen/nuoren/vanhemman/perheen arjessa 
mukana oleva peruspalveluiden työntekijä. Asiakas voi itse 
määritellä lähityöntekijänsä ja asiakkaalla voi olla useitakin 
lähityöntekijöitä.

Omatyöntekijä = lapselle asiakkuusprosessissa nimetty 
perhekeskusverkoston tai erityispalveluiden työntekijä, joka 
vastaa lapsen ja perheen asiakkuusprosessien kokonaisuudesta 
ja verkostoyhteistyön koordinoinnista.

Avainhenkilö = tietyn alan substanssiosaaja, joka muun 
asiakastyön ohella toimii toisten ammattilaisten tukena 
asiakastilanteissa. Työmuotoina konsultointi, työpari- ja 
verkostotyö, koulutus jne. Avainhenkilöt muodostavat alueellisia, 
maakunnallisia ja substanssikohtaisia avainhenkilöverkostoja.

Maria Antikainen



MARIA ANTIKAINEN

maria.antikainen@valkeakoski.fi

puh. 040 335 7688

www.lapepirkanmaa.fi

stm.fi/lape

#lapemuutos

#kärkihanke

KIITOS!


