
Mitä perhekeskus 
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Miksi 

Perhekeskuksen ydintehtävänä on edistää lapsen, vanhempien 
ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia  ja vahvistaa heidän 
voimavarojaan  

Lapsella oikeus kasvaa ja kehittyä terveenä ja hyvinvoivana ja 
vanhemmilla oikeus saada tietoa ja tukea oman lapsensa 
kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin edistämiseen 

Kuuluu kaikille toimijoille, korostuu äitiys- ja 
lastenneuvolapalveluissa ja varhaiskasvatuksessa 

Edistää 
ja seuraa  
lapsen ja  
perheen 
terveyttä ja 
hyvinvointia 
ml. lapsen  
kasvua  



Mitä 

Sisältää mm. lapsen kasvun sekä fyysisen, psyykkisen ja 
psykososiaalisen terveyden ja kehityksen seurannan ja 
edistämisen ml mielenterveys, vanhemmuuden, 
parisuhteen ja lähiverkoston  tukeminen sekä terveellisten 
elintapojen edistäminen 

Tehtävä perustuu tutkimustietoon kehitystä, terveyttä ja 
hyvinvointia suojaavista tekijöistä ja niiden 
vahvistamisesta sekä riskiä aiheuttavista tekijöistä ja 
niiden vähentämisestä ja ehkäisemisestä 

Perheen aikuisia ohjataan heidän tarvitsemiinsa 
palveluihin (jos näitä ei ole perhekeskuksen yhteydessä) 
kuten mielenterveys- ja päihdepalveluihin tai 
työterveyshuoltoon 

 

 
 

 

 

Edistää 
ja seuraa  
lapsen ja  
perheen 
terveyttä ja 
hyvinvointia 
ml. lapsen  
kasvua  



 

Miten 

Sovitaan yhtenäisistä linjauksista ja toimintatavoista, joiden 
mukaan palveluissa edistetään ja seurataan lapsen ja perheen 
terveyttä ja hyvinvointia raskauden ajalta lähtien (ml tarpeiden 
tunnistaminen, dialoginen kohtaaminen)  

Määritellään yhdessä eri toimijoiden, ml. järjestöt ja seurakunta, 
roolit lapsen ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin seurannassa 
ja edistämisessä (lähtökohtana lakisääteiset tehtävät mm. 
neuvolan ja kouluterveydenhuollon koko perheen laajat 
terveystarkastukset) ja huolehditaan riittävästä osaamisesta 

Sovitaan, miten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä 
toteutetaan perhekohtaisesti ja ryhmämuotoisesti sekä osana 
kuntien ja maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistehtävää 

 

 
 

 

 

Edistää 
ja seuraa  
lapsen ja  
perheen 
terveyttä ja 
hyvinvointia 
ml. lapsen  
kasvua  



Miksi 

Perheelle varhain tarjottava tuki, hoito ja kuntoutus 
vähentävät ongelmien vaikeutumista ja korjaavien palvelujen 
tarvetta. 

Lapset ja vanhemmat saavat tarpeidensa mukaista apua 
aikaisempaa nopeammin, kohdennetummin ja 
koordinoidummin. Päihde- ja mielenterveysongelmien 
ehkäisy sekä varhaisempi havaitseminen ja hoito on 
keskeinen haaste. 

Palvelujen saavutettavuus paranee, kun perhe ohjautuu 
oikealle työntekijälle viiveettä. 

Asiakkaiden palvelukokemukset parantuvat, kun tukea ja 
apua tarvitsevat perheet tulevat tunnistetuiksi ja autetuiksi.  

Perhekeskustoimintamallin mukainen toiminta näkyy 
taloudellisina ja hyvinvoinnin hyötyinä, kun painopistettä 
siirretään varhaisempaan tukeen ja hoitoon.  

 

 

Tarjoaa varhaista 
tukea, hoitoa ja 
kuntoutusta  



Mitä (1) 

Kuvataan lapsen, vanhempien ja muun perheen varhaisen tuen, 
hoidon ja kuntoutuksen palvelut ja toiminta sekä niille tarvittava 
tuki. Sovitaan eri tahojen roolit ja määritellään tarvittava 
osaaminen. Kuvataan lasten ja perheiden osallisuus. 

Varhainen tuki 

Neuvolan tuki mm. varhainen tuki kasvatuksellisiin 
kysymyksiin ja laajat terveystarkastukset sekä tarvittavat 
lisäkäynnit 

Varhaiskasvatuksen tuki osana lapsen hoitopäivää  

Kotipalvelu ja perhetyö 

Lapsen ja vanhemman sekä perheen sisäisen 
vuorovaikutuksen tuki 

Vertaisryhmät esim. erilaiset vanhempainryhmät 

Neuvolan, varhaiskasvatuksen ja erityispalveluiden 
yhdessä antama tuki lapselle ja perheelle 

 

 

Tarjoaa varhaista 
tukea, hoitoa ja 
kuntoutusta  



Mitä (2) 

Varhainen hoito ja kuntoutus 
 

Varhainen tuki, hoito ja kuntoutus yhdessä 
lapsiperheiden perhetyön ja kotipalvelun sekä aikuisten 
palveluiden kanssa 

Varhainen tuki ja hoito kasvatus- ja perheneuvonnassa 

Sovinnolliseen eroon auttaminen 

Perheasioiden sovittelu tarvittaessa monialaisesti 

Erityispalveluiden jalkautuva ja konsultoiva tuki, hoito ja 
kuntoutus perhekeskustoiminnassa 

Lasten ja perheiden lääkäripalvelut (perhekeskuslääkäri) 

Varhainen kuntoutus (puheterapia, fysioterapia, 
ravitsemusterapia sekä toimintaterapia) mm. 
varhaiskasvatuksessa 

 

 

 

Tarjoaa varhaista 
tukea, hoitoa ja 
kuntoutusta 



 

Miten (1) 

 Perhekeskuksen toiminta järjestetään siten, että  

 

palveluohjaus on nopeaa, joustavaa ja mahdollistaa 
viiveettömän pääsyn palveluihin sekä ohjautumisen oikealle 
työntekijälle  

tuen ja hoidon tarpeiden arviointia ja siihen liittyvää osaamista 
on kehitetty kaikissa palveluissa ja tarvittaessa se toteutetaan 
monialaisesti 

perheitä tuetaan tunnistamaan paremmin omia tarpeitaan 

tuen ja hoidon muodoista on sovittu ml. erityispalvelujen 
konsultaatiot ja jalkautuminen 

 

 

 

 

Tarjoaa varhaista 
tukea, hoitoa ja 
kuntoutusta  



 

Miten (2) 

 

Perhekeskuksen toiminta järjestetään siten, että 
  

uusia hoitomuotoja kehitetään aktiivisesti  

monialaisen yhteistoiminnan käytännöistä on sovittu 

 varmistetaan asiakkaan palvelujen jatkuvuus ja koordinointi 
sekä vastuuhenkilön nimeäminen  

yhteistyötä tehdään Kelan kanssa  

toimitaan yhdessä järjestöjen ja seurakuntien kanssa  

sähköisten palveluiden kautta palveluihin pääsy on helppoa ja 
nopeaa 

johtaminen mahdollistaa varhaisen tuen ja hoidon tarjoamisen 

 

 

Tarjoaa varhaista 
tukea, hoitoa ja 
kuntoutusta  



Mahdollistaa 
vertaistuen ja 
vahvistaa 
yhteisöllisyyttä  

Miksi 

• yhteisöön kuuluminen ja siinä hyväksytyksi tuleminen on ihmiselle 
välttämätöntä  

• yhteisöllisyyden lisääminen lapsiperheiden keskuudessa auttaa 
vähentämään yksinäisyyttä ja lisäämään hyvinvointia ja keskinäistä 
solidaarisuutta  

• samassa elämäntilanteessa olevien tasavertaisten ihmisten 
yhteisten kokemusten jakaminen lisää keskinäistä ymmärrystä ja 
toiveikkuutta  

• vertaisryhmissä on mahdollista tulla kuulluksi, ymmärretyksi ja 
kohdatuksi sekä jakaa keskinäistä tukea  

 

. 

 

 

 

 

 

 



Mahdollistaa 
vertaistuen ja 
vahvistaa 
yhteisöllisyyttä 

Mitä 

• tarjotaan tilaisuuksia lasten, nuorten ja perheiden 
yhdessäololle ja ryhmille 

• järjestetään perhekeskuksen palveluissa ja 
kohtaamispaikkatoiminnassa tarpeen mukaista 
vertaisryhmätoimintaa ja tarjotaan vanhemmille tilaisuuksia 
toimia vetäjinä  

• Jaetaan ja välitetään eri toimijoiden tietoa ja asiantuntemusta 

 

 

 

 



 
Mahdollistaa 
vertaistuen ja 
vahvistaa 
yhteisöllisyyttä  

Miten  

• organisoidaan perhekeskuksen toiminta siten, että lasten, nuorten 
ja perheiden tarpeiden mukaisesti toteutettava ryhmätoiminta on 
eri palveluissa vakiintunut toimintamuoto  

• etsitään aktiivisesti ihmisiä ja ryhmiä, jotka voisivat hyötyä 
yhteisöllisestä toiminnasta 

• vahvistetaan perhekeskustoimijoiden vertaistukeen ja 
yhteisöllisyyteen liittyvää osaamista 

Varmistetaan lasten, nuorten ja perheiden esteetön tiedonsaanti ja 
pääsy toimintaan. 

Otetaan lapset, nuoret ja perheet mukaan toiminnan suunnitteluun, 
seurantaan ja toteuttamiseen  

 
 

 

 



Miksi 

Turvataan lapsen oikeudet erotilanteessa 

Tuetaan vanhempien vanhemmuutta ja sen 
jatkumista erotilanteessa ja sen jälkeen. 

 Auttaa varmistamaan, että lapsi ei joudu 
vanhempien kiistelyn välittäjäksi tai 
kiistakapulaksi  

Tukee myös vanhempien hyvinvointia 

Auttaa 
sovinnolliseen 
eroon ja 
vanhemmuuden 
jatkumiseen  



Mitä (1) 

Vanhemmat saavat tukea sovinnollisuuteen ja välineitä 
yhteistoimintaan eron eri vaiheissa neuvolasta, kasvatus- ja 
perheneuvonnasta sekä perhekeskuksen 
perheoikeudellisista palveluista 

Vanhempia tuetaan ja autetaan laatimaan yhdessä 
vanhemmuussuunnitelma  

Vanhemmat saavat tietoa eron vaiheista ja vertaistukea 
verkkopalveluista 

Perhekeskuksen eron ensiapupiste palvelee ilman 
ajanvarausta ja auttaa eron ensivaiheiden järjestelyissä 

Auttaa 
sovinnolliseen 
eroon ja 
vanhemmuuden 
jatkumiseen  



Mitä (2) 

Vanhemmat saavat vertaistukea avoimissa 
kohtaamispaikoissa    

Etävanhempia tuetaan yhteistyövanhemmuudessa  

Yhteistyövanhemmuutta tuetaan sekä erotessa että eron 
jälkeen 

Vanhempien avuntarpeisiin vastataan tarjoamalla 
perhetyötä, kotipalvelua, kasvatus- ja perheneuvontaa sekä 
vertaistukea 

Perhettä ohjataan tunnistamaan omia voimavaroja ja 
rakentamaan tukiverkkoja 

 

Auttaa 
sovinnolliseen 
eroon ja 
vanhemmuuden 
jatkumiseen  



Miten  
 

Varmistetaan, että ammattilaisilla on käytössään tarvittavat 
materiaalit ja menetelmät sekä osaaminen 

Vahvistetaan työntekijöiden kykyä tunnistaa ja kohdata 
lapset ja vanhemmat erotilanteissa kaikissa palveluissa.   

Otetaan käyttöön sähköisiä palveluja ja tiedotetaan niistä 

 Otetaan käyttöön toimivia uusia toimintakäytäntöjä mm. 
eron ensiapupiste 

Varmistetaan, että työntekijät tietävät ja tuntevat 
perhekeskuksen yhteistyötahot 

 Varmistetaan, että yhteisistä toimintamuodoista on sovittu 
erityistason ja vaativimman tason osaamis- ja tukikeskusten 
palveluiden kanssa 

 

Auttaa 
sovinnolliseen 
eroon ja 
vanhemmuuden 
jatkumiseen  



Miksi 

Perheen piirissä tai muussa lähisuhteessa tapahtuva 
väkivalta koskettaa kaikkia, jotka elävät sen 
vaikutuspiirissä. 

Altistuminen vanhempien tai muiden perheenjäsenten 
väliselle fyysiselle, seksuaaliselle tai henkiselle 
väkivallalle ja hyväksikäytölle vaikuttaa vakavasti 
lapsiin. 

Varhaisen tunnistamisen ja puuttumisen avulla 
pystytään vaikuttamaan väkivallan jatkumiseen ja 
ongelman jatkumiseen ylisukupolvisesti 

Ehkäisee 
lähisuhde- 
väkivaltaa  



Mitä.  

Perhekeskuksessa kysytään väkivallan kokemuksista, 
jotta väkivaltaan voidaan puuttua 

Työntekijät käyttävät lähisuhdeväkivallan suodatin- ja 
kartoituslomakkeita ja muita keskeisiä työkaluja 

Mahdolliseen väkivaltaan puututaan ja tarvittavat 
toimenpiteet suunnitellaan, asiakasta ei jätetä yksin 

Perhekeskuksessa tarjotaan tietoa pari-, perhe- ja 
vertaisryhmätyöskentelystä 

Vanhemmuutta ja vanhempien jaksamista tuetaan 
tarjoamalla tarvittavia palveluita, tukea ja tietoa lapsen 
kasvua tukevista ja väkivallattomista kasvatustavoista. 

 

Ehkäisee 
lähisuhde- 
väkivaltaa  



Miten 

 

Lapsen ja perheen ympärille verkostoidaan heidän tarvitsemansa 
palvelut 

Varmistetaan, että kaikki työntekijät tuntevat toimintakäytännöt ja 
toimivat niiden mukaisesti lapsen kaltoinkohtelu- tai 
lähisuhdeväkivaltatilanteissa. 

Kehitetään tapoja madaltaa perheiden kynnystä hakea apua 
kaikkina vuorokauden aikoina. 

Syvennetään ammattilaisten osaamista lähisuhdeväkivallan 
tunnistamisessa ja puheeksiotossa sekä siihen puuttumisessa.  

Juurrutetaan lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn 
yhteistyömalleja.  

Hyödynnetään sähköisiä palveluja mm. itse täytettäviä lomakkeita 
ja suoraa ajanvarausta. 

Huolehditaan, että perhekeskuksen kaikille työntekijöille voi 
kertoa, mikäli on kokenut väkivaltaa 

 

 
 

Ehkäisee 
lähisuhde- 
väkivaltaa  



Miksi 

• Perheiden erilaisuus ja monimuotoisuus on lapsiperheiden 
parissa työskentelevien yhteinen lähtökohta.   

• Erilaisuudella ja monimuotoisuudella tarkoitetaan erilaisia 
perhemuotoja, monikulttuurisia perheitä, maahanmuuttajien 
perheitä, romani-, saamelais- ja viittomakielisten perheitä, 
monilapsisia perheitä, adoptio- ja sijaisperheitä, vammaisten 
ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten perheitä 

Kaikilla lapsilla, nuorilla ja perheillä sekä raskaana olevilla on 
oikeus saada yhdenvertaisesti palveluja.  

 

Ottaa huomioon 
perheiden 
monimuotoisuuden 
ml. 
monikulttuurisuus  



Mitä 

Työntekijät tunnistavat ja ottavat eri palveluissa (ml 
vammaispalvelut) ja toiminnassa tietoisesti huomioon 
perheiden monimuotoisuuden, sukupuolen 
moninaisuuden, sukupuolten erilaisuuden sekä erilaiset 
tarpeet  

Perhekeskuksen ilmapiiri on avoin ja hyväksyvä  

Sovitaan mahdollisuudesta tarvittaessa konsultoida 
erityistason palveluita 

Tunnistetaan maahanmuuttoon ja perheiden 
kotoutumisprosessiin liittyviä tekijöitä ja otetaan ne 
huomioon toiminnassa 

Perhekeskuksesta on saatavilla eri kieliversioita ohjeista ja 
materiaaleista ja palveluja tulkin avustuksella 

 

Ottaa huomioon 
perheiden 
monimuotoisuuden 
ml. 
monikulttuurisuus  



Miten  

Huolehditaan palveluiden psykososiaalisesta ja 
kognitiivisesta saavutettavuudesta (vieraskielisyys, luku- ja 
kirjoitustaidottomuus, palvelujärjestelmän outous, asenteet) 
sekä  esteettömyydestä. 

Vahvistetaan työntekijöiden tietoa ja ymmärrystä 
monimuotoisten perheiden tarpeista sekä palveluissa 
tarvittavaa osaamista (ml kulttuurinen osaaminen) 

Tarkistetaan käytössä olevat perheiden monimuotoisuutta 
tukevat käytännöt ja kehitetään tarvittaessa uusia 

Osallistutaan tarvittaessa perheen kotouttamissuunnitelman 
laatimiseen 

Varmistetaan tulkkien ja muiden kommunikaation 
apuvälineiden käyttö  ja otetaan käyttöön eri kielisiä sähköisiä 
palveluita. 

 

Ottaa huomioon 
perheiden 
monimuotoisuuden 
ml. 
monikulttuurisuus  



Miksi 

 

Vanhempien toiminta ja suhde lapseen on lapsen 
hyvinvoinnin ja mielenterveyden perusta 

Vanhempien toimiva parisuhde edistää koko perheen 
hyvinvointia 

Vanhemman hyvinvointi vaikuttaa hänen toimintaansa 
kasvattajana ja parisuhteen osapuolena.  

Erilaisten monimuotoisten perhemuotojen yleistyessä 
kiinnitetään erityistä huomiota vanhempana 
jaksamiseen ja vanhemman oman toimijuuden 
vahvistamiseen perheen luontaiset tukiverkot 

huomioiden. 

Tukee  
vanhemmuudessa 
ja parisuhteessa  



Mitä 

Tuetaan vanhemmuutta ja parisuhdetta raskauden ajalta lähtien lapsen 
eri ikävaiheissa ja toimintaympäristöissä sekä perheen muuttuvissa 
elämäntilanteissa ja -vaiheissa. 

Tarjotaan monipuolista ja ymmärrettävää tietoa vanhemmuudesta ja 
parisuhteesta sekä niitä tukevista käytännöistä mm. 
perhevalmennukset ja muut vanhempainryhmät 

Käytetään arvioituja työvälineitä mm. Kannustava vuorovaikutus –
ohjelma ICDP, Pidä kiinni -hoito-ohjelma, Vahvuutta vanhemmuuteen, 
Vavu – Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen perustason työssä, 
Ihmeelliset vuodet ja Lasta odottavan perheen ja lapsiperheen arjen 
voimavaralomakkeet 

Vahvistetaan vanhemman sekä perheen voimavaroja, vuorovaikutus- ja 
tunnetaitoja esim. parisuhdekäynneillä 

Vahvistetaan parisuhteen tuella vanhempien keskinäistä 
vuorovaikutusta ja tunneilmaisua sekä kykyä ratkoa ristiriitatilanteita 
ennaltaehkäisevästi painottuen. 

Kiinnitetään erityistä huomiota vanhempana jaksamiseen, 
vanhemmuuden voimavaroihin, vanhemman toimijuuden 
vahvistamiseen sekä perheen tukiverkostoihin.  Huolehditaan 
konkreettisen avun tarjoamisesta perheille 

 
 
 
 

 
 

Tukee  
vanhemmuudessa 
ja parisuhteessa  



 Miten 
 

Tehdään perheille näkyväksi vanhemmuutta ja 
parisuhdetta tukevat palvelut (ml. Järjestöt, seurakunnat ja 
yksityiset)  siten, että asiakkaat voivat itse hakeutua niiden 
piiriin. Samalla huolehditaan palveluohjauksen 
toimivuudesta. 

Sovitaan yhtenäiset linjaukset, joiden mukaan 
vanhemmuuden tukea tarjotaan perhekeskuksen kaikissa 
palveluissa raskauden ajalta lähtevänä jatkumona lapsen 
eri ikävaiheissa ja toimintaympäristöissä sekä muuttuvissa 
elämäntilanteissa ja –vaiheissa 

Tarjotaan vanhemmuuden tukea lapsi- ja perhekohtaisena 
tukena, ryhmämuotoisena tukena ja vanhemmuustaitojen 
vahvistamisena näyttöön perustuvin menetelmin. 

Varmistetaan sähköisten palveluiden saatavuus.  

 

Tukee  
vanhemmuudessa 
ja parisuhteessa  



Lapsiperheiden 

sosiaali- ja terveyspalvelut 

Kotipalvelu, perhetyö,  

kasvatus- ja perheneuvonta, 

lapsiperheiden sosiaalityö, 

perheoikeudelliset palvelut 

 

äitiys- ja lasten- 

neuvolatoiminta, ehkäisy- ja 

seksuaaliterveysneuvonta, lääkäri- 

ja psykologipalvelut, lapsiperheiden 

terapia- ja kuntoutuspalvelut, suun 

terveydenhuolto. Koulu- ja 

opiskeluterveydenhuolto** 

Järjestöjen,  

seurakuntien  

sekä Kelan toiminta  

ja palvelut 

Varhaiskasvatus  

ja muut kuntien 

palvelut. 

Kuntien terveyttä  

ja hyvinvointia 

edistävä toiminta. 

 * Vaativa erityistaso: osaamis- ja tukikeskukset. 

** Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto voivat olla osa perhekeskusta tai sen verkostoyhteistyötä. 

* 

Palvelut integroidaan kaikilla tasoilla 
 
 

Perhekeskuksen 
Palveluverkosto 
 
30.11.2018 



Miksi 

• Perhekeskuksen palveluverkostoon on koottu kaikki lakisääteiset 
sosiaali- ja terveyspalvelut, joilla pystytään parhaiten varmistamaan 

• kaikkien lasten terveys ja hyvinvointi sekä suotuisa kasvu ja kehitys  
• perheiden voimavarojen vahvistuminen 
• turvaamaan nykyistä varhaisempi avun ja tuen saanti sekä aikuisille että lapsille. 

• Palveluista osa   
• on universaaleja koko ikäluokan tai asiakasryhmän tavoittavia palveluja mm. äitiys-, 

ehkäisy- ja lastenneuvolapalvelut sekä maakunnan niin päättäessä myös koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon palvelut 

• varmistaa varhaisen tuen ja hoidon kohdentamisen lapselle ja perheelle. 

• Näiden palvelujen avulla  
• voidaan vahvistaa lapsen ja perheen hyvinvointia suojaavia tekijöitä 
• mahdollistuu riskien tunnistaminen, ehkäiseminen ja vähentäminen 

• Nämä palvelut muodostavat lapsi- ja perhelähtöisen yhdessä toimivan 
kokonaisuuden 

  

Lapsiperheiden 
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 



Lapsiperheiden 
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 

Mitä 

• Perhekeskuksen palveluverkostoon kuuluvat seuraavat lapsiperheiden 
perustason lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut 

• Sosiaalipalvelujen osalta ainakin kotipalvelu, perhetyö, 
lapsiperheiden sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvonta sekä 
perheoikeudelliset palvelut.   

• Terveyspalvelujen osalta ainakin äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, 
ehkäisy- ja seksuaaliterveysneuvonta, lääkäri- ja psykologipalvelut, 
fysio-, puhe-, ravitsemus- ja toimintaterapia sekä suun 
terveydenhuolto 

• Erityistason palvelut tukevat ja toimivat yhdessä peruspalvelujen kanssa 
(integratiiviset toimintamallit) 

• Erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun konsultaatiot ja jalkautuva 
toiminta. Vastaavasti erityistaso voi konsultoida perustasoa.  

• Kiinteä yhteistyö aikuisten perus- ja erityistason sote-palvelujen kanssa 
mm. mielenterveys- ja päihdepalvelut 



Lapsiperheiden 
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 

Miten 

• Johtamisen, yhteisen osaamisen vahvistamisen, tilaratkaisujen, tiimien muodostamisen ja 

toiminnan, yhteisen tahtotilan ja budjetin avulla toimitaan siten, että 

• perhekeskuksen palveluverkoston lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat 

yhtenä lapsi- ja perhelähtöisenä kokonaisuutena  

• lähipalveluperiaate mahdollistuu 

• sovitaan yhdessä ja otetaan käyttöön yhteiset toimintakäytännöt mm. monialainen 

arviointi 

• palvelukokonaisuus räätälöidään perheiden tarpeiden mukaisesti 

• perhe kohdataan kokonaisuutena, eli esim. lasta hoidettaessa huomioidaan muun 

perheen tarvitsema apu ja tuki. Perhettä hoidettaessa huomioidaan lapset. 

 



Lastensuojelu ja perhekeskus 

• jatkossa maakunta järjestää lastensuojelupalvelut ja maakunnan liikelaitos tuottaa 
lastensuojelupalveluita, mutta palveluita voidaan tarjota perhekeskuksessa, lähellä 
perheitä 

• joissakin kunnissa lastensuojelu on tällä hetkellä organisoitu osaksi perhekeskusta 

• jatkossa on huolehdittava lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä annettavan 
tehostetun perhetyön ja lastensuojelun tarvetta ehkäisevän sosiaalihuoltolain 
mukaisen perhetyön riittävästä resursoinnista  

Vammaisten lasten palvelut  

• yhteensovittaminen ja yhteistyörakenteet sovittava perhekeskustoiminnan kanssa 

Osaamis- ja tukikeskukset  

• perustetaan viidelle yhteistyöalueelle vaativimpia sote-palveluita, tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa sekä ylimaakunnallista koordinaatiota (esim. väkivaltatyö) varten 

• sovittava palveluiden jalkautumisesta perhekeskuksiin, käytettävistä näyttöön 
perustuvista menetelmistä sekä kehittämistoiminnan rakenteista 

 

Lapsiperheiden 
erityis- ja vaativan 
tason sosiaali- ja 
terveyspalvelut 

 



• Kouluikäisten ja nuorten palvelut lape- ja peke-suunnitelmissa 
• perhekeskus tarjoaa kouluikäisille ja heidän vanhemmilleen 

sosiaalipalveluja (esim. perhetyö, kasvatus- ja perheneuvonta) ja 
vanhemmuuden tukea  

• maakunnan ja sen kuntien tarpeiden mukaan perhekeskukseen voidaan 
verkostoida myös nuorten palveluja (Yhdyspinta-raportti) 

• Opiskeluhuollon palvelut  
• jatkossa maakunta järjestää ja maakunnan liikelaitos tuottaa koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollon palvelut ja kunnat järjestävät ja tuottavat 
psykologi- ja kuraattoripalvelut (poikkeus:  maakunta  voi tuottaa 
psykologi- ja kuraattoripalvelut, jos maakunnan kaikki kunnat niin 
päättävät, ks. HE 15/2017 vp) 

• muodostettava toimiva kokonaisuus  ja oltava saatavissa kouluyhteisössä 

• Perhekeskuksen palveluverkostoon voidaan verkostoida  koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon palvelut ja muita koulu- ja nuorisoikäisten 
palveluja.  

 

Opiskeluhuollon 
palvelut, nuorten 
palvelut ja 
perhekeskus 



Varhaiskasvatus,  
ja muut kuntien 
palvelut. 
 

Miksi 

• Varhaiskasvatus tavoittaa säännöllisesti kaikki piirissään olevat lapset 
ja heidän vanhempansa ja tarjoaa kasvua ja kehitystä tukevan 
ympäristön.  

• Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen iän ja 
kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, oppimista,  
terveyttä ja hyvinvointia. 

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen 
suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, 
opetuksen ja hoidon muodostamaa 
kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti 
pedagogiikka.  



Varhaiskasvatus,  
ja muut kuntien 
palvelut. 
  

Mitä 

• Varhaiskasvatuksessa tavoitteiden mukaisesti mm. 
• varmistetaan kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen 

varhaiskasvatusympäristö. 
• tunnistetaan lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestetään 

tarkoituksenmukaista tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä 
tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä. 

• varmistetaan lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa 
itseään koskeviin asioihin. 

• Varhaiskasvatuksessa toimitaan yhdessä lapsen vanhemman tai muun 
huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin parhaaksi ja tuetaan lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa 
kasvatustyössä. 

• Lapsilla on lainsäädännön suoma oikeus saada monialaista tukea 
kehitykseensä, oppimiseensa ja hyvinvointiinsa 
varhaiskasvatusympäristössä ->  uusia ratkaisuja ennalta ehkäisevään 
yhteistyöhön perhekeskuksen sote-toimijoiden kanssa. 



Varhaiskasvatus,  
ja muut kuntien 
palvelut. 
 

Miten 

• Yhteiset säännölliset tapaamiset lapsiperheiden perhekeskuksen 
palveluverkostoon kuuluvien sote-palvelujen, järjestöjen ja seurakuntien 
kanssa. 

• Yhdessä sovitut toimintakäytännöt perhekeskuksen muiden toimijoiden 
kanssa, kun lapsi tai hänen vanhempansa tarvitsevat tukea tai hoitoa. 

• Kunnan on varhaiskasvatusta järjestäessään toimittava yhteistyössä 
opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista, sosiaalihuollosta, 
lastensuojelusta, neuvolatoiminnasta ja muusta terveydenhuollosta 
vastaavien sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa.  

• Varhaiskasvatuksen järjestäjän ja tuottajan on tarpeen mukaan toimittava 
yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavien tahojen kanssa 
lapsen tarvitseman tuen ja palvelujen kokonaisuuden arvioimiseksi, 
suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. 

 



 

Kuntien 
terveyttä  
ja hyvinvointia 
edistävä 
toiminta.  

Miksi 

• Kunnan lasten kulttuuripalvelut, ulkoilu- ja liikuntapaikat sekä mahdollisuudet käyttää 
niitä, ateriapalvelut, kaavoitus- ja liikenneratkaisut ja asumisympäristö vaikuttavat 
merkittävästi lasten ja perheiden terveyteen ja koettuun hyvinvointiin (ilo, 
mielenterveys). 

• Tuo yhteyden koko väestön terveyttä edistävään sekä eriarvoisuutta ja syrjäytymistä 
vähentävään työhön 

• Tarjoaa mahdollisuuden osallistua itseään ja omaa yhteisöään koskevaan 
päätöksentekoon ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. 

• Perhekeskuksen ja kuntien terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan yhteistyö 

tuottaa synergiaetua mm. 

• varmistaa toiminnassa yhteisen suunnan 

• tukee perhekeskuksen  ja kuntien tavoitteiden toteutumista. 

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien ja maakuntien yhteinen lakisääteinen 

tehtävä. Hyte-näkökulma sisältyy kaikkiin palveluihin. On osa maakuntien tukea 

kunnille. 

 



 

Kuntien 
terveyttä  
ja hyvinvointia 
edistävä 
toiminta  

Mitä 

• Perhekeskustoimijoiden ja  maakuntien sekä kuntien hyte-toimijoiden 
säännöllinen yhteistyö: koulutus, tiedonvaihto, kansallisten ohjelmien 
toimeenpano (hyte-koordinaattorit)  

• Teemakohtainen yhteistyö, mm. 
• Turvallisuutta vahvistava työ, ehkäisevä päihdetyö, ravitsemuskysymykset   

• Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen huomioiminen 
perhekeskuksen toimintaa suunniteltaessa –  hyödynnetään alueen 
kuntien tuottamaa tietoa (kuntien ja maakunnan 
hyvinvointikertomukset) ja välitetään tietoa kuntien hyte-toiminnasta. 

 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on toimintaa, jolla tuetaan 
ihmisten mahdollisuuksia hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden sekä työ- 
ja toimintakyvyn ylläpitoon ja parantamiseen. 
Mahdollisuuksia luodaan pitämällä huolta olosuhteista, jotka tukevat 
hyvinvointia ja terveellisten valintojen tekemistä. 



 

Kuntien 
terveyttä  
ja hyvinvointia 
edistävä 
toiminta 

Miten 

• Varmistetaan, että perhekeskuksessa toimivilla on tietoa oman alueensa 
kuntien terveyttä ja hyvinvointia edistävästä toiminnasta ja hyte-toimijoilla 
tietoa perhekeskuksista  

• Tietoa kuntien terveyttä ja hyvinvointia edistävästä toiminnasta 
hyödynnetään palveluverkoston toiminnassa 

• Toimintaa suunnitellaan ja mahdollistetaan yhdessä esim. 
osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi, turvallisuuden 
lisäämiseksi  

• Esimerkkejä 
• Lasten toivomaa harrastustoimintaa tai lastenkulttuuria voidaan tuoda perhekeskuksen 

kohtaamispaikkoihin.  

• Lapsia ja perheitä kannustetaan osallistumaan liikunta- ja muihin harrastuksiin.  

• Kirjasto voi toimia perhekeskusten kanssa samoissa tiloissa esim. vastaanottojen 
aulana.  Kirjaston potentiaali  yhteisöllisyyden vahvistajana ja lapsen kehityksen 
tukijana. 

 



Miksi järjestöt, seurakunnat ja Kela keskeisiä toimijoita? 

Koska 

• tavoittavat toiminnallaan suuren määrän lapsiperheitä matalalla kynnyksellä.  

• tarjoavat perheiden tarpeiden mukaista yhteisöllistä toimintaa ja 

monipuolistavat palveluja  

• järjestöjen kautta perheet saavat vaikuttaa, antaa palautetta ja kehittää 

perhekeskuksen palveluja 

• Kelalla runsaasti erilaisia lapsiperheille tärkeitä etuuksia ja palveluja ml 

kuntoutus, varmistettava että ne tavoittavat niitä tarvitsevat lapset, nuoret ja 

perheet   

Järjestöjen, 
seurakuntien  
sekä Kelan  
toiminta ja 
palvelut 
 



Mitä järjestöt, seurakunnat ja Kela voivat tarjota perhekeskuksiin (yleisellä tasolla)?  

 

Ne voivat 

 

• toteuttaa perhekeskuksen tehtäviä omalta osaltaan ja yhteistyössä muiden 
perhekeskustoimijoiden kanssa. 

• tarjota yksilö-, perhe-, ryhmämuotoista ja yhteisöllistä sekä sähköistä toimintaa, tukea 
ja palveluita perheille. 

• mahdollistaa vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen toteutumisen esimerkiksi 
kohtaamispaikoissa. 

• varmistaa erilaisissa elämäntilanteissa olevien perheiden huomioimisen. 

• tarjota perhekeskustoimijoille koulutusta ja konsultointia, joissa hyödynnetään 
monipuolista osaamista, tietoa ja uusia kehitettyjä toimintamalleja 

• Kela laaja-alaisena etuuksien osaajana voi olla sovitusti tavoitettavissa paikan päällä 
perhekeskuksen  toimipisteessä tai perhekeskuksen tavoitettavissa (ml Skype-yhteys)   

Järjestöjen, 
seurakuntien  
sekä Kelan  
toiminta ja 
palvelut 



Miten järjestöt ja seurakunnat ovat osa perhekeskuksia? 

 

Ne  

• toimivat osana maakunnan perhekeskusten rakenteita osallistuen toiminnan 
suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen. 

• verkostoituvat keskenään sekä muiden perhekeskustoimijoiden kanssa. 

• kokoavat ja välittävät tietoa perhekeskustoimijoille järjestöjen ja seurakuntien 
toiminnasta, tuesta ja palveluista.  

• kehittävät toimintaansa seurannan ja arvioinnin avulla. 

 

Kela toimii yhteistyössä maakunnallisten perhekeskusten  kanssa  niiden 
toimipisteissä, järjestämällä valtakunnallisia yhteisiä verkkokoulutuksia tai 
yhteistä kehittämistyötä 

Järjestöjen, 
seurakuntien  
sekä Kelan  
toiminta ja 
palvelut 



Miksi tarvitaan osana perhekeskusta 

 

• Toteuttavat omalta osaltaan terveyttä ja hyvinvointia 

edistävää toimintaa, joka sijoittuu perheiden arjen ja 

julkisten lapsi- ja perhepalvelujen yhdyspintaan.  

• Tarjoavat toimintaympäristön järjestöjen, seurakuntien, 
kuntien (ml. avoimen varhaiskasvatuksen) lapsi- ja 
perhepalvelujen, sekä sidosryhmien ja vapaaehtoisten 
yhteistyölle.   

 

 

 

Kohtaamispaikat 
osana 
perhekeskuksen 
palveluverkostoa 



Mitä kohtaamispaikka tarjoaa  

 

• Kokoaa yhteen paikalliset toimijat joko fyysiseen 

toimintatilaan ja/tai toimijoiden verkostoksi. 

• Tarjoaa lähipalveluna avointa, maksutonta, esteetöntä ja 

saavutettavaa toimintaa. 

• Vahvistaa perheiden ja vapaaehtoisten osallistumista 

toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, seurantaan ja 

arviointiin.  

• Tarjoaa tarvittaessa tilan lapsikohtaisille konsultaatioille ja 

jalkautuvalle tuelle.  

• Vahvistaa perheiden yhteisöllisyyttä tarjoamalla 

mahdollisuuksia yhdessäololle. 

 

Kohtaamispaikat 
osana 
perhekeskuksen 
palveluverkostoa 



Miten toimintaa toteutetaan 
  
• Kartoitetaan maakunnan alueen lapsille, nuorille ja perheille 

tarjoama avoin toiminta ja varmistetaan kohtaamispaikka-
verkoston kattavuus. 

• Tunnistetaan järjestöt ja seurakunnat ja kuntien avoimet 
varhaiskasvatuspalvelut sekä kuntien HYTE-toiminta ml 
vapaaehtoistoimijat kohtaamispaikan toimijoiksi 

• Sovitaan kohtaamispaikkojen toiminnan koordinoinnista, 
johtamisesta, resursseista (tilat, osaaminen, toiminta)  sekä 
maakunnallisesta ja paikallisesta verkostoitumisesta ja 
yhteistyön rakenteista.  

• Luodaan säännölliset yhteistyön foorumit kohtaamispaikkojen 
toimijoiden ja muiden perhekeskustoimijoiden kesken. 

• Seurataan ja arvioidaan toimintaa säännöllisesti 
  
• Noudatetaan kohtaamispaikkatoimintaa varten laadittuja 

kriteerejä.  Kriteerit eri tiedostossa   

 

Kohtaamispaikat 
osana 
perhekeskuksen 
palveluverkostoa 



Perhe- 
keskuksen 
palvelut  
tuotetaan 
lähipalveluna 



Psykososiaalisesti saavutettavissa 

• Palvelut ja toiminta on tarkoitettu kaikille lapsiperheille.  

• Edellyttää perheiden mukaan kutsumista, myönteistä vastaanottoa, 

osallisuuden vahvistamista ja tarpeiden mukaisia palveluja.  

• Vähentää ulkopuolisuuden ja osattomuuden kokemusta sekä leimautumisen 

pelkoa, vahvistaa avun vastaanottamista ja rakentaa luottamusta. 

 

Fyysisesti saavutettavissa 

• Palvelut fyysisesti lasten kasvu- ja perheiden arkiympäristöjen läheisyydessä 

ja/tai Toimivien kulkuyhteyksien päässä tai jalkautuvat esimerkiksi kotiin.  

 

Digitaalisesti saavutettavissa 

• Reaaliaikaiset verkkopalvelut (chat, ajanvaraus), perheen oman aikataulun 

mukaan hyödynnettävät palvelut (neuvonta, ohjaus, vanhemmuuden tuki ym.) 

• Tavoitteena sähköinen perhekeskus 

Perhekeskusten 
saavutettavuus  


