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välittäminen.

Vaatimattomasti paras



LAPE- hanke

Mikä se on:

•Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

•Hallituksen kärkihanke

• https://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut

https://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut


Lape muutosohjelman tavoitteena on muodostaa 
perhekeskuksen palvelujen kokonaisuus

• Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lisääntyminen

• Oikea-aikainen pääsy palveluihin

• Yhteistyöstä yhteiseen työhön

• Painopiste korjaavista palveluista ehkäiseviin palveluihin

• Palveluiden yhteensovittaminen: maakunnat, kunnat, järjestöt, 
seurakunnat

• Hajanaisista palveluista yhteensovitettuihin palvelukokonaisuuksiin

• Yhtenäinen palvelutarjonta asuinpaikkakunnasta riippumatta

• Vaikuttavammat, kustannustehokkaammat palvelut

• Asiakkaiden osallisuuden lisääntyminen

• Kehittää palveluja asiakaslähtöisesti

• Kehittää palveluja helposti löydettäviksi



Mikä on perhekeskusmalli?

Verkostomainen 

toimijoiden, palveluiden, 
toimintojen sekä 

yhteisten sopimusten ja 
toimintamallien 

kokonaisuus



Perhekeskusmallin arvopohja



Perhekeskuksen palveluverkosto



Perhekeskusverkoston toimijat

• Lapset, nuoret ja perheet

• Kunta

• Maakunta

• Järjestöt

• Seurakunnat ja uskonnolliset yhteisöt

• Yksityiset yritykset



Perhekeskuspalvelujen paloja

9.2.2018 Maria Antikainen

9.2.2018 Maria Antikainen

Sähköinen 

perhe-

keskus

Kohtaamis-

paikka

Luo 

luottamusta 

suojele lasta

Moni-

toimijainen 

yhteistyö

Verkosto-

johtaminen ja 

koordinointi

Moni-

kulttuurisuus-

osaaminen

Avainhenkilö-

verkosto

Lapset 

puheeksi

Nepsy-

tuki

Vanhemmuuden 

ja parisuhteen 

tuki

Eroasiakkaan 

auttaminen

Nopean 

avun 

saamisen 

polut

Lähisuhde-

väkivaltatyö



Mitä perhekeskus tekee?



PERHEKESKUS – Aitoja kohtaamisia, yhteistä 
tekemistä



Perhekeskuksen toimintaperiaatteet
• Huomaa hyvä!

• Myönteisen vahvistaminen kaikissa kohtaamisissa, voimavarakeskeisyys

• Miten voin auttaa?

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

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

• Asiakas on aina oikealla ovella

• Palvelut lähelle perheiden arkea, helppo ja nopea palveluihin pääsy

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

• Tule mukaan!

• Työntekijä kutsuu tarvittaessa muita asiantuntijoita apuun, vältetään asiakkaan lähettämistä 
eteenpäin

• Verkostoissa 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, monitoimijaista yhteistyötä yli organisaatiorajojen

• Eri organisaatioiden ja yksiköiden palvelut muodostavat saumattoman kokonaisuuden

• Yhteisiä rahoja ja resursseja säästäen

• Tiedolla johtaminen

• Päällekkäisen työn karsiminen
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APU
A-

nap
pi

Pyydä apua ja jätä 

yhteydenotto-
pyyntö!

Perheiden yhteiset 

palvelut
• Perheesi Parhaaksi
• Vanhemmuuden tuki
• Neppis-toiminta
• Lapsiperheiden 

sosiaalityö
• Perhetyö
• Perheneuvola
• Eroauttamisen palvelut
• Sosiaalityö
• Perhe- ja 

lähisuhdeväkivallan 
ehkäisy

• Arkeen Voimaa
• Kirjasto
• Kulttuuri
• Liikunta/Harrastukset
• Vapaa-aika
• Vanhempain yhdistykset
• Kohtaamispaikat

Mukana 
perheesi 
elämäss
ä

Perhe-
keskuksen
palvelut

Kiireistä apua 

tarvittaessa ota 
yhteyttä tätä 

kautta

Voit ottaa yhteyttä 

ja kysyä myös tätä 
kautta

Vauva-aika/Odotusaika
• Äitiys- ja lastenneuvola

• Ryhmäneuvolat

• Avoimet perhekerhot

• Mannerheimin lastensuojeluliitto

• Kangasalan seurakunta

Alle kouluikäisten lasten perheet (0-6v)
• Lastenneuvola

• Avoin toiminta/Perheiden talo

• Varhaiskasvatus ja esiopetus

• Varhaiskasvatuksen kasvun ja oppimisen tuki

• Esiopetuksen oppilashuolto

• Mannerheimin lastensuojeluliitto

• Kangasalan seurakunta

Kouluikäisten lasten perheet (7-12v)
• Perusopetuspalvelut 1-6 lk

• Erityisopetus/oppimisen  ja koulunkäynnin tuki

• Oppilaan tuki /Oppilashuolto, kouluterveydenhuolto

• Iltapäivätoiminta

• Koulun kerhotoiminta

• Mannerheimin lastensuojeluliitto

• Kangasalan seurakunta

Nuorten palvelut (13-29)
• Perusopetuspalvelut (7-9 lk)

• Täysosumaluokka/ammatinvalinnanohjaus
• Toisen asteen koulutus / Lukio-opetus / Ammatillinen oppilaitos

• Oppilas- ja opiskeluhuolto
• Nuorisotyö / Tilatyö

• Työllisyyspalvelut / Etsivä nuorisotyö / Suuntapaja
• Nuorisopsykiatrinen tiimi / mielenterveys- ja päihdepalvelut

• Ehkäisyneuvonta
• Kangasalan seurakunta



Sähköisen perhekeskuksen tavoitteet ja tarkoitus

• Tavoitteena on tuottaa asiakkaiden tarpeita palvelevat sähköiset  
palvelut

• Tavoitteena on koota sähköisiä palveluja helposti löydettäviksi

• Tavoitteena on koota sähköiset lapsiperhepalvelut yhdeksi 
kokonaisuudeksi

• Tavoitteena on tarjota asiakkaille asiointipalveluja ja mahdollisuus 
yhteydenottopyyntöön 24/7 

• Tarkoituksena on sovittaa yhteen julkisten palveluiden, järjestöjen, 
seurakuntien, uskonnollisten yhteisöjen, 3. sektorin ja yksityisten 
toimijoiden toimintaa 



Perhekeskuksen johtamisen perusta on kunnan 
LAPE-ryhmässä

Miten johtamisen rakenne toteutetaan Kangasalla?



Perhekeskuksen johtaminen Kangasalla/LAPE tr
Palvelukeskus Toiminto Vastuuhenkilö

Sivistyskeskus
Varhaiskasvatus
Opetus

Kulttuuri- ja vapaa-aika
Hyvinvointi

Anni Aalto-Ropo
Merja Lehtonen
Marja Mattila
Asko Koskinen
Maija Mäkinen

Sosiaali -ja 
terveyskeskus

Neuvola
Koulu- ja 
opiskeluterveydenhuolto
Suun terveyspalvelut
Perhetyö
Perheneuvola
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Elina Rissa / Anni Remahl

Anu Bjorström
Anna-Maija Syrjä
Kirsi Toikka
Marcel Mathier
Tessa Tuukkanen-Salovesi
Kaisa Bragge

Seurakunnat Lasten ja perheiden palvelut Päivi Segerroos

Mannerheimin
Lastensuojeluliitto

Kohtaamispaikat muu toiminta Sanna Pasuri

Asiakasedustus Vanhempainyhdistysten
kattojärjestö/kokemusasiantuntija

Nuorison edustus Nuorisovaltuusto Jonna Lehto



Perhekeskuspalvelujen kehittämistyö jatkuu 
Kangasalla

• Tietojen kokoaminen nettisivuille

• Sähköisten palvelujen vienti palvelukeskusten nettisivuille

• Johtamisen rakenteiden täsmentäminen ja sopiminen, ohjausryhmän 
nimeäminen

• Yhdyspintojen ja toimintatapojen tarkistaminen

• Kohtaamispaikkojen suunnitelmallinen ja yhteinen kehittäminen
• Lähipalvelut, avoimet palvelut, eri toimijat samoissa tiloissa

• Perhekeskuskoordinaattorin, avainhenkilöiden, lähityöntekijöiden, jne. 
toiminnasta, toimenkuvista ja tehtävistä sopiminen

• Mihin sähköiset yhteydenotot ohjautuvat

• Onko perhekeskuksella yhteistä puhelinnumeroa?

• Palveluohjauksen kehittäminen

• Yhteisen kehittämisen jatkaminen

• Mitä muuta?….……..



Kysymys sinulle mietittäväksi?

•Mihin kohtaan 
lapsiperheiden palvelujen 
kokonaisuutta sinä kuulut?



Tehtävä kaikille työyhteisöille!

•Miten tietoa perhekeskuksen 
toiminnasta välitetään omille 
asiakkaillenne?

•Laatikaa oman suunnitelma 
tiedottamisesta ja huolehtikaa 
suunnitelman toteuttamisesta.



Kiitos!

anni.aalto-ropo@kangasala.fi

+358 50 406 1180

merja.lehtonen@kangasala.fi

+358 50 550 9084

maija.makinen@kangasala.fi

+358 50 384 7653

mailto:anni.aalto-ropo@kangasala.fi
mailto:merja.lehtonen@kangasala.fi
mailto:maija.makinen@kangasala.fi

