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Perhekeskuksen tehtävät ja linjaukset

Perhekeskuksen kansalliset linjaukset Perhekeskuksen tehtävät THL THL

https://thl.fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/perhekeskus/kansalliset-linjaukset-perhekeskustoiminnalle
https://thl.fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/perhekeskus/mita_perhekeskus_tekee


Pohjois-Savon 
perhekeskustoimintamalli



Pohjois-Savon tilannekatsaus
Tavoite: Verkostomainen perhekeskusmalli käytössä koko maakunnan alueella 2022

Pohjois-Savon tilanne
• 18 kuntaa + Joroinen
• Ylä-Savon soten perhekeskus toiminnassa (4 kuntaa)
• Toimenpiteet käynnissä perhekeskusmallin käyttöön ottamiseksi (8 kuntaa)
• Suunnitteilla 3 kunnassa
• 4 Perheentaloa + kuntien omat kohtaamispaikat

Koordinaatio ja kehittämistyö kunnissa 2019-2020
• Kuntien LAPE työryhmä/ johtoryhmä ohjaa kehittämistyötä
• Vastuuta jaettu kunnan sisällä eri toimijoille (pääosin otona) 
• Työaikaresurssia kehittämistyöhön kohdennettu 

Siilinjärvellä, Kuopiossa ja Varkaudessa
• Maakunnallinen LAPE ja HYTE-työ tukenut kuntien työtä

Tulevaisuuden sotekeskus –hankkeen  
perhekeskuskehittämisen tavoitteet 
2020-2022
• Perhekeskuspalvelut ja tuki ovat 

kaikkien lasten ja perheiden saatavilla 
yhdenvertaisesti ja laadukkaasti

• Perheet saavat tarvitsemaansa arkea 
vahvistavaa tukea monialaisesti ja 
varhain

• Lapset ja nuoret saavat 
tarvitsemaansa mielenterveyttä 
vahvistavaa tukea ja hoitoa 
monialaisesti ja varhain

• Asukkaat ja henkilöstö kokevat 
perhekeskuksen toiminnan 
osallistavana

LAPE-hanke/-ohjelmakaudella (2017-2019) tuotettua
• Maakunnallisesti yhdenmukainen 

perhekeskustoimintamalli
• Maakunnalliset toimintamallit perhekeskustehtävien 

toteuttamiseksi
• Kokeilut ja pilotit kunnissa 
• Perhekeskusvalmennukset työntekijöille
• LAPE akatemia johdolle 



LUMO hanke

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämistyö 
jatkuu POSOTE20-hankkeessa

1. Tulevaisuuden SOTE-keskushanke 2. SOTE-rakenneuudistus

Minna Rytkönen, LAPE-asiantuntija, POSOTE20 hanke, minna.rytkonen@pohjois-savo.fi

Perhekeskusmallin käyttöönotto NMOK OT –keskus

Sähköinen perhekeskus 
(ratkaisut)

Tiedolla johtamisen 
ratkaisut

Varhaisen tuen 
SAATAVUUS arjessa 

ENNALTAEHKÄISEVÄT 
menetelmät

MONIALAISUUS JA 
YHTEENTOIMIVUUS

LAATU 

• Yhtenäistetään lapsiperheiden kotipalvelun, varhaisen tuen 
perhetyön ja kasvatus- ja perheneuvonnan palvelumuotoja

• Vahvistetaan lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevän tuen saatavuutta
• Vahvistetaan lasten ja nuorten mielenterveyttä edistävää 

monitoimijaista varhaista tukea ja hoitoa 
• Parannetaan järjestöjen tarjoaman tuen saatavuutta

Otetaan käyttöön koko perhekeskusverkostossa 
• Puheeksi ottamisen menetelmiä (mm Lapset puheeksi) 
• Vanhemmuuden tuen ja parisuhteen tuen menetelmiä 

(monialaiset yksilö-, yhteisö- ja ryhmämenetelmät)
• Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn puheeksi ottaminen ja ohjaus
• Sähköisen perhekeskuksen palvelut 

• Otetaan käyttöön koko verkostossa monitoimijainen 
yhteistyömalli (jalkautuva, kutsukäytäntöön perustuva 
tiimirakenne, vastuutyöntekijämalli, yhteinen 
asiakassuunnitelma). Huom! erityistaso, VIP vaatu ja OT

• PEKE-toiminnan koordinaatio ja johtaminen

• Maakunnallisesti yhtenäiset indikaattorit 
perhekeskustoiminnalle 

Muut maakunnalliset LAPE-hankkeet

Maakunnan HYTE

• IPC
• Chilled

mailto:Minna.rytkonen@pohjois-savo.fi


Keski-Suomen 
perhekeskustoimintamalli



Keski-Suomen tilannekatsaus 

LAPE-ohjelmakaudella (2017-2019) tuotettua
• Kaikissa kunnissa yhtenäistetty kuntien 

perhekeskustoimintamalleja mm. 
perhekeskuksen tehtävien ja sisältöjen kautta.

• Tunnistettu eri toimijoita, mitä 
perhekeskustoimintamallissa on mukana 

• Osassa kunnissa perhekeskustoiminta 
rakentunut verkostomaisena tai hybridi-
mallilla, osassa yhteinen tila

• Maakunnallinen, toimintaa koordinoiva taho 
ja perhekeskusyhdyshenkilöverkosto, 
kokoontuu n. 4 x vuosi

• Perhekeskus-kehittämistä ja toimintaa kirjattu 
strategisiin asiakirjoihin



Esimerkkejä Keski-Suomen perhekeskuksista

Perhekompassi, 
Jyväskylä

Muuramen 
perhekeskus

Laukaan HyPe

Äänekosken perhekeskus 
Kerkkä

Keuruun 
perhekeskus Valo

Petäjäveden 
perhekeskus



Perhekeskustoimintamallin 
jatkokehittäminen ja juurruttaminen vuosina 2020-2022

1. Vahvistetaan perhekeskustehtäviä tuottavia toimintoja ja palveluita kunnissa ja 
yhteistoiminta-alueilla

• Varhainen tuki, hoito ja kuntoutus

• Kohtaamispaikkatoiminnan jatkokehittäminen 

• Parisuhde- ja eroauttaminen

• Seurustelu-, lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn ja 
auttamisen toimintamallien käyttöönotto

2. Perhekeskusyhdyshenkilöverkoston toiminnan jatkamisen tukeminen

3. Monialaiset (arviointi)tiimit perhekeskustoimintamalliin liittyen

• Tiivis linkitys sote-keskuskehittämiseen

Perhekeskus-

toiminnan 

integroiminen 

sote-

keskus-

kehittämiseen



Minna Rytkönen

LAPE-asiantuntija, Th, TtT

POSOTE20 –hanke, 

Pohjois-Savon liitto

Puh. 044 7142673

minna.rytkonen@pohjois-savo.fi

Hanna Hämäläinen

Projektipäällikkö, YTM, KK

Lasten, nuorten ja perheiden 
palvelut

Keski-Suomen sote-uudistus

Puh. 0503118684
Hanna.k.hamalainen@jyvaskyla.fi
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