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Perhekeskuskehittämisen tilanne  
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Keskeisiä tuloksia kehittämistyöstä 2016-2019  

• Maakunnallinen, hallinnonrajat ylittävä malli täsmentynyt ja soveltaminen yleistynyt. 
Mallin perustana kansalliset linjaukset = kansallinen malli 

• Lapsi- ja perhelähtöiset sekä osallistavat työtavat lisääntyneet ja ohjanneet palveluja 
lasten, nuorten ja perheiden ympärille 

• Perheiden tarpeiden mukainen apu ja tuki vahvistuneet ja varhentuneet  
 Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki  sekä eroauttaminen vahvistuivat lähes 

kaikissa maakunnissa, lähisuhdeväkivallan ehkäisy kahdessa kolmasosassa 
 Varhainen tuki, hoito ja kuntoutus vahvistuivat lähes kaikissa maakunnissa, 

mutta systemaattinen lapsen, nuoren ja perheen ympärille rakentuva malli vasta 
muutamassa. Alustavaa tietoa mallin vaikutuksista mm. lastensuojelutarpeen 
vähenemiseen 

• Palvelujen hajanaisuus vähentynyt ja saavutettavuus parantunut verkostoimisen, 
yhteensovittamisen, lisääntyneen yhteistyön, asemoinnin, kohtaamispaikkojen 
perustamisen ja sähköisten palvelujen avulla.  

• Rakenteet luotu eri hallinnonalojen ja muiden tahojen toimintojen johtamiselle ja 
koordinaatiolle osana LNP palvelujen kokonaisuutta. 
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Lapsiperheiden palveluja kootaan kokonaisuuksiksi 
- perhekeskuksiksi 

Perhekeskus 
• Perhekeskuksella tarkoitetaan palvelujen 

verkostoa, joka sisältää lapsille, nuorille ja 
perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä 
sekä kasvua ja kehitystä edistävät sekä 
varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen 
palvelut. Perhekeskus tarjoaa rakenteen 
lapsiperheiden sote-palveluiden ja kuntien 
järjestämien muiden palveluiden sekä 
järjestöjen ja seurakuntien toiminnan 
yhteensovittamiseksi. Perhekeskus toimii ja 
sitä johdetaan yhtenä kokonaisuutena 
(yhteinen viitekehys, arvopohja ja yhdessä 
sovitut toimintatavat). Kaikki perhekeskuksen 
lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut 
ovat lakisääteisiä. 

• Perhekeskuksesta saa palveluja 

 

Perhekeskustoimintamalli 
• Perhekeskustoimintamallilla tarkoitetaan 

kansallisia ohjeita tai linjauksia, joiden 
avulla kehitetään toimiva perhekeskus 
siten, että kehitystyö on kansallisesti ja 
maakunnissa riittävän yhtenäistä. 
Palvelukokonaisuutta voidaan kutsua 
perhekeskukseksi, kun kaikki linjaukset 
toteutuvat.  Linjaukset tarjoavat 
yhtenäisen kehikon palvelukokonaisuuden 
määrittelyä, kehittämistä ja arviointia 
varten. LAPE-ohjelman aikana 
perhekeskuksia on kehitetty kansallisten 
linjausten avulla. 
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Maakuntien alueella 
perhekeskus-

toiminnan 
yhtenäistäminen 



Perhekeskus auttaa perheitä toteuttamalla tehtäviään  
- vastaa perheiden hyvinvoinnin, tuen ja avun tarpeisiin  
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Kuviota hyödynnetty 
kartoituksessa, 
seurannassa ja 

arvioinnissa 



Perhekeskuksen palvelukokonaisuus: perhekeskus auttaa 
kun palvelut muodostavat perheiden näkökulmasta yhteen sovitetun 
kokonaisuuden  

Sosiaali- ja terveyspalvelut: perus- ja erityistaso 

• Perhetyö, kotipalvelu, kasvatus- ja perheneuvonta, lapsiperheiden sosiaalityö, perheoikeudelliset 
palvelut 

• Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, ehkäisy- ja seksuaaliterveysneuvonta, avoterveydenhuollon 
lääkäripalvelut, psykologipalvelut, lapsiperheiden terapia- ja kuntoutuspalvelut (puhe-, fysio-, 
toiminta- ja ravitsemusterapia), ehkäisevä suun terveydenhuolto, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 
alueen päätösten mukaisesti 

• Kiinteä yhteys erityistason palveluihin: lastensuojelu, erikoissairaanhoito (lasten- ja 
nuorisopsykiatria, pediatria, neurologia, gynekologia), vammaisten palvelut; jalkautuminen ja 
konsultaatiot 

• Lasten palvelujen kiinteä yhteys aikuisten perus- ja erityistason palveluihin et. päihde- ja 
mielenterveyspalvelut 

• Kiinteä yhteys opiskeluhuollon palveluihin (koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, psykologi- ja 
kuraattoripalvelut) 

Kuntien muut palvelut (verkostoyhteistyö) 

• Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, toinen aste  

• Kuntien hyte-toiminta, muut palvelut (nuoriso-, liikunta-, kulttuuri-) 

Järjestöt, seurakunnat ja Kela (kuuluvat yhteistyöverkostoon) 

 

1.10.2020 Arja Hastrup 

Yhteensovittaminen 
Sote-sivi yhteistyön vahvistaminen 

Monialainen arviointi 
Monialaiset tiimit 

Systeeminen työote 



Perhekeskus auttaa, kun palvelut ovat helposti 
saavutettavissa 

Psykososiaalisesti saavutettavissa: palvelujen laatu 

• Palvelut ja toiminta on tarkoitettu kaikille lapsiperheille.  

• Oleellista dialoginen suhde, osallisuus, lapsi- ja perhelähtöisyys. 

• 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:  tilaratkaisut, monitoimitilat 

• Palvelut fyysisesti lasten kasvu- ja perheiden arkiympäristöjen 

läheisyydessä ja/tai toimivien kulkuyhteyksien päässä tai jalkautuvat 

esimerkiksi kotiin.  

Digitaalisesti saavutettavissa:  sähköinen perhekeskus 

• Reaaliaikaiset verkkopalvelut (chat, ajanvaraus), perheen oman 

aikataulun mukaan hyödynnettävät palvelut (neuvonta, ohjaus, 

vanhemmuuden tuki ym.) 
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Sähköinen perhekeskus 
Palveluohjaus 

Saatavuus ja saavutettavuus 
Vastuutyöntekijämalli 
Palvelujen (perhetyö) 

porrasteisuus 
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Valtakunnallinen perhekeskusverkosto 
kokoontuu säännöllisesti 



 

• Palvelut ja niiden verkostointi 
 Aikuisten (=vanhempien) palvelut 
 Lääketieteellisen osaamisen vahvistaminen 
 Sosiaalipalvelujen kokonaisuus 
 Terveyspalvelujen kokonaisuus  

• Tehtävät ja menetelmät 
 Varhainen tuki, hoito ja kuntoutus 
 Vanhemmuuden tuki ja eroauttaminen 
 Lähisuhdeväkivallan ehkäisy 
Mielenterveys- ja päihdeosaaminen  

• Integraatio so-te ja si-so-te sekä erityispalvelut peruspalvelujen tukena  
(horisontaalinen ja vertikaalinen)  
 Yhteistyörakenteet; yhteistoiminnallinen työskentely ja työtavat ml monialainen tuen 

ja hoidon tarpeen arviointi, 
 Johtaminen ja koordinaatio sekä osaaminen 

• Seuranta, arviointi, kehittämisrakenteet, tutkimus 
 Indikaattorit, seuranta- ja arviointirakenne, -kriteerit 
 Perhekeskusten toimintasuunnitelman laatiminen ml kehittämis- ja tukirakenteet 

maakunnissa  
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Vuosikello 2020: alustava suunnitelma tehty 2019 



Yhteystiedot 

Arja Hastrup 
johtava asiantuntija 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
puh. 029 524 7463  
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi 

Päivi Varonen 
erikoissuunnittelija 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
puh. 029 524 7957  
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi 
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