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Toiminnassa 

Kehittämistyö menossa 

Suunnitteluvaiheessa:          25

Perhekeskukset 
Suomessa 
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Perhekeskuksia on  kaikilla (tulevilla) 
hyvinvointialueilla

Perhekeskus voi olla

▪ Yhden kunnan perhekeskus 

▪ Useamman kunnan yhteinen/kuntayhtymän 
perhekeskus (perhekeskusalue) 

▪ Yksi suuren kunnan perhekeskuksista

Perhekeskuksen palvelut  tarjotaan  

▪ Toimipisteissä (helposti saavutettavina, 
koottuina yhteen tai erillisissä toimipisteissä)

▪ Kotiin vietyinä tai lasten muissa 
kehitysympäristöissä

▪ Digitaalisesti (sähköinen perhekeskus 
valmisteilla, DigiFinland Oy) 

Perhekeskuksen palvelut /toimipisteet voivat 
sijoittua esim.

▪ Sosiaali- ja terveyskeskuksen, päiväkodin, 
koulun, tai monitoimitilan yhteyteen

▪ Erillisiin kiinteistöihin tai omaan rakennukseen

Perhekeskus

• On palvelujen kokonaisuus, joka sisältää lapsille, 
nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä 
sekä kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen, 
hoidon ja kuntoutuksen palvelut.

• Tarjoaa rakenteen lapsiperheiden sosiaali- ja 
terveyspalveluiden, kuntien sivistyspalveluiden ja 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoiminnan sekä 
järjestöjen ja seurakuntien toiminnan 
yhteensovittamiseksi.

• Tarjoaa rakenteen systeemiselle työskentelytavalle. 

• Toimii ja sitä johdetaan yhtenä kokonaisuutena. 

• Perhekeskuksesta saa palveluja.

Kansallinen perhekeskustoimintamalli  (= kansalliset 
linjaukset) ohjaa perhekeskusten kehittämistä

Valtakunnallinen perhekeskusverkosto toimii tiiviissä 
yhteystyössä tulevien hyvinvointialueiden kanssa ja tukee 
perhekeskusten kehittämistä ja vakiintumista alueilla. 

*Kysymyksen asettelu tarkempi kuin vuonna 2019

Lähde: Hastrup A, Pelkonen M, Varonen P, Kekkonen M  
(2021)Perhekeskukset ja niiden kohtaamispaikat Suomessa 
2021. Tutkimuksesta tiiviisti  X/2021. THL.  TULOSSA

Perhekeskukset :  tilanne  19.4.2021*
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Kohtaamispaikkoja toiminnassa   

Kohtaamispaikkoja suunnitteluvaiheessa:  37

Perhekeskusten 
kohtaamispaikat
Suomessa 
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Kohtaamispaikkojen kehittämistä ohjaavat ja 
tukevat kriteerit  (Tutkimuksesta tiiviisti 2/2019)

• Kytkeytyminen 
perhekeskustoimintaan

• Toiminnan suunnitelmallisuus 

• Toiminnan  koordinointi

• Saavutettavuus ja esteettömyys

• Yhteisöllisyyden vahvistaminen

• Kohtaaminen ja tuki

• Tiedottaminen ja ohjaus

• Osaaminen ja ammatillisuus

*Kysymyksen asettelu tarkempi kuin vuonna 2019

Lähde: Hastrup A, Pelkonen M, Varonen P, 
Kekkonen M  (2021)Perhekeskukset ja niiden 
kohtaamispaikat Suomessa 2021. Tutkimuksesta 
tiiviisti  X/2021. THL.  TULOSSA

• Jokaisen perhekeskuksen alueella on yksi tai useampia 
perhekeskuksen kohtaamispaikkoja, joiden toiminta 
kytkeytyy perhekeskukseen. Lisäksi alueella voi olla 
myös muita kohtaamispaikkoja.

• Kohtaamispaikalla tarkoitetaan avointa matalan 
kynnyksen paikkaa tai tilaa, johon kaikki lapset, nuoret 
ja perheet ovat tervetulleita.

• Toiminta on suunnitelmallista ja koordinoitua ja 
asiakkaalle saavutettavaa ja esteetöntä palvelua. 

• Yhteisöllisyyden ja vertaistuen vahvistaminen ovat 
kohtaamispaikan keskeisiä tehtäviä. 

• Kohtaamispaikkaan voidaan tarvittaessa tuoda 
ammatillista osaamista ja palveluja. 

• Kohtaamispaikan toimijoina ovat mm. järjestöt ja 
seurakunnat, kuntien lapsi- ja perhepalvelut ml. avoin 
varhaiskasvatus sekä perheet vapaaehtoistoimijoina.

• Toiminnan koordinoinnista, johtamisesta, resursseista 
(tilat, osaaminen, toiminta) sekä alueellisesta ja 
paikallisesta verkostoitumisesta ja yhteistyön 
rakenteista, seurannasta ja arvioinnista tulee sopia. 

Perhekeskusten kohtaamispaikat:  tilanne  
12.5.2021 *
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Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö 
uudistunut

HYVINVOINTIALUE

• Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vastuussa olevia alueita kutsutaan jatkossa 
hyvinvointialueiksi (aik. sote-maakunta). (Laki hyvinvointialueesta 611/2021) 

• Hyvinvointialueet järjestäisivät jatkossa alueensa asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut ja 
vastaisivat palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta (Laki hyvinvointialueesta 611/2021 7§).

YHTEENSOVITTAMINEN

• Hyvinvointialueella on vastuu asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
yhteensovittamisesta kokonaisuuksiksi (laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 
612/2021 10§).

• Kuntien ja hyvinvointialueen on toimittava yhteistyössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 
(laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021, 6 ja 7§).

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUSTEN SEKÄ PERHEKESKUSTEN PALVELUILLA JA NIIDEN 
YHTEENSOVITTAMISELLA ON SELKEÄ LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA. 

• Sosiaali- ja terveyspalvelut  perustuvat mm. terveydenhuoltolakiin 1326/2010, 
sosiaalihuoltolakiin 1301/2014, VN asetukseen 338/2011. 

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittaminen keskenään sekä muiden palvelujen kanssa 
perustuu em. laki  velvoitteeseen yhteensovittaa nämä palvelut ja toiminta kokonaisuuksiksi.  

13.10.2021Arja Hastrup ja Päivi Varonen



Kahdeksan askelta toimivan perhekeskuksen 
kehittämiseksi

13.10.2021Arja Hastrup ja Päivi Varonen

*Vuodelta 2018

• Tarjoaa valmiiksi mietityn rakenteen 
lasten, nuorten ja perheiden 
palveluiden organisoimiseksi 
hyvinvointialueilla.

• Yhdistää hyvinvointialueen 
järjestämisvastuulla olevat 
lapsiperheiden sosiaali- ja 
terveyspalvelut, kuntien 
järjestämisvastuulla olevat 
sivistystoimen palvelut ja hyvinvoinnin 
sekä terveyden edistämistyötä tekevät 
palvelut, Kelan palvelut, järjestöjen ja 
seurakuntien/uskonnollisten 
yhteisöjen palvelut ja toiminta



Kahdeksan askelta toimivan perhekeskuksen 
kehittämiseksi – hyöty asiakkaille, työntekijöille ja 
organisaatioille

1. Perhekeskukseen panostamalla voidaan parantaa 
vaikuttavuutta ja tuottaa pidemmällä aikavälillä säästöjä 
lapsiperheiden palveluiden kokonaiskustannuksissa.

2. Ammattilaisille yhdessä sovitut linjaukset, 
toimintaperiaatteet ja työtavat sekä monialainen pari- ja 
tiimityö helpottavat työtä ja säästävät voimia.

3. Kun perhekeskus toimii täysipainoisesti, perheet saavat 
apua ja tukea kohdennetummin, koordinoidummin ja 
viiveettömästi.



Mitä hyötyä perhekeskuksesta palveluiden 
järjestämisestä vastuussa oleville?

• Selkeä johtamisrakenne, 
linjajohtamisen rinnalle 
verkostojohtamisen rakenne 
(strateginen ja operatiivinen 
taso)

• Lapsiperhepalvelujen taloudellinen 
arviointitutkimus osoitti, että 
taloudellisten voimavarojen 
suuntaaminen ennaltaehkäiseviin 
palveluihin ja asiakaslähtöisiin 
palveluprosesseihin kannattaa. 
Kohtuullisen pienellä rahallisella 
panostuksella voidaan parantaa 
vaikuttavuutta ja tuottaa pidemmällä 
aikavälillä säästöjä terveys- ja 
sosiaalipalvelujen 
kokonaiskustannuksissa (Klavus ym. 
2021)

• Toiminnan vaikuttavuus (ml 
kustannusvaikuttavuus) paranee

4.2.2021Arja Hastrup ja Päivi Varonen 7



Mitä hyötyä perhekeskuksesta työntekijöille?

• Palvelujen ja toiminnan 
yhteensovittaminen, 
toimivat työkäytännöt. 
Vastuutyöntekijä 
(palvelujen 
koordinaatiosta vastaava 
työntekijä)

• Yhdessä sovitut linjaukset, 
toimintaperiaatteet ja työtavat sekä 
monialainen pari- ja tiimityö helpottavat 
työtä ja säästävät voimia.

• Yhteinen suunnittelu ja toiminta vahvistavat 
osaamista ja parantavat tuloksia. 

• Mahdollisuus yhteisen kielen ja 
toimintakulttuurin synnyttämiseen lisää 
keskinäistä ymmärrystä ja sujuvoittaa 
toimintaa. 

• Työn tekemisen edellytykset paranevat 

• Työhyvinvointi vahvistuu (Martinussen M, Kaiser S, Adolfsen F, 

Patras J, Richardsen A.M. (2017). Reorganization of healthcare services for children and families: 
Improving collaboration, service quality, and worker well-being. Journal of Interprofessional Care 
2017(31), 4, 487-496.)

Arja Hastrup ja Päivi Varonen 8



Mitä hyötyä perhekeskuksesta lapsille, nuorille 
ja perheille?

• Saatavuus 
(sijoittuminen), 
saavutettavuus 
(kohtaaminen)

• Kun perhekeskus toimii niin perheet saavat 
apua ja tukea kohdennetummin, 
koordinoidummin ja viiveettömästi. Palveluita 
saa useammin arkisissa ympäristöissä  kotona, 
varhaiskasvatuksessa ja koulussa. 

• Yhteen sovittamalla toimintaa ja kehittämällä 
palveluprosesseja sujuviksi on voitu vähentää 
toiminnan päällekkäisyyttä ja hajanaisuutta 
sekä parantaa avun saamista ja lisätä 
tyytyväisyyttä palveluihin.

• Voimavarat vahvistuvat

• Autetuksi tuleminen mahdollistuu

• Osallisuuden tunne vahvistuu ja kohdatuksi 
tulemisen kokemukset vahvistuvat. 

4.2.2021Arja Hastrup ja Päivi Varonen 9



LINJAUS 2: Perhekeskuksen palvelukokonaisuus

*



Perhekeskuksen suhde sosiaali- ja 
terveyskeskukseen

13.10.2021Arja Hastrup ja Päivi Varonen 11

PERHEKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS

Perhekeskukseen kuuluvat 
lapsiperheiden sosiaali- ja 

terveyspalvelut



Perhekeskuksen suhde sosiaali- ja terveys (sote) -
keskukseen

• Perhekeskus on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja 
terveyttä edistävä sekä varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta 
tarjoava monialainen palveluverkosto.

• Perhekeskukseen kuuluvat lapsiperheiden sosiaali- ja 
terveyspalvelut toimivat osana sosiaali- ja terveyskeskusta.

• Perhekeskuksia kehitetään valtakunnallisen 
perhekeskustoimintamallin avulla. 
• HUOM! Toimintamallin mukaisesti perhekeskuksessa yhteensovitetaan 

lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut, sivistyspalvelut sekä kuntien 
hyvinvoinnin ja terveydenedistämistoiminta, järjestöjen ja seurakuntien toiminta 
perheitä hyödyttäväksi toimivaksi kokonaisuudeksi. 

4.2.2021Arja Hastrup ja Päivi Varonen 12



Jatkoa edelliseen diaan

• Perhekeskuksen käytännön toiminta suunnitellaan 
alueellisesti ja paikallisesti yhdessä kuntien muiden 
palvelujen sekä järjestöjen ja seurakuntien kanssa. 
Perhekeskuksen palvelut toimivat verkostomaisesti ja ne 
tarjotaan toimipisteissä koottuna yhteen tai erillisinä, 
sähköisesti, kotiin sekä varhaiskasvatukseen ja kouluun 
vietyinä. 

4.2.2021Arja Hastrup ja Päivi Varonen 13



Johtaminen:
Perhekeskustaso

Johtaminen:
Hyvinvointialue taso

Strateginen  
johtoryhmä 

(lasten, nuorten 
ja perheiden 

palvelut)

Operatiivinen  
johtoryhmä 

Yksittäisen 
perhekeskuksen 

ohjausryhmä 
(lähiesimiehet)

Perhekeskus Z Perhekeskus SPerhekeskus X

K
O
O
R
D
I
N
A
A
T
I
O

Perhekeskusten toiminnan sisäinen ja 
keskinäinen koordinointi

LINJAJOHTAMISEN RINNALLE 
TARVITAAN 
VERKOSTOJOHTAMISTA: 
Perhekeskustoiminnan johtamiseen on luotu 
kaksiportainen verkostojohtamisen ja 
koordinaation rakenne.

Hyvinvointialueen taso
LAPE-yhteistyöryhmä  (strateginen) tai vastaava 
yhteistyöryhmä
Perhekeskuksen toiminnasta vastaava ryhmä                               
(operatiivinen)
Perhekeskuskoordinaattori tai vastaava

Perhekeskuskohtainen taso
Toiminnasta vastaava ryhmä kullekin 
perhekeskukselle
Perhekeskusvastaava (tai vastaava henkilö)

Verkostojohtamisen ja koordinaation avulla varmistetaan yhteen 
sovitetut palvelut perheiden avun saanti



Perhekeskusten kehittäminen ja vakiinnuttaminen 
tulevilla hyvinvointialueilla: ohjeita 
toimintasuunnitelman laadintaan 

• Tarkoitettu tukemaan lasten, nuorten ja perheiden 
yhteensovitetun palvelukokonaisuuden, perhekeskuksen, 
suunnittelua ja järjestämistä. 

• Työpaperi on tarkoitettu kehittämisen ja suunnittelun 
sekä erityisesti järjestämisen tueksi. 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/141560/
URN_ISBN_978-952-343-635-
0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

4.2.2021 Arja Hastrup ja Päivi Varonen 15
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Kumppanuussopimus –pohja alueiden 
perhekeskustyön tueksi
• Tulossa vuonna -22

• Perhekeskuksen alueellinen kumppanuus –sopimus 
on sopimusmallilomake hyvinvointialueiden käyttöön.

• Asiakirjan ensimmäinen osa sisältää taustatietoa, 
ohjeet sekä prosessin mitä sopimuksen tekeminen pitää sisällään. 

• Asiakirja toinen osa pitää sisällään varsinaisen sopimusmallipohjan.

• Perhekeskuksen alueellinen kumppanuus –
sopimus auttaa osaltaan ohjaamaan hyvinvointialueen perhekeskuksia.

• Perhekeskuksen alueellinen kumppanuus –sopimus on verkostosopimus, 
joka tehdään yhdessä eri toimijoiden kesken.

• Kyseessä on prosessi, johon tulisi varata aikaa.



Osallisuus: Lapset, nuoret ja perheet mukana 
toimintaa suunnittelemassa, kehittämässä ja 
arvioimassa

• Osallisuus on välttämätön osa perhekeskustoimintaa. 
• Lakien velvoittama (mm. Lapsen oikeuksien sopimus), edellytys 

toiminnan laadun parantamiseksi ja että toiminta olisi vaikuttavaa.  

• Osallisuuden edistämiseksi tarvitaan rakenteita sekä 
toimintatapoja ja -malleja. 

13.10.2021 17



Osallisuutta voidaan jäsentää seuraavilla 
tavoilla

1. Osallisuus osana lasten, nuorten ja perheiden arkea (osana päivähoito- tai 
koulupäivää, vapaa-ajalla, tapahtumissa)

2. Tieto-osallisuus - esim. lapsille, nuorille ja perheille tehdyt kyselyt, tiedon 
kokoaminen/infograafien teko yhdessä

3. Osallisuuden mahdollistaminen - kulukorvaukset, kulkeminen, järjestämisaika, 
tarjoilut, lastenhoito, työskentelytavat, sijainti, sähköiset mahdollisuudet.

4. Toimintaosallisuus - mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa, esim. toimintojen 
käynnistäminen perheiden toiveiden pohjalta, omaehtoinen toiminta

5. Palveluosallisuus - yhdenvertaisuus ja mahdollisuus vaikuttaa palveluihin, esim. 
palveluiden kehittäminen yhdessä, kehittäjäasiakkaat

6. Päätösosallisuus - mahdollisuus osallistua palveluun liittyvään päätöksentekoon 
ja toimia palveluissa vertaistuen periaatteella, esim. lapsivaikutusten arviointi

13.10.2021 18



Kysymyksiä osallisuuteen liittyen alueelle 

• Mikäli teillä on perhekeskuksen toimintasuunnitelma tai jokin 
muu perhekeskusta koskeva suunnitelma, niin ovatko lapset, 
nuoret ja perheet voineet osallistua sen valmisteluun ja miten? 

• Onko perhekeskuksessanne otettu käyttöön toimintatapoja ja –
malleja sekä rakenteita, joiden avulla varmistetaan lasten, 
nuorten ja perheiden osallistuminen perhekeskustoiminnan 
suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin? 

• Ovatko lapset, nuoret ja perheet voineet osallistua 
perhekeskuksen kehittämiseen ja arviointiin

Lähde: Perhekeskusten kehittäminen ja vakiinnuttaminen tulevilla 
hyvinvointialueilla: ohjeita toimintasuunnitelman laadintaan 

13.10.2021 19



Työntekijöiden osallisuus

• Kaikki ammattikunnat mukaan 

• Perhekeskuksen työntekijöiden osallisuus kokonaisuudessa
• suunnitteluvaihe, sitoutuminen, valmistelutyön tekeminen yhdessä 

työntekijöiden kanssa, viestintä (sisäinen ja ulkoinen)

• miten huomioitte työntekijät ja asiakkaat ajatuksena, että ”työskentelette 
perhekeskuksessa” miten näkyy käytännön arjessa?

• Mitä hyötyä perhekeskuksesta on työntekijöille – jokainen tekee töitä 
perhekeskuksessa

• Organisoiminen, kalenteriin aikaa, eri ammattilaisten yhteistyölle 
sovittava käytännöt ja tehtävä mahdollisimman helpoksi/sujuvaksi. 



• Voit tavata muita vanhempia ja saada heiltä 
vertaistukea.

• Kohtaamispaikat ja niiden monipuolinen 
toiminta ovat kaikkien käytössä: 

• Tarjoamme tilaisuuksia lasten, nuorten ja 
perheiden yhdessäololle ja ryhmille

• Saat voimavaroja vahvistavaa tukea:
1. lapsesi kasvuun, kehitykseen, kasvatukseen ja 
muuhun vanhempana toimimiseen,
2. vanhemmuuteen, parisuhteeseen ja 
mahdolliseen erotilanteeseen sekä 
muihin perheesi arjen tarpeisiin. 

• Käytettävissäsi on useita asiantuntijoita, 
jotka tekevät tiivistä yhteistyötä 

• perheesi kanssa. 

• Huolehdimme, että tavoitat meidät helposti:
Huolen esittämiseen ja puheeksi ottamiseen
on aina oikea aika ja paikka.

• Ketään ei jätetä yksin. 
• Huolehdimme tilanteeseen sopivan avun ja 

tuen antamisesta viivytyksettä. 
• Saat oman vastuutyöntekijän erityisesti, jos 

tarvitset useita palveluja samanaikaisesti.

PERHEKESKUKSEN PALVELULUPAUS LAPSILLE, 
NUORILLE JA PERHEILLE

13.10.2021Arja Hastrup & Päivi Varonen 21

• Palvelu ja tuki suunnitellaan yhdessä ja 
sovitetaan lapsesi, nuoresi ja perheesi 
tarpeisiin ja arkeen sopivaksi.

• Kehitämme palveluja ja toimintaa yhdessä 
perheenne kanssa.

Autamme 
kun tarvitset 

apua

Tarjoamme  
vertaistukea

Toimimme 
yhdessä

Olemme 
mukana 

elämässäsi



• Toimin niin, että sinä ja lapsesi voitte tavata 
muita lapsiperheitä ja saada heiltä 
vertaistukea.

• Osallistun perheiden tarpeiden mukaisen 
ryhmätoiminnan järjestämiseen

• Huolehdin osaltani 
kohtaamispaikkatoiminnasta ja sen 
sovittamisesta perhekeskuksen muun 
toiminnan kanssa

• Tarjoan voimavaroja vahvistavaa tukea lapsen kasvuun, 
kehitykseen ja kasvatukseen sekä muuhun 
vanhempana toimimiseen että parisuhteeseen ja 
mahdolliseen erotilanteeseen sekä muihin 
perheesi arjen tarpeisiin. 

• Kehitän asiantuntijuuttani ja taitojani
tehdä saumatonta yhteistyötä muiden 
asiantuntijoiden ja perheesi kanssa. 

• Edistän osaltani viiveetöntä pääsyä
palveluihin, yhteistä tarpeiden arviointia sekä
sopivan avun ja tuen järjestymistä

• Huolehdin osaltani perheesi tarvitseman
avun ja tuen koordinoinnista sekä
vastuutyöntekijän nimeämisestä.

• Otan huomioon perheesi kokonaistilanteen
ml vanhempien palvelutarpeet

PERHEKESKUKSEN PALVELULUPAUS: 
TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA 
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• Toimin avoimesti. Kohtaan, kuuntelen ja 
keskustelen  kunnioittavaa dialogia käyttäen

• Suunnittelen palvelun ja tuen  yhdessä   
perheesi kanssa ja sovitan ne tarpeisiin ja 
arkeen sopivaksi.

• Kehitän osaltani palveluja ja toimintaa yhdessä 
perheesi kanssa.

Autan kun 
perheesi 

tarvitsee apua

Tarjoan  
vertaistukea ja 

vahvistan 
yhteisöllisyyttä

Toimin yhdessä 
perheesi 

kanssa/lapsi- ja 
perhelähtöisesti

Toimin osana 
monialaista 

yhteisöä



• Mahdollistamme perheiden tarpeiden 
mukaisen ryhmätoiminnan sekä 
kohtaamispaikkatoiminnan järjestämisen 
tilaratkaisujen avulla

• Sovitamme kohtaamispaikkatoiminnan 
yhteen perhekeskuksen muun toiminnan 
kanssa

• Järjestämme koulutusta ja työnohjausta työn keskeisistä 
sisällöistä: lapsen kasvu, kehitys ja kasvatus, 
vanhempana toimiminen, parisuhde ja erotilanne, 
perheiden muut tarpeet sekä voimavaroja 
vahvistavasta työotteesta ja muista  
menetelmistä

• Huolehdimme monialaisen yhteistyön 
resursoinnista

• Kehitämme ja seuraamme monialaisen 
asiantuntijatiimin  yhteistoimintaa.

• Järjestämme palveluprosessit niin, että
viiveetön pääsy palveluihin, tarpeiden
arviointi sekä sopivan avun ja tuen
järjestyminen on mahdollista

• Mahdollistamme avun ja tuen koordinoinnin
ja vastuutyöntekijän nimeämisen (koulutus,
työnohjaus).

• Edellytämme, että perheiden kokonaistilanne
huomioidaan ml vanhempien palvelutarpeet

PERHEKESKUKSEN PALVELULUPAUS: JOHTAMISEN
NÄKÖKULMA
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• Kehitämme ja seuraamme työntekijöidemme osaamista: 
kohtaamista ja kunnioittavaa dialogia 

• Selvitämme systemaattisesti perheiden 
tarpeita ja varmistamme niiden mukaisen 
toiminnan.

• Luomme rakenteet perheiden osallisuuden 
varmistamiseksi palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. 

Mahdollistamme 
varhaisen avun ja 

tuen 
järjestymisen

Mahdollistamme 
vertaistuen ja  

yhteisöllisyyden 
vahvistamisen

Mahdollistamme 
lapsi- ja 

perhelähtöisen 
toiminnan 

(osallisuus)

Varmistamme 
monialaisen 
asiantuntija-

yhteisön 
toiminnan



Valtakunnallinen perhekeskusverkosto – alueiden 
työn tukena – näkyväksi tekemisen areena

• Tavoitteena on perhekeskustoiminnan yhteiskehittäminen eri 
toimijoiden kesken. KANSALLINEN TASO –ALUEET > alueiden 
toimijat

• Verkostoi toimijoita kansallisella tasolla

• Vuodesta 2016 alkaen

• Edustus kaikilta alueilta

• Mukana kansallisen tason toimijat (järjestöt, kirkkohallitus, 
STM) 

• Perheet keskiöön -hankkeen järjestöagentit mukana 
verkostossa vuoden 2021 ajan.

• Jäsenten määrä + 170 >

13.10.2021 24



Valtakunnallisen perhekeskusverkoston 
tavoitteet

• tukea perhekeskusten kehittämistä Suomessa.

• tukea perhekeskustoiminnan yhdenmukaistamista ja 
vakiintumista maakunnissa/hyvinvointialueilla.

• tukea myös perhekeskuskehittämiseen kytkeytyviä 
valtionavustushankkeita.

• verkostoida perhekeskustoimijat valtakunnallisesti yhteen.
• Alueiden tieto kansalliseen verkostoon

• hyvinvointialueella on oma perhekeskustoimijoiden verkosto, jossa 
kaikki toimijat ovat mukana.
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Viestintä

• Kansallinen taso: THL viestii valtakunnallisen perhekeskusverkoston ja 
perhekeskuksen (thl.fi) verkkosivujen kautta

• Hyvinvointialue: 
• Tiedonkulku eri toimijoiden kesken hyvinvointialueen sisällä – kuka tekee, mitä tekee 

kun tulee esimerkiksi tietopyyntö (THL)

• Työnjako valtakunnalliseen verkostoon kuuluvien jäsenten kesken selkiyttää työtänne 
verkostossa. (jäsenten nimien laittaminen näkyville)

• Alueen sisällä olisi hyvä olla käytössä viestintäkanava, josta voi nähdä 
oman alueen valtakunnallisen ja alueellisen perhekeskusverkoston jäsenet

• Kaikkien toimijoiden mukaan kutsuminen – kuka huolehtii ja miten 
viestitään?
• Vuorovaikutus ja tiedonjakaminen sekä tiedon tallentaminen järjestelmällisesti alueen 

toimijoiden saataville

• THL tarjoaa viestintämateriaalia (logot ym.) alueiden käyttöön
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