
1 
 

 

 

 

UUDENMAAN PERHEKESKUSTOIMINTAMALLI 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

LAPE pääkaupunkiseutu ja muu Uusimaa 

   Hankekoordinaattori Sanna Nieminen, UM 
   Hankekoordinaattori Suvi Nurminen, PKS 
   Kehittämissuunnittelija Petra Korkiakoski, PKS  

Kehittämissuunnittelija Minna Lahdensivu, PKS 
Kehittämissuunnittelija Kirsi Otronen, PKS 
Kehittämissuunnittelija Elina Palojärvi, PKS 

   Kehittämissuunnittelija Inkeri Pöllänen, PKS 
   Kehittämissuunnittelija Riina Hell, PKS 
    
      31.10.2018 



2 
 

 
 
 
 
 
  



3 
 

Sisällys 

1. Johdanto .............................................................................................................................................. 5 

2. Kansallisen ja maakunnallisen perhekeskusmallin kehittäminen ........................................................... 6 

2.1 Asiakaskyselyt ja haastattelut ............................................................................................................. 7 

2.2 Kehittämisprosessi, tavoitteet, hyödyt ja yhteistyökumppanit ............................................................ 9 

2.3 Työpajat, tapahtumat ja koulutukset .................................................................................................12 

2.4 Kokeilut ja pilotit ...............................................................................................................................17 

Perhekeskustoiminnan sisällöllinen kehittäminen ...............................................................................18 

Eropalvelut ja sovinnollinen yhteisvanhemmuus .................................................................................21 

Monikulttuuristen ja maahanmuuttajaperheiden palvelut ..................................................................23 

Muut kokeilut .....................................................................................................................................24 

2.5 Tiedotteet ja julkaisut........................................................................................................................26 

2.6 Työryhmät ja yhteistyö maakunta -ja liikelaitosvalmistelun kanssa ....................................................26 

3. Uudenmaan perhekeskuksen palvelukokonaisuudet ...........................................................................27 

3.1 Ydinpalvelut ......................................................................................................................................28 

3.2 Verkostopalvelut ...............................................................................................................................29 

3.3 Keskitetyt, jalkautuvat ja paikalliset palvelut .....................................................................................29 

3.4 Ruotsinkieliset palvelut .....................................................................................................................30 

4. Uudenmaan perhekeskuksen palveluprosessit- neuvonta, ohjaus ja palvelutarpeen arviointi ..............31 

4.1 Varhainen tuen tarpeen tunnistaminen .............................................................................................31 

4.2 Asiakkaaksi tulo perhekeskukseen (ATP)............................................................................................32 

4.3 Satunnaisesti palveluja tarvitsevien perheiden tuki –prosessi (SPT) ............ Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole 

määritetty. 

4.4 Perhekeskustiimi ...............................................................................................................................32 

4.5 Paljon palveluja tarvitsevien prosessi (PPT) .......................................................................................33 

4.6 Riskiryhmien etsiminen ja tunnistaminen ..........................................................................................33 

4.7 Monitoimijainen arviointi ..................................................................................................................33 

5. Uudenmaan perhekeskusten eri toimijoiden ydintehtävät ja niiden sisältö .........................................34 

6. Johtaminen, organisointi ja toiminnan yhteensovittaminen Uudenmaan perhekeskuksissa .................41 

6.1 Perhekeskusten asemoituminen maakunnan alueella .......................................................................42 

6.2 Alueellinen johtamisrakenne ja perhekeskuksen johtaminen.............................................................43 

6.3 Toiminnan organisointi ja yhteen sovittava johtaminen .....................................................................46 

6.4 Toimintakulttuurin muutos ...............................................................................................................48 

6.5 Monitoimijainen yhteistyö ................................................................................................................48 

6.6 Asiakaspalautteet ja jatkuva toiminnan kehittäminen .......................................................................49 



4 
 

  



5 
 

7. Yhteiset toimintaperiaatteet ja -mallit Uudenmaan perhekeskuksessa ................................................49 

7.2 Osallisuus ..........................................................................................................................................50 

7.2 Vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen .......................................................................................51 

7.3 Eroauttaminen ja sovinnollisen yhteistyövanhemmuuden tukeminen ...............................................52 

7.4 Monikulttuurinen työ perhekeskuksessa ...........................................................................................53 

7.5 Lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja tilanteen hoitaminen .........................................................................54 

8. Uudenmaan perhekeskuksen yhteistyökäytännöt ja yhdyspintatyö .........................................................55 

8.1 Yhdyspinnat ......................................................................................................................................55 

8.2 Integratiivisen työn osa-alueet ..........................................................................................................56 

8.3 Perhekeskuksen yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa ja HYVE4 -malli ...............................................57 

8.4 Perhekeskuksen yhteistyö esiopetuksen, koulun ja oppilaitoksen kanssa ..........................................58 

8.5 Muiden yhteistyötahojen kanssa .......................................................................................................59 

9. Perhekeskusmallin arviointi ....................................................................................................................60 

10. Perhekeskusmallin juurruttamisen suunnitelma ja jatkotoimenpide-ehdotukset ...................................63 

11. Sähköinen perhekeskus .........................................................................................................................65 

12. Lähteet .................................................................................................................................................71 

13. Liitteet ..................................................................................................................................................74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

1. Johdanto 
 
Uudenmaan asukkaille syksyllä 2017 tehdyn kyselyn mukaan lapsiperheet toivovat varhaisen tuen ja matalan 

kynnyksen palveluita kaikille perheille. Toiveena oli tukitoimien saanti esimerkiksi lasten käytöshäiriöiden 

hoitoon jo ennen kuin ongelmat ovat käsillä. Perheet toivovat joustavuutta palvelujen saantiin, rinnalla 

kulkijuutta sekä saumatonta yhteistyötä eri toimijoiden välille. Konkreettisina asioina tuli esiin 

palvelurakenteen selkeyttäminen, palvelujen yhteensovittaminen, sähköisten palvelujen lisääminen sekä 

palvelujen jalkautuminen erityisesti päiväkoteihin ja kouluille. 

Edellä mainittuihin asiakkaiden tarpeisiin on vastattu LAPE muutosohjelman aikana kehittämällä kansallisesti 

ja maakunnallisesti yhteinen perhekeskustoimintamalli. Kansallinen perhekeskuskehittäminen on tukenut 

maakunnissa tehtyä kehittämistyötä ja maakuntavalmistelua.  

Kehittämistyön kohteena on ollut lapsiperhepalvelut integroiva perhekeskusmalli, joka on kehittynyt 

nykyiseen muotoonsa eri hankkeissa asteittain 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Ensimmäisessä perhehanke 

–vaiheessa (2005-2007) kehittämistyö kohdentui pieniin paikallisiin toimintamalleihin. Kaste –

hankevaiheessa (2008-2015) kehittämistyötä alettiin tehdä yli kuntarajojen ja nyt LAPE-muutosohjelmassa 

(2017-2018) malli on edennyt laajempiin palvelukokonaisuuksiin, se on virallistettu ja laajentunut koko 

maahan. Perhekeskuskäsitteellä on eri vaiheissa ollut monenlaisia merkityksiä. Nyt LAPE:n myötä 

perhekeskusmääritelmässä on kolme käsitettä: perhekeskus, perhekeskuksen toimipiste ja kohtaamispaikka.  

Perhekeskuksen kansalliset linjaukset varmistavat kansallista yhteneväisyyttä. Perhekeskus on 

palvelukokonaisuus, joka sisältää lapsiperheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä 

edistävät varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Perhekeskusmallilla verkostoidaan hajanaiset lasten, nuorten ja 

perheiden palvelut, sovitetaan ne yhteen synergiaetuja tuottavasti asiakaslähtöiseksi 

palvelukokonaisuudeksi. Perhekeskus palvelee kaikkia lapsia ja perheitä ml. monimuotoiset perheet, 

vammaisen lapsen perheet ja maahanmuuttajat. Tavoitteena on, että jokainen lapsi, nuori ja perhe saavat 

ajoissa tarvitsemansa avun ja tuen. Digitaaliset palvelut täydentävät palvelukokonaisuutta.   

Jokaiseen maakuntaan on tulossa useita perhekeskuksia ja niiden toimipisteitä. Osa maakunnista on 

hahmotellut jo perhekeskusten asemoitumista ja verkostoa maakunnan alueella. Maakunnan liikelaitos tulee 

vastaamaan perhekeskuksen palvelukokonaisuudesta.  

Perhekeskuksella on useita tehtäviä. Siellä tuetaan vanhemmuutta ja parisuhdetta, ehkäistään 

lähisuhdeväkivaltaa, tarjotaan varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta, autetaan sovinnolliseen eroon ja 

vanhemmuuden jatkumiseen, ymmärretään ja otetaan huomioon lasten ja perheiden moninaisuus sekä 

monikulttuurisuus ja edistetään lasten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä. 

Perhekeskuksiin rakentuu avoimia kohtaamispaikkoja, joihin tulee toimintaa kaiken ikäisille lapsille, nuorille 

ja perheille. Avoimen kohtaamispaikan toimintaa ohjaavat yhteisesti sovitut periaatteet: lasten oikeudet ja 

etu, lapsi- ja perhelähtöisyys, osallisuus, sosiaalisuus, yhteisöllisyys, saavutettavuus, saatavuus ja 

asiantuntijuus. Avoimien kohtaamispaikkojen toiminnan tuottavat järjestöt, uskonnolliset yhteisöt ja kolmas 

sektori yhdessä maakunnan liikelaitoksen perhekeskuspalvelujen kanssa. 

Palveluja yhteen sovittava johtaminen, toiminnan koordinointi ja yhteisen toimintakulttuurin rakentaminen 

perhekeskustoimintamallissa on yhteistä työtä. Yhdyspinnat varhaiskasvatuksen, koulujen, oppilaitosten 

sekä erityisen ja vaativan tason palveluiden ja sote-keskusten kanssa on saatava saumattomiksi, jotta lapsi, 

nuori ja perhe saisi tarvitsemansa tuen ja avun mahdollisimman varhain. 
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2. Kansallisen ja maakunnallisen perhekeskusmallin kehittäminen 
 

Lapsi -ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) yhtenä tavoitteena on perhekeskustoimintamallin 

rakentaminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Sosiaali -ja terveysministeriön mukaan perhekeskustoi-

minnalla haetaan ratkaisua hajanaisen palvelujärjestelmän kyvyttömyyteen vastata lasten ja perheiden avun-

tarpeisiin viivyttelemättä ja kustannusvaikuttavasti. Tavoitteena on kehittää perhekeskustoimintamalli, joka 

kokoaa pirstaleiset palvelut ja edistää asiakkaan tarpeiden kohtaamista. Erilaisten perheiden avuntarpeisiin 

vastaamattomuus, palvelujen pirstaleisuus ja palvelukulttuurin ongelmat johtavat lasten, nuorten ja perhei-

den ongelmien monimutkaistumiseen, pahoinvointiin, eriarvoistumisen lisääntymiseen ja syrjäytymiseen. 

Seurauksena erityispalvelujen tarve lisääntyy ja kustannukset kasvavat. (Hastrup & Pelkonen 2018.) 

Sosiaali -ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvitysten ja saatujen kokemusten 

mukaan perhekeskustoiminta hyödyttää lapsia ja perheitä, työntekijöitä ja palvelujärjestelmää sekä koko 

yhteiskuntaa. (Hastrup & Pelkonen, 2018.) 

 

 

Kuva1: Perhekeskuksen hyödyt 
 
 
Kansallisen perhekeskustoiminnan rakentamisella tavoitellaan lasten ja perheiden voimavarojen 
vahvistamista, autetuksi tulemista entistä varhemmin sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemusten 
vahvistamista. Toiminnalla pyritään vastaamaan asiakasperheiden tarpeisiin sekä tarjoamaan apua ja tukea 
entistä varhemmin. Perhekeskustoiminnasta on hyötyä lapsille, nuorille ja perheille, koska he saavat 
tarpeensa mukaan arkeen tukea, monipuolisen palvelutarjonnan ja uudet toimintamahdollisuudet. Myös 
tarpeiden mukainen avunsaanti nopeutuu, aikaistuu ja se on koordinoitua ja kohdennettua. Palveluiden 
saavutettavuus paranee, kun perhe ohjautuu viiveettä oikealle työntekijälle. Paljon palveluja samanaikaisesti 
tarvitsevat perheet tulevat paremmin autetuksi, koska palvelujen koordinoinnista ja vastuista on sovittu 
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etukäteen. Perhekeskuksen verkoston avulla voidaan tarjota monipuolisemmat palvelut, vapaaehtoiset ja 
vertaisten tukea mm. vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. (Hastrup & Pelkonen  2018.) 
 
Perhekeskustoimintaa rakennetaan tuottamaan hyötyjä ammattilaisille ja palvelukokonaisuudessa 
työskenteleville toimijoille. Yhteinen suunnittelu yhtenäistää työtapoja, parantaa laatua, helpottaa toisten 
työn tuntemista, auttaa toimimaan itsenäisemmin ja ottamaan kokonaisvastuuta perheiden tilanteesta. 
Yhdessä toimiminen antaa taustatukea, koska kukaan ei selviä yksin hankalien haasteiden kanssa. Se 
parantaa myös työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Perhekeskustoiminnan syvin ideologia on synergiassa, 
joka saavutetaan yhdessä tekemisellä ja kumppanuustoiminnalla – yhdessä olemme enemmän! 
Perhekeskustoiminta vie asiakaspalvelun laadullisesti uudelle, syvemmälle tasolle. Asiakastyössä 
kohtaaminen, kuuleminen, osallisuus ja kokonaistilanteen hahmottaminen tuovat asiakkaalle arvostuksen ja 
välittämisen tunteen. He tunnistavat, että heidän asiaa edistetään ja he saavat itse olla osallisena 
palvelusuunnitelman toteutuksessa. Ammattilaisten välisessä yhteistoiminnassa toiselta oppiminen ja 
osaaminen kehittyvät. Johtamisessa palvelujen ja asiakasprosessien yhteensovittaminen toteutuvat yli 
organisaatiorajojen. Perhekeskustoiminta tukee perheitä varhaisemmin, vaikuttavammin ja kustannusten 
kasvua hilliten. (Hastrup & Pelkonen 2018.)  
 

2.1 Asiakaskyselyt ja haastattelut 
 

Uudenmaan ja Etelä-Karjalan LAPE-hankkeet toteuttivat yhteisen asukaskyselyn syksyllä 2017, jolla 
kartoitettiin alueen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen käyttäjien kokemuksia ja palvelujen 
kehittämistarpeita. Kysely osoitti, että asukkaat toivovat rinnalla kulkijuutta ja eri toimijoiden välistä 
yhteistyötä. Kysely kohdistettiin aikuisille. Kyselyyn vastasi yli 1800 asukasta Uudeltamaalta, joista 
ruotsinkielisiä yli 400, ja Etelä-Karjalasta 659 asukasta  
(Kysely luettavissa: https://www.lapeuusimaa.fi/2018/04/17/asukkaita-kuullaan-kehittamistyossa-tarkeaa-
on-oikean-avun-loytyminen-helposti-ja-nopeasti-seka-eri-toimijoiden-valinen-sujuva-yhteistyo/ ). 
 
Uudenmaan ja Etelä-Karjalan asukkaiden vertailussa Etelä-Karjalassa oltiin yleisesti ottaen tyytyväisempiä 
kaikkiin lakisääteisiin palveluihin, kuten perheiden sote -palveluihin. Niiden osalta on huomioitava, että 
Eksote on toteuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota jo vuodesta 2010. Neuvolapalvelut saivat 
molemmissa maakunnissa asukkailta kirkkaimmat arvosanat. Tyytymättömyyttä oli erityisesti tuettuihin 
perhepalveluihin ja Uudellamaalla myös vammaispalveluihin. Asukkaat toivovat matalan kynnyksen 
palveluita muun muassa niille lapsille, joilla on käyttäytymiseen liittyviä ongelmia. Yleisenä toiveena olivat 
ennalta ehkäisevät varhaiset palvelut eli tukitoimet jo ennen kuin varsinainen ongelma on käsillä.  
 
Sote-palvelujen osalta asukkaat toivovat joustavuutta erityisesti iltaisin. Eri terveys-, sosiaali- ja 
sivistystoimijoiden välillä toimiva yhteistyö nousi myös tärkeäksi kehittämiskohteeksi. Konkreettisina 
esimerkkeinä esitettiin muun muassa eri palvelusektoreita yhdistäviä yhteistyöntekijöitä, nimettyä henkilöä 
perheen palveluiden kokonaisuuden yhteen sovittajaksi, helposti saavutettavia sote-palveluita, lisää 
sähköisiä palveluita sekä jalkautuvia palveluita erityisesti kouluihin ja päiväkoteihin. 
 
Palveluiden kehittämistyön näkökulmasta on merkittävää, että myös lastensuojelun palveluihin, lasten etuun 
tai perheoikeuteen liittyviin sosiaalipalveluihin, päivystysluonteisiin lasten ja nuorten palveluihin, ensi- tai 
turvakotipalveluihin on tyytymätön joka kolmas asukas. Uudellamaalla lisäksi päihde- ja 
mielenterveyspalveluihin sekä vammais- ja kehitysvammapalveluihin osoitettiin merkittävää 
tyytymättömyyttä. 
 
Kyselyn tulokset osoittavat, että hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta kehittämistyöhön tarvitaan 
monialaista otetta. Ei riitä, että kehitetään pelkästään tiettyyn sektoriin ja sen sisällä olevia palveluita, sillä 
asukkaat toivovat eri palveluiden välille sujuvuutta ja yhteensovittamista. On selvää, että nykyisellään 
pirstaloituneiden palveluiden yhteensovittaminen sekä varhaiseen tukeen satsaaminen lisää lasten, nuorten 

https://www.lapeuusimaa.fi/2018/04/17/asukkaita-kuullaan-kehittamistyossa-tarkeaa-on-oikean-avun-loytyminen-helposti-ja-nopeasti-seka-eri-toimijoiden-valinen-sujuva-yhteistyo/
https://www.lapeuusimaa.fi/2018/04/17/asukkaita-kuullaan-kehittamistyossa-tarkeaa-on-oikean-avun-loytyminen-helposti-ja-nopeasti-seka-eri-toimijoiden-valinen-sujuva-yhteistyo/
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ja perheiden hyvinvointia. Varhaiset tukitoimet lisäävät vaikuttavuutta, millä on myös vaikutusta 
kustannuksiin (LAPE Asukaskysely, LAPE muu Uusimaa Hanna Tiirinki ja LAPE Etelä-Karjala Mona Taipale, 
10/2018). 
 
Perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnan kehittämiseen liittyvissä asiakashaastatteluissa tuli esiin, että 

lasten vanhemmilla on halu keskustella muiden aikuisten kanssa. Vanhemmat kokevat kohtaamispaikkojen 

tuovan helpotusta arkeen ja päivärytmiä kiireiseen pikkulapsivaiheeseen. Kohtaamispaikkojen teemat ja 

tapahtumat koetaan myönteisinä, joskus myös väsymyksen ja yksinäisyyden poistajana, oloa helpottavana, 

hetken hengähdyspaikkana. Äidit ja isät kuvaavat vauvavaiheen vertaistuen merkitystä suureksi. Juuri näihin 

tarpeisiin vastataan perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisellä. Kohtaamispaikassa 

vanhemmat näkevät muita samassa tilanteessa olevia perheitä ja oppivat heiltä mm. vauvan hoitoa tai 

käsittelyä sekä vanhemmuuden taitoja. Vanhempien mielestä eri-ikäisten lasten vanhemmuus tulee 

toiminnassa hyvin esille ja he kokevat voivansa jakaa vanhemmuuden kokemuksia keskenään. Turvallinen 

ympäristö auttaa vanhempia ottamaan esiin vaikeitakin asioita henkilökunnan kanssa. Perheet tulevat 

perhekeskuksen avoimeen kohtaamispaikkaan myös siksi, että leikki-ikäiset lapset näkevät muita lapsia ja 

saavat leikkiä toisten lasten kanssa. (Asiakashaastattelut Nurmijärvellä ja Hyvinkäällä huhtikuussa 2018.) 

Pääkaupunkiseudun LAPE-hankkeen perhekeskuskokonaisuudessa asiakaskyselyjä tehtiin Vantaalla. 

Vastauksissa tuli esiin kohdatuksi tulemisen tunteen tärkeys, palveluun pääsyn nopeus ja helppous, 

työntekijöiden pysyvyys sekä mahdollisuus käyttää sähköisiä asiointikanavia. Etenkin nuoret toivoivat 

asiointia sähköisten palvelujen kautta. Lapsiperheet toivoivat enemmän avoimia kohtaamispaikkoja, joilla 

olisi kynnyksetön toimintaperiaate sekä vertaistoimintaa. Perheet ja työyhteisöt haluavat luopua 

poislähettämisen kulttuurista, vaikka ajankäyttö ja resurssit mietityttävät.  

Vantaan nuorisovaltuuston jäsenille tehdyssä kyselyssä nousi esiin nuorten tietämättömyys tarjolla olevista 

palveluista lapsille, nuorille ja perheille. He toivoivat parempaa palvelujen markkinointia, enemmän 

aktiviteetteja, harrastusmahdollisuuksia sekä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja, joissa olisi 

ammattitaitoinen ja ystävällinen vastaanotto. Vastausten perusteella nuoret kokivat, että sosiaalityöntekijän, 

lääkärin, psykologin, nuorisotyöntekijän ja päihdetyöntekijän tulisi olla helposti saatavilla. Ajanvaraukseton 

toiminta nähtiin tärkeänä, kuin myös yhteydenottomahdollisuus puhelimitse ja sähköisten palvelujen kautta.  

Vantaalla Karsikkokujan perhekeskuspilottipaikassa kartoitettiin asiakastyötä tekevien työntekijöiden 

ajatuksia ja ehdotuksia perhekeskusmalliin sekä yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden välille. 

Haastatteluja tehtiin myös alueen verkostoissa. Karsikkokujalla eri toimijat ovat työskennelleet pitkään 

samassa rakennuksessa, mutta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa on tehty huomattavan vähän. Kyselyjen ja 

haastattelujen tuloksien mukaan työntekijät kokevat tärkeänä, että perhekeskus on fyysinen paikka, josta 

perhe saa helposti tarvitsemansa tuen sekä tarpeen mukaiset palvelut. Tietoisuus eri toimijoiden 

työtehtävistä ja toimintatavoista auttaa rakentamaan yhteistyötä toimijoiden välillä. Hyvänä lähtökohtana 

pidettiin sitä, että työntekijät tuntevat toisensa ja eri ammattikuntien työn sisällön. Eri tahojen välinen 

saumaton yhteistyö nähtiin positiivisena.  

Kirkkonummen ja Kauniaisten nuorisovaltuustojen tapaamisessa keskusteluun nousi nuorten toive 

anonyymiin yhteydenottoon ja neuvon kysymiseen esim. netin kautta. Yhteydenottoa helpottaisi myös 

entuudestaan tuttu työntekijä. Kynnys avun hakemiseen esim. perhekeskuksesta koettiin korkeaksi. Huolta 

aiheutti myös asioiden liiallinen paisuminen sekä huolen eteenpäin vieminen liian nopeilla ja järeillä keinoilla 

nuoren. Nuoret kokivat tärkeäksi aikuisen kohtaamisen taidot, rauhoittavan ja kuuntelevan keskustelun ja 

nuoren nostamisen oman asiansa asiantuntijaksi.  
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Avoimet kohtaamispaikat ja järjestötyö nähtiin erittäin tärkeänä. Perhekeskukseen toivottiin 

palveluneuvontapisteitä ja matalankynnyksen neuvontapalveluja puhelimitse sekä sähköisesti. 

Työparityöskentelyä toivottiin erityisesti lastensuojelun ja sosiaalityön kanssa. Nykyisin haasteena on 

selkeiden toimintatapojen puute. Nuorisopalveluista toivottiin palveluohjaus -koulutusta sekä 

nuorisopalvelujen toteutumista osana avointa kohtaamispaikkaa. Varhaiskasvatuksessa toivottiin päiväkotiin 

säännöllisesti jalkautuvia varhaisen tuen palveluita. Asiakkaan näkökulman huomioiminen sekä kohtaamisen 

tärkeys nousivat esiin useassa vastauksessa.  

Yleisesti kieli -ja kulttuurisensitiivinen työote nähtiin tärkeäksi. Asiointiapua toivottiin erityisesti 

maahanmuuttajaperheille. Väkivaltatyön palveluja pitäisi tuoda näkyvästi osaksi perhekeskuspalveluja ja 

eroauttamispalvelujen kehittäminen sekä kynnyksen madaltaminen nähtiin tarpeellisiksi. 

2.2 Kehittämisprosessi, tavoitteet, hyödyt ja yhteistyökumppanit 
 

Kehittämisprosessi 
 

Perhekeskus on määritelty kansallisesti LAPE-muutosohjelman aikana ja sillä tarkoitetaan kansallisen 
linjauksen mukaan palvelujen kokonaisuutta, joka sisältää lapsille, nuorille ja perheille suunnatut 
hyvinvointia, terveyttä, kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Perhekeskus 
kokoaa ja sovittaa yhteen erillään olevat lapsiperheiden palvelut siten, että jokainen lapsi, nuori ja perhe 
saavat tarvitsemansa avun ja tuen. Perhekeskus kokoaa alueellaan olevat lakisääteiset lasten, nuorten ja 
perheiden sote-palvelut perhelähtöiseksi kokonaisuudeksi ja huolehtii alueellaan toimivien, kuntiin jäävien 
lapsiperhepalvelujen yhteistoiminnan koordinoinnista. (STM, THL Kansalliset linjaukset 2017.) 
 
Tässä raportissa kuvaamaamme ehdotusta Uudenmaan perhekeskustoimintamallista on kehitetty 
huomioiden maakunnan erityispiirteet ja tunnusluvut. Tilastokeskuksen mukaan Uudenmaan väestöpohja oli 
1 655 624 asukasta vuonna 2017. Lapsia ja nuoria (0-17 vuotiaat) oli Uudenmaan väestöstä 19,8 % eli 329 
121 henkeä. Lapsiperheitä oli yhteensä 571 470, joista yksilapsisia 43 % ja kahden lapsen perheitä 38,6 %. 
Uudellamaalla olevat perhetyypit ovat moninaiset ja avioerojen määrä on suuri. Koko alueen väestö kasvaa 
vuoteen 2030 mennessä n. 10 %, mutta lasten ja nuorten määrä kasvaa vain neljä prosenttia. Suomenkielisiä 
alueen väestöstä on 80,5 %, ruotsinkielisiä 8,2 % ja vieraskielisiä 11,3 %. Uudellamaalla asuu 56 % Suomen 
vieraskielisistä henkilöistä. 
 
Uudenmaan perhekeskustoimintamallin kehittämisprosessissa on ollut mukana monia eri tahoja. 
Kehittämistyön ytimessä ovat olleet LAPE pääkaupunkiseudun hankkeen (Lapsen paras -Yhdessä enemmän -
hanke) kehittämiskoordinaattori ja –suunnittelijat sekä LAPE Uusimaa hankkeen (Yhdessä olemme enemmän 
-hanke) kehittämiskoordinaattori ja hanketiimi. Tärkeä rooli on ollut kehittämishankkeita kokoavilla 
yhteistyöryhmillä, kuten perhekeskustiimi, suppea ja laaja kehittämisryhmä, maakunnallisen 
perhekeskuskehittäjien verkosto sekä kuntarajat ylittävät temaattiset kehittämistyöryhmät. Lisäksi 
molemmilla hankkeilla on ollut omat ohjaus- ja johtoryhmät.  

 
Kehittämistyötä on tehty yhdessä toimintakulttuurin muutoksen, varhaiskasvatuksen, koulujen, 
oppilaitosten sekä erityisen ja vaativan tason palvelujen kehittämisosakokonaisuuksien kanssa. Molemmat 
Uudenmaan perhekeskushankkeet ovat pitäneet yhdessä ja erikseen perhekeskustoimintaan liittyviä 
työpajoja, seminaareja sekä yhteistyökokouksia, joiden tuotoksia on hyödynnetty mallin kehittämisessä. Eri 
kunnissa on toiminut kuntien omia LAPE-ryhmiä, joissa on kehitetty ja tuotettu alueellisia toimintamalleja. 
Osa näistä on nostettu arvioinnin kautta yhteiseen perhekeskusmalliin tai maakunnalliseen juurruttamiseen. 
Lisäksi yhteistyötä on tehty ruotsinkielisten palveluiden kehittäjäryhmän sekä palvelukokonaisuudet 
yhdistävän kehittäjäryhmän kanssa. 
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Tavoitteena perhekeskusmallin kehittämisessä oli tuottaa Uudenmaan yhteinen malli, joka arvioi 

maakunnallisia tarpeita suhteessa paikallisiin tarpeisiin. Tavoite asetti vaatimuksen kuntien LAPE-ryhmien 

sekä kunnissa LAPE:n aikana käynnistyneiden kokeilujen sisällyttämisen malliin ja kuntakohtaisen 

kehittämistyön tukemisen. Sisällöllisenä toimenpiteenä kehittämistyössä oli vertailuanalyysiprosessi l. 

benchmarkkaus hyödyntäen valtakunnallista THL:n mallinnusprosessia. Perhekeskusmalliin sisältyvät 

asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet ja asiakasprosessit vertailtiin analyysin avulla eri kunnissa jo 

toiminnassa olevien perhekeskusmallien pohjalta. Toimijoiden ydintehtävät ja niiden sisältö tuotettiin 

maakuntavalmistelun pyytämien palvelukuvausten avulla. Johtaminen ja toiminnan organisoinnin mallinnus 

tuotettiin aihetta käsittelevien työpajojen, kansallisen kehittämistyön ja eri työryhmien lausuntojen pohjalta. 

Toimintaperiaatteet ja –tavat tuotettiin Lape-muutosohjelman ja vertailuanalyysityön pohjalta syntyneistä 

keskeisistä toimintaperiaatteista. Näihin sisältyvät myös yhteistyökäytännöt erityis- ja vaativan tason 

palveluiden kanssa.  

Uudenmaan perhekeskusmallin ytimessä ovat lasten, nuorten ja perheiden tuen tarpeen varhainen 

tunnistaminen ja oikea-aikainen tukeminen, asiakaslähtöisyys, vanhemmuuden ja parisuhteen tuen 

antaminen, eroauttaminen ja sovinnollisen yhteisvanhemmuuden mahdollistaminen, monikulttuurisuuden 

huomioiminen palveluissa. Keskiössä ovat myös ammattilaisten osaamisen ylläpitäminen, järjestöjen ja 

uskonnollisten yhteisöjen kanssa tehtävä yhteistyö, avoimien kohtaamispaikkojen toiminnan kehittäminen, 

lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen malli, näyttöön perustuvien menetelmien käytön laajentaminen sekä 

neuvolan ja varhaiskasvatuksen välisen yhteistyön (Hyve 4 –malli) syventäminen sekä mallin 

jatkokehittäminen. 

Pääkaupunkiseudun ja muun Uudenmaan LAPE perhekeskus -kehittämiskokonaisuuden materiaalit löytyvät 

hankkeiden nettisivuilta: 

http://www.socca.fi/kehittaminen/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke/perhekeskustoimintamalli 

https://www.lapeuusimaa.fi/ 

Tavoitteet  
 
LAPE muun Uudenmaan –hankkeen kehittämistyön päätavoitteena oli luoda lapsiystävällinen alue, jonka 
verkostossa toimivat tahot pystyvät tuottamaan vaikuttavia ratkaisuja pienten lasten, koululaisten ja nuorten 
kehityksen ja arjen tueksi sekä vahvistamaan vanhempien voimavaroja heidän kasvatustyössään.  
Päätavoitetta tukivat konkreettisemmat osatavoitteet, joiden mukaan  

- kehitettiin ja levitetiin alueella lapsiystävällistä kunta- toimintamallia ja edistettiin lapsen oikeuksia 
ja tietoperustaisuutta vahvistavaa toimintakulttuuria  

- luotiin lähipalveluna toimiva Uudenmaan perhekeskustoimintamalli 
- kehitettiin varhaiskasvatusta-, koulua- ja oppilaitosympäristöjä sekä -yhteisöjä sekä vahvistettiin 

yksilöllistä hyvinvointia  
- luotiin uusia toimintamalleja erityisosaamisen liittämiseksi osaksi perustason palveluja, kehitetiin 

monialaista yhteistyötä ja osaamista erityistason palveluissa sekä lastensuojelun perhetyötä ja 
perhekuntoutusta  

  
Perhekeskustoimintamallin kehittämisessä tavoitteena on ollut hankekauden aikana ja jatkossakin varmistaa 
kaikkien lasten, nuorten ja perheiden voimavarojen vahvistaminen ja osallisuuden paraneminen. Lapsi- ja 
perhelähtöisellä perhekeskuspalvelujen kokonaisuudella tavoitellaan nykyistä varhaisempaa avun ja tuen 
saantia, edistetään lasten ja perheiden hyvinvointia, terveyttä, ml. mielenterveys, sekä kasvua ja kehitystä, 
tarjotaan asiakaslähtöinen, oikea-aikainen varhainen tuki ja hoito. Tavoitteena on verkostoida ja yhteen 
sovittaa lasten, nuorten ja perheiden julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kuntiin jäävät kasvatusalan 
palvelut, järjestöjen ja seurakuntien palvelut ja vapaaehtoistoimijat (LAPE Uusimaa hankesuunnitelma 2017).  
Avointen kohtaamispaikkojen toiminnan kehittämisessä tavoitteena on ollut ja on jatkossakin luoda yhdessä 

http://www.socca.fi/kehittaminen/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke/perhekeskustoimintamalli
https://www.lapeuusimaa.fi/
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toimintaa, joka entistä paremmin tukee vanhemmuutta, perheiden hyvinvointia ja tarjoaa kaikille 
kynnyksettömän mahdollisuuden yhdessäololle (Kohtaamispaikkatoiminnan kriteerit, THL 2018).  
 
LAPE pääkaupunkiseudun -hankkeen yleisenä tavoitteena oli hankesuunnitelman mukaan luoda kuntiin ja 
tukea kunnissa jo käynnissä olevaa perhekeskustoimintaa. Lähtökohtana oli peruspalveluiden 
horisontaalinen yhteistyö ja yhteiskehittäminen eri kuntien ja paikallisesti eri tavoin rakentuvien 
perhekeskusten kanssa. Tavoitteena oli mahdollistaa toinen toiselta oppimisen ja yhteisen mallintamisen 
kohti sote- ja maakuntarakennetta. Perhekeskuksen on todettu tukevan lasten ja nuorten tervettä ja 
turvallista kasvua vahvistamalla lasten ja nuorten hyvinvointia suojaavia tekijöitä sekä vanhemmuutta ja 
perheen omia voimavaroja. Yleisen tavoitteen alatavoitteena pääkaupunkiseudun hankkeessa oli luoda  

- yhteinen perhekeskusmalli pääkaupunkiseudulla 
- vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen kaikissa palveluissa 
- sovinnollisen yhteisvanhemmuuden tuen kehittäminen eron jälkeen osana perhekeskustoimintaa ja 

eroperheiden palveluita sekä eropalveluiden saatavuuden parantaminen 
- näyttöön perustuvien käytäntöjen hyödyntäminen varhaisen tuen ja hoidon alueella 
- perhekeskusmallin kehittäminen yhdistäen maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja 

perheiden palvelut ja huomioiden heidän palvelutarpeensa 
 
LAPE pääkaupunkiseudun -hankkeen päämääränä oli uudistaa lasten, nuorten ja perheiden palvelut lapsi- ja 
perhelähtöisiksi ja lasten oikeuksia vahvistavaksi kokonaisuudeksi. Kehittämisessä huomioitiin palvelujen 
järjestämisen ja tuottamisen tulevat rakenteet sote- ja maakuntauudistuksessa. Hankkeessa kehitettiin 
toimintamalleja, joilla varmistettiin palveluiden laatua ja yhdenvertaista saatavuutta. Kehittämistyössä 
hyödynnettiin valtakunnallisia mallinnuksia mm. perhekeskustoimintamallin kehittämisessä, jossa 
asiakaslähtöiset integroidut palvelut ja uudet toimintamallit olivat keskiössä. Perhekeskusmallin 
kehittämisessä huomioitiin se, että palvelukokonaisuudet ja toiminta ovat niitä tarvitsevien saatavilla 
yhdenvertaisesti ja yhteneväisin menetelmin koko maakunnassa (Lapsen paras – yhdessä enemmän, 
Pääkaupunkiseudun LAPE –hankesuunnitelma 2017). 
 
Kehittämistyöllä tavoitellut hyödyt 
 
LAPE muun Uudenmaan -hankkeen tavoitteiden toteuttamisella, ml. perhekeskustoimintamalli, tavoitellaan 
painopisteen siirtoa erityisistä ja raskaista palveluista kevyempiin ja ennaltaehkäisevämpiin palveluihin. Tästä 
hyötyvät lapset, nuoret, perheet, työntekijät, kunnat sekä maakunta. Asiakaslähtöisillä toimintamalleilla 
kyetään edistämään eri toimijoiden yhteistyötä ja pystytään tarjoamaan yksilöllisistä tarpeista lähteviä oikea-
aikaisia palveluita. Organisaatiolähtöisyydestä päästään eroon ja palveluita kehitetään perheiden 
voimavaroja tukeviksi heidän eri elämänvaiheissaan. Muutoksen aikaansaamiseksi täytyy kuntien eri 
toimijoiden ponnistella yhdessä luodakseen hajanaisesta palveluverkosta integroitu palvelujärjestelmä, jossa 
tehdään monitoimijaista yhteistyötä lasten, nuorten ja perheiden tarpeiden pohjalta yhteisillä pelisäännöillä 
ja työkaluilla (Yhdessä olemme enemmän, LAPE Uusimaa hankesuunnitelma 2017). 
 
LAPE pääkaupunkiseudun -hankkeessa kehitettävällä perhekeskustoimintamallilla ja sen käyttöönotolla 
arvioidaan palvelujen painopisteen siirtyvän ennaltaehkäiseviin palveluihin. Malli lisää toimijoiden 
horisontaalista ja vertikaalista yhteistyötä, jolloin jokainen asiakas saa tarvitsemansa avun oikea-aikaisesti. 
Mallilla arvioidaan lisättävän myös lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyttä, koska sen myötä otetaan 
käyttöön asiakaslähtöiset toimintatavat ja yhteinen työ. Lapset, nuoret ja perheet osallistuvat itse toimintaan 
ja sen kehittämiseen, ml. maahanmuuttajaperheet, jolloin heidän osallisuuden tunne vahvistuu (Lapsen 
paras – yhdessä enemmän, Pääkaupunkiseudun LAPE- hankesuunnitelma 2017).  
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Yhteistyökumppanit 
 
Kehittämistyössä on ollut mukana useita yhteistyökumppaneita. Erityisesti perhekeskusten avointen 
kohtaamispaikkojen paikallista toimintaa on kehitetty yhteistyössä eri järjestöjen, seurakuntien, 
uskonnollisten yhteisöjen ja kolmannen sektorin kanssa. Yhteistyökumppanit ovat olleet mukana eri tavoin 
myös perhekeskusmallin kehittämistyössä, esimerkiksi kunta-LAPE-ryhmän kautta, pilottitoiminnan tai 
ketterien kokeilujen kautta. He ovat osallistuneet myös LAPE-perhekeskusosa-alueen eri tapahtumiin. 
Kohtaamispaikkojen kehittämistyötä ollaan tehty yhdessä järjestöjen kanssa sekä kansallisella että 
alueellisella tasolla ja maakunnallista mallintamistyötä on tehty sitä mukaa, kun kansallinen työ on edennyt. 
Yhteistyökumppanit ovat olleet kehittämässä temaattisten työryhmien kanssa vanhemmuuden ja 
parisuhteen, erotilanteen sekä sovinnollisen yhteistyövanhemmuuden sekä monikulttuuristen perheiden 
palveluja.  
 
Perhekeskustoiminnassa järjestöjen rooli ennalta ehkäisevien tuen, toiminnan ja palvelujen tuottajina ovat 
esimerkiksi varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ryhmätoiminnoilla, kuten muskari-toiminnassa. Järjestöt 
järjestävät tilapäistä lastenhoitoapua, tukihenkilötoimintaa, kerho- ja harrastustoimintaa, 
vertaisryhmätoimintaa sekä ammatillisesti ohjattua ryhmätoimintaa. Järjestöt voivat tuottaa myös 
asiantuntijaluentoja sekä terapia-, kuntoutus ja vaativamman tuen palveluita.  
 
Kumppanuuden vahvistaminen on lasten, nuorten ja perheiden palveluissa tärkeä kehittämiskohde. 
Kumppanuus tarkoittaa perhekeskuksen palvelujen tuottamista eri toimijatahojen keskeisenä, julkisten ja 
yksityisten tai kolmannen sektorin välisenä yhteistyönä (Halme ym. 2012). Tulevissa perhekeskuksissa ja 
niiden alueilla toimii useita eri palveluntuottajia nk. monituottajamallin mukaisesti (THL, STM 2018). 
Kumppanuuksia syntyy eri toimijoiden yhteistyön kautta ja sillä on selkeät yhteiset tavoitteet, yhteinen 
käsitys voimavarojen kokoamisesta ja toiminnan koordinoinnista. Perheiden osallisuuden vahvistaminen ja 
yhteisöllisyys palvelujen toteuttamisessa kumppanuuden avulla on tulevaisuudessa tärkeää, koska 
kenenkään voimavarat eivät yksin riitä palvelujen tarpeen ja tuottamisen kohtaamisessa. (Viitala, Kekkonen 
& Paavola 2008.)  
 

2.3 Työpajat, tapahtumat ja koulutukset 
 
Työpajat 
LAPE muun Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun -hankkeissa on järjestetty n. 30 työpajaa eri teemojen alla. 
Suoraan perhekeskusosakokonaisuuteen liittyen on järjestetty yhteensä viisi kokopäiväistä työpajaa. 
Näiden teemat ovat olleet;  

- Perhekeskus – Iloa ja kasvua yhdessä 28.11.2017 
- Perhekeskuksen johtaminen 19.1.2018 
- Monikulttuurinen perhekeskus 28.2.2018 
- Perhekeskusseminaari 23.5.2018 
- Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen sekä eropalvelujen ja sovinnollisen yhteisvanhemmuuden 

tuen työpaja 16.8.2018. 
 

Työpajoissa ovat asiakkaat, perheet, kokemusasiantuntijat, eri alojen ammattilaiset sekä luennoitsijat   
antaneet mittavan työpanoksen perhekeskusmallin kehittämiselle. He ovat osallistuneet lukuisiin 
ryhmätyöskentelyihin ja tuottaneet kirjallisesti eri aiheisiin liittyviä näkökohtia.  
 
Perhekeskus – Iloa ja kasvua yhdessä –työpajan tavoitteena oli luoda Uudenmaan perhekeskuksen 
yhteistyön visio sekä rakentaa strategista pohjaa muutostyölle. Monialaiset lasten, nuorten ja perheiden 
palvelut luovat yhtenäisen ja vahvan palveluverkon asiakkaan tueksi. Työpajan teemat käsittelivät 
syrjäytyvän nuoren ja hänen perheensä palvelujen tarvetta ja niiden järjestämistä, kahden pienen lapsen 
masentuneen äidin hoitoa ja palveluja, vammaisen lapsen kuusihenkisen perheen arjen tuen palveluja sekä 
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perhekeskuksen johtamisen skenaarioita. Työpajan suositukset jatkokehittämisehdotuksiksi nousivat 
arvioinnin nelikentässä vaikutuksiltaan korkeiksi, mutta toteuttamisen kannalta suhteellisen vaikeaksi.  
 
Työpajan tulosten mukaiset suositukset jatkokehittämiselle olivat: Ennaltaehkäisevän hyvinvointityön 
merkityksen tunnistaminen peruspalveluissa, rinnalla kulkijuuden ja monitoimijaisen toimintamallin 
määrittäminen maakunnallisesti, perheen kokonaisvaltaisen tilanteen arvioiminen ja huomioiminen 
perhekeskuksessa, maakunnallisen yhdenmukaisen tiedonsiirron toimintamallin merkitys eri toimijoiden 
välillä ja lisäksi on pohdittava maakunnan jakomallien vaikutus alueellisten perhekeskusten toimintaan. 
 
Perhekeskuksen johtaminen -työpaja järjestettiin yhteistyössä pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan LAPE:n 
perhekeskus-osakokonaisuuksien kesken. Työpajan kohderyhmänä olivat Uudenmaan kuntien linjajohdossa 
työskentelevät esimiehet. Tavoitteena oli Lape-muutosohjelman tietoiseksi tekeminen ja perhekeskuksen 
kehittäminen johtamisen näkökulmasta. Työpajassa luotiin yhteistyön visiota huomioiden perheiden 
moninaiset tarpeet ja rakennettiin strategista pohjaa muutostyölle. Työpajan tulokset asettuivat arvioinnin 
nelikentässä vaikutuksiltaan korkeaksi, mutta toteuttamisen kannalta vaikeahkoksi. 
 
Työpajan tulosten mukaiset suositukset jatkokehittämiselle olivat: Asiakaskokemustiedon hyödyntäminen 
johtamisessa, roolit, tehtävät, moniasiantuntijainen yhteistyö ja sen johtaminen, järjestöyhteistyön 
mallintaminen ja sen johtaminen, sähköisen perhekeskuksen johtaminen, toimintakulttuurin ja toiminnan 
muutoksen johtaminen, kohtaamisen ja vuorovaikutuksen pelisääntöjen luominen sekä vertikaalinen ja 
horisontaalinen johtamisosaaminen. 
 
Monikulttuurinen perhekeskus –työpaja järjestettiin yhteistyössä pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan 
LAPE:n perhekeskusosakokonaisuuksien kesken. Työpajan tavoitteena oli luoda näkymää monikulttuuristen 
ja maahanmuuttajaperheiden perheiden palvelutarpeista. Työryhmät käsittelivät keskusteluissaan 
perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnan kehittämistä, monikulttuuristen perheiden osallistamista ja 
ohjaamista perhekeskuksessa sekä lasten ja perheiden harrastustoiminnan kynnyksen madaltamista.    
 
Työpajan tulosten mukaiset suositukset jatkokehittämiselle olivat: Tarvitaan maakunnallinen 
monikulttuurisuus -asiantuntijuuden osaamiskartoitus eli kartoitetaan kunnissa jo olemassa oleva osaaminen 
ja kohtaamisen työkalut (esim. kulttuuritulkit, www.moped.fi). Tavoitteena on henkilöstön verkostoituminen 
eri kulttuuritaustaisten asiakkaiden kohtaamisessa ja keskinäinen tiedon jakaminen. Huomioidaan 
kohtaamispaikkojen suunnittelu kunta- ja maakuntastrategiassa. 
 
Perhekeskus-seminaari järjestettiin yhteistyössä pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan LAPE:n 
perhekeskusosakokonaisuuksien kesken. Seminaarin tavoitteena oli tuottaa sisältöä Uudenmaan 
perhekeskustoimintamallin lapsi- ja perhelähtöiseen palvelukokonaisuuteen. Malli sovittaa yhteen ja 
verkostoi kaikki lapsiperheiden palvelut ja edistää perheiden hyvinvointia ja terveyttä, lasten ja nuorten 
kasvua ja kehitystä sekä tarjoaa tarvittavat varhaisen tuen ja hoidon palvelut.  
 
Seminaarin tulosten mukaiset suositukset jatkokehittämiselle olivat: Toimiva perhekeskus rakentuu  

- laadukkaista asiakaskokemuksen mahdollistavista osioista, kuten  
o henkilökunnan toiminnasta: se on positiivista, iloista, hyvää vuorovaikutusta, yhteisen työn 

viitekehys on kaikille selvää, monitoimijainen ja suunnitelmallinen yhteistyö toteutuu 
asiakkaan parhaaksi, kaikilla on selkeät roolit ja vastuut, jokainen haluaa oppia uutta sekä 
lisätä toisen työn tuntemusta ja säännöllisiä kohtaamisia toisten ammattilaisten kanssa 

o työn järjestämisestä: siihen kuuluu monialainen johto, riittävät resurssit, toimivat 
ydinpalvelut sekä yhteiset palvelut, toimivat tilat ja välineet, laadukkaat ja saumattomat 
palvelut sivistyspalveluiden kanssa, asiakkaiden ja järjestöjen osallistaminen toimintaan ja 
sen kehittämiseen muiden verkostoyhteistyössä toimivien kanssa 

o asiakastyöstä: koostuu matalista kynnyksistä niin fyysisesti kuin ilmapiirillisestikin, asiakkaan 
tarpeen mukaisista palveluista (perus- ja erityistaso), jotka toteutuvat lähellä lasten, nuorten 

http://www.moped.fi/
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ja perheiden arkea, joustavuudesta ja nopeasta avun saannista sekä hyvästä 
palveluohjauksesta, rinnalla kulkijuudesta eli ensimmäinen perheen tavannut vie saattaen 
perheen asiaa eteenpäin, läpinäkyvästä vuoropuhelusta asiakkaan kanssa, palveluiden 
saatavuudesta eri kielillä (ml. viittomakieli), monialaisista perheistä – kaikkien perheiden 
perhekeskus!  

o digitaalisista ratkaisuista: toimivat sähköiset palvelut, helposti löytyvä tieto, mahdollisuudet 
tehdä ajanvaraus ja olla yhteydessä, sähköiset asiointipalvelut, yhteinen 
potilastietojärjestelmä (asiakastietoihin tutustuminen ennen vastaanottoa) ja 
virtuaalivastaanotot  

- toimiviin perhekeskuksiin tarvitaan sekä erityispalveluiden että peruspalveluiden osaamista ja 
yhteistyötä 

o Vanhemmuuden tuki ja perheiden palvelut: Vanhemmuusvalmennusta lapsen ja perheiden 
siirtymävaiheisiin vauvasta täysi-ikäisyyteen saakka, perheohjausta, parisuhdeterapiaa ja 
neuvontaa, vauvaperhetyöntekijä (vaativat vauvaperhetilanteet, jossa hoidetaan sekä 
vauvaa, että vanhempia, esim. Kiikku), perheoikeudelliset ja eropalvelut, lastensuojelu ja 
varhaisen vaiheen sosiaalityö  

o Mielenterveys- ja päihdetyön palvelut: Päihde- ja riippuvuuspalveluita nuorille, perheelle, 
mielenterveyspalvelut lapsille ja perheille sekä lasten ja nuorten mielenterveyden hoitotyötä 
erityisesti lievissä ja keskivaikeissa tapauksissa 

o Lääkäripalvelut: Pediatri ja gynekologi, neuropsykologi sekä erikoissairaanhoidon 
konsultaatiopalveluita mm.  foniatria, lastenpsykiatria ja –neurologia) 

o Moniammatilliset palvelut: Vammaispalvelut, nuorisotyö sekä etsivä nuorisotyö, 
maahanmuuttaja- ja pakolaispalvelut (pakolaisperhetyö) sekä EKA = ”ei kenenkään asiakas” 
– väliinputoajien palvelut 

o Ryhmätoiminta: Harrastetoimintaa, kerhoja kohderyhmälle tai kerhot päiväkotien 
yhteyteen, työpajoja joissa esim. hammashoitajien ja depressiohoitajien pitämiä kertoja. 
kuntoutustyöryhmiä (mm. neuropsykiatriset asiakkaat) 

o Palvelumuodot ja yhteistyö: Jalkautuvia palveluita asiakkaille, asiakas saa kaikki 
tarvitsemansa palvelut perhekeskuksesta, yhteistyö sivistystoimen kanssa turvattava 

- perhekeskustoiminnan järjestämisessä on huomioitava toiminnan mahdollistavat tilat ja resurssit 
o Palveluiden järjestäminen: riittävät resurssit ja tilat, kohtaamispaikka, josta helppo hakeutua 

palveluihin, saavutettavuus ja esteettömyys, palveluiden saatavuus, jalkautuva ja ”ihmisten 
joukkoon menevä työote”, palveluiden oikea-aikaisuuden turvaaminen, alueellisen 
tasalaatuisuuden varmistaminen 

o Ammattilaisten ryhmäytyminen: työntekijöiden moninaisuuden kunnioittaminen, yhteinen 
työnohjaus ja työparityöskentely, yhteiset arvot ja periaatteet, myönteisen brändin 
luominen, mahdollisuus tulla tutuksi työyhteisön kesken 
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Kuvat 2: Asiakkaiden ääni – asiakaspaneelista 23.5.2018 koottua keskustelua 
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Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen sekä eropalveluiden ja sovinnollisen yhteisvanhemmuuden työpaja 
järjestettiin yhteistyössä muun Uudenmaan Lape –hankkeen ja järjestöjen kesken. Työpajan tavoitteena oli 
tuottaa tietoa yhteisistä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen toimintamalleista sekä lapsen etua edistävistä 
eropalveluista ja sovinnollisen yhteisvanhemmuuden työmuodoista tulevan maakunnan palvelurakenteisiin 
ja perhekeskustoimintaan.  
 
Työpajan tulosten mukaiset suositukset jatkokehittämiselle olivat:  

- Perheen kokonaisvaltaisen tilanteen arvioiminen ja huomioiminen 
o eri ammattilaisten yhteistyön merkitys perhekeskuksen sisällä, perhekeskuksessa tulee olla 

vastuutyöntekijä, jolla on aina ajantasainen tieto perheen tilanteesta ja tarvittavista 
palveluista, avun ja tuen tarjoaminen perheelle pitkäjänteisesti myös kriisitilanteen jälkeen 

- Vertaistuen ja verkostoitumisen mahdollistaminen 
o perheille mahdollisuuksia ja tietoa saada vertaistukea ja verkostoitumiskanavia 
o ammattilaisille tietoa ja osaamista edistää perheiden vertaistukea ja verkostoitumista 
o hoivaparkki –palvelut pikkulapsiperheiden jaksamisen tueksi 

- Perhekeskuksen työntekijät ottavat lapsen edun nimissä puheeksi sovinnollisen 
yhteisvanhemmuuden, esim. sopimusten päivittäminen 

o ammattilaiset auttavat ja tukevat vanhempia päätöksenteossa lapsen etu edellä 
o sovinnollinen vanhemmuus suunnitelmallisesti puheeksi vanhempien kanssa 

 
Muut työpajat 
 
Lisäksi perhekeskus -kehittämiskokonaisuudesta on osallistuttu varhaiskasvatus- koulu ja opiskeluhuollon 
sekä erityisen ja vaativan tason kehittämiskokonaisuuksien kehittämispäiviin sekä työpajoihin. 
 
Monitoimijaisen arvioinnin työryhmän ja Pelastakaa lasten digitaalinen sosiaalityö -hankkeen yhteistyössä 

järjestettiin kolme työpajaa; Vantaalla toisen asteen opiskelijoille sekä opiskeluhuollon työntekijöille, HUS 

lastenpsykiatriassa vanhemmille ja sosiaalityöntekijöille sekä Kirkkonummella lapsi- ja perhepalveluiden 

työntekijöille sekä vanhemmille. Kirkkonummen työpajassa nousi esiin sekä ammattilaisten että perheiden 

puolelta toive vastaavien työpajojen säännönmukaiselle järjestämiselle. Konkreettisina asioita toivottiin 

perheille ajasta ja paikasta riippumatonta yhteydenottomahdollisuutta lapsi- ja perhepalveluihin. Perheet 

toivoisivat helppoa sähköistä yhteydenottoa kuten pyydä apua- nappia. Perheiden on myös hankala tietää, 

mitä palvelua milloinkin tarvitaan, joten keskitetty ohjaus eri palveluihin koettiin tärkeäksi. Tiedon kulkua 

tulisi helpottaa, usein perheet olettavat tietojen siirtyvän eri toimijoilta toisille enemmän kuin se nykyään 

siirtyy.  

Tapahtumat 
 
LAPE pääkaupunkiseudun kaikki osakokonaisuudet järjestivät yhdessä Yritys- ja järjestötori –tapahtuman 
31.10.2017 Biomedicumissa. Tapahtumaan oli kutsuttu yli 70 yritysten, järjestöjen ja muiden 
yhteistyökumppaneiden edustajaa. Tapahtuman tavoitteena oli tiedottaa Lapsiperhepalvelujen 
muutosohjelman käynnistämisestä, perhekeskuksen kehittämisestä sekä kutsua heitä yhteiseen 
kehittämistyöhön. Työpajaosuudessa käsiteltiin temaattisten työryhmien aihealueita; vanhemmuuden ja 
parisuhteen tukeminen, eropalvelut ja sovinnollinen yhteisvanhemmuus sekä monikulttuuristen ja 
maahanmuuttajaperheiden palvelut. Näiden teemojen alle koottiin keskusteluryhmiä, jotka tuottivat 
aineistoa temaattisten työryhmien työhön ja loivat kontakteja eri toimijoihin. 
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Koulutukset 
 
LAPE pääkaupunkiseutu ja muu Uusimaa perhekeskusosakokonaisuus järjestivät yhdessä vuonna 2018 kaksi 
Ihmeelliset vuodet –koulutusta helmikuussa Lohjalla ja syyskuussa Helsingissä. Koulutuksiin osallistui 50 
henkilöä, jotka toteuttivat koko Uudenmaan alueella 15 vanhempien ryhmää LAPE-hankkeiden aikana ja 
kolme ryhmää aloitti toimintansa tammikuussa 2019. Hankkeet järjestivät yhteisen koulutustilaisuuden myös 
marraskuussa 2018 teemalla Perheiden tilanteista nousevien huolten käsittely yhdessä perheen kanssa. 
Koulutus toteutettiin yhdessä Perheet keskiöön –hankkeen kanssa ja tavoitteena oli lisätä perhekeskusten 
peruspalveluissa toimivien työntekijöiden osaamista huolten käsittelyssä sekä varhaisen tuen ja avun 
järjestämisessä perheiden tarpeiden mukaisina. Lape pääkaupunkiseutu järjesti vuonna 2018 Lapset 
puheeksi kouluttajakoulutuksia, perheinterventiokoulutuksia sekä menetelmä koulutuksia. Koulutukset 
pidettiin Espoossa, Helsingissä, Kirkkonummella ja Vantaalla. 
 

2.4 Kokeilut ja pilotit 
 

LAPE muun Uudenmaan hankekunnissa käynnistettiin hankekauden alussa ketterien kokeilujen ja 

toimintamallien kehittämistyö siten, että jokainen hankekunta (18) sai ilmoittautua mukaan ja valita oman 

kokeilunsa. Kokeilut aikataulutettiin ja niistä tuotettiin tuloskortit, jotka julkaistiin kaikkien nähtäville 

hankkeen nettisivuilla olevaan padlet-pohjaan. ”Ketteriä kokeiluja” tuli kunnista ja eri yhteistyökumppaneilta 

hankkeen ensimmäisen vuoden aikana lähes sata. Seurannan helpottamiseksi ne koottiin kehittämiskärjittäin 

(integraatiovisualisointi) tarkasteltaviksi. Kunnat kirjoittivat kokeiluistaan myös useita tiedotteita joko 

väliarvioinnin tai kokeilun päättymisen vaiheessa. 

LAPE muu Uusimaa –hanke järjesti kokeiluja arvioivat puimalat sekä juurruttamisklinikat koko hankealueella 

syyskuussa 2018. Tässä luvussa esitetään hankkeessa toteutetuista kokeiluista vain perhekeskus-

kehittämiskärkeen nousseet kokeilut, jotka ovat saaneet arvioinnissa korkeat pisteet ja ovat neljän tai viiden 

tähden kokeiluja. Tällä tarkoitetaan sitä, että kokeilu on otettavissa käyttöön ja juurrutettavissa heti toisiin 

kuntiin tai koko maakunnan alueelle. 

Pääkaupunkiseudun LAPE:n perhekeskus -kehittämiskokonaisuudessa oli yhteensä kolme pilottia sekä 10 

kokeilua. Tätä raporttia kirjoittaessa osa kokeiluista on kesken ja suurin osa arviointivaiheessa, joten 

jatkotoimenpiteitä ei ole vielä tehty. 

Seuraavat kokeilut ja pilotit on koottu sekä pääkaupunkiseudun että muun Uudenmaan LAPE:n 

hankekunnista ja ne on jaoteltu hankesuunnitelmista tulleiden osa-alueiden mukaan. Tässä yhteydessä on 

kuvattu vain sisältö ja toteutus. Uudenmaan hankkeen kokeilut löytyvät LAPE Uusimaa –hankeen nettisivuilta 

www.lapeuusimaa.fi. Pääkaupunkiseudun hankkeen pilotit ja kokeilut löytyvät Lapsen paras -yhdessä 

enemmän -hankkeen nettisivuilta. 

http://www.socca.fi/kehittaminen/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke/perhekeskustoimintamalli 

 

 

 

 

 

 

http://www.lapeuusimaa.fi/
http://www.socca.fi/kehittaminen/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke/perhekeskustoimintamalli
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Perhekeskustoiminnan sisällöllinen kehittäminen 

 
Monitoimijainen konsultaatiotiimi, Vantaa (Aurinkokivi ja Karsikkokuja -perhekeskuspilotit) 

Moniammatillinen konsultaatiotiimi palvelee kaikkia työntekijöitä toimien työntekijän tukena 

asiakasperheen ja lapsen asiakkuusprosessin arvioinnissa sekä laadun varmistamisessa. Konsultaatiotiimi 

tarkentaa asiakkuusprosessin tavoitteita ja antaa suosituksia tai ehdotuksia asiakkuusprosessin jatkosta sekä 

työskentelyn suunnasta ja sisällöstä.  

Moniammatillinen konsultaatiotiimi koostuu vakinaisista jäsenistä, lastenpsykiatri, sosiaalityöntekijä ja 

psykologi sekä asiakkaan asian konsultaatiotiimiin tuovasta työntekijästä. Konsultaatiotiimiin kuuluu 

vaihtelevasti tarvittavia perheen muita työntekijöitä tai yhteistyötahoja sekä järjestöjen edustajia. 

Konsultaatiotiimin asian tuntemus kootaan monialaisesti asiakkaan palvelutarpeeseen perustuen. Kokeilu 

toteutettiin Vantaalla Aurinkokivessä sekä Karsikkokujalla, jossa vakijäsenistöön kuului lastensuojelun 

edustaja. 

Alueellinen toimijakortti, Vantaa (Aurinkokivi ja Karsikkokuja -perhekeskuspilotit) 

Alueellisen toimijakortin tavoitteena oli lisätä tietoisuutta olemassa olevista palveluista niin alueen 

asiakkaille kuin toimijoille. Alueelliseen toteutukseen päädyttiin, jotta perheet saisivat mahdollisemman 

paljon kohdennettua tietoa palveluista. Kortteihin koottiin tukipalveluiden puhelinnumeroita, jotta tuen 

hakemista voidaan madaltaa. Toimijakortteja jaettiin Aurinkokiven sekä Karsikkokujan alueella kahteen 

tuhanteen lapsiperheeseen neuvolan, varhaiskasvatuksen ja koulun kautta. Toimijakortin mukana perheille 

lähetettiin saatekirje, jossa kerrottiin lyhyesti toimijakortin tavoite.  Toimijakortteja jaettiin lisäksi alueen 

toimijoille paperisina ja sähköisinä kappaleina.  

Monitoimijatorit, Vantaa (Aurinkokivi ja Karsikkokuja -perhekeskuspilotit) 

Kokeilun tavoitteena oli lisätä lapsiperheiden ja toimijoiden ymmärrystä olemassa olevista alueellisista 

palveluista. Lisäksi tavoitteena oli luoda edellytyksiä toimijoiden yhteistyölle ja lisätä heidän välistä 

yhteydenpitoa, koska toimijat eivät tunne toisiaan tai toistensa työtehtäviä. Alueen toimijat ovat kokeneet 

työn kuormittavuutta ja tuoneet esiin huolta siitä, että asukkaita on vaikea saada tuen piiriin. Alueen 

asukkaiden palveluntarpeet ovat suhteellisen suuria. Monitoimijatoriin osallistui kunnan toimijoiden lisäksi 

järjestöjen ja seurakunnan toimijoita. Monitoimijatori sisälsi kolme erillistä tilaisuutta 1.) Monitoimijainen 

vanhempainilta Kytöpuiston koululla 2) Monitoimijainen Korso-Koivukylän alueen aluerehtorikokous 3) 

Monitoimijatori alueen asukkaille ja toimijoille sosiaali- ja terveysasemalla. 

Pute-kioski, matalan kynnyksen tapaamismahdollisuus puheterapeutin kanssa, Hyvinkää 

Varhaiskasvatuspalveluiden yhteisöllisen puheterapeutin työn tavoitteena on tarjota ohjausta ja 

konsultaatiota lasten lähiyhteisöille (varhaiskasvatuksen henkilökunta, perheet), joita mietityttää lapsen 

vuorovaikutus, puheen- ja/tai kielen kehitys. Samaan aikaan jono puheterapeutin yksilövastaanotolle on 

erittäin pitkä. Yhteisöllinen puheterapeutti on vuosia järjestänyt erilaisia koulutuksia vanhemmille esim. 

tukiviittomien käyttöön, suun motoriikan harjoittamiseen ja kuvien käyttöön vuorovaikutuksen tukena. 

Varhaiskasvatuksen sekä kohtaamispaikkojen (Pikku-Veturi ja Päiväpirtti) henkilökunta kohtaavat usein 

perheiden huolen esim. puheterapian jonotuksen aikana sekä jo ennen puheterapian lähetteen tekemistä. 

Pute-kioskin tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen keskustelumahdollisuus puheterapeutin kanssa. 

Kokeilu sai arvioinnissa 59/60 pistettä ja viisi tähteä, jotka tarkoittavat kokeilun olevan valmis 

juurrutettavaksi toiseen kuntaan, alueelle tai maakuntaan. 
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Iltaperhekahvila, Hyvinkää 

Iltaperhekahvilatoiminnalla lisätään kohtaamispaikkoja lasten vanhemmille keskiviikkoisin ilta-aikana            

klo 16-19 välillä. Työssä käyvät perheet voivat tulla tapaamaan muita perheitä iltakahvilaan, joka tarjoaa 

vertaistukea ja keskustelumahdollisuuksia vanhemmille ja lapsille leikkiä toisten lasten kanssa. Toiminta on 

ammatillisesti ohjattua ja sen tavoitteena on lisätä osallisuuden tunnetta. Vanhempien toiveet ja odotukset 

otetaan huomioon toimintaa kehitettäessä. Toiminnalla täydennetään kunnan palveluvalikoimaa. Kokeilu sai 

arvioinnissa 59/60 pistettä ja viisi tähteä, jotka tarkoittavat kokeilun olevan valmis juurrutettavaksi toiseen 

kuntaan, alueelle tai maakuntaan. 

Lähiperhekokeilu, Porvoo 

Lähiäiti- hankeen hyvät tulokset alueellisen yhteisöllisyyden ja sosiaalisen verkoston vahvistamisesta 

innoittivat laajentamaan toimivaa mallia alueellisesti ja käsittämään koko perhettä. Kevätkumpu on 

asuinalue, jossa on paljon lapsiperheitä, joilla ei ole paljon yhteistä toimintaa. Monen perheen sosiaaliset 

verkostot ovat vähäiset. Perheissä paljon yksinäisyyttä ja he kaipaavat naapureiden ja perheiden välistä 

yhteistä toimintaa sekä yhteisöllisyyttä hyvinvoinnin tueksi. Alueella on paljon monikulttuurista väestöä.  

Kevätkummun lapsiperheiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä halutaan lisättävän. Kokeilussa oli tavoitteena 

vanhempien oman osallisuuden lisääminen toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja toteutuksessa. 

Kokeilu sai arvioinnissa 56/60 pistettä ja viisi tähteä. Tämä tarkoittaa sitä, että kokeilu on valmis 

juurrutettavaksi toiseen kuntaa, alueelle tai maakuntaan. 

Perhekeskuksen kohtaamispaikka someen, Hyvinkää 

Perhekeskuksen kohtaamispaikan Pikku-Veturin vanhemmat ovat pitkään toivoneet Pikku-Veturille 

Facebook-sivuja, joissa on mahdollista informoida tapahtumista, ohjelmamuutoksista ja muista perheitä 

koskevista asioista. Sivuille on mahdollista laittaa myös infoa mm. muiden toimijoiden tapahtumista, 

harrastetoiminnoista, palveluista. Kokeilussa noudatettiin Hyvinkään kaupungin sosiaalisen median käytön 

ohjeistusta. Kokeilu sai arvioinnissa 55/60 pistettä ja viisi tähteä, jotka tarkoittavat kokeilun olevan valmis 

siirrettäväksi ja juurrutettavaksi jonkin toisen kunnan alueella tai maakunnassa. 

Vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen 
 
Pari Asiaa –luennot, Helsinki (Itäkadun perhekeskus) 
Parisuhdekeskus Kataja järjesti yhdessä LAPE pääkaupunkiseudun perhekeskus kehittämiskokonaisuuden 
kanssa Pari Asiaa -luentosarjan. Luentojen tavoitteena oli matalan kynnyksen kohdennettu parisuhteen 
tukeminen. Luennot olivat tunnin pituisia ja aiheina olivat: 
 

 Virtaa parisuhteen hyvinvointiin  

 Avaimia parisuhteen vuorovaikutukseen  

 Oivalluksia parisuhteen tunnetaitoihin  

 Kipinää kosketukseen parisuhteessa  

 Työkaluja parisuhteen ristiriitoihin  
 

Avoimiin luentoihin osallistui keskimäärin 15 henkilöä, joista kyselyyn 20 vastanneesta hieman yli kolme 

neljäsosaa (82 %) ilmoitti olleensa tyytyväinen perhekeskuksen tilojen toimivuuteen luentopaikkana ja 

löytäneensä hyvin paikalle. Avoimissa palautteissa osallistujat kehuivat luentojen käytännönläheisyyttä, 

sopivaa kestoa ja merkitystä arkeen. Luentojen maksuttomuus koettiin erityisen tärkeänä asiana. Osa 

kuulijoista olisi toivonut lastenhoitoa luentojen ajaksi. Luennoitsijat puolestaan kokivat luentojen jälkeiset 
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välittömät palautteet positiiviseksi. Osallistuneista lähes puolet (48 %) kiinnostui parisuhteensa hoitamisesta 

jatkossa ja yli kolme neljäsosaa (79 %) koki saaneensa uusia välineitä parisuhteensa hoitoon.  

 

Perhekummitoiminta, Loviisa, Lapinjärvi, Nurmijärvi, Raasepori 
 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) perhekummit ovat koulutettuja vapaaehtoisia, jotka haluavat olla 

mukana tukemassa lapsiperheiden arkea. Toiminta on aloitettu vuonna 2010 ja nyt osana LAPE-

kehittämistoimintaa sitä ollaan levittämässä toisiin kuntiin. Perhekummi on vapaaehtoinen, joka toimii 

perheen arjessa tukena ja apuna. Hänen kanssa voidaan tehdä yhdessä arkisia asioita. Perhekummi voi olla 

avuksi, kun perheen omat tukiverkot eivät riitä tai ovat puutteelliset johtuen esim. muutosta uudelle 

paikkakunnalle. Perhekummi voi tukea, jos vanhemmat kokevat yksinäisyyttä tai tarvitsevat vahvistusta 

vanhemmuuteen. Kokeilu sai arvioinnissa 58/60 pistettä ja viisi tähteä. Se on valmis siirrettäväksi ja 

juurrutettavaksi toisiin kuntiin tai koko maakunnan alueelle. 

 

Ennalta ehkäisevät kotikäynnit, Porvoo 
 
THL suosittelee ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä kaikille ensisynnyttäjille, joita Porvoossa ei ole aiemmin tehty. 

Kotikäynnit mahdollistavat varhaisen tuen vanhemmuuteen ja matalan kynnyksen palvelukokonaisuuden 

käytön jo raskauden aikana. Kotikäynneillä halutaan tukea vanhemmuutta ja ennaltaehkäistä mahdollisia 

ongelmia raskausaikana jo ennen vauvan syntymää. Kotikäynti toteutetaan kaikille ensisynnyttäjille yhdessä 

neuvolan terveydenhoitajan sekä perheohjaajan kesken. Perheet saavat kotikäynnillä jo raskausaikana 

varhaista tukea ja ohjausta sekä tietoa, mistä tukea voi tarvittaessa saada. Kokeilu sai arvioinnissa 57/60 

pistettä ja viisi tähteä, jotka tarkoittavat kokeilun olevan valmis juurrutettavaksi muihin kuntiin ja maakunnan 

alueelle. 

Vanhemmuusvalmennus puoli- ja kaksivuotisryhmäneuvolassa, kaikki Uudenmaan kunnat 

Lapsiperheissä koetaan stressiä ja uupumusta sekä haasteita vanhemmuudessa. Parisuhdeongelmat sekä 

työn ja perheen yhteensovittaminen kuormittavat perheitä. Turvaverkot ovat kaventuneet yksilökeskeisessä 

ajassa ja vanhemmat jäävät ongelmiensa kanssa monesti yksin. Tukitoimet tavoittavat vanhemmat usein 

vasta, kun tilanne on kärjistynyt. Tarjolla ei ole riittävästi ennalta ehkäisevää tukea. Tämän seurauksena on 

havaittavissa ”avioeropiikki” pikkulapsiperheissä. Vanhempien, nuorten ja lasten mielenterveysongelmat 

ovat kasvussa. Lasten ja nuorten koulu-uupumus sekä masennus ovat lisääntyneet. Lastensuojeluilmoitukset 

ja huostaanotot ovat kasvaneet viime vuosina. Vanhempien sairauspoissaolot ovat kasvussa ja 

mielenterveyshäiriöiden takia työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on nousussa. Näihin haasteisiin 

on vanhemmuusvalmennuksen ideoija ja kouluttaja Tellervo Uljas suunnitellut puoli- ja 

kaksivuotisryhmäneuvolatoimintaan liitettävän vanhemmuusvalmennuksen. Valmennuksessa kaikki 

vanhemmat saavat tietoa ja vertaistukea lapsen tärkeissä kehitys- ja siirtymäkohdissa. Toiminnalla tuetaan 

vanhempien jaksamista ja samalla koko perheen hyvinvointia. Kokeilu sai arvioinnissa 57/60 pistettä ja viisi 

tähteä. Kokeilu ja koulutus ovat siirrettävissä koko maakunnan alueella ja kansallisesti. 

Parisuhteen ja vanhemmuuden tukeminen, Lohja 
 
Yhteiskunnan ja vanhemmuuden vaatimukset ovat ristiriidassa. Perheet kokevat voimattomuutta 

kasvatustyössään. Vertaisryhmien tuella voitaisiin auttaa vanhempia kasvatustehtävässään. Parisuhdetta ja 

vanhemmuutta tukevan alueellisen vartaisryhmätoiminnan tavoitteena on vanhempien keskinäisten ja 

suhteessa lapsiin olevien vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Tavoitteena on, että vanhemmat löytävät 

tukea alueensa vertaisryhmästä, perheen vuorovaikutus paranee ja vanhemmat saavat onnistumisen 
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kokemuksia kasvatustyössään. Kokeilu sai arvioinnissa 56/60 pistettä ja viisi tähteä ja on näin ollen valmis 

juurrutettavaksi toiseen kuntaan, alueellisesti tai maakuntaan. 

 

Psykiatrinen sairaanhoitaja neuvolassa, Mäntsälä 
 
Päihde- ja mielenterveysyksikön ja hyvinvointineuvolan yhteistyötä tarkastelevissa palavereissa on todettu, 

että masentuneet äidit eivät välttämättä ohjaudu päihde- ja mielenterveysyksikköön psykiatrisen 

sairaanhoitajan vastaanotolle. Tavoitteena on saada masentuneet äidit aiempaa nopeammin hoitokontaktiin 

ja madaltaa kynnystä hoitokontaktin aloitukseen. Tavoitteena toiminnan muutoksella on, että huolta 

herättävässä tai kuormittavassa tilanteessa elävässä perheessä aloitetaan nopea hoidon tarpeen arvio ja 

hoito. Ihannetila olisi, että kaikki alle 7-vuotiaiden lasten huoltajat pääsevät tarvitessaan psykiatrisen 

sairaanhoitajan vastaanotolle neuvolassa. Kokeilu sai arvioinnissa 51/60 pistettä ja viisi tähteä, joten se on 

juurrutettavissa toiseen kuntaan, alueelle tai koko maakuntaan. 

Eropalvelut ja sovinnollinen yhteisvanhemmuus 
 
Puhutaan erosta illat, Vantaa, Kirkkonummi, Helsinki  
 
Ensi -ja turvakotien liitto järjesti LAPE pääkaupunkiseudun perhekeskus kehittämiskokonaisuuden kanssa 
Puhutaan erosta -iltoja. Iltojen tavoitteena oli lisätä avointen ja matalan kynnyksen sovinnollisen 
yhteisvanhemmuuden palveluiden saatavuutta tasaisesti koko pääkaupunkiseudun tasolla sekä järjestöjen ja 
kuntien yhteistyötä yhteistyövanhemmuuden ja vertaistuen osalta. Illat pidettiin keväällä 2018 Vantaalla ja 
Kirkkonummella sekä syksyllä 2018 Vantaalla ja Helsingissä. Vantaalla kokeiltiin kevään 2018 osalta tarjota 
perheille mahdollisuutta maksuttomaan päivälliseen, lastenhoitoapuun ja tulkkaukseen iltojen aikana, mutta 
osallistujat eivät tarvinneet oheispalveluja. Puhutaan erosta iltojen sisältö toteutui eri järjestöjen kanssa 
yhteistyönä. Helsingin Puhutaan erosta iltoihin osallistui omalla esityksellään myös Kela. Puhutaan erosta 
iltojen sisällöt olivat:  
 

 Lasten ja nuorten tukeminen vanhempien erotessa (Kasper ry) 

 Mistä erossa sovitaan (Yhden Vanhemman Perheiden Liitto) 

 Kahden kodin arki (Ensi- ja turvakotienliitto) 

 Päihteiden erottamat (Miessakit ja Sininauhaliitto) 

 Kelan etuisuudet ja palvelut erotilanteessa (Kela) 

 Isyys ja ero (Miessakit ry) 
 
Eron ensiapupiste, Vantaa, Helsinki, Espoo, Järvenpää, Porvoo 
 
Eron ensiapupiste -pilotin tavoitteena oli eropalvelujen helpompi saavutettavuus, matalampi kynnys, 
nopeampi apu ja tuki, mahdollisuus puhua erosta, tiedontarpeeseen vastaaminen kokonaisvaltaisemmin 
sekä ajantasaisempi ja oikea-aikaisempi palveluohjaus. Ensiapupisteessä voi asioida nimettömänä ja myös 
yksin ilman toista vanhempaa. Ensiapupisteellä kunnalliset ja järjestötoimijat, seurakunta sekä 
oikeusaputoimisto auttavat perheitä yhdessä. Ensiapupisteet toimivat myös konsultaatiopisteinä 
eroperheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Eron ensiapupisteestä lisää luvussa 7, eroauttaminen. 
 
Eroagentit, Espoo 
 
Kokeilun tavoitteena oli lisätä peruspalvelujen työntekijöiden valmiuksia kohdata parisuhteeseen ja 

erotematiikkaan liittyviä ilmiöitä, millä perheiden haasteiden monimutkaistumista voidaan parhaimmillaan 

ennaltaehkäistä. Tarkoituksena ei ollut uuden palvelun luominen, vaan tietotaidon vahvistaminen 

peruspalveluissa. Ajatuksena oli saada mukaan yksi tai kaksi ”eroagenttia” per palvelu perhesosiaalityön, 



23 
 

Konsti-perhetyön, neuvolan perhetyön ja ensiarviointitiimin olemassa olevista työntekijöistä. Perheasioiden 

yksikkö yhdessä perheneuvolan kanssa olisi toiminut eroagenttien koordinoinnin, konsultoinnin ja 

ammatillisen vahvistumisen tukena.  

 

Alkuperäistä ideaa ei toteutettu, koska sen kaltaiselle verkostolle ei nähty nykyisissä rakenteissa ja 

resursseissa riittävää mahdollisuutta. Työntekijät toivoivat enemmänkin konkreettisia työvälineitä omaan 

työhön käytettäväksi ja nämä toteutettiin. Tuloksena laadittiin eräänlainen visuaalinen kartta Espoon 

eropalveluista kootusti ja jaettava muistilista eroaville vanhemmille. Ohjelehtinen lapsen huomioimisesta 

erosta kertomisessa päivitettiin. Työntekijät kokivat nämä työkalut riittävinä omassa työssään eroasioita 

kohdatessaan. Konkreettisen materiaalin lisäksi nousi esille tarve säännöllisen temaattisen konsultaatio- ja 

keskustelutilan toteuttamisesta. Eron ensiapupisteen yhteyteen nähtiin voitavan järjestää esim. kerran 

kuukaudessa tällainen työntekijöille suunnattu avoin ”ero-cafe”- tyyppinen temaattinen työskentelytila. Ero-

cafe –toimintaa lähdetään kokeilemaan eron ensiapupisteissä.  

 
 #100 asiaa erosta, Sähköinen palvelu 
 
Kokeilun tavoitteena oli kerätä verkkopohjaisille alustalle eroon liittyviä nuorten kysymyksiä ja vertaistuellisia 

vastauksia, jotta nuoret voivat saada vertaisiltaan tukea vanhempien eroon. MLL Nuorten netistä ja 

puhelimesta kerättiin nuorten kysymyksiä liittyen vanhempien eroon. Tarkoituksena oli tehdä 

järjestökumppaneiden verkkosivuille pohja, jossa on lasten ja nuorten kysymyksiä ja vastauksia liittyen eroon 

ja siitä selviämiseen. Pohja toteutettiin yhdessä usean eri järjestötoimijan yhteistyönä. Useammalla 

järjestöllä oli tahtotila ja näin saavutettiin synergiaetua yhdessä tekemisellä. Nuoret olivat mukana 

kehittämässä toimintaa ja nuorilta saatiin sekä kysymyksiä että vastauksia kysymyksiin. Kysymykset 

vastauksineen julkaistiin 10.10.2018 useiden järjestöjen nettisivuilla, kuten Mannerheimin 

lastensuojeluliiton - ja Apua eroon -sivustoilla. Sivustoilta myös vanhemmat ja ammattilaiset voivat lukea 

lasten ja nuorten mielipiteitä ja kokemuksia erosta. 

 

Kokeilussa olivat mukana Pääkaupunkiseudun LAPEN perhekeskus kehittämiskokonaisuus, 

Barnavårdsföreningen, Ensi- ja turvakotien liitto ja Vaasan ensi- ja turvakoti ry, Ero lapsiperheessä Pohjanmaa 

–hanke, Kasvatus- ja perheneuvonta - Kasper ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja MLL Tampereen osasto 

ry,  Nicehearts ry,  Vantaan kaupungin perheneuvolatoiminnan yksikkö sekä Yhden Vanhemman Perheiden 

Liitto ry. 

Sovitteleva työote ja Eron ensiapu, Itä-Uudenmaan kunnat 

Kokeilu kehitettiin pitkittyneiden ja kärjistyneiden huoltoriitojen ennaltaehkäisyyn Itä-Uudenmaan 

perheoikeudellisen yksikön toimesta. Kokeilulla haluttiin parantaa ja muuttaa perheoikeudellisen yksikön 

työntekijöiden yksin työskentelyä hankalissa tilanteissa, vaikeiden asiakastilanteiden ratkaisemista ilman 

tuomioistuinta, sovintojen edistämistä ja asiakkaiden ”luukuttamista”. Nykyisessä toiminnassa oli todettu 

vaikeita asiakastapauksia, pitkittyneitä huoltoriitoja, asiakkaat haluavat vaihtaa lastenvalvojaa, sovintoon ei 

päästä/ei haluta/kyetä sopimaan, lastenvalvoja työskentelee paljon yksin tai toisen lastenvalvojan kanssa, 

liian vähän yhteistyötä muiden yksiköiden kanssa ja lastenvalvoja-aika menee perheen taustojen käsittelyyn, 

ei sopimiseen. Tavoitteena oli tuottaa apua oikeaan aikaan, laadukkaasti ja luoda käytännön tasolla toimivat 

ratkaisut perheille ja lapsille. Kokeilussa kehitettiin työparityöskentelyn muotoja perheoikeudellisen yksikön 

työntekijöiden kesken sekä muiden yksiköiden työtekijöiden kanssa. Myös asiakkuuksien siirtopalavereita 

kehitettiin yhdessä seuraavan/edeltävän tahon kesken. Kokeilu lähti hyvin käyntiin ja perheiden ongelmat 
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eivät pitkittyneet, kriisiytyneeseen tilanteeseen saatiin ammattitaitoista apua. Kokeilu jatkuu ja sai 

arvioinnissa 54/60 pistettä ja viisi tähteä. 

Monikulttuuristen ja maahanmuuttajaperheiden palvelut 
 
Monikulttuurisuus verkkokoulutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, sähköinen palvelu 
 
Monikulttuurinen verkkokoulutus toteutettiin Diakonia-ammattikorkeakoulun sekä pääkaupunkiseudun 
LAPE– hankkeen kaikkien kehittämiskokonaisuuksien yhteistyönä.  
Pilotin tavoitteena oli kehittää kulttuurien ja uskontojen välisen vuorovaikutuksen ja kulttuurisensitiivisyyden 
koulutus pääkaupunkiseudun lapsiperheiden ja nuorten kanssa työskenteleville sekä ammattilaisten 
osaamisen ja myönteisen asenteen vahvistaminen. Ammattilaiset tarvitsevat työvälineitä ja rohkeutta 
kohdata maahanmuuttajataustaisia lapsia, nuoria ja perheitä, koulutus antaa ammattilaisille työvälineitä ja 
rohkeutta kohdata eri kulttuurien ja uskontojen edustajia. 
 
Monikulttuurisuus verkkokoulutus -pilotti oli avoinna huhti-kesäkuussa 2018 ja siitä oli mahdollisuus saada 5 

opintopistettä. Koulutuksesta kerättiin palautteet ja koulutusta päätettiin jatkaa ainakin vuoden 2018 

loppuun saakka.  Keväällä noin 150 pyysi kirjautumistunnuksen, joista 80 kirjautui kurssille, todistuksen 

suoritti yhdeksän ja kaksi henkilöä suoritti koko kurssin. 

 
Moniku-malli, Espoo 
 
Kokeilulla haluttiin tukea monikulttuurisen ja – kielisen lapsen ja vanhempien varhaista vuorovaikutusta sekä 

kielen kehitystä vieraassa kieli- ja kulttuuriympäristössä. Malli on kohdennettu monikielisille ja -kulttuurisille 

perheille, joiden kotona puhutaan suomen tai ruotsin lisäksi tai sijaan äidinkielenä jotain muuta kieltä / kieliä. 

Heille tarjottiin lastenneuvolan määräaikaistarkastusten yhteydessä tukea lapsen vuorovaikutuksen ja kielen 

kehityksen tukemiseen. Lisäksi palvelun tavoitteena on tukea maahanmuuttajien kotoutumisprosessia mm. 

palveluohjauksen kautta. Mallin resurssimäärä on yksi perhetyöntekijä (sosiaaliohjaaja) / suuralue (muun 

kielisten väestöpohja n. 10-11 500). 

 

 Koulutuksellinen ja säännöllinen (1x/kk) konsultatiivinen tuki perhetyöntekijöille lasten 

kuntoutuspalvelujen puheterapeutilta ja psykologilta. 

 Perhetyön monikulttuurinen MONIKU –työntekijä tarjoaa kolme varhaisen tuen käyntiä neuvolan 

määräaikaistarkastusten yhteydessä lapsen ollessa noin 2kk, 6kk ja 10 kk. Yksi käynneistä on 

yhteisvastaanotto terveydenhoitajan kanssa, muut määräaikaistarkastusten yhteydessä 

perhetyöntekijän omina käynteinä. 

 

Palautteen (n=27) mukaan kaikki asiakkaat olivat tyytyväisiä palveluun ja suosittelisivat sitä muille ja 93 % 

koki hyötyvänsä palvelusta. Asiakkaan oma käsitys ennen ja jälkeen palvelun on jo kahden MONIKU -käynnin 

jälkeen muuttunut seuraavasti:  

 

 Oman äidinkielen opettamisen arvostus on lisääntynyt 27 % 

 Pelko oman äidinkielen opettamisen negatiivisista vaikutuksista lapsen suomen kielen oppimiseen 

lieventyi 53 % 

 Oman äidinkielen ääneen puhuminen vauvalle lisääntyi 27 %  

 Vauvan hoito- ja vuorovaikutustilanteissa puheen käyttö lisääntyi 20 % 

 Ymmärrys ruutuajan haitallisuudesta vauvan kehitykselle lisääntyi 43 %  
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 Vauvoista 30 % vietti vähemmän aikaa ruudun äärellä kuin palveluun tultaessa 

 

Monikulttuuriset perhevalmentajat, Espoo 
  

Kokeilun tavoitteena oli lisätä äidin ja perheen valmiuksia perhevalmennukseen liittyvissä aiheissa omalla 

kielellä, asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden yhteistyössä järjestöjen kanssa. Asiakkaina oli äitejä, jotka 

ovat yksin kotona ilman luonnollista lähiverkostoa maahanmuuton vuoksi. Tarpeen mukaan tehtiin myös 

palveluohjausta muihin viranomaispalveluihin. Lasten kuntoutuspalveluissa muun kielisissä asiakasperheissä 

on muita asiakkaita enemmän mm. ero- ja yksinhuoltajaperheitä, mikä osaltaan lisää palveluohjauksen ja 

tuen suunnittelun tarvetta. Kokeiluna oli myös ryhmätapaamiset, joissa oli tarkoitus arvioida asiakkaiden 

ohjautumista ryhmämuotoiseen palveluun tutun viranomaistyöntekijän kautta. Tavanomaisesti 

ulkomaalaistaustaisten vanhempienryhmiin on vaikea saada ohjattua asiakkaita viranomaisten ohjaamana. 

Monikulttuurisille työntekijöille annetaan järjestöjen ja kunnan muiden toimijoiden kautta tietoa alueen eri 

ryhmätoiminnoista ja tapaamispaikoista. 

 
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille, Loviisa, Lapinjärvi, Mäntsälä, Pornainen, Raasepori 
 
Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut Suomessa. Olisi tärkeä saada heidät 
integroitua suomalaiseen yhteiskuntaa mahdollisimman nopeasti. Kotona lapsiaan hoitavien 
maahanmuuttajaäitien suomenkielentaito jää usein heikoksi ja heidän kontaktinsa suomalaisiin ovat hyvin 
vähäiset. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri on aloittanut vuonna 2011 Ystäväksi 
maahanmuuttajaäidille -toiminnan, jonka tavoitteena on edistää maahanmuuttajaäitien kotoutumista ja 
kielenoppimista. Toimintaa ollaan laajentamassa uusiin kuntiin osana LAPE-hanketta. Ystäväksi 
maahanmuuttajaäidille -toiminnassa etsitään suomea puhuvia naisia ystäviksi maahan muuttaneille äideille. 
Kokeilu on laajentunut Loviisasta ja Lapinjärveltä Mäntsälään, Pornaisiin ja Raaseporiin. Kokeilu sai 
arvioinnissa 57/60 pistettä ja neljä ja puoli tähteä. Se on juurrutettavissa muihinkin kuntiin tai alueille sekä 
maakuntaan. 
 

Muut kokeilut 
 
MLL:n Uudenmaan piirin avoimen kohtaamispaikan sekä järjestöyhteistyön pilotti, Vantaa, Helsinki, Espoo, 
Kirkkonummi, Kauniainen, Kerava 
 
Tavoitteena oli pilotoida avoimia kohtaamispaikkoja osana perhekeskustoimintaa ja siellä tehtävän  

järjestöyhteistyön koordinaatiota. Pilotoinnin tuloksena saatiin tietoa siitä, miten järjestöt voivat toimia 

yhteistyössä toistensa kanssa ja miten järjestövetoinen avoin kohtaamispaikka istuu eri lailla toteutettuihin 

perhekeskuksiin ja miten se linkittyy osaksi perhekeskuksen muita palveluita.  

 

Avoimen kohtaamispaikan pilotit toteutuivat joka kunnan osoittamassa tilassa tai verkostomaisena pilottina 

tietyllä alueella. Poikkeuksena oli Kerava, jossa avoimen kohtaamispaikan pilotti toteutettiin osana Keravan 

me-taloa. Avoimen kohtaamispaikka pilotin koordinointivastuu oli Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) 

Uudenmaan piirillä. Koordinaatio piti sisällään järjestöjen keskinäisen yhteistyön koordinaation, sekä 

yhteistyön kunnan ja hankkeen kanssa. Toimintaa suunniteltiin yhdessä Lapsen paras yhdessä enemmän -

perhekeskus kehittämiskokonaisuuden -ja hankekuntien kanssa. MLL Uudenmaanpiiri oli koordinoivana 

järjestöjen edustajana, jolloin voitiin mahdollistaa sellaisten järjestöjen mukana olo, joilla ei ole palkattua 
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henkilökuntaa. MLL Uudenmaanpiiri toi avoimiin kohtaamispaikkoihin mm. perhekahvilatoimintaa ja muuta 

vertaisryhmätuellista toimintaa. 

 

Kävijöille tehtiin syksyllä 2018 kysely (n=68). Kyselyn mukaan suurin osa perheistä voi kohtalaisen hyvin tai 

hyvin. Vastauksissa kuitenkin nousi esiin perheiden kokema yksinäisyys (tyytyväisyys, ystävyys ja sosiaaliset 

suhteet k.a. 3,7)   Suurin syy tulla kohtaamispaikkaan on halu tavata muita ihmisiä. Vastaajat kokevat 

tarvitsevansa paikan kodin ulkopuolella, josta löytyy lapsille tekemistä ja itselle vertaistukea. 

Maahanmuuttajaperheet tulevat myös harjoitellakseen suomen kieltä. Yli 80 % kävijäkyselyyn vastanneista 

kokee perhekahvilassa käynnin olleen hyödyllistä tai todella hyödyllistä itselleen, lapselleen tai perheelleen. 

Ammattilaisen ohjaamalle perhekahvilalle on selkeästi olemassa tilausta. Niin vapaaehtoisen ylläpitämälle 

kuin ammattilaisen ohjaamalle perhekahvilalle on olemassa selkeä tarve. Nämä kaksi toimintamuotoa 

täydentävät toisiaan. Jatkossa MLL:n Uudenmaan piiri haluaa kehittää perhekahvilatoimintaa ammattilaisen 

ja vapaaehtoisen yhteistyöllä toteutettavaksi. Tällainen toimintamalli voisi lisätä myös 

maahanmuuttajaperheiden mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistoimintaan ja siten lisätä heidän 

osallisuuttaan paikallisyhteisöön sekä suomalaiseen yhteiskuntaan.  

 
Järjestökoordinaatiomalli, Helsinki (Itäkadun perhekeskus) 

Kokeilun tavoitteena oli kehittää vertaisryhmätoimintaa yhteistyössä seurakuntien ja järjestöjen kanssa sekä 

luoda toimivat sopimuskäytänteet järjestöyhteistyölle. Kokeilun tavoitteena oli lisäksi tuoda järjestöjen ja 

seurakuntien toimintaa tietoiseksi perheille ja mahdollistaa heidän osallistuminen toimintaan.   

Koordinaatiomallin yhdyshenkilöiksi nimetyt edustajat olivat Itäkadun perhekeskuksen eri toimialojen 

palveluesimiehiä neuvolasta, erityispalvelusta, perheneuvolasta, lastensuojelusta sekä vammaispalvelusta.  

Talokohtaiseksi yhteyshenkilöksi nimettiin toimistosihteeri, jonka tehtävänä oli sopia talokohtaiset 

käytännön asiat järjestöjen kanssa. Lapsen paras -yhdessä enemmän hanketyöntekijä varmisti 

järjestöyhteistyön kehittämisen hankkeen kehittämislinjan mukaisesti.  

Järjestökoordinaatiomallissa eri järjestöjen kanssa sovittiin toiminnasta ja aikatauluista Itäkadun 

perhekeskuksessa. Järjestöt, seurakunnat ja toimialaltaan järjestön toimikenttää vastaavat palvelukohtaiset 

esimiehet kokoontuivat tapaamisiin yhteistyön käynnistämiseksi ja järjestöjen kanssa tehtiin kirjalliset 

sopimukset Itäkadun perhekeskuksen tilojen käytöstä.  

Yhdyshenkilöillä teetettiin kokeiluun liittyvä arviointikysely.  Yhdyshenkilöinä toimineet työntekijät kokivat, 

että tehtävät ja vastuut olivat selkeästi jaettu järjestökoordinaatiomallissa. Lapsen paras - yhdessä enemmän 

-hankkeen kehittämissuunnittelijalla oli kontaktit järjestöihin, päälliköllä oli vastuu sopia järjestöjen 

tuottamasta sisällöstä ja paikan päällä oli koordinoiva henkilö, joka huolehti järjestötoiminnan aikatauluista. 

Järjestöt toteuttivat asiakastyytyväisyyskyselyt omasta toiminnastaan.  

Yhteistyö kehittyi perhekeskuskehittäjien ja työntekijöiden välillä, talon sisäinen tiedotus tehostui ja omia 

toimintaoja markkinoitiin myös ulospäin. Kokoustilojen varausten suunnittelu mahdollisti tilojen 

tehokkaamman ja toimivamman käytön. Jatkon kannalta koettiin erittäin tärkeänä, että perhekeskuksessa 

on selkeästi järjestöjen aikatauluja koordinoiva henkilö ja että päätetään kenen alaisuudessa hän 

työskentelee. Sisäisen tiedonjaon helpottamiseksi toivottiin yhteisiä työkaluja. Lisäksi vastauksista nousi 

esille, että talokohtaiselle koordinaattorille katsottiin tarpeelliseksi määritellä oma toimenkuva/työtehtävä 

ja työssään hänen tulee olla itseohjautuva moniosaaja. Toimintamallia suositeltiin vakituiseksi 

työkäytännöksi. 
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2.5 Tiedotteet ja julkaisut 
 

LAPE muu Uusimaa on tiedottanut perhekeskuksen kehittämisen eri vaiheista www.lapeuusimaa.fi –sivuilla 

säännöllisesti koko hankekauden ajan. Tiedotteissa on kerrottu ajankohtaisista asioista, kansallisista 

linjauksista, kehittämistyön vaiheista, maakunnallisen mallin valmistelusta sekä paikallisista kokeiluista. 

Yhteistyön tuloksena hankekaudella alkuun saatettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Lasten ja perheiden 

terveyden ja hyvinvoinnin pilottitutkimuksen (LTH) tulokset ovat luettavissa hankkeen sivuilla. Pilottitutkimus 

toteutettiin kuuden maakunnan alueella ja Uusimaa oli yksi pilottialueista. Uudenmaan 

perhekeskustoimintamallin valmistuessa julkaistiin erillinen tiedote, jotta tietoa mallin sisällöstä saatiin 

levitettyä mahdollisimman laajasti. Kaikki tiedotteet ovat luettavissa hankekauden jälkeenkin em. 

osoitteessa. 

Pääkaupunkiseudun LAPE- hankkeen perhekeskus -kehittämiskokonaisuuden osalta tiedotteita tehtiin mm. 

eroauttamisen palveluista. Eron ensiapupisteeseen liittyvä tiedote julkaistiin artikkeleina useissa lehdissä 

sekä YLEN Uudenmaan uutisissa. Lisäksi hanketyöntekijät sekä yhteistyökumppanit kirjoittivat hanketyön 

aikana blogia koko hankekauden ajan. Pääkaupunkiseudun tiedotteet ja blogi ovat luettavissa nettisivulta: 

http://www.socca.fi/kehittaminen/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke  

Lisäksi molempien hankkeiden hankekunnat ovat tehneet tiedotteita kokeiluista, menetelmistä ja 

toimintamalleista. 

LAPE pääkaupunkiseutu ja Uusimaa perhekeskusosakokonaisuus osallistui THL:n kansallisen Vanhemmuuden 

ja parisuhteen tuen julkaisun kirjoittamiseen tuottamalla aiheesta abstraktin keväällä 2018. Abstraktin 

kirjoittamisen jälkeen THL ja Helsingin yliopisto pyysivät vielä aiheesta syvennetyn kirjoitelman, joka käsitti 

julkaisuun tuotettavan kokonaisen luvun.   

LAPE pääkaupunkiseutu ja muu Uusimaa olivat tuottamassa kansallisen sähköinen perhekeskuksen 
selvitysraporttia yhdessä STM:n, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan sekä Lapin maakunnan kanssa. 
Selvitysraportista tuotettiin Valtioneuvoston formaatin mukainen julkaisu, joka käsitellään todennäköisesti 
ministerikokouksessa. Päätökset määrittely- ja toimeenpanoprojektista etenevät ministereiden päätöksen 
mukaisesti. Kirjoitusryhmä on tuottanut julkaisun siinä muodossa, että se voidaan johtaa suoraan 
projektisuunnitelmamuotoon. Sähköinen perhekeskus käsitellään omana lukuna tämän raportin 
loppuosassa. 
 

2.6 Työryhmät ja yhteistyö maakunta -ja liikelaitosvalmistelun kanssa 
 
Pääkaupunkiseudun ja muun Uudenmaan LAPE -hankekuntien kolme yhteistä temaattista työryhmää (luku 

7) aloittivat hankesuunnitelman toimenpiteiden mukaisen työskentelyn loppuvuodesta 2017. Hyve 4 -

työryhmä (luku 7) selvitti varhaiskasvatuksen ja neuvolan välisen yhteistoimintamallin nykytilan ja tuotti 

esityksen sen kehittämisestä. Malliin tuli näkökulma siitä, miten se palvelisi entistä paremmin 

maahanmuuttajataustaisia perheitä. Lähisuhdeväkivaltatyöryhmä kokosi eri kunnista toimintakäytänteitä ja 

kuvasi Marak-toimintamallin syksyllä 2018. Työryhmien työstä on kerrottu lisää luvussa 7. (Työryhmät –

taulukko raportin liitteenä) 

Maakunnan lapset, nuoret ja perheet -valmisteluryhmä antoi perhekeskusosakokonaisuudelle tehtäväksi 

tuottaa palvelukuvauksia (luku 5) lapsiperheiden lakisääteisistä palveluista. Palvelukuvaustyöryhmien 

tuotoksia työstettiin lukuisten asiantuntijoiden toimesta eri työryhmissä maaliskuun ja lokakuun 2018 

välisenä aikana. Niitä hyödynnettiin perhekeskusmallissa erityisesti yhdyspintakuvausten sekä toimijoiden 

ydintehtävien ja niiden sisältöjen määrittämisen osalta. Palvelukuvaustyötä on kuvattu luvussa 5. 

Maakuntavalmistelulle tuotettiin myös perhekeskustoimintamalliin liittyvät hyvät käytännöt keväällä 2018 ja 

http://www.lapeuusimaa.fi/
http://www.socca.fi/kehittaminen/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke
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he aikatauluttivat ne osaprojekteiksi tuleville vuosille. Perhekeskustoimintamallia esiteltiin ja siitä käytiin 

yhteistä keskustelua liikelaitosvalmistelun kanssa elokuussa 2018. Liikelaitosvalmistelusta tuli yksi vakijäsen 

myös perhekeskuskehittäjäryhmään, jotta tiedon kulku puolin ja toisin saatiin turvattua. 

3. Uudenmaan perhekeskuksen palvelukokonaisuudet 
 
Palvelukokonaisuudet ovat syntyneet LAPE –hankekauden aikana vertailuanalyysityön avulla. Uudellamaalla 

toimivia perhekeskusmalleja on vertailtu THL:n Innokylän benchmarkkaus-pohjaa käyttäen sekä erillisen, 

toimintaa jäsentävän taulukon avulla ajalla 10/2017- 6/2018. Nykyisen perhekeskuskäsityksen mukaisia 

perhekeskuksia on ollut Uudellamaalla jo ennen LAPE-hankekautta Helsingissä, Järvenpäässä, Lohjalla, 

Loviisassa, Porvoossa ja Sipoossa. Hankekauden aikana on perustettu perhekeskus Hyvinkäälle. Myös useissa 

muissa kunnissa, kuten Mäntsälässä, Raaseporissa ja Hangossa on ollut jo vuosia lapsiperheiden palvelujen 

kehittämistoimintaa perhekeskustyyppiseksi toimintatavaksi. Eri perhekeskustoimintamalleja arvioimalla on 

syntynyt käsitys Uudenmaan perhekeskustoimintalliin esitettävästä palvelukokonaisuudesta, prosesseista ja 

monitoimijaisesta yhteistyöstä. Palvelut on jaettu ydinpalveluihin ja verkostopalveluihin sen mukaan, miten 

tuleva järjestämislainsäädäntö määrittää lapsiperheiden sote-palvelujen järjestämisen ja tuottamisen. 

Lainsäädännön mukaan vastuu lapsiperheiden sote-palvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta maakunnalle 

ja liikelaitos tuottaa palvelut perhekeskusten kautta. Palveluiden jakoon on vaikuttanut myös muu LAPE 

muutosohjelman aikainen, palveluja uudelleen jäsentävä kehittämistyö mm. erityis- ja vaativan tason sekä 

OT-keskuspalvelujen suhteen. 

 

Yhteinen työ pääkaupunkiseudun LAPE pääkaupunkiseudun ja muun Uudenmaan - hankkeen välillä alkoi 

syyskuussa 2017. LAPE pääkaupunkiseudun perhekeskus kehittämiskokonaisuuden laajassa 

kehittämisryhmässä, jossa oli mukana Uudenmaan hankealueen edustajia, tehtiin linjaus yhdestä yhteisestä 

perhekeskusmallista Uudenmaan maakuntaan. Päätöksen jälkeen yhteistyö tiivistyi siten, että 

vertailuanalyysi tehtiin pääosin yhdessä ja eri työryhmiin kutsuttiin edustajia koko maakunnan alueelta. 

 

Uudenmaan Lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmä (Lanupe) pyysi molempia pääkaupunkiseudun ja 

Uudenmaan Lape-hankkeita kokoamaan hankekunnistaan hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja kaikkiin 

osakokonaisuuksiin liittyen. Perhekeskus –osakokonaisuudesta koottiin perhekeskusmalliin, 

vanhemmuuden- ja parisuhteen tukeen sekä eroauttamiseen liittyvät hyvät käytännöt ja toimintamallit 

kaikista Uudenmaan kunnista, järjestöiltä sekä seurakunnista syyskuussa 2017. Kerätyt hyvät käytänteet ja 

toimintamallit yhdistettiin muutosagenttien toimesta yhteiseen pohjaan ja toimitettiin Lanupe:lle ja 

Uudenmaan maakuntavalmistelulle. 

 

Perhekeskuksen palvelukokonaisuuteen liittyvä vertailuanalyysiprosessi alkoi kokoamalla, arvioimalla ja 

vertailemalla pääkaupunkiseudun ja muun Uudenmaan Lape hankekuntien kuntakohtaisia 

perhekeskustoimintamalleja 10/2017 – 6/2018 välisenä aikana. Analyysityössä hyödynnettiin THL Innokylän 

näkökulmataulukkopohjaa (liite 1), joka sisältää ja jäsentää toimijat, tehtävät ja työnjaot, tiedot, taidot ja 

välineet, lainsäädännöt, periaatteet ja säännöt sekä talouden suhteessa asiakkaan, - ammattilaisten, - 

järjestöjen, -organisatoriseen, -sekä poliittishallinnolliseen näkökulmaan.  

Vertailuanalyysissä hyödynnettiin lukuisien työryhmien tuotoksia sekä hankekuntien olemassa olevien 

perhekeskusten kokemuksia ja kehittämisehdotuksia palvelukokonaisuudesta. Valtakunnallinen 

perhekeskuksen mallinnusprosessi eteni rinnakkain ja yhteistyössä maakuntien LAPE-kehittämisen kanssa. 

Uudenmaan perhekeskusmalli rakennettiin yhteneväiseksi valtakunnallisen perhekeskusmallin kanssa.  



29 
 

Uudenmaan perhekeskusmallin palvelukokonaisuus rakentui vertailuanalyysityön tuloksena hankekauden 

aikana ja jäsentyi kansallisen työn edetessä. Malliin suunniteltiin ja vertailtiin eri perhekeskusmalleista viisi + 

yksi palveluprosessia, joiden avulla tunnistetaan eri asiakasryhmät eli pärjääjät, tuki-, yhteistyö- ja 

huolenpitoasiakkaat (Asiakkuusstrategiat, Koivuniemi ym. 2014) sekä asiakkaiden palvelujen saannin vaiheet 

ja tuen tarpeen tunnistaminen suhteessa palvelujen oikea-aikaisuuteen. Palveluprosessit ohjaavat myös 

ammattilaisten monitoimijaista yhteistyötä asiakasperheen tarpeiden mukaan ja näyttävät tärkeimmät 

yhdyspinnat asiakastyössä. Niiden avulla kyetään löytämään yhdyspinnat tulevien organisaatioiden ja 

palvelujen välillä. Ne tuottavat tietoa perhekeskuksen toiminnasta, asiakkaiden palveluohjauksesta sekä 

yhteistyön sujuvuudesta. Ne toimivat jatkossa perhekeskuksen toiminnan kehittämistyön pohjana ja 

helpottavat sekä linja- että verkostojohtamista. 

 

  
 

  Taulukko: Vertailuanalyysin vaiheet. 
 
 

3.1 Ydinpalvelut 
 

Ydinpalveluilla tarkoitetaan perhekeskuksessa toimivia palveluja. Edellä esitetyn vertaisarviointiprosessin 
tuloksena Uudenmaan perhekeskuksen ydinpalveluiksi esitetään seuraavia palveluja:  
 

 Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut 

 Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut 

 Perhesuunnittelu ja ehkäisyneuvonta (myös nuorille) 

 Lapsiperheiden psykologipalvelut (ml. neuropsykologit) 

 Kasvatus- ja perheneuvonta 

 Lääkäripalvelut 
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 Lääketieteen erikoisalat: gynekologia, pediatria, neurologia, psykiatria, foniatria ja 
erityispätevyyksistä perhe- ja nuorisolääketiede 

 Terapia- ja kuntoutuspalvelut (fysio-, toiminta- ja puheterapia sekä kuntoutuspalvelut) 

 lasten, nuorten ja perheiden mielenterveys- ja päihdepalvelut 

 Lapsiperheiden sosiaalityö- ja ohjaus, perhetyö ja kotipalvelu (shl) 

 Ehdotettu aikuisten palvelut: sosiaalityö, ml. nuorten sosiaalipalvelut, aikuisten mielenterveys- ja 
päihdepalvelut 

 Suun terveydenhuollon ennalta ehkäisevät palvelut 

 Vammaispalvelut 

 Eron ensiapupiste ja muut eroauttamisen palvelut 

 Avoin kohtaamispaikka: lasten ja nuorten talotoiminta, avoin varhaiskasvatus, järjestöt ja 
uskonnolliset yhteisöt 

 

3.2 Verkostopalvelut 
 
Uudenmaan perhekeskuksen verkostopalveluilla tarkoitetaan lapsiperhepalveluja, jotka ovat kuntiin jääviä 
palveluja tai muista keskuksista käsin tuotettuja lapsiperheiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. 
Näitä ovat mm. Osaamis- ja tukikeskukset tai sosiaali- ja terveyskeskukset. Näiden palvelujen kanssa 
perhekeskus huolehtii sille asetettujen tehtävien mukaisesti alueellisesta asiakaslähtöisestä yhteistyöstä. 
 
Uudenmaan perhekeskuksen verkostopalvelut 

 Varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus ja toinen aste 

 Opiskeluhuolto; esiopetus, koulut ja oppilaitokset 

 Sosiaali- ja terveyskeskuspalvelut 

 Erikoissairaanhoito (vertikaalinen integraatio) 

 Keskitetyt perheoikeudelliset palvelut; lastenvalvoja, valvotut tapaamiset, tuetut tapaamiset, 
olosuhdeselvitykset, adoptiopalvelut 

 Lastensuojelu; avohuolto, tehostettu perhetyö (vertailuanalyysin mukaan nämä ovat 
perhekeskuksen ydinpalveluja Helsingin, Lohjan, Hyvinkään, Järvenpään, Sipoon, Porvoon ja 
Loviisan perhekeskuksissa) 

 Lastensuojelu; sijais- ja jälkihuolto, sosiaali- ja kriisipäivystys 

 OT-keskukset; vaativimmat lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut 

 Nuorten palvelut; Ohjaamot, verkostomainen käyttäjälähtöinen organisointi (maakunnat, kunnat, 
KELA (Yhdyspintaraportti, STM) 

 Liikunta-, kirjasto- ja kulttuuripalvelut 

 Maahanmuuttajapalvelut 

 Järjestöt, seurakunnat, yritykset 
 

3.3 Keskitetyt, jalkautuvat ja paikalliset palvelut  
 

Perhekeskusalueella toimivat täyden palvelun perhekeskukset, perhekeskuksen toimipisteet ja avoimet 

kohtaamispaikat. Täyden palvelun perhekeskukset turvaavat perhekeskuksen toimipisteisiin, 

kohtaamispaikkoihin sekä kotiin ja perheen arkiympäristöön jalkautuvat palvelut. Lähtökohtaisesti 

perhekeskuksen kaikkien palvelujen toimijoiden tulisi voida tarvittaessa jalkautua perhekeskusalueella.   

Perhekeskukseen ja perhekeskuksesta jalkautuvilla palveluilla taataan perheelle asiakaslähtöinen ja oikea-

aikainen moniammatillinen tuki sekä saumaton yhteistyö toimijoiden välillä, kuten erityispalveluiden ja 

peruspalvelujen välinen yhteinen työ. Perhekeskuksen palveluista jalkaudutaan perheen toiveet ja perheen 

tilanne huomioiden perheen kotiin tai arkiympäristöön, kuten varhaiskasvatukseen, kouluun tai 

nuorisotoimeen jne.   



31 
 

Perhekeskukseen jalkautuvia palveluita ovat esimerkiksi perheoikeudelliset palvelut, lastensuojelu, 

maahanmuuttajapalvelut, OT-keskuksen palvelut, erikoissairaanhoito (vertikaalinen integraatio), Sote-

keskuksen palvelut, Kela, järjestöt, yritykset sekä seurakunnat. Konkreettisista yhteistyökäytänteistä on 

sovittava perhekeskusaluekohtaisesti. Perhekeskustiimissä voidaan yhteisesti sopia eri toimijoiden välisestä 

yhteistyöstä perheen tilanne huomioiden. Erityispalvelujen konsultaatio ja jalkautuminen perhekeskukseen 

on tärkeä osa perheiden palvelua, jotta he saavat oikea-aikaisen avun, tuen ja hoidon. 

Perhekeskustoimintamalli kokoaa lapsiperheiden palvelut yhteen, lähelle perheitä ja heidän arkeaan. 

Heinonen ym. 2018 kuvaavat yhdyspintoja selvittelevässä raportissaan, että eritystason ja peruspalvelujen 

yhteistyö tuo erityispalvelut perhekeskuksiin ja kouluterveydenhuoltoon lähelle lasten, nuorten ja perheiden 

arkipäivää ja jakavat perustason tietämystä erityistason kanssa. Tämä edellyttää uusien 

konsultaatiomuotojen ja yhdessä työskentelyn kehittämistä sekä soten sisäisten yhdyspintojen hyvää 

hallintaa. Maakunnan lastensuojelun tiekartassa on olennaista suunnitella asiakkaiden palvelupolut ja siitä 

muodostuvat ammattilaisten verkostot perhekeskuskontekstissa (Kananoja, A., Ruuskanen, K. 2018). 

Lastensuojelulla on jatkossa kiinteä yhteys perhekeskustoimintaan. Vaikka lastensuojelu on erityistason 

palvelu, voidaan sitä kuitenkin tarjota perhekeskusten yhteydessä tai organisoida osaksi perhekeskuksia 

kuten jotkut kunnat ovat jo tehneet. Aikuisten palvelutarpeisiin vastaaminen mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa raskauden aikana ja pikkulapsivaiheessa auttaa vähentämään lastensuojelun tarvetta (Kananoja, 

A., Ruuskanen, K. 2018). 

Maakunta järjestää jatkossa kaikki lasten, nuorten ja perheiden sote-palvelut ja maakunnan liikelaitos 

tuottaa muun muassa neuvolapalvelut, sosiaalipalvelut, erikoissairaanhoidon ja osan lastensuojelusta. Uusi 

toimintaympäristö tarjoaa mahdollisuuden kehittää lasten, nuorten ja perheiden palveluja kokonaisuutena 

ja huolehtia painopisteen siirrosta, yhtenäisistä käytännöistä ja työntekijöiden osaamisesta aikaisempaa 

tehokkaammin (Kananoja, A., Ruuskanen, K. 2018).  

3.4 Ruotsinkieliset palvelut 
 
Uudenmaan maakunnassa ruotsinkielisen väestön osuus on 8,3 %, joka tarkoittaa 137 417 asukasta. Yli 

puolet kunnan asukkaista on ruotsinkielisiä Inkoossa ja Raaseporissa. Kolmannes ruotsinkielisiä on 

vastaavasti Hangossa, Kauniaisissa, Lapinjärvellä, Loviisassa ja Sipoossa. Kaikkiaan 15 kuntaa maakunnan 26 

kunnasta on kaksikielisiä. Ruotsinkieliset perhekeskuspalvelut on turvattava asiakkaiden omalla äidinkielellä. 

Uudenmaan strateginen tavoite on varmistaa laadukkaiden ja asiakaslähtöisten palveluiden tarjoaminen 

tasa-arvoisesti molemmille kotimaisille kieliryhmille. Kielilain mukaan viranomaisen tulee toiminnassaan 

oma-aloitteisesti huolehtia siitä, että yksityishenkilön kielelliset oikeudet toteutuvat käytännössä. 

Kaksikielisen viranomaisen tulee palvella yleisöä suomeksi ja ruotsiksi. Viranomaisen tulee sekä palvelussaan 

että muussa toiminnassaan osoittaa yleisölle käyttävänsä molempia kieliä (Sote-järjestäjän käytännöt, 

Uusimaa2019).  

Perhekeskusmalliin liittyen on jo olemassa ruotsinkielisiä materiaaleja, mutta kokonaisuus huomioiden 

pyydämme jatkossa kiinnittämään tähän erityistä huomioita. Kaikki perhekeskusmateriaalit tulee löytyä 

molemmilla kotimaisilla kielillä. Maakuntamme ruotsinkielisille alueille tulee suunnitella ja toteuttaa 

ruotsinkieliset perhekeskukset, joissa huomioidaan enemmistönä oleva ruotsinkielinen väestö. Henkilöstön 

rekrytoinnissa on huomioitava ruotsia äidinkielenään puhuvien henkilöiden ensisijaisuus, jotta kaikkien 

asiakasperheiden palvelut, hoito, apu ja tuki toteutuvat. 
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4. Uudenmaan perhekeskuksen palveluprosessit- neuvonta, ohjaus ja 

palvelutarpeen arviointi 
 

Prosessit ovat olennainen osa toiminnan kokonaisvaltaista kehittämistä. Prosesseissa kuvataan toisiinsa 

liittyvät tapahtumat ja tehtävät kokonaisuutena. Prosesseja kehittämällä tavoitellaan palveluverkon 

selkiytymistä asiakkaalle, jolle ensisijaista on palvelujen sujuvuus ja koettu hyöty.  Toimivien prosessien avulla 

varmistetaan palvelujen laatu, kustannustehokkuus ja kilpailukyky.  Työn järjestämisen lähtökohtana on 

perheiden tarpeita huomioiva työnkulku. Prosessien kehittämisessä otetaan erityisesti huomioon yhteistyö 

muiden toimijoiden kanssa hyödyntämällä tiimi- ja moniammatillisia työtapoja.  

Perhekeskuksen asiakasprosessien kuvaaminen oli tarkoitus toteuttaa laajempana yhteistyönä 

pääkaupunkiseudun ja muun Uudenmaan osakokonaisuuksien kanssa (varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos –

työryhmän sekä erityis- ja vaativan tason työryhmän). Ohjausryhmän päätöksellä työryhmää ei perustettu 

mahdollisten päällekkäisyyksien vuoksi. Asiakasprosessit toteutettiin siten pienemmällä rukkastyöryhmällä 

hyödyntäen olemassa olevia malleja, joita muokattiin tulevan Uudenmaan perhekeskuksen tavoitteita 

vastaavaksi.  

4.1 Varhainen tuen tarpeen tunnistaminen 

 
Perhekeskuksessa työskentelevät ammattilaiset voivat käyttää yhteisesti sovittuja menetelmiä ja malleja 

lasten, nuorten ja perheiden tuen tarpeen tunnistamisessa. Perhekeskuksessa asiakkaan ympärille kootaan 

heidän tarpeidensa mukainen palvelukokonaisuus. Asiakkaiden tuen tarpeen tunnistamisessa voidaan 

hyödyntää erilaisia asiakkuuksia erittelevää nelikenttää; pärjääjäasiakkuudet, yhteistyöasiakkuudet, 

tukiasiakkuudet ja huolenpitoasiakkuudet (Koivuniemi ym. 2014). Perheet, joilla on satunnaisesti tuen 

tarvetta ja ovat muutoin pärjääjä- tai yhteistyöasiakkuudessa, panostetaan neuvola- ja 

kouluterveydenhuollon palvelujen hyvään saatavuuteen. Heille tarjotaan oikea-aikainen, varhainen tuki mm. 

matalan kynnyksen perhekeskustiimin monitoimijaisen arvioinnin sekä digitaalisten palvelujen avulla. 

Perheille, joilla on paljon palvelutarpeita ja ovat tuki- tai huolenpitoasiakkuudessa, tarjotaan yhteen sovitettu 

palvelukokonaisuus, jossa tehdään monialainen palvelutarpeen arviointi vain kerran ja perheen asioita 

koordinoi heille nimetty vastuuhenkilö. 

Kunnissa tehtyjen tuen tarpeen tunnistamis- ja huolen vyöhyke –mallien sekä Vanhemmuuden roolikartan 

(www.vslk.fi Vanhemmuuden roolikartta 1999) perusteella voidaan perhekeskuksen tuen tarpeen 

tunnistamismalli jakaa kahdelle tasolle: 

- lapsen ja nuoren kehitykselliset tarpeet 

o fyysinen terveys, terveydestä huolehtiminen ja erilaiset sairaudet 

o lapsen ja nuoren arki; päivärytmi, oppiminen ja muutokset näissä 

o lapsen ja nuoren psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi; minä -kuva, tunne-elämä, 

ihmissuhteet 

o päihteiden käyttö 

- vanhempien voimavarat ja tuen tarve 

o vanhemmuustaidot; perushoito, henkinen tuki, rakkauden antaminen, elämän 

opettaminen, rajojen asettaminen, ihmissuhdetaitojen opettaminen 

o psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tarjoaminen; turvallisuustaidot 

o vanhemman/vanhempien elämäntilanne, hyvinvointi ja terveys 

o päihteiden käyttö 

http://www.vslk.fi/
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Näiden osa-alueiden valossa ja näitä hyödyntäen ammattilaiset voivat kuulla, kuunnella ja havainnoida 

lasten, nuorten ja perheiden puheesta ja tarinoista nousevia asioita ja jäsennellä niitä mielessään. Nämä 

auttavat myös ottamaan herkästi huolia puheeksi siten, että ammattilainen voi kysyä asiakkaalta; kuulen 

puheessasi huolen, kuulenko oikein ja onko puheesta välittynyt huoleni aito?  Ja, jos asiakas myöntää huolen 

aidoksi ja oikeaksi, ammattilainen voi kysyä asiakkaalta, mitä me yhdessä voisimme tehdä huolen 

poistamiseksi? Näin huolen käsittely ja jäsentäminen voi alkaa varhaisessa vaiheessa yhdessä asiakkaan 

kanssa. Seuraava vaihe on tunnistaa, kuinka suuri huoli on, onko siitä uhkaa tai riskiä perheen jäsenten 

terveydelle, hyvinvoinnille tai turvallisuudelle. Tämä on kriittinen vaihe, koska ko. vaiheessa tehdystä 

päätöksestä lähtee jonkin perhekeskusprosessin mukainen työskentely. On tärkeää tunnistaa, onko huoli ja 

tuen tarve juuri sillä hetkellä niin suuri, että tarvitaan nopeasti monialainen palvelutarpeen arviointi vai 

pärjääkö asiakasperhe matalan kynnyksen konsultatiivisella perhekeskustiimin avulla ja tuella. 

4.2 Asiakkaaksi tulo perhekeskukseen (ATP) 
 

Asiakkaiden tuen tarpeen määrittely on edellytys toimiville prosesseille, joiden toimintaa tukevat johtaminen 

sekä hallinto ja tukipalvelut. Seuraavassa kuvataan tunnistetut prosessit, joita ovat: asiakkaaksi tulo 

perhekeskukseen -prosessi (ATP), satunnaisesti palveluja tarvitsevien perheiden tuki -prosessi (SPT), 

perhekeskustiimi -prosessi (varhaisen tuen konsultaatio), paljon palveluja tarvitsevien prosessi (PPT) ja 

riskiryhmien etsimisen ja tunnistamisen prosessi (RET).  

Asiakas tunnistaa tarpeen ja ottaa yhteyttä perhekeskukseen, mutta yhteydenottajana voi olla myös 

asiakkaan omainen, läheinen, viranomainen, neuvontapalvelu tai jokin muu taho.  Yhteydenottokanavia ja 

tunnistautumisen keinoja ovat paikan päällä tapahtuva asiointi, erilaiset digitaaliset palvelut, puhelin, kirje, 

ja etsivä/lähityö. Seuraavaksi tehdään palvelutarpeen selvittäminen ja alustava tarvesegmentointi, jonka 

perusteella sovitaan jatkosta.  

4.3 Satunnaisesti palveluja tarvitsevien perheiden tuki –prosessi (SPT) 
 

Perhe ohjautuu palveluun eri sisääntulokanavien kautta ja ammattilainen tunnistaa tuen tarpeen. Perheen 

hoidon ja palvelun tarve arvioidaan. Palvelut (sis. neuvonta, ohjaus, tuki, hoito) tuotetaan perheiden 

tarpeiden mukaisesti, minkä jälkeen asiakkuuden palveluntarve jatkuu, päättyy tai siirtyy toisen 

palveluntuottajan palveluun. 

4.4 Perhekeskustiimi 

 

Moniammatillinen perhekeskustiimi toimii työntekijän ja asiakkaan tukena tarjoamalla matalan kynnyksen 

konsultaatiota lasten ja perheiden tueksi. Tukea tarjotaan mm. silloin, kun raskaana olevalla, lapsella tai 

nuorella tai heidän perheellään ilmenee tuen tarve, joka ei ole selkeä tai vaatii useamman ammattilaisen 

näkemystä. Lähityöntekijä kertoo perhekeskustiimin toiminnasta ja ehdottaa asian käsittelyä tiimissä 

varhaisen tuen ja avun saamiseksi. Perhe voi halutessaan itse tuoda asian tiimin käsittelyyn tai lähityöntekijä 

pyytää perheeltä luvan sen käsittelylle. Jos perhe ei tule itse tiimiin, perheen kanssa täytetään tukipyyntö –

lomake tuen tarpeen selvittämiseksi ja varmistamiseksi. Lähityöntekijä huolehtii ja koordinoi suunnitelman 

mukaisten palvelujen järjestämisestä. Perhe tai lähityöntekijä tuo asian käsiteltäväksi perhekeskustiimiin tai 

tiimi jalkautuu tarvittavassa laajuudessa perheen luokse. Perhe itse päättää keitä ammattilaisia heidän 

asioitaan hoitaa ja koordinaatiovastuusta sovitaan perheiden toiveita kuunnellen. Lähityöntekijä -nimike 

tarkentuu kansallisen kehittämistyön myötä. 
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4.5 Paljon palveluja tarvitsevien prosessi (PPT) 
 

Jo palveluiden piirissä olevalla tai uudella asiakkaalla tunnistetaan laaja hoidon ja tuen tarve. Perheen kanssa 

tehdään monitoimijainen palveluntarpeen arviointi sekä hoito- ja palvelusuunnitelma. Perhe saa 

tarvitsemaansa hoitoa, tukea ja kuntoutusta. Arviointi- ja jatkosuunnitelma luodaan asiakkaan kanssa. 

4.6 Riskiryhmien etsiminen ja tunnistaminen 
 

Asiakkaaksi tulon prosessi voi käynnistyä myös asiakkaan itsensä tai jonkin muun kuten omaisen, läheisen tai 

ammattilaisen havaitseman riskin tunnistamisen kautta tai etsivän työn seurauksena. 

4.7 Monitoimijainen arviointi  
 

Lasten, nuorten ja perheiden tuen ja palveluiden tarve arvioidaan perhekeskuksessa tarvittaessa 

monitoimijaisena yhteistyönä, jossa osallisina ovat lapsi, nuori ja hänen perheensä, tarvittavat ammattilaiset 

sekä muut perheen tuekseen nimeämät henkilöt. Arvioinnissa huomioidaan koko perheen palvelutarpeet. 

Monitoimijainen arviointimalli on integratiivinen toimintatapa, joka sitoo yhteen peruspalvelut ja 

erityispalvelut. Tavoitteena on yksi arviointi ja yksi yhteinen palvelusuunnitelma. Arvioinnissa kootaan 

lapsen, nuoren tai perheen tarvitsema apu pääsääntöisesti hänen ympärilleen tuttuun kasvuympäristöön ja 

hänelle/perheelle tehdään vain yksi suunnitelma.  

 

 
Kuva 3: Perhekeskuksen palveluprosessit  
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5. Uudenmaan perhekeskusten eri toimijoiden ydintehtävät ja niiden 

sisältö 
 

Äitiys- ja lastenneuvola 
 
Äitiysneuvola vastaa raskauden suunnittelun, raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan hoidollisiin ja tuen 
tarpeisiin. Myös raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen kuuluu äitiysneuvolan tehtäviin. Tavoitteena on 
turvata raskauden normaali kulku, äidin ja koko perheen hyvinvointi, terveen lapsen syntymä, parisuhteen ja 
vanhemmuuden vahvistuminen sekä raskaudenaikaisten häiriöiden ehkäisy, häiriöiden varhainen 
tunnistaminen ja hoitoon ohjaaminen.    
   
Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä 
tuetaan vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä 
parisuhteen hoitamisessa. Neuvolassa pyritään havaitsemaan lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet 
mahdollisimman varhain ja järjestämään tarkoituksenmukainen tuki ja apu. Lastenneuvolassa lapsi 
saa kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset.   

 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluilla: 1) edistetään ja seurataan oppilaitosyhteisön hyvinvointia 
sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta; 2) edistetään ja seurataan opiskelijoiden tervettä 
kasvua ja kehitystä, hyvinvointia ja opiskelukykyä; 3) tunnistetaan opiskelijoiden varhaisen tuen tarpeet ja 
järjestetään tarvittava tuki sekä ohjataan hoitoon ja tutkimuksiin. Lisäksi kouluterveydenhuollossa tuetaan 
vanhempien ja huoltajien hyvinvointia ja kasvatustyötä.   
  
Opiskeluterveydenhuolto ylläpitää ja tukee opiskelijan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä 
auttaa opintojen sujumisessa ja valmistumisessa tulevaan ammattiin. Opiskeluterveydenhuolto järjestää 
terveyden- ja sairaanhoitopalveluita yhteistyössä terveysasemien kanssa.    
 

Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvonnan palvelut 

 

Perhesuunnittelun ja ehkäisyneuvonnan matalankynnyksen palvelut, jotka sisältävät seksuaaliterveyden 

edistämisen sekä sukupuolitautien ja raskauden ehkäisyn. Palvelut ja ehkäisy ovat maksuttomia sovituille 

ikäryhmille. Palvelut kattavat myös nuorten ehkäisyneuvonnan palvelut. 

 

Lapsiperheiden psykologipalvelut 

Palvelu on perustason ennaltaehkäisevää psykologipalvelua lapsiperheille. Palvelu painottuu 

ennaltaehkäisyyn, neuvontaan ja ohjaukseen sekä vuorovaikutussuhteiden tukemiseen terveydenhuoltolain 

ja neuvola-asetuksen mukaisesti. Esim. äitiysneuvolan asiakkaille tarjotaan lyhytkestoista keskustelutukea 

lieviin masennus- ja ahdistusoireisiin sekä elämänvaiheiseen liittyviin pelkoihin. Tarvittaessa lapsen 

kehityksellisiä ja sosioemotionaalisia vaikeuksia selvitetään psykologisin arviointimenetelmin ja 

suunnitellaan monialaisessa yhteistyössä tukitoimet päiväkotiin tai kouluun. Palvelu sisältää lisäksi 

konsultointia muille ammattilaisille ja ohjausta vanhemmille. 
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Kasvatus – ja perheneuvonta (ml. terapeuttinen vauvaperhetyö, pariterapia) 
 
Kasvatus- ja perheneuvonta on psykososiaalisen tuen palvelua, jota tarjotaan matalalla kynnyksellä. 
Tavoitteena on lapsen kehityksen tukeminen vanhemmuutta ja perhesuhteita vahvistamalla. Kyseessä on 
sosiaalihuollon palvelu, jota sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöt (psykologi, 
sosiaalityöntekijä/perheneuvoja) toteuttavat kiinteässä yhteistyössä. Oleellinen osa palvelua on asiantuntija-
apu muille toimijoille.   

 

Lääkäripalvelut 

Perusterveydenhuollon yleislääkäri toimii lääketieteellisenä asiantuntijana äitiys- ja lastenneuvolassa sekä 
koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Keskeisinä tehtävinä ovat terveystarkastusohjelman mukaiset 
määräaikaiset ja laajat terveystarkastukset yhteistyössä terveydenhoitajan kanssa, tarvittavat lisä- ja 
seurantakäynnit sekä konsultaatiot. Lääkäri osallistuu moniammatilliseen ja yhteisölliseen työhön tarpeen 
mukaan, esim. neuvolaikäisten moniarviotiimiin, kuntoutustyöryhmään tai koulun yhteisölliseen 
opiskeluhuoltoryhmään.  
 
Erikoissairaanhoito / lääketieteen erikoisalat 

Perhekeskuksissa tavoite on saada erikoislääkärin osaaminen lähelle asiakasta, tarvittaessa osaksi 

kokonaisvaltaista monitoimijaista arviointia ja osaksi oikein mitoitetun ja ajoitetun intervention suunnittelua. 

Näin saadaan vähennettyä lähettämistä ja turvataan konsultaatio nopeasti, asiakkaan lähellä ja osana arjen 

toimintaympäristöä. Erikoisalat, joiden osaaminen perhekeskuksessa on keskeistä, ovat pediatria, lasten- 

nuorten ja aikuispsykiatria, lastenneurologia, foniatria ja gynekologia ja erityispätevyyksistä 

nuorisolääketiede.  

Perhekeskuksessa tavoitteena on lisätä toiminnan vaikuttavuutta sujuvoittamalla hoitopolkuja 

asiakasosallisuuden, monialaisuuden sekä perustason ja erityistason yhteistyön tavoitteellisen tiivistämisen 

avulla. Sidosryhmistä ja kumppaneista keskeisiä ovat varhaiskasvatus, koulu/oppilaitos, perheneuvola, 

nuorten keskukset sisältäen nuorten päihde ja mielenterveyspalvelut, seksuaaliterveyspalvelut, kuntoutus, 

sosiaalihuolto/lastensuojelu ja erikoissairaanhoito. Läheisiä yhteistyökumppaneita lääkäreille ovat neuvolan 

ja opiskeluhuollon muut toimijat eli terveydenhoitajat, psykologit, kuraattorit ja perheohjaajat, ml. 

vauvaperhetyö.  

Erikoislääkärin osaaminen turvaa perhekeskuksissa yleisten ja oirekuvaltaan lieviä häiriöiden tunnistamisen 

ja hoidon. Perhekeskuksissa on pystyttävä myös erotusdiagnostiseen arvioon tilanteissa, joissa tarvitaan 

ohjaus erityistasolle kattavampien diagnostisten tutkimusten ja hoidontarpeen arvioon. Perhekeskuksissa 

tulee voida toteuttaa esimerkiksi raskauteen liittyvät ultraääni -seurannat. Lasten- ja nuorisopsykiatrian alalla 

voidaan diagnosoida ja hoitaa mm. pelko-, ahdistus ja lievät mielialaoireet, ADHD, yksittäiset traumat. 

Aikuispsykiatrian rooli perhekeskuksissa on mielenterveydenhäiriöistä kärsivien vanhempien arvio, tuki ja 

lyhyiden hoidollisten interventioiden suunnittelu ja tarvittaessa hoitoon ohjaamisen turvaaminen. Kaikissa 

toimissa huomioidaan lapsen etu.  

Näemme tärkeänä, että perhekeskukseen tulee lapsiin, nuoriin ja perheisiin erikoistunutta lääketieteellistä 

osaamista. Monien pitkäaikaisten kehityksellisten häiriöiden ja sairauksien seuranta ja kuntoutus voidaan 

toteuttaa perhekeskuksissa erikoislääkärin seurannassa erityistasolla tehdyn vaativamman diagnostiikan, 

akuuttivaiheen hoidon tai erityistä osaamista ja välineistöä vaativien hoidollisten interventioiden jälkeen. 

Kaikki perhekeskuksen asiantuntijat ja ammattilaiset ovat koko perhekeskusalueen käytettävissä joko 

konsultatiivisena tukena siten, että esim. erikoislääkäri jalkautuu varhaiskasvatukseen tai koululle 

oppilashuollon työn tueksi tai perheelle voidaan varata aika perhekeskukseen heidän vastaanotolleen. 
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Tiedonsiirto tapahtuu perhekeskusalueilla yhteisesti sovittavien toimintamallien kautta ja tulevaisuudessa 

yhteisillä asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisuilla. 

Erikoislääkärit toimivat lääketieteellisinä ”sillanrakentajina” perus- ja erityistason välillä, ja osa viroista voisi 

olla näiden organisaatioiden yhteisiä, jolloin erikoislääkäri toimisi molemmissa. Yhteinen näkemys lisääntyisi 

ja sujuvoittaisi asiakas/potilaspolkuja päällekkäisyyksiä vähentäen ja kustannusvaikuttavuutta lisäten. 

Lapset, nuoret ja perheet saavat oikea-aikaisesti, tarpeenmukaisesti ja jatkuvuuden huomioivaa 

lääketieteellistä konsultaatiota, tutkimuksia ja hoitoa. Monialaisessa yhteistyössä lääkäri tukee niin 

vanhemmuutta kuin lapsen terveyttä ja kehitystä. Perustasolla toimiva erikoislääkäri vähentää merkittävästi 

erikoissairaanhoidon lähetteitä.  

Terapia- ja kuntoutuspalvelut 

Fysioterapia 

Fysioterapia tarjoaa äitiysneuvolan asiakkaille (odottavat ja synnyttäneet äidit) ennaltaehkäisevää ohjausta 
ja neuvontaa tuki- ja liikuntaelinvaivoihin sekä ohjausta lapsen käsittelyyn motorisen kehityksen tueksi 
ryhmätoimintana sekä tarvittaessa yksilökäynteinä. Fysioterapia arvioi/kuntouttaa lapsen ja nuoren 
perusliikkumista motoriikan eri osa-alueilla, lapsen toimintakykyä arjessa ja näiden vaikutusta lapsen 
osallistumismahdollisuuksiin. Fysioterapeutti ohjaa huoltajille arjessa huomioitavia asioita liikunnallisten 
taitojen kehittymiseksi sekä motivoi lasta motoristen taitojen harjoittamiseen. Samalla fysioterapeutti 
kannustaa ja motivoi koko perhettä arkiliikkumisen toteuttamiseen tai lisäämiseen.  Arvioinnin pohjalta 
suunnitellaan yhteistyössä lapsen, vanhempien ja lähiympäristön kanssa tarvittavat terapiatoimenpiteet, 
kotiharjoitteluohjeet sekä seuranta tilanteen edistymisestä.   
 
Toimintaterapia 

Lasten toimintaterapiassa ohjataan lasten toimintaympäristöä ja arvioidaan ja kuntoutetaan lapsia, joilla on 
ongelmia motoriikassa, aistitiedon käsittelyssä tai hahmottamisessa niin, että ongelmat vaikeuttavat lapsen 
arkea ja estävät lasta suoriutumasta ikätasolleen tyypillisistä toiminnoista. Toimintaterapiaintervention 
vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että palvelu toteutuu oikea-aikaisesti suhteessa lapsen ikään.  Arjen 
haasteiden pohjalta suunnitellaan jatkotoimenpiteet kunkin lapsen tarpeiden mukaisesti yhdessä perheen 
kanssa (esim. seurantakäynnit, ohjauksellinen toimintaterapia, lähiympäristön ohjaus kertaluonteisena, 
päiväkoti-/kouluneuvottelu tai toimintaterapiajakso). Osa lapsista ei tarvitse alkukartoituksen, 
palautekeskustelun ja ohjauksen lisäksi muuta palvelua. Toimintaterapia sisältää aina yhteistyön lapsen 
lähiympäristön kanssa ja lapsen haasteista riippuen tehdään yhteistyötä muiden erityistyöntekijöiden kanssa. 
Lisäksi osa kunnista tarjoaa ohjausta ja konsultaatiota ennaltaehkäisevästi kuntalaisille ja 
yhteistyökumppaneille puhelimitse ilman, että asiakkuus välttämättä alkaa.   

 

Puheterapia 

Lasten puheterapiassa tarjotaan lapsille ja heidän perheilleen/huoltajilleen puheterapeuttista ohjausta, 
arviointia, tutkimusta, kuntoutuksen suunnittelua ja kuntoutusta. Verkostotyö lapsen muun lähiympäristön 
kanssa, muiden erityisasiantuntijoiden konsultaatiot ja yhteistyö kuuluvat puheterapian kokonaisuuteen. 
Arvioinnin perusteella osa asiakkaista ohjataan erikoissairaanhoitoon.   
 
Puheterapeuttisin keinoin pyritään vaikuttamaan asiakkaan toimintakykyyn. Jotta palvelu on vaikuttavaa, sen 
tulee tapahtua oikea-aikaisesti suhteessa lapsen kehitykseen. Puheen, kielen ja vuorovaikutuksen ongelmat 
voivat aiheuttaa sosiaalisia vaikeuksia, joita puheterapiassa pyritään helpottamaan. Kielelliset ja puheen 
vaikeudet ennakoivat usein lukemisen ja kirjoittamisen vaikeutta sekä oppimisvaikeuksia, joita pyritään 
varhaisella kuntoutuksella ennaltaehkäisemään/vähentämään sekä ehkäisemään syrjäytymisriskiä.    
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Lasten ja nuorten neuropsykologipalvelut 

Neuropsykologi tutkii lasten ja nuorten kehitysongelmia, oppimisvaikeuksia ja neuropsykiatrisia häiriöitä 

sekä arvioi neuropsykologisen kuntoutuksen tarvetta. Palvelu on tarkoitettu neuvolan ja 

kouluterveydenhuollon 0–17-vuotiaille asiakkaille. Neuropsykologille tullaan lääkärin, psykologin tai 

puheterapeutin lähetteellä tai monialaisen tiimin ohjaamana. Asiakkuudet ovat lyhyitä tutkimus- ja 

arviointijaksoja. Lisäksi palvelu sisältää välillistä työtä, mm. konsultaatiota, ohjausta ja kouluttamista.   

Lapsiperheiden ja nuorten mielenterveys -ja päihdepalvelut 

Perhekeskuksessa kohderyhmänä ovat lievistä ja keskivaikeasta mielenterveyden häiriöstä kärsivät lapset ja 

nuoret (22 ikävuoteen saakka) perheineen.  Lapsuus- ja nuoruusiässä hoito on ennaltaehkäisevää ja 

tarvittaessa tarjotaan tukea ja kohdennettuja hoitointerventioita. Lape kehittämisessä on tehty 

erikoissairaanhoidon- ja perustason palveluiden toimijoiden kanssa yhteistyössä ”geneerinen” perustason 

nuorisopsykiatrinen arviointiväline, joka on eri ammattiryhmien käytettävissä peruspalveluissa 

(horisontaalinen integraatio) sekä varhaisen hoidon/intervention aloittamisen ja hoidon porrastuksen tukena 

(vertikaalinen integraatio). Geneerisellä arviointimallilla varmistetaan, että lapsi, nuori ja perhe saavat 

tarpeenmukaista apua oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Erikoissairaanhoidon lähetteet vähenevät, 

toimijoiden yhteistyö on sujuvaa sekä nuorten hoidon tarvetta ja tuloksia pystytään paremmin arvioimaan 

tasalaatuisesti.  

Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus,  

Uudenmaan perhekeskuksen palvelukokonaisuuteen kuuluu Sosiaalihuoltolain 1301/2014 mukaiset 

lapsiperheiden sosiaalityö, sosiaaliohjaus sekä perhetyö. Uudenmaan perhekeskusta kehittäessä palvelujen 

ydintehtäviä ja niiden sisältöjen kuvaamiseen oli tarkoitus hyödyntää Lanupelta tehtäväksi tulleen 

palvelukuvausten tuotosta. Sosiaalipalvelujen osalta palvelukuvaustyö viivästyi aiemmasta aikataulusta, 

joten tätä raporttia kirjoittaessa Sosiaalihuoltolain mukaisien palvelujen palvelukuvauksien kirjoitustyö oli 

kesken ja näin ollen niitä ei ole ollut perhekeskuskehittäjien hyödynnettävissä. Tässä luvussa viitataan 

Sosiaalihuoltolakiin 1301/2014 sekä THL:n sähköisiin julkaisuihin. 

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 määrittää lapsiperheiden sosiaalityön ja-ohjauksen, lapsiperheiden perhetyön 

sekä lapsiperheiden kotipalvelun toimintaa. Lain tarkoituksena on edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä 

sosiaalista turvallisuutta, vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta, turvata tarpeenmukaiset, riittävät 

ja laadukkaat sosiaalipalvelut, edistää asiakaskeskeisyyttä sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja 

kohteluun, parantaa yhteistyötä sosiaalihuollon ja kunnan eri toimialojen sekä muiden toimijoiden välillä. 

(Finlex, Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 1§.) 

Sosiaalihuoltolain 1301/2014 4§ mukaan asiakkaan etua arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, miten 

eri toimintatavat ja ratkaisut parhaiten turvaavat asiakkaan ja hänen läheistensä hyvinvoinnin, asiakkaan 

itsenäisen suoriutumisen ja omatoimisuuden vahvistumisen sekä läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet, tarpeisiin 

nähden oikea-aikaisen, oikeanlaisen ja riittävän tuen, mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen 

omissa asioissaan, kielellisen, kulttuurisen sekä uskonnollisen taustan huomioimisen, toivomuksia, 

taipumuksia ja muita valmiuksia vastaavan koulutuksen, väylän työelämään sekä osallisuutta edistävän 

toiminnan. Asiakkaan edun arvioimissa kiinnitetään huomiota asiakassuhteen luottamuksellisuuden ja 

yhteistoiminnan asiakkaan kanssa. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota 

erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden edun toteutumiseen. (Finlex, Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 4§.) 

Sosiaalityöllä tarkoitetaan asiakas- ja asiantuntijatyötä, jossa rakennetaan yksilön, perheen tai yhteisön 

tarpeita vastaava sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus, sovitetaan se yhteen muiden toimijoiden 

tarjoaman tuen kanssa sekä ohjataan ja seurataan sen toteutumista ja vaikuttavuutta. Sosiaalityö on 
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luonteeltaan muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on yhdessä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen 

kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia, vahvistaa yksilöiden ja perheiden omia toimintaedellytyksiä ja 

osallisuutta sekä edistää yhteisöjen sosiaalista eheyttä. (Finlex, Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 15 §.) 

Kunnan asukkaiden saatavissa on oltava sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta. Erityistä huomiota on 

kiinnitettävä lasten, nuorten sekä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden neuvontaan ja ohjaukseen.  

Neuvontaa ja ohjausta järjestäessään sosiaalihuollon on tarvittaessa toimittava yhteistyössä 

terveydenhuoltolain (1326/2010) 13 §:ssä tarkoitettua terveysneuvontaa järjestävän perusterveydenhuollon 

sekä muiden toimialojen kanssa. (Finlex, Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 6§.) Sosiaaliohjauksella tarkoitetaan 

yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen neuvontaa, ohjausta ja tukea palvelujen käytössä sekä yhteistyötä eri 

tukimuotojen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden 

edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä. (Finlex, Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 16 §.) 

Lapsiperheiden perhetyö ja tukihenkilötoiminta 

Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa, 

joissa asiakas ja hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta vastaava henkilö, tarvitsevat tukea ja ohjausta 

omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi. Perhetyötä annetaan 

erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi. (Finlex, Sosiaalihuoltolaki 

1301/2014 18 §.) 

Perhetyötä tarjotaan eri-ikäisten lasten perheille ja sitä voidaan järjestää neuvolan, varhaiskasvatuksen tai 

koulun yhteydessä tai osana perhekeskustoimintamallia. Perhetyötä tekevien työntekijöiden nimikkeet 

vaihtelevat ja ovat esimerkiksi sosiaaliohjaaja, perheohjaaja, perhetyöntekijä tai perhekoutsi. Perhetyön 

toteuttamisesta laaditaan suunnitelma yhdessä perheen kanssa ja sitä arvioidaan säännöllisesti. Tarvittaessa 

perhe ohjataan myös muiden palvelujen piiriin. Luonteeltaan perhetyö on suunnitelmallista, 

kokonaisvaltaista sekä pitkäjänteistä ja siinä käytetään erilaisia menetelmiä asiakkaan tarpeen ja perheen 

tilanteen mukaan. Perhetyön tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja lapsen tasapainoista kasvua sekä 

kehitystä, ohjata lasten hoidossa ja kasvatuksessa sekä arkirutiinien hallinnassa, vahvistaa perheen 

toimintakykyä, tukea vuorovaikutustaitoja sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Sosiaalihuoltolain mukainen 

perhetyö ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Lastensuojelun asiakkaana oleva lapsi ja hänen perheensä ovat 

kuitenkin oikeutettuja saamaan sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä tai lastensuojelulain mukaista 

tehostettua perhetyötä. (THL:n sähköinen julkaisu.  Kasvunkumppanit 2015.) 

Tukihenkilötoiminta voi olla vapaaehtoistyötä, josta voidaan maksaa palkkio ja / tai kulukorvaus. 

Ammatillinen tukihenkilö on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilainen, jolla on kokemusta lasten ja 

nuorten kanssa työskentelystä. Tukisuhteesta tehdään kirjallinen sopimus, jossa sovitaan muun muassa 

tavoitteista ja tapaamisten tiheydestä. Tukihenkilön tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä 

arkisilla asioilla, kuten kannustamalla harrastuksiin, keskusteluilla, tukemalla koulun käyntiin sekä lähtemällä 

mukaan vapaa-ajan toimintaan yhdessä lapsen tai nuoren kanssa. Tukihenkilö voi olla myös perheen aikuisen 

tukena esimerkiksi keskustelemalla vanhemmuuteen liittyvistä asioista ja auttaa arkisten asioiden 

hoitamisessa. Tukihenkilötoimintaa voidaan järjestää kunnan omana palveluna, ostopalveluna, järjestöjen tai 

muun kolmannen sektorin palveluna. Tukihenkilötoiminnassa tulee kuitenkin arvioida, tarvitaanko 

vapaaehtoistyötä vai ammatillista tukea. (THL sähköinen julkaisu. Kasvunkumppanit 2016.) 

Lapsiperheiden kotipalvelu 

Lapsiperheiden kotipalvelu on asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon 
ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen 
suorittamista tai niissä avustamista. Lapsiperheelle on järjestettävä välttämätön kotipalvelu, jos lapsen 
hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista laissa mainittujen syiden vuoksi. Lapsiperheiden kotipalvelu on 
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tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää 
vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien 
voimavarojen vahvistaminen.   
 
Palvelujen piirissä ovat myös vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheet. Asiakassuhteiden kesto on 
hyvin yksilöllistä ja riippuu perheiden tilanteesta.  
 
Aikuisten palvelut (sosiaalityö, ml. nuorten sosiaalipalvelut ja aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut) 
 
Uudenmaan perhekeskuksen ydinpalveluihin on eri tilaisuuksissa ehdotettu aikuisten palvelujen 
kokonaisuutta, joka sisältäisi aikuissosiaalityön sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Aikuisten palvelut 
osana perhekeskuspalveluja tukisi ajatusta siitä, että tukea tarjotaan koko perheelle. Perheellä voi olla 
esimerkiksi talousasioihin, työttömyyteen, mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön liittyviä haasteita, jotka 
vaikuttavat koko perheen hyvinvointiin. Uusimaa 2019 aikuisten palvelujen sote-valmistelutyöryhmään 
sisältyy myös nuorten alatyöryhmä. Tätä raporttia kirjoittaessa emme ole saaneet tietoon työryhmän 
tekemän työn sisältöä. 
 
Sosiaalihuoltolain 1301/2014 3§ mukaan sosiaalihuollon on järjestettävä erityisesti nuorille neuvontaa ja 

ohjausta. Sosiaalihuollon on toimittava yhteistyössä perusterveydenhuollon ja muiden toimialojen kanssa. 

Sosiaalihuoltolaissa nuorella tarkoitetaan 18–24-vuotiasta henkilöä. Nuorten hyvinvointia voidaan edistää 

sosiaalisen kuntoutuksen avulla. (Finlex, Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 4§.) 

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) 09/ 2018 Asiakkaan lasten huomioiminen aikuisten 

mielenterveyspalveluissa -tarkastuskertomuksen mukaan aikuisten mielenterveyspalveluissa ei pidä unohtaa 

asiakkaiden lapsia. Kertomuksessa todetaan, että maakuntien suunnittelussa tulisi ottaa huomioon 

mielenterveystyön hoitoketjut niin, että aikuisten palveluissa huomioidaan myös lasten tilanteen kartoitus ja 

mahdollinen tuki. Tarkastuskertomuksessa todetaan, että yhteistyö aikuispsykiatrian ja lasten sosiaali- ja 

terveyspalvelujen välillä toimii hyvin, mutta terveyskeskuksissa aikuisten ja lasten palveluiden välistä 

yhteistyötä on paljon vähemmän. Palveluntarve vähenee, kun perhettä tuetaan mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa, varhainen tuki alentaisi myös yhteiskunnalle koituvia kustannuksia. (Valtiontalouden 

tarkastusvirasto, Tarkastuskertomus 2018.)  

Tarkastuskertomuksen mukaan parhaiten yhteistyö aikuispsykiatrian ja lasten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

välillä toimii, kun aikuispsykiatria ja lastensuojelu sijaitsevat fyysisesti lähellä toisiaan. Psykiatrista hoitoa 

tarjotaan nykyään aiempaa enemmän avohoitona, jolloin perheen kokonaistilanne tulee paremmin 

huomioiduksi, toisin kuin laitoshoidossa, jossa huomio keskittyy helposti potilaan akuuttiin tilanteeseen.  

Lapsiperheiden näkökulmasta perusteltua, että palveluissa huomioitaisiin perheen kokonaistilanne ja tukea 

järjestettäisiin enemmän perheen kotiin. VTV:n tarkastuksen aineisto muodostui aikuispsykiatrian 

poliklinikoilla, terveyskeskuksissa ja työterveyshuollossa tehdyistä haastatteluista sekä aikuispsykiatrian 

yksiköille suunnatusta kyselystä. (Valtiontalouden tarkastusvirasto, Tarkastuskertomus 2018.) 

Päihdehoitolain 41/1986 9§: mukaan päihdehuollon alalla toimivien viranomaisten ja yhteisöjen on oltava 

keskenään yhteistyössä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä päihdehuollon ja muun sosiaali- ja 

terveydenhuollon, raittiustoimen, asuntoviranomaisten, työvoimaviranomaisten, koulutoimen, 

nuorisotoimen sekä poliisin keskinäiseen yhteistyöhön. (Finlex, päihdehoitolaki 41/86.) Laki ennalta 

ehkäisevän päihdetyön järjestämisen 6 § pykälän mukaan kunnan tulee ehkäisevän päihdetyön yhteydessä 

edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia päihteiden aiheuttamien haittojen 

vähentämiseksi viranomaisyhteistyöllä, viranomaisille annettavilla lausunnoilla sekä kunnan omilla toimilla. 

THL:n sähköisessä Päihteet ja lastensuojelu -julkaisussa todetaan, että tutkimustietojen mukaan noin 

kuudella prosentilla raskaana olevista naisista on päihderiippuvuus, mikä tarkoittaa vuosittain 3600 sikiön 
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kehitys olevan vaarassa päihteiden takia. Suomessa syntyy vuosittain noin 600 alkoholin takia eriasteisesti 

vaurioitunutta lasta. Päihdeongelmaan liittyy voimakkaasti sen kieltäminen ja salaaminen. Siksi vanhempien 

päihteidenkäytön selvittämiseen palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Päihteiden käyttö on tilastojen mukaan lisääntynyt. Nuoret naiset käyttävät aikaisempaa enemmän päihteitä. 

Arviolta noin kolmasosa kaikista huumeiden käyttäjistä on naisia. Ongelmia on myös odottavilla äideillä ja 

pikkulapsiperheiden vanhemmilla. (THL sähköiset julkaisut. Päihdetyö ja lastensuojelu 2016.) 

Suun terveydenhuollon ennaltaehkäisevät palvelut 
 
Suun terveydenhuollon ennaltaehkäisevät palvelut tarjotaan lapsille, nuorille ja perheille perhekeskuksessa 

suuhygienistien ja hammashoitajien toimesta. Palvelu voidaan liittää lasten ja nuorten laajojen 

terveystarkastusten yhteyteen, joissa käydään laajasti läpi koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä lasten 

ja nuorten terveydentilaa, kasvua ja kehitystä. Näissä yhteyksissä on luonnollista keskustella myös suun 

terveydentilasta ja ohjata siihen vaikuttavia asioita. Palvelujen yhteensovittamisella voidaan vähentää 

käyntimääriä ja tuottaa monitoimijaisesti terveyshyötyjä asiakasperheille. 

Vammaispalvelut 
 
Uudenmaan perhekeskusmallissa vammaisten lasten, nuorten ja heidän perheiden palvelut ovat osa 

ydinpalvelujen kokonaisuutta. Tämä palvelu voidaan tuottaa esimerkiksi tiimimallilla, johon kuuluvat nimetyt 

ja tarvittavaa osaamista hankkineet työntekijät. Asiakkaiden palvelutarpeet huomioiden tiimin 

kokoonpanossa on hyvä olla mm. terveydenhoitaja, lääkäri, sosiaaliohjaaja/sosiaalityöntekijä, 

vammaispalveluohjaaja sekä tarvittavilta osin vammaisjärjestöjen työntekijöitä. Tiimi toimii kiinteässä 

yhteistyössä mm. perhekeskuksen lääkäri-, erikoissairaanhoito-, kuntoutus- ja terapiapalveluiden sekä 

muiden palvelujen kanssa. Tiivis yhteistyö rakennetaan myös neuvolaan ja perheneuvolaan, jotta 

vanhemmuuden ja parisuhteen tuki voidaan turvata haastavassa elämäntilanteessa. Vammaisten 

palvelutiimi tekee säännöllistä yhteistyötä myös Kelan ja perhekeskuksen kuntoutustiimin kanssa, jotta 

perheelle kuuluvat taloudelliset tuet ja etuudet saadaan haettua ja toteutumaan oikea-aikaisesti. Kela voi 

laittaa etuuskäsittelyprosessin vireille ja myöntää tukia jo suullisen käsittelyn yhteydessä esim. siten, että 

perhekeskuksen kuntoutus- tai vammaisten palvelutiimi ottaa skype-yhteyden Kelan asiantuntijaan 

asiakassuunnitelmaan laadittaessa yhdessä asiakkaan kanssa.  

Eron ensiapupiste ja muut eroauttamisen palvelut 
 
Eron ensiapupiste tarjoaa ohjausta ja neuvontaa erotilanteisiin, eroperheen erityiskysymyksiin ja lasten 

asioiden järjestämiseen. Ensiapupiste on tarkoitettu kaikille, joita ero koskettaa: nuorille, vanhemmille, 

isovanhemmille ja muille läheisille. Ensiapupisteessä voi asioida nimettömänä ja myös ilman toista 

vanhempaa. Lisäksi ensiapupisteet toimivat konsultaatiopisteinä eroperheiden kanssa työskenteleville 

ammattilaisille.  

Eron ensiapupisteen tavoitteena on eropalvelujen helpompi saavutettavuus, matalampi kynnys, nopeampi 

apu ja tuki, mahdollisuus puhua erosta, tiedontarpeeseen vastaaminen kokonaisvaltaisemmin sekä 

ajantasainen ja oikea-aikainen palveluohjaus.  

Eron ensiapupiste kokoaa yhteen kunnan, järjestöjen, seurakuntien ja oikeusaputoimiston toiminnan sekä 

tukee monitoimijaista työskentelyä. Siellä voidaan huolehtia palveluista, jotka eivät tällä hetkellä kuulu 

millekään taholle, mutta ovat perheiden hyvinvoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeitä varhaisen vaiheen 

palveluja (esim. vanhemmuussuunnitelmaklinikat, ”Hyvä tulevaisuus”-kokoukset ja Eron ABC -tyyppiset 

tilaisuudet).   
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Avoimet kohtaamispaikat; lasten ja nuorten talot, avoin varhaiskasvatus, järjestöt ja uskonnolliset yhteisöt 
 
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos ohjaa valtakunnallista kohtaamispaikka -työpajaverkostoa, jonka 

tarkoituksena on määritellä kohtaamispaikkojen tehtävät perhekeskuksen palveluverkostossa ja työn 

kriteerit, jotka tarkentuvat vielä hankekauden loppupuolella. Kohtaamispaikkojen kriteerien tavoitteena on 

luoda perustelut kohtaamispaikkojen toimimiselle perhekeskusverkostossa. Teemoiksi on tiivistynyt 10 

kriteeriä; 1) johtaminen, 2) resursointi 3) sopimuksellisuus, 4) koordinaatio) 5) saavutettavuus 6) 

kohtaamispaikan toiminta 7) tiedottaminen ja ohjaus 8) kohtaaminen 9) yhteisöllisyys 10) asiantuntijuus ja 

osaaminen.  

 

Avoin kohtaamispaikka perhekeskuksen palveluverkostossa on lasten, nuorten ja perheiden tapaamispaikka 

sekä paikallisten toimijoiden verkosto. Kohtaamispaikkojen tehtävänä on tarjota perheille lähipalveluna 

avointa sekä kohdennettua vertaisryhmätoimintaa, ohjausta, neuvontaa sekä esteetöntä ja saavutettavaa 

toimintaa pääsääntöisesti maksuttomana. Kohtaamispaikkatoiminnan tavoitteena on tukea erityisesti 

maahanmuuttajaperheitä löytämään ja osallistumaan perhekeskuksen perheille avoimen kohtaamispaikan 

toimintaan sekä järjestää lasten yhteisöllistä ryhmätoimintaa.  

 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto –Uudenmaan piiri pilotoi kussakin pääkaupunkiseudun hankekunnassa 

avoimia kohtaamispaikkoja osana perhekeskustoimintaa, pilotit toteutuivat kunnan osoittamassa tilassa tai 

verkostomaisena pilottina tietyllä alueella (kts tarkemmin pilotit). 

 

Seurakunnat voivat järjestää harrastus- ja vertaistoimintaa, mm. varhaisnuorten kerhoja, 

musiikkileikkikouluja, perhekerhoja ja alueellista isätyötä. Seurakuntien diakoniatyön kautta voidaan ohjata 

perhekeskuksen palveluihin taloudelliset-, ihmissuhde-, kriisi-, elämäntilanne-, ero-, yksinhuoltajuus-, 

vammais-, eroperheasiakkuudet, joita on tärkeä tunnistaa ja joita esiintyy paljon Uudenmaan alueella.  

6. Johtaminen, organisointi ja toiminnan yhteensovittaminen 

Uudenmaan perhekeskuksissa 
 

LAPE –hankekauden aikana perhekeskuksen määritelmä, tehtävät, johtamisrakenne sekä asemoituminen 

maakuntien alueilla ovat tarkentuneet kansallisen mallin kehittämistyön myötä. Kansallinen malli linjaa 

maakunnallisen mallin sisältöä ja rakentumista alueellisena toimintamallina. Kansallisen kehittämistyön 

yhtenä tehtävänä on saada käsitys Suomessa jo toimivista perhekeskuksista, niiden alueellisesta 

palvelurakenteesta, perhekeskusten toimipisteiden sijainnista sekä avointen kohtaamispaikkojen 

toiminnasta, sisällöstä ja sijainnista. Jokaisen maakunnan alueelta on tehty perhekeskusten, niiden 

toimipisteiden sekä kohtaamispaikkojen alueellinen kartoitus sekä esitys mahdollisista tulevaisuuden 

perhekeskusalueista. 
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6.1 Perhekeskusten asemoituminen maakunnan alueella 
 
LAPE –kehittämistyön tuloksena Uudenmaan alueelle ehdotetaan 30 perhekeskusaluetta, joiden väestöpohja 

vaihtelee pääkaupunkiseudun 70 000 asukkaan ja muun Uudenmaan alueen 35 000 – 55 000 asukkaan 

väestöpohjan välillä. Pääkaupunkiseutu on tiheään asuttua aluetta ja sen kulkuyhteydet palveluihin nähden 

ovat hyvät. Muun Uudenmaan alueella on paljon harvaan asuttuja alueita ja kulkuyhteydet ovat huonot. 

Näiden harvaan asuttujen alueiden lapsiperhepalvelut voidaan tuottaa pienempänä kokonaisuutena ja 

perustaa niihin perhekeskusten toimipisteitä turvaamaan lähipalvelujen saatavuus. Suurempien 

perhekeskusten erityisosaamista tuotetaan toimipisteisiin jalkautuvien palvelujen avulla. Tällä rakenteella 

turvataan kaikille lapsille, nuorille ja perheille yhdenvertaiset palvelut. 

 

 

 
Kuva 4: Perhekeskusalueiden sijoittuminen Uudellamaalla 

 
 
Uudenmaan perhekeskusten asemointityön analyysin pohjana käytettiin Tilastokeskuksen väestöennustetta 

Uudenmaan maakunnalle vuonna 2030. Ennuste sisältää arvion syntyvyydestä ja kuolleisuudesta sekä 

muuttoliikkeiden vaikutuksista väestöön. Uudenmaan perhekeskusalueiden jaotteluun vaikuttivat lisäksi 

alueella aiemmin olleet sidonnaisuudet, kuten yhteistoiminta-alueet tai kuntayhtymärakenne ja kielelliset 

erityiskysymykset. Vuoteen 2030 Uudenmaan väliluvun on ennustettu kasvavan 10 % ja lasten ja nuorten 

määrän on ennustettu kasvavan neljä prosenttia. Useissa Uudenmaan kunnissa väkiluku kasvaa, mutta lasten 

lukumäärä vähenee. Kolmessa kunnassa sekä väkiluku että lasten määrä vähenevät. Pääkaupunkiseudulla 

sekä väestö että lasten määrä kasvavat. 
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                                              Taulukko: Väestö vuonna 2017 ja väestöennuste vuonna 2030 

6.2 Alueellinen johtamisrakenne ja perhekeskuksen johtaminen 
 

LAPE-hankekauden aikana perhekeskuksen johtamisrakennetta on tutkittu sekä kansallista että maakuntien 
perhekeskusmalleja tarkasteltaessa. Kansallisen linjauksen mukaan perhekeskuksen johtamisessa tarvitaan 
sekä linja- että verkostojohtamista, maakuntatason strategista- sekä alue- ja paikallistason operatiivista 
johtamista. Lisäksi tarvitaan selkeät johtamisrakenteet, jotta yhteen sovittava johtaminen toteutuu 
maakunnan, kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja kolmannen sektorin palvelujen ja toiminnan yhteen 
johtamisessa.  Monijärjestäjä- ja tuottajamallin käytäntöön johtamisessa tarvitaan vahvat yhteiset tavoitteet, 
toimijoiden välinen luottamus sekä fokus yhteisissä asiakkaissa ja heidän tilanteissaan. Johtaminen pitää 
sovittaa yhteen kaikilla tasoilla, jotta strategian mukaiset tavoitteet saadaan johdettua käytäntöön. 
Operatiivinen johtaminen tapahtuu perhekeskusalueilla alueellisten ja perhekeskustasoisten verkostojen 
toimesta. Paikallistasolla se tapahtuu perhekeskuksen eri palveluissa, tiimeissä ja erilaisten työparien työssä. 
 
Tuire Laitinen (Vaasan yliopisto) lainaa pro gradu -suunnitelmassaan Sumkinin ja Tuomen (2012) ajatusta 
siitä, että moniammatillisilla tiimeillä tulee olla yhteinen organisaation strategiasta johdettu tavoite, jonka 
puitteissa yksittäisten työntekijöiden osaamista kehitetään. Strategiassa tulisi olla määriteltynä tiimin 
asemoituminen suhteessa organisaation tarvitsemaan osaamiseen tavoitteiden saavuttamisen 
mahdollistamiseksi.  
 
Kansallisten linjausten mukaan maakuntien perhekeskusten johtamisessa on huomioitava ja sovittava 
yhteisistä johtamisrakenteista ja käytännöistä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
(HYTE) tehtävistä. Sopimukset ja rakenteet kirjataan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmiin ja niiden 
toteutumista seurataan yhteisessä johtamistyössä perhekeskusten, varhaiskasvatuksen yksiköiden, koulujen 
ja oppilaitosten kanssa. Maakuntatasolla on sovittava yhteisistä rakenteista ja käytännöistä lasten ja nuorten 
perus- ja erityispalvelujen, ml. Osaamis- ja tukikeskukset, aikuisten perus- ja erityispalvelut, kesken. 
Maakunnan on tehtävä sopimukset alueellaan toimintaa ja palveluja tuottavien järjestöjen ja seurakuntien 
kanssa. Myös maakunnan ja kuntien välillä on sovittava mm. opiskeluhuollon palveluista.  
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Alueellisesti on sovittava yhteiset toimintatavat ja –mallit, joiden avulla lapset, nuoret ja perheet voivat 
osallistua toiminnan kehittämiseen ja arviointiin. Johtamisessa on sovittava jatkuvan kehittämisen ja 
seurannan rakenteista ja toiminnan yhteisestä suunnittelusta. Perhekeskukselle kansallisesti asetetut 
tehtävät selkiytetään alueellisessa toiminnassa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja 
varmistamiseksi. Johtamisrakenteita uudistettaessa on huomioitava toimintakulttuurin uudistaminen, joka 
on keskeinen johtamisen tehtävä tässä rakenteellisessa muutoksessa. 
 
Perhekeskuksen palvelut toimivat yhtenä lapsi- ja perhelähtöisenä kokonaisuutena. Tämä mahdollistuu 
yhteisen johtamisen ja osaamisen vahvistamisen, tilaratkaisujen, tiimien muodostamisen ja yhteistoiminnan, 
yhteisen tahtotilan ja budjetin avulla. Perhekeskuksen verkostojohtaminen mahdollistaa 
lähipalveluperiaatteen toteutumisen, kun huolehditaan laajemman palveluvalikoiman perhekeskusten 
palvelujen jalkautumisesta pienempiin yksiköihin sekä asiakkaiden kotiin. Palvelujen kokonaisuus 
räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Perhe kohdataan kokonaisuutena. Lasta hoidettaessa 
huomioidaan muun perheen tarvitsema apu ja tuki. Vanhempia hoidettaessa huomioidaan lasten ja nuorten 
tilanne ja tarpeet. 
 
Uudellamaalla olevien perhekeskusten johtamisrakenteet poikkeavat toisistaan johtuen kuntien erilaisista 
organisaatiorakenteista ja lapsiperhepalvelujen sijoittumisesta organisaatioissa. Pohdittaessa Uudenmaan 
yhteistä perhekeskusmallia ja sen johtamisrakennetta, otettiin huomioon nämä erilaiset johtamisrakenteet. 
Toisaalta johtamisrakenteen esitykseen vaikutti myös Päijät-Hämeen maakunnan alueen perhekeskusten 
johtamisrakenne, jossa on saatu yhteen sovitettua sekä strateginen että operatiivinen johtaminen ja linja- 
sekä verkostojohtaminen yhdistettynä aluejohtamiseen.  
 
Uudenmaan perhekeskuksen johtamisrakenteessa esitetään maakunnan jakoa kolmeen yhtä suureen 
alueeseen, jossa olisi kymmenen perhekeskusaluetta jokaisella suuralueella. Suuralueet voisivat muodostua 
Itä-, Keski- ja Länsi-Uusimaasta. Suuralueiden johtajat vastaisivat kukin oman alueensa strategisesta 
johtamisesta ja olisivat maakunnan lasten, nuorten ja perheiden palveluiden johtoryhmän jäseniä. Johtajien 
alla toimivat aluevastaavat (päälliköt) vastaisivat suuralueen perhekeskusten linja- ja verkostojohtamisesta. 
He toimisivat kukin lähijohtajina perhekeskuksissa oleville tiimivastaaville ja vastaisivat osaltaan 10 
perhekeskuksen substanssitoiminnoista. Perhekeskuksissa toimisi itseohjautuvat tiimit, joiden vastuulla olisi 
arjen johtaminen sekä prosessien mukainen toiminta. Itseohjautuvien tiimien tiimivastaavat, 
perhekeskusvastaava ja muiden palvelutuottajien esimiehet muodostaisivat perhekeskuksen johtotiimin, 
joka vastaisi koko perhekeskuksen toiminnasta. Heidän vastuullaan olisivat myös alueella toimivien 
toimipisteiden toiminta. He johtaisivat yhdessä perhekeskusvastaavan ja yhteistyökumppaneiden kanssa 
avointen kohtaamispaikkojen toimintaa ja olisivat alueellisen koordinaatioryhmän jäseniä. 
 



46 
 

  
Kuva 5: Perhekeskuksen linja- ja verkostojohtaminen 

 
 
Perhekeskusalueen lapsiperhepalvelujen yhteistyörakenne voisi muodostua aluekoordinaatioryhmän 
toiminnan kautta. Ryhmän vastuulla olisi yhteen sovittaa alueellinen toiminta siten, että jokainen lapsi, nuori 
ja perhe saisivat tarvitsemansa avun, tuen ja palvelut varhaisessa vaiheessa tai heidän tilanteensa 
huomioiden oikeaan aikaan. Ryhmä huolehtisi laaja-alaisen yhteistyön toteutumisesta, yhteisten 
asiakasprosessien seurannasta ja toteuttamisesta, alueen ilmiöiden tunnistamisesta, yhteisen tiedon 
hyödyntämisestä alueellaan, esim. LTH- ja kouluterveyskyselyn tulokset. Ryhmän vastuulla olisivat myös 
alueellisen hyvinvointisuunnitelman tekeminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) 
toteuttaminen suunnitelman mukaisesti. 
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Kuva 6: Alueellinen koordinointityö 
  

Perhekeskusten aluekoordinaatioryhmät voivat toimia yhteistyöpintana myös kuntien lasten- ja nuorten 
kulttuuripalvelujen, ulkoilu- ja liikuntapaikkojen sekä kaavoitus- ja liikenneratkaisujen ja asuinympäristöjen 
suunnittelussa. Vastatessaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävistä yhdessä kuntien kanssa, 
aluekoordinaatio ryhmät voivat muodostaa yhteyden koko väestön terveyttä edistävään sekä eriarvoisuutta 
ja syrjäytymistä vähentävään työhön. Ryhmän tehtäviin voivat kuulua myös alueellisen yhteisöllisyyden 
vahvistaminen ja he tukevat toisiaan hyte-tavoitteiden saavuttamisessa. 
 
Alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointiryhmä voi säännöllisen yhteistyön avulla 
huolehtia myös erilaisista alueen teemakohtaisista tehtävistä, kuten turvallisuutta edistävä työ sekä 
ehkäisevä päihdetyö.  Koordinaatioryhmä voi osaltaan luoda mahdollisuuksia pitämällä huolta alueen 
olosuhteista siten, että alueen lapsiperheet voivat tehdä hyvinvointia ja terveyttä tukevia valintoja. Tämä 
voidaan toteuttaa esim. huolehtimalla tiiviistä ja perheitä tukevasta yhteistyöstä sekä järjestämällä alueellisia 
koulutuksia ammattilaisten osaamisen lisäämiseksi. 
 

6.3 Toiminnan organisointi ja yhteen sovittava johtaminen 
 
Perhekeskustoiminta mahdollistaa voimavarojen kohdentamisen lasten, nuorten ja perheiden tarpeita 
vastaaviksi, kun huolehditaan hallinnonalat ylittävän yhteistoiminnan toteutumisesta (Perälä ym. 2011). 
Tämä edellyttää kaikilta toimijoilta sitoutumista palvelulupauksen toteuttamiseen, asiakkaan tuen tarpeen 
tunnistamiseen, yhteisiin tavoitteisiin ja yhteiseen työhön kutsumiseen. Perhekeskuksen 
palvelukokonaisuuden muodostumista ja käytännön toimintaa yhtenäistää eri hallinnon alojen välinen, 
erikseen nimetty ohjaus- tai johtoryhmä sekä koordinointivastuiden määrittelyt. Perhekeskusalueella voi olla 
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nimetty koordinaattori tai toiminnan koordinointi toteutetaan osana lasten ja perheiden palvelujen 
johtamisjärjestelmää. (Halme ym. 2012.) 
 
Pääkaupunkiseudun ja muun Uudenmaan LAPE –hankkeiden perhekeskusosakokonaisuuksien järjestämään 
perhekeskuksen johtamisen työpajaan koottiin kunnista ”kentän” terveisiä, joita käytiin läpi työpajapäivän 
yhteisessä keskustelussa. Kentän terveisinä tuli esiin ammatillisen esimiehen tärkeys, kun työskennellään 
perhekeskuksen sisällä toimivassa verkostossa sekä ulkopuolisessa palveluverkostossa. Työntekijät toivovat 
perhekeskukseen yhtenäistä johtamiskulttuuria, joka näkyy asiakkaille ammattilaisten yhteistyönä. Johtajalla 
tulee olla mahdollisuus kokeilla uusia toimintamalleja, johtajuuden pitää olla ketterää ja muovautua alueen 
tarpeiden mukaan. Yhdessä tekemiseen tarvitaan innovatiivisia toimintamalleja. Tärkeänä koettiin myös 
asioiden pitkäjänteisyys, systeemisyys sekä henkilöstön sitouttaminen. 
 
Osaamisen teeman alle työntekijät toivoivat erilaisten osaamisten hyödyntämistä ja perustason 
erityispalvelujen säilyttämistä. He kantoivat huolta siitä, miten tehdään yhteistyötä esim. sivistystoimen 
ammattilaisten kanssa ja miten heidät saadaan kutsuttua samoihin tilaisuuksiin. Yhteisen ymmärryksen 
kirkastaminen ja todellisuuden tunnistaminen lisää heidän mielestään tietoisuutta työn vaikuttavuudesta. 
Henkilöstö tulee ottaa mukaan myös kehittämistyöhön. Perhekeskuksissa tarvitaan moniammatillisuutta ja 
laajaa koulutuspohjaa. Vertaistyöntekijät pitää ottaa mukaan yhteiseen työhön, esimerkiksi 
Kriminaalihuollon tukisäätiö toivoon laajempaa yhteistyötä, koska Uudenmaan alueella sijaitsee kuusi suurta 
vankilaa, joissa on lasten ja nuorten vanhempia. 
 
Johtamisessa täytyy henkilöstön mukaan muistaa, että perhe on oman arkensa paras asiantuntija. Heidät 
pitää ottaa mukaan toiminnan kehittämiseen. Eri asiakasryhmät tulee huomioida. Mm. rikostaustaisten ja 
heidän läheistensä kanssa tehtävän työn prosessit tulee olla selvät eri toimijoille. Edellytykset lasten ja 
nuorten tukemiseen tulee olla kunnossa ja yksityisyyden suoja on säilytettävä. 
 
Vieraskielisten määrä lisääntyy Uudellamaalla, mm. Vantaalla v. 2018 asukkaista 16,6 % on vieraskielisiä ja v. 
2030 heitä on jo 28 %. Perhekeskuspalvelujen suunnittelussa täytyy ottaa huomioon kaksikielisyys ja palvelut 
on turvattava molemmilla kotimaisilla kielillä. Perhekeskuspalvelut pitää jalkauttaa sinne, missä perheiden 
arki on, kuten varhaiskasvatuksen yksiköihin ja kouluille. Kaikki perheiden palvelut täytyy mieltää matalan 
kynnyksen palveluina ja erityisesti kasvatus- ja perheneuvolan koetaan kuuluvan perhekeskukseen. Myös 
erilainen vertaisryhmätoiminta tulee turvata perhekeskuksissa.  
 
Perhepalvelujen henkilöstö eri kunnissa toi esiin, että saman katon alla oleminen ei luo automaattisesti 
onnistunutta yhteistyötä, vaan tarvitaan hyvää johtamista, arjen ammattilaisten hyvä yhteistyö, 
lapsilähtöiset palvelut, yhteinen työkalupakki vanhemmuuden ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä ”yhden 
luukun periaate”, jossa asiakkaat eivät juokse, vaan ammattilaiset ja palvelut.  
 
Henkilöstön mielestä palvelut tulee olla saman katon alla ja lähellä perheitä. Oma työhuone koetaan 
tärkeäksi (välineet, käyttösoveltuvuus).  Tarvitaan yhteinen tietojärjestelmä ja –pohja, johon kirjataan 
perheen historia. Sähköinen perhekeskus koetaan myös tärkeäksi ja sen johtamisrakenne pitää myös 
ratkaista. 
 

Pääkaupunkiseudun ja muun Uudenmaan LAPE –hankkeiden yhteisen Perhekeskus –seminaarin johtamisen 

teeman alla tuotettu, osallistujilta koottu kysely piti sisällään johtamisen näkökulmasta monia tärkeitä 

asioita. Johtamisen suunnittelussa on huomioitava konkreettiset yhteistyörakenteet, integraatio muiden 

toimijoiden ja johtajien kanssa, valtakunnallinen koordinointi ja maakuntien ohjeistus. Tärkeänä nähtiin 

johtamisen rakenteiden suunnittelu myös tiedolla johtamisen näkökulmasta, ml. suoritteiden, 

asiakasvirtauksen ja tehokkuuden seuranta. Johdon sitouttaminen integraatioon koettiin välttämättömänä. 

Verkostojohtaminen nousi esiin teemalla, kuka johtaa verkostoa ja millaiset yhtenäiset käytännöt tulevat 

olemaan. Vastuu yhteisten toimintamallien kehittämisestä ja implementoinnista pitää myös sopia. 
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Tiedonkulku ja viestinnästä huolehtiminen koettiin kuuluvan kaikille toimijoille. Kyselyn tuloksissa tuli esille 

toiveita asiakasarvoa tuottavasta ja tarvelähtöisestä kehittämistyöstä, jolle varattaisiin riittävästi aikaa ja 

henkilöstöresursseja sekä juurruttamismahdollisuuksia. Varhaisen tuen merkityksen nostaminen koskien ns. 

tavallisia perheitä, joilla ei ole huolia, tuli kyselyssä erityisenä esille. Opiskeluhuollon, kouluterveydenhuollon 

ja yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön yhdyspinnan toteutuminen nähtiin myös tärkeänä. 

Ruotsissa toukokuussa 2018 järjestetyssä perhekeskus –seminaarissa tuli esille ruotsalaisen 

perhekeskustoiminnan johtamisrakenne, jonka soveltuvuutta voidaan arvioida suomalaiseen 

toimintaympäristöön. Ruotsin jokaisessa perhekeskuksessa tulee olla monialainen johtoryhmä, yhteinen 

toimintasuunnitelma sekä toimintakertomus ja arviointi. Johtoryhmän kokoonpanoon ja työhön vaikuttaa se, 

ollaanko perhekeskusta vasta perustamassa vai onko sen toiminta jo vakiintunut. Ruotsalaisen mallin mukaan 

perhekeskuksen perustamisen vaiheessa täytyy olla mukana sellaisia johtajia, jotka voivat päättää taloudesta 

ja henkilöstöasioista. Myöhemmässä vaiheessa johtoryhmä voi koostua eri toimintojen lähiesimiehistä, jotka 

ovat perillä käytännön työstä ja osallistuvat kehittämistyöhön. Johtoryhmän on huolehdittava 

yhteistyösopimusten tekemisestä eri toimijoiden välillä. Niissä määritellään mm. kuinka paljon aikaa kukin 

toimijataho työskentelee perhekeskuksessa ja minkä verran aikaa on varattu yhteistyölle. Lisäksi johtoryhmä 

vastaa toiminnan johtamisesta tavoitteiden suuntaisesti ja mitattavien tavoitteiden asettamisesta 

perhekeskustyölle. Johtoryhmän tulee kokoontua vähintään neljä kertaa vuodessa ja 

perhekeskuskoordinaattorin tulee olla toiminnassa ja johtamisessa mukana. Jokaisessa perhekeskuksessa 

tulee olla koordinaattori, jonka tehtävä ei ole sidottu tiettyyn ammattiin, vaan tehtävään valitaan parhaiten 

siihen soveltuva henkilö (http://familjecentraler.se/samordnare/). 

6.4 Toimintakulttuurin muutos  
 

Toimintakulttuurin muutos alkaa yhteisen strategian luomisesta, jossa lapsi, nuori ja perhe ovat mukana. 

Perhekeskuksen toiminnan käynnistäminen vaatii toimintakulttuurin muutoksen suhteessa asiakkaaseen, 

monitoimijaiseen yhteistyöhön toisten toimijoiden kanssa, toisen toimijan kutsumiseen yhteiseen 

työskentelyyn ja oman toiminnan määrittämiseen. Toimintakulttuurin muutos kattaa organisaation kaikki 

tasot ja toteutuu ylhäältä alas ja alhaalta ylös. Perhekeskustoiminnassa, sen johtamisessa ja tavassa toimia 

asiakkaiden kanssa, tapahtuu muutos joka osa-alueella. Perhekeskustoiminta mahdollistaa yhdessä ja monen 

ammattilaisen yhtäaikaisen toiminnan yhteisen asiakkaan parhaaksi. On tärkeää, että kaikki ammattilaiset, 

ml. järjestöjen ja seurakuntien henkilöstö, kokevat olevansa tasa-arvoisia. Eri toimijoiden osaamiset 

täydentävät toinen toistaan. Perheen ei välttämättä tarvitse tietää, mistä organisaatiosta käsin heille 

tuotetaan tilanteessa tarvittavaa osaamista.  

6.5 Monitoimijainen yhteistyö  
 

LAPE –ydinviestien ja periaatteiden mukaan luomme yhdessä lapselle ja nuorelle suotuisaa kasvuympäristöä 

ja tuemme perheiden hyvinvointia, vahvistamme vanhemmuuden tukea ja monimuotoisten perheiden 

voimavaroja, tuemme perheitä oikeaan aikaan monitoimijaisella yhteistyöllä perheiden arkiympäristöissä, 

tuemme lapsia, nuoria ja perheitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja luovumme poislähettämisen 

kulttuurista.  

Kaikki nämä viestit ja niiden sisällä olevat toimet ja periaatteet tukevat monitoimijaista yhteistyötä. Kun 

perhekeskus toimii LAPE –periaatteiden mukaisesti, siellä toimitaan yhteisten asiakkaiden kanssa, heidän 

asioitaan edistäen yhdessä monitoimijaisesti, yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja yhteisiä 

toimintamenetelmiä noudattaen. Monitoimijaisessa yhteistyössä laaditaan ja sovitaan myös yhteiset 

http://familjecentraler.se/samordnare/
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toimintakäytänteet ja kannetaan vastuu yhteisestä toiminnasta. Toiminnan johtamisella tuetaan 

monitoimijaista yhteistyötä ja sovitetaan yhteen asiakkaiden palvelut ja prosessit.  

Yhdyspintaraportissa todetaan, että lasten, nuorten ja perheiden kannalta olennaisinta ja näkyvintä on se, 

miten kuntien ja maakunnan yhdyspintajohtaminen näkyy sivistystoimen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen 

arjessa. Tätä voidaan tarkastella yleisesti lapsia, nuoria ja heidän perheitään koskevien palvelujen 

mahdollisimman sujuvana yhteistyönä. Se voi ulottua erilaisiin erityistilanteisiin sekä haasteellisempiin 

tapahtumiin perheissä ja tarkoittaa palvelujen uudelleen muotoilua. Kun yleiset, universaalit palvelut ovat 

helposti saavutettavia, joustavia ja niiden sisään on paketoitu kohdennettuja tukia, erityisiin palveluihin 

valikoituminen vähenee. Viime vuosien kehitys on ollut päinvastaista. Erityispalvelujen asiakkuudet ovat 

kasvaneet siitä huolimatta, vaikka opetuksen järjestäminen sekä sosiaali- ja terveyspalvelut ovat olleet saman 

toimijan eli kuntien vastuulla. Kun erityispalvelut toteutetaan niissä ympäristöissä, joissa tuen tarvekin on 

havaittu, palvelujen saavutettavuus, käytettävyys ja vaikuttavuus paranevat. (Yhdyspintaraportti, s. 30-31.) 

6.6 Asiakaspalautteet ja jatkuva toiminnan kehittäminen 
 

Asiakaspalautteet ovat perhekeskuksen palvelutoiminnan kehittämisen lähtökohta ja asiakkaiden 

osallistamisen väline. Asiakaspalautteiden annolle pitää olla perhekeskuksissa monta eri tapaa. Asiakkailta 

on tärkeää saada sekä palvelukohtaista palautetta että koko perhekeskusta koskevaa palautetta. Yksittäiset 

palvelut ja toiminnot voivat kohdentaa kehittämistyötään juuri niihin asioihin, joista asiakkaat palautetta 

antavat. Perhekeskukselle tulevat yhteiset palautteet on hyvä käsitellä säännöllisesti kaikkia toimintoja 

käsittävässä ja kaikille työntekijöille avoinna olevassa ryhmässä. Koko perhekeskusta käsittävät palautteet 

luovat ja vahvistavat yhteistä toimintapohjaa ja kehittävät eteenpäin yhteisiä asiakaspalveluprosesseja. 

Palautteet ovat erityisen arvokkaita perhekeskuksen tiimeille, jotka ovat ensisijaisesti vastuussa arjen 

toiminnasta. Palautejärjestelmässä on hyvä olla selkeä toimintatapa, joka on asiakkaille avoin ja heidän 

tiedossaan. Tällä voidaan lisätä osallisuuden tunnetta ja rakentaa luottamusta asiakkaiden ja palveluja 

tuottavien toimintojen välille.   

7. Yhteiset toimintaperiaatteet ja -mallit Uudenmaan perhekeskuksessa 
 

Perhekeskukselle on tärkeää määritellä yhteinen arvopohja ja yhteiset toimintaperiaatteet, joihin 

perhekeskuksen kaikki toimijat voivat sitoutua. Kuvassa on esitetty Lape-muutosohjelman ja Uudenmaan 

perhekeskusten vertailuanalyysin pohjalta syntyneitä keskeisiä toimintaperiaatteita. Niiden tarkempi 

määritteleminen ja sisällön avaaminen on suositeltavaa jokaisessa perhekeskuksessa yhdessä henkilöstön 

kanssa, jotta ne tulevat osaksi käytännön työtä. 

Lape-ohjelman muutosta ohjaavat periaatteet ovat lapsen oikeudet ja lapsen etu, lapsi- ja perhelähtöisyys, 

voimavarojen vahvistaminen ja perheiden monimuotoisuus. Nämä sopivat hyvin myös perhekeskuksen 

keskeisiksi toimintaperiaatteiksi. Käytännössä se tarkoittaa mm. sitä, että erilaisia perheitä kohdellaan 

tasavertaisesti ja löydetään jokaisen asiakkaan ja perheen omat voimavarat ja vahvistetaan niitä, 

ongelmalähtöisyyden sijaan.  

Muut kuvassa mainitut toimintaperiaatteet ovat nousseet perhekeskusten vertailuanalyysin pohjalta. 

Osallisuuden tulee toteutua kaikilla tasoilla, niin palvelujen suunnittelussa, toteuttamisessa kuin 

arvioinnissakin. Vertaistuki mahdollistuu erityisesti kohtaamispaikoissa ja ryhmätoiminnoissa. 

Perhekeskuksissa on keskeistä aito kohtaaminen, asiantunteva palvelu sekä asiakkaiden 

itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Palvelut tulee sovittaa yhteen asiakkaan tarpeen mukaiseksi 
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kokonaisuudeksi, mikä edellyttää monitoimijaista yhteistyötä. Palvelujen yhdenvertaista saavutettavuutta ja 

laatua tulee tarkastella koko maakunnan tasolla, jotta asiakkaat eivät joudu eriarvoiseen asemaan.   

7.2 Osallisuus 
 

Osallisuudella tarkoitetaan yleensä tunnetta, joka syntyy ihmisen ollessa osallisena jossakin yhteisössä. 

Osallisuus voi ilmetä arvostuksena, tasavertaisuutena ja luottamuksena, sekä mahdollisuutena vaikuttaa 

omassa yhteisössä. Osallisuutta edistämässä voidaan estää syrjäytymistä ja vähentää eriarvoisuutta. 

Osallisuuden edistäminen on huomioitava monitasoisesti niin kulttuurissa ja käytännöissä kuin rakenteissa ja 

strategia tasollakin. Yhteiskunnan palveluilla on tärkeä rooli osallisuuden edistämisessä 

(https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/osallisuus) 

LAPE Uusimaa järjesti osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukeva toimintakulttuuri –työpajan maaliskuussa 2018. 

Työpajan keskeisenä kehittämisehdotuksena syntyi osallistamisen teesien luominen, joilla voidaan laajentaa 

työntekijöiden käsitystä osallisuudesta ja luoda laadukkaan osallistamisen periaatteet. 

Perhekeskustoiminnassa nämä periaatteet voisivat tarkoittaa työntekijöiden yhdessä luomia, 

perhekeskuksen toimintakulttuuriin kuuluvia tapoja, joilla kutsutaan asiakkaat säännöllisesti mukaan 

toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Osallisuuteen kuuluu kaikkien osallisten huomioiminen, ml. 

hiljaisten toimijoiden, erilaisten perheiden sekä mm. vammaisten henkilöiden kuuleminen ja osallistaminen. 

Osallisuuden teeman alla nämä asiat nousivat esiin myös Perhekeskus –seminaarin 23.5.2018 aineiston 

analysoinnista. 

 
 

Kuva 7. Uudenmaan perhekeskuksen toimintaperiaatteita. 
 

https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/osallisuus


52 
 

7.2 Vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen 
 
Vanhemmuus koskettaa jokaista ihmistä; vaikka emme itse olisi vanhempia, olemme aina jonkun lapsia. 

Voimme tarkastella vanhemmuutta ja sen tukemista niin vanhempien kuin lastenkin näkökulmasta. Näiden 

kehää kiertävää vaikutusta toinen toisiinsa ei voida erottaa. Lapsena osaksi saamamme vanhemmuus 

vaikuttaa siihen, miten itse toteutamme vanhemmuuttamme ja millaisen kasvuilmapiirin luomme 

lapsillemme. Vanhemmuuden laatu on keskeisimpiä lapsen elämään vaikuttavia tekijöitä. Vahvistamalla ja 

tukemalla vanhemmuutta sekä parisuhdetta lisäämme vanhemmuustaitoja ja vanhemman kykyä toimia 

onnistuneesti yhtä aikaa omaksi ja lapsen parhaaksi. Vaikutamme myös lapsen turvallisen ja terveen kasvun 

ja kehityksen edellytyksiin. Vanhemmuuden vaatimukset voivat olla moniulotteisia. Vanhemmuutta 

sävyttävät niin kehitys- kuin elämänkriisitkin ja arjessa vanhemmalta edellytetään kykyä vastata sekä omiin 

että lapsen tarpeisiin.  

Erilaiset kriisit tai ongelmat parisuhteessa vaikuttavat yksilön hyvinvointiin ja hänen tapaansa olla vanhempi. 

Tukea voidaan tarvita parisuhteen ja perhe-elämän sujuessakin ja jokaisen perheenjäsenen voidessa hyvin. 

Parisuhde on tärkeä sosiaalisen hyvinvoinnin alue. Lapset aistivat vanhempiensa kuormituksen, vaikka he 

eivät käsittelisikään ongelmia lasten kanssa. Parisuhde antaa lapsille mallin osoittaa hellyyttä ja ratkaista 

ristiriitoja. Parisuhteen päättyessä on tärkeää tukea vanhemmuutta muuttuneessa perhetilanteessa ja auttaa 

vanhempia sopimaan lasten asioista. Vanhempien väliset suhteet vaikuttavat lapsiin parisuhteen 

päättymisen jälkeenkin. 

Uudenmaan maakunnan alueella toimivien LAPE PKS ja muu Uusimaa –hankkeiden Vanhemmuuden ja 

parisuhteen tuen työryhmä on kartoittanut vanhemmuuden ja parisuhteen tuen toimintaa ohjaavaa 

lainsäädäntöä, palvelujärjestelmää ja toimijoita. Yhdessä tehty vanhemmuuden ja parisuhteen tuen 

sisällöllinen jäsentäminen on luonut perustan yhteiselle keskustelulle. Ryhmä on tarkastellut laajasti 

erilaisten perheiden moninaisia tarpeita lasten ja nuorten eri ikäkausina sekä perheiden eri 

elämäntilanteissa. Kartoituksista on luotu palveluiden porrastuksen (promotiivinen, primääri, sekundääri ja 

tertiääri preventio) mukaan tasot; vihreät kaikille tarjottavat universaalit palvelut, keltaiset varhaisen tuen 

palvelut, oranssit sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut erityistä tukea tarvitseville sekä punaiset vaativan 

tason palvelut. Palveluja on jäsennetty suhteessa palveluohjaukseen ja saatavuuteen sekä perhekeskuksen 

toimintaan. Myös kolmannen sektorin tuottamat palvelut on huomioitu palveluvalikkoa täydentävinä 

palveluina.   

Erityislasten perheiden tarpeita ja palveluprosesseja on avattu yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. 

Kartoituksessa on kiinnitetty erityistä huomiota palveluiden yhdyspintatyöskentelyyn, esteisiin, 

katvealueisiin, toimintamenetelmiin ja koulutustarpeisiin. Palveluissa on noussut esille tarve vahvistaa 

vanhemmuuden ja parisuhteen tukea niissä arjen toimintaympäristöissä, joissa perheet toimivat. Tuen 

muodoksi on noussut koko perheen elämänkaarta koskeva tuki yhteistyössä eri toimijoiden yhdyspinnoilla, 

mm. perhekeskukset, varhaiskasvatus ja koulu.  Lisäksi on tullut esiin tarve näyttöön perustuvien 

työmenetelmien koulutukseen sekä terminologian että kuntien palvelukuvausten yhtenäistämiseen.  

Perhekeskuksen tuleviin tehtäviin kuuluu keskeisenä vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen. 

Perhekeskusten käynnistäessä toimintansa on sovittava yhtenäiset linjaukset, joiden mukaan 

vanhemmuuden ja parisuhteen tukea tarjotaan kaikissa palveluissa. Tuki tulee tarjota jatkumona lapsen eri 

ikävaiheissa, hänen toimintaympäristöissään sekä muuttuvissa elämäntilanteissa ja –vaiheissa. Toimijoiden 

on sovittava myös siitä, miten eri ammattilaiset tekevät yhteistyötä ja tukevat perhekohtaisesti lasten, 

nuorten ja perheiden voimavaroja. 

Yksi esimerkki varhaisen tuen toimintamallista on Vantaan Perhekoutsi –toiminta. Perhekoutsaus on nopea 

ja joustava varhaisen tuen palvelu, joka pitkällä aikavälillä uudelleen muotoutuu lapsiperheiden tarpeiden 
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mukaan sekä olemassa olevien palveluiden puutteiden ja kehittymisen mukaan. Tavoitteena on 

lapsiperheiden hyvinvoinnin vahvistaminen. Perhekoutsit ovat helposti lapsiperheiden saatavilla ja tukevat 

oikea-aikaisesti perheiden toivomassa asiassa. Työ koostuu 1. perhekohtaisesta työstä 2. jalkautumisesta 

perheiden pariin 3. ryhmätoiminnasta 4. verkosto- ja yhteistyöstä 5. kehittämistyöstä.  

7.3 Eroauttaminen ja sovinnollisen yhteistyövanhemmuuden tukeminen 
 

Avioerojen määrä on Uudellamaalla suurempi kuin koko maassa keskimäärin, minkä vuoksi eroperheiden 

palvelut oli yksi läpileikkaava periaate LAPE-kehittämisessä. Pääkaupunkiseudun ja muun Uudenmaan 

erotemaattinen ryhmä työsti kuvan eropalvelujen kokonaisuudesta (kuva). Kokonaiskuvan hahmottaminen 

ja oikea tieto palveluista auttaa asiakkaita ja ammattilaisia. Palveluvalikossa ovat valtiolliset, kunnalliset, 

seurakuntien ja järjestöjen palvelut.  

 

Eron ensiapupiste toimii sisäänkäyntinä palvelujärjestelmään, koska ensiapupisteen palvelut ovat helposti ja 

nopeasti saatavilla. Eron ensiapupisteistä on kerrottu tarkemmin luvussa 5. Eron ensiapupisteitä ehdotetaan 

vakiinnutettavaksi keskeiseksi osaksi perhekeskuskokonaisuutta. Lisäksi erotemaattinen ryhmä on todennut, 

että kuntiin tarvitaan eroauttamiseen erikoistunutta sosiaaliohjausta. Ns. erosensitiiviset sosiaaliohjaajat 

toimisivat eron ensiapupisteen kantavina voimina ja yhteistyötahoina myös vaikeimpien huoltoriitojen 

seurantatapaamisten järjestämisessä (pitkittyneiden huoltoriitojen hoitamisen prosessi). Ero-osaamista 

osana omaa perustyötä tulee kehittää kaikissa toiminnoissa organisoidusti. 

 

LAPE -hankkeessa pilotoitiin eron ensiapupistettä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Porvoossa ja 

Järvenpäässä. Asiakkailla oli mahdollisuus asioida myös muualla kuin kotikuntansa eron ensiapupisteessä. 

Pilottia suunniteltiin kevään 2018 aikana tiiviissä yhteistyössä järjestöjen kanssa ja toiminta käynnistyi 

kunnasta riippuen huhti-elokuussa. Joissakin kunnissa ensiapupistetoimintaan linkitettiin myös 

lastenvalvojien ajanvaraukseton walk-in -palvelu. Eron ensiapupisteiden toiminta on vielä alkuvaiheessa, 

mutta ensimmäiset kokemukset ovat olleet rohkaisevia. Markkinointia on tarpeen tehostaa, jotta yhä 

useampi asiakas osaisi hakea tarvitsemaansa tietoa ja tukea itselleen ja perheelleen. Ensiapupisteiden 

osaaminen juridisten kysymysten osalta tulee varmistaa toimivilla rakenteilla esim. vahva kytkös 

perheoikeudellisiin palveluihin ja konsultointimahdollisuus sosiaalitoimen lakiasiainpalveluihin.  
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Kuva 8. Eropalvelujen kokonaisuus. 

 

7.4 Monikulttuurinen työ perhekeskuksessa 
 

Monikulttuurisuus -työryhmä tuotti suositukset avoimen kohtaamispaikan, monikulttuurisen 

perhevalmennuksen ja ammattilaisten osaamisten kehittämisestä.   

Kulttuurisensitiivinen työote on kaiken keskiössä. Maahanmuuttajataustaisten lapsiperheiden kanssa 

työskenteleminen vaatii hyviä kohtaamis- ja vuorovaikutustaitoja. Maahanmuuttajataustaisten monikielisten 

työntekijöiden määrä tulee huomioida lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluissa. Perheiden kanssa 

luottamuksellisen suhteen rakentaminen vie aikaa, joka huomioidaan palvelujen järjestämisessä ja 

resursoinnissa. Perheiden toiveita hyödynnetään aktiivisesti työtapojen ja toimitilojen kehittämisessä.  

Monikulttuurisessa perhevalmennuksessa tarvitaan nykymallien rinnalle moninaisempia toteuttamistapoja 

maahanmuuttajataustaisille perheille. Vähän aikaa Suomessa asuneet vanhemmat ja perheet tarvitsevat 

perhevalmennukseen enemmän konkretiaa. Perhevalmennus toteutetaan monitoimijaisesti ja resursseja 

lisätään monikulttuuristen perheiden vanhemmuuteen valmentamiseen. Lisäksi järjestetään yli kuntarajojen 

koordinoituja erikielisiä perhevalmennuksia.  

Avoimeen kohtaamispaikkaan tarvitaan toimintaan hyvin soveltuva tila ja toiminnan perusarvo tulee olla 

moninaisuuden kunnioittaminen. Avoin kohtaamispaikka on verkostojensa summa, jonka toiminnan 

kehittämisessä avainasemassa ovat järjestöt ja uskonnolliset yhteisöt. Avointen kohtaamispaikkojen 

joustavat rakenteet ovat välttämättömät. 
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Hankkeen eri osakokonaisuudet – perhekeskus, varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset sekä erityis- ja 

vaativin taso - ovat tehneet integratiivista yhteistyötä maahanmuuttajataustaisten perheiden ja lasten 

palvelujen kehittämisen tueksi. Integratiivisen yhteistyön tuotoksena on valmistettu suosituskortit 

monikulttuuristen lapsiperheiden kanssa toimiville –julkaisu. 

7.5 Lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja tilanteen hoitaminen 
 

Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, jonka tekijänä on nykyinen tai entinen kumppani, perheenjäsen 

tai muu läheinen ihminen. Se ilmenee monin eri tavoin, ja poikkeaa muusta väkivallasta sekä rikoksena, 

väkivallan muotona että kokemuksena. Lähisuhdeväkivalta tulee muita rikoksia harvemmin viranomaisten 

tai muiden ulkopuolisten tietoon, sillä siihen liittyy paljon häpeää, syyllisyyttä ja vaikenemista. Sen 

vaikutukset ulottuvat koko perheen terveyteen ja hyvinvointiin monien vuosien ajan. (THL, 2017.)  

Pääkaupunkiseudun LAPE:n perhekeskusmallin tavoitteena on kehittää lähisuhdeväkivallan tunnistamista, 

kartoittamista sekä hoitopolkua. Tehtävää varten hankkeessa perustettiin lähisuhdeväkivallan ehkäisyn 

työryhmä, jonka tehtävänä oli selvittää valtakunnallisen MARAK – moniammatillisen riskinarviointimallin 

käyttöä PKS Lapen ja muun Uudenmaan kunnissa, sen hyötyjä ja haasteita. Työryhmä totesi, että matalan 

kynnyksen perhekeskustyössä keskeistä lähisuhdeväkivallan ehkäisytyötä on sen varhainen tunnistaminen, 

puheeksi otto ja väkivaltaan puuttuminen. Kaikkien asiakkaita kohtaavien työntekijöiden osaamista tulisi 

kehittää ja pitää yllä jatkuvilla koulutuksilla. Tästä syystä työryhmä selvitti myös pääkaupunkiseudun LAPE:n 

kunnissa käytössä olevia lähisuhdeväkivallan kartoittamistyökaluja ja hoitopolkuja. 

Marak-toimintamallin käyttöä edeltää väkivallan tunnistaminen. THL suosittelee tunnistamistyökaluksi 

Lähisuhdeväkivallan suodatin – ja kartoituslomaketta.  Lomake on laajasti käytössä Suomessa, ja THL on 

laatinut myös ohjeet väkivallasta kysymiseen ja uhrin kohtaamiseen. Näiden työkalujen käyttöä suositellaan 

kaikille asiakkaita työssään kohtaaville työntekijöille. Perhekeskuksilla on olennainen rooli 

lähisuhdeväkivallan tunnistamisessa ja puheeksi ottamisessa. Tämän vuoksi kartoittaminen ja siihen liittyvien 

työkalujen käyttäminen valtakunnallisesti perhekeskuksissa on välttämätöntä. Näin asiakkaat ovat 

yhdenvertaisessa asemassa työntekijästä tai asuinpaikasta riippumatta, ja näin voidaan vahvistaa myös 

kaikille osapuolille tarjottavaa tukea. Tunnistamisen jälkeen hoitopolut eri kunnissa eroavat toisistaan. 

Oleellista on asiakkaan nopea pääsy tuen ja turvan piiriin.  

Väkivallan tunnistamisen jälkeen kartoitetaan väkivallan riski Marak-riskinarviointilomakkeella. 

Perhekeskuksissa tulee olla yhteys paikalliseen Marak-työryhmään, ts. edustus Marak-työryhmässä tai 

yhteyshenkilö. Työntekijöillä tulee olla riittävä osaaminen riskinarviointilomakkeen käyttöön ja osaamista 

lähisuhdeväkivallasta. Työryhmä suosittelee mm. perhekeskuksiin otettavaksi käyttöön lähisuhdeväkivallan 

avainhenkilö-toimintamallia, joka on käytössä esim. Lohjalla.  

Marak on pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan kunnista käytössä Vantaalla ja Porvoossa, joiden lisäksi 

toiminta on syksyllä 2018 käynnistynyt Lohjalla. Työryhmä kartoitti Marak-toimintamallin käyttöön liittyviä 

kokemuksia työryhmissä toimivilta henkilöiltä. Kyselyn avulla kartoitettiin menetelmän hyötyjä ja haittoja 

asiakkaan, työntekijän ja organisaation näkökulmasta. 

Työryhmä toteaa, että Marak-toimintamalli on erinomainen väline vakavan parisuhdeväkivallan 

kartoittamiseen. Perhekeskuksissa ensisijaista on panostaa siihen, että lähisuhdeväkivalta tunnistetaan ja 

otetaan puheeksi. Lisäksi perhekeskuksissa on tärkeää luoda lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn liittyvä toimiva ja 

kattava rakenne, mm. kuvata lähisuhdeväkivaltaan liittyvät hoitopolut sekä huolehtia henkilöstön riittävästä 

osaamisesta tarjoamalla jatkuvaa ja systemaattista koulutusta. Järjestöillä on erityisosaamista 

lähisuhdeväkivallasta ja on tärkeää huolehtia toimivasta yhteistyöstä järjestöjen kanssa osana 

perhekeskustoimintaa. Työryhmän jäsennyksen mukaan Istanbulin sopimuksen (Istanbulin sopimuksen 
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toimeenpano suunnitelma) mukainen toiminta edellyttää väkivaltatyön perus- ja erityistason osaamisen ja 

psykososiaalisen tuen kehittämistä. 

Perhekeskus tekee yhteistyötä järjestöjen mm. Ensi- ja turvakotien liiton kanssa. Väkivaltatyön 

avopalveluiden yksilötyö aikuisten väkivallan kokijoiden ja tekijöiden sekä lasten kanssa palvelun tarkoitus 

on auttaa kaikkia lähisuhteissaan väkivaltaa kokeneita irtaantumaan väkivallasta ja auttaa heitä selviämään 

siitä. Ensi- ja turvakodit työskentelevät perhe- ja lähisuhdeväkivallan katkaisemiseksi sekä turvallisen arjen 

vahvistamiseksi. Ensi- ja turvakoti toimii väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneiden, sille altistuneiden sekä 

väkivaltaa käyttäneiden auttamiseksi. Ensisijaista on lapsen ja väkivallan kokijan turvallisuus sekä väkivallan 

loppuminen.   Erilaisten järjestöjen työ kuten Ensi- ja turvakodit tarjoaa matalan kynnyksen nopeasti 

käynnistyvää kriisiapua väkivallan kohteeksi joutuneille ja väkivaltaa käyttäneille naisille, miehille ja lapsille. 

Tätä jalkautuvaa matalan kynnyksen lähisuhdevaltatyötä on saatavilla perhekeskuksessa. (Ensi- ja 

turvakotien liiton valtakunnallinen väkivaltatyön yksilötyön palvelukuvaus) 

8. Uudenmaan perhekeskuksen yhteistyökäytännöt ja yhdyspintatyö   
 

8.1 Yhdyspinnat 
 

Varhaiskasvatus, esiopetus, koulu ja oppilaitokset ovat lapsen ja nuoren tärkeitä arkiympäristöjä, joissa 

lapsen hyvinvointia ja toimintakykyä seurataan päivittäin. Yhteistyö vanhempien kanssa on säännöllistä ja 

joustavaa. Muutokset lapsen tilanteessa havaitaan varhain ja opiskeluhuolto tukee lasta ja nuorta ajoissa ja 

joustavasti.  

Lapsen ja nuoren tukea ja hoitoa järjestettäessä on tärkeää aktivoida nämä arkiympäristöt mukaan jo 

varhaisessa vaiheessa. Yhteistyön rakentaminen ja käytännöistä sopiminen perheen, koulun ja muiden 

perheiden kanssa työskentelevien kanssa tukee lasta parhaalla mahdollisella tavalla ja nopeuttaa 

kuntoutumista. 

Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa lapsen tai nuoren tilannetta kartoitetaan 

laaja-alaisesti, huomioiden perheen kokonaistilanne. Kartoituksen apuvälineenä voidaan käyttää 

kuntakohtaisesti sovittuja malleja, kuten Espoossa BBIC tai Helsingin tuen tarpeen arviointimalli. 

Valtakunnallisesti asiaa selvittämään on asetettu “Yksi lapsi – yksi tilannekuva” työryhmä, jonka toimikausi 

päättyy tammikuussa 2019. Kartoituksen pohjalta lapsen, nuoren ja perheen kanssa keskustellen sovitaan, 

keitä yhteistyökumppaneita pyydetään tarpeen vaatiessa mukaan yhteiseen työhön perheen tueksi. 

Keskustelun jälkeen lapsen, nuoren tai huoltajan suostumuksella tarpeen havainnut työntekijä kutsuu 

yhteistyöhön muita toimijoita. (Finlex 2013. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki.) 

LAPE- hankkeen tavoitteena on, että lapset, nuoret ja perheet saavat oikeanlaista tukea oikeaan aikaan 

omassa arkiympäristössään.  Perhekeskuksen toimijoiden on tärkeää sopia jalkautuvasta työstä joustavasti 

perheiden tarpeet huomioiden. Tavoitteena tulisi olla, että jokainen työntekijä pystyy jalkautumaan 

varhaiskasvatukseen, kouluun, oppilaitokseen sekä perheen muuhun arkiympäristöön. Pääkaupunkiseudun 

LAPE -hankkeen monitoimijainen arviointi ja työskentelymalli - työryhmä on laajan kuntien toimintamallien 

kartoituksen ja palvelumuotoilun keinoin koonnut monitoimijaisen yhteistyön pelisäännöt ja ohjeet. Jos 

työntekijä ei tiedä, ketä perheen asiassa voisi pyytää yhteistyöhön tai tilanne on monimutkainen, hän voi olla 

yhteydessä perhekeskuksen perhekeskustiimiin (kts. prosessit, luku 4). (Mertsola ym., 2017.) 

Lapsen ja nuoren tilanteen kartoituksen aikana on olennaista jatkuvasti myös pyrkiä vaikuttamaan hänen 

hyvinvointiinsa. Työskentelyn tulee olla samanaikaisesti myös interventio, jolla lapsen ja nuoren hyvinvointia 
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tuetaan. Kukin työntekijä vastaa omalta osaltaan sovittujen asioiden hoitamisesta ja työnsä sovittamisesta 

joustavasti perheen kokonaistilanteen hoitoon. Lapsi ja nuori osallistuu aktiivisesti tuen tarpeiden arviointiin. 

Mahdollisia tuen aukkokohtia pyritään ratkaisemaan sekä erillisien suunnitelmien yhdenmukaisuus 

varmistamaan. Päällekkäistä työtä vältetään ja erilaisten tukitoimien aikataulutus organisoidaan perheiden 

kuormituksen välttämiseksi. Verkostoneuvottelut pyritään järjestämään niin, että paikalla on vain olennaiset 

ja perheiden hyväksymät henkilöt. Tarpeellisten tietojen välittämisestä muille, kuten koulun opettajille 

sovitaan perheen kanssa. 

8.2 Integratiivisen työn osa-alueet 
 

Integratiivisen työn tavoitteena on lisätä palveluita lasten ja nuorten kasvuympäristössä sekä lisätä eri 

toimijoiden välistä yhteistyötä huomioiden lasten ja perheiden kokonaistilanne. Integratiivisen työn osa-

alueet (kuva alla) ovat asiakastyöhön liittyvä konsultaatio, eri toimijoiden yhdessä työskentely, 

ilmiöpohjainen konsultaatio, koulutus sekä asiakastyö toisen toimijan toimipisteessä.  

Asiakastyöhön liittyvä konsultaatio, ammatillisen neuvon kysyminen, on tärkein perustason työn tuki. 

Työntekijän varhaiskasvatuksessa, koulussa ja toisella asteella tulisi saada ammatillista konsultatiivista tukea 

nopeasti puhelimitse tarvitsemaltaan perhekeskuksen asiantuntijalta. Työntekijällä tulee olla erillinen 

konsultaationumero. Työntekijällä on mahdollisuus useamman kerran jatkuvaan työnohjaukselliseen 

konsultaatiotukeen samalta perhekeskuksen työntekijältä.  

Mikäli alle kouluikäisellä tai kouluikäisellä lapsella tai nuorella tai heidän perheellään ilmenee tuen tarve, joka 

ei ole selkeä tai vaatii useamman ammattilaisen näkemystä voi asian tuoda perhekeskustiimiin (lisää 

perhekeskusmallin 4. luvussa). Työntekijä informoi perhettä perhekeskustiimistä ja pyytää suostumuksen 

tilanteen selvittämiseksi, jolloin lähityöntekijä tuo asian käsiteltäväksi perhekeskustiimiin. 

Perhekeskustiimissä huolehditaan, että perhe saa tarvitsemansa avun ja tuen.  

Jos esimerkiksi luokassa tai koulussa havaitaan laajempi ilmiö (esim. nuorten vapaa-ajan ongelmat, 

nettikiusaaminen, päihteidenkäyttö, viiltely) pyritään ilmiöpohjaisella konsultaatiolla ennaltaehkäisemään 

sen leviämistä.  Tällöin päästään kiinni kokonaistilanteeseen ja estetään hyvällä yhteistyöllä ko. ilmiön 

leviäminen. Ilmiöpohjaisen konsultaation tarkoituksena on entistä aiemmin huomata merkit, tarttua asiaan 

sekä myös huolehtia siitä, että yhteisö voi paremmin. Mukaan työskentelyyn voi tarvittaessa kytkeä 

perhekeskuksen ja erikoissairaanhoidon lisäksi järjestöjä, seurakuntia, oppilaskuntia ja 

vanhempainyhdistyksiä. Konsultaation tuloksena voidaan järjestää mm.  koulutusta ammattilaisille ja 

vanhemmille, sekä kohdennettuja ryhmiä ja vertaistukea lapsille ja nuorille. Samanaikaisesti huolehditaan, 

että yksittäisille tuen tarpeessa oleville lapsille tai nuorille on käynnissä omat tukitoimensa.   

Konsultaatio tapahtuu eri toimijoiden kesken horisontaalisesti ja vertikaalisesti. Varhaiskasvatus, koulu ja 

oppilaitos tuottavat laajasti tietoa lapsen ja nuoren oppimiseen, mutta myös sosiaalisiin suhteisiin liittyen. 

Perhekeskus voi konsultoida opiskeluhuoltoa mm. opetusjärjestelyistä, opiskeluhuollon tuesta, oppimiseen 

sekä sosiaalisiin taitoihin ja suhteisiin liittyvistä asioista.  Tämä tieto tulisi hyödyntää perheiden tilanteiden 

kokonaisvaltaisessa kartoituksessa ja tukemisessa yhteistyössä perhekeskuksen ja erityispalvelujen kanssa.   

Perhekeskusta voi konsultoida sosiaalihuollon kysymyksistä, vanhemmuuden tuesta, perustason päihde- ja 

mielenterveystyöstä (esim. Nuppi, Nupoli, Nuorisoasema). Lastensuojelua voi konsultoida, kun on kyse 

lastensuojelukysymyksistä. Lasten- ja nuorisopsykiatriaa voi konsultoida myös mielenterveyden pulmiin 

liittyen (kuva 11.) Jokaisella perhekeskusalueella tulee olla selkeät konsultaatiokäytänteet. 
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Henkilöstön koulutuksen tavoitteena on osaamisen lisääminen ja yhteisen ymmärryksen lisäämisen. 

Koulutusta voidaan antaa sekä varhaiskasvatuksen, koulujen että toisen asteen, perhekeskuksen ja 

erityispalveluiden taholta. Tietoa on tärkeä jakaa sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti.  

Asiakastyötä on mahdollista tarjota toisen toimijan toimipisteessä, jonka tavoitteena on tarjota palveluita 

lasten, nuorten ja perheiden toivomassa paikassa ja tuoda näin palvelut lähemmäksi heitä. Tämä auttaa mm. 

tilanteissa joissa lapsi, nuori tai perhe ei pysty sitoutumaan palveluun esim. haastavien kulkuyhteyksien 

johdosta. Tämä mahdollistaa perhekeskustoimijoiden työskentelyn esim. varhaiskasvatuksessa, koulussa tai 

oppilaitoksissa. Tällöin on otettava huomioon asianmukaisten tilojen saatavuus ja varausmahdollisuudet.  

 

 

Kuva 9. Integratiivinen työ Lahdensuo, Karjalainen, Korkiakoski, Wilska-Seemer. 

8.3 Perhekeskuksen yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa ja HYVE4 –malli 
 

Yhteistyö perhekeskuksen ja varhaiskasvatuksen välillä on monimuotoista toimintaa kuten esimerkiksi 

neuvolan terveystarkastuksen tekeminen moniammatillisena yhteistyönä päiväkodissa, erityistyöntekijöiden 

jalkautuminen päiväkotiin tai avoimeen päiväkotiin sekä ryhmäneuvolan pitäminen. Varhaiskasvatuksen 

työntekijä voi antaa saattoapua perheelle neuvolaan tai erityistyöntekijän vastaanotolle. Perhekeskuksen 

palvelut jalkautuvat lapsen ja perheen tilanteen ja tarpeen mukaan varhaiskasvatuksen toimipisteeseen tai 

avoimeen päiväkotiin.  Jalkautuvista palveluista enemmän luvussa 3.3.  

HYVE4 – mallissa varhaiskasvatuksessa olevan neljävuotiaan lapsen laaja terveystarkastus tehdään 

yhteistyönä perheen, varhaiskasvatuksen ja neuvolan kesken. Malli koostuu varhaiskasvatuksessa käytävästä 

varhaiskasvatuskeskustelusta (vasu) ja neuvolan laajasta terveystarkastuksesta, joka sisältää 

terveydenhoitajan ja neuvolalääkärin tarkastuksen. Varhaiskasvatuksen työntekijä keskustelee vanhempien 

kanssa lapsen hyvinvointiin, kasvuun, kehitykseen ja taitoihin liittyvistä asioista. Keskeistä on 

vanhemmuuden tukeminen ja myönteisen palautteen antaminen lapsesta. Varhaiskasvatuksen työntekijä 

yhdistää vanhemmilta saadut tiedot ja lapsesta tekemänsä havainnot tiedonsiirtolomakkeelle, joka 

lähetetään neuvolaan perheen omalle terveydenhoitajalle. Lomakkeeseen kirjataan myös asiat, joista 
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vanhemmat tai varhaiskasvatuksen henkilökunta toivoo keskusteltavan neuvolassa. Neuvolan 

terveydenhoitaja orientoituu lapsen terveystarkastukseen ennalta varhaiskasvatuksesta saamansa 

tiedonsiirtolomakkeen avulla. Terveydenhoitaja kirjaa lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät havainnot ja 

tutkimustulokset tiedonsiirtolomakkeelle, joka palautuu varhaiskasvatukseen. Jos lapsesta on sovittu 

jatkotoimenpiteitä, ne kirjataan varhaiskasvatuksen vasu- suunnitelmaan. Perheen luvalla terveydenhoitaja 

voi olla yhteydessä päiväkotiin, jos lapsesta herää huoli. 

Maahanmuuttajataustaisen lapsen kielen kehityksen arvioinnissa pitää kirjata lapsen oman äidinkielen 

osaaminen sekä suomen kielen taito lapsen toisena kielenä. Vanhempien kanssa keskustellaan lapsen 

äidinkielen taidosta ja kehityksestä keskustelurungon pohjalta. Lapsen suomen kielen taidosta ja sen 

edistymisestä keskustellaan varhaiskasvatuksessa tehtyjen havaintojen pohjalta, esimerkiksi miten lapsi 

ymmärtää ja tuottaa suomen kieltä erilaisissa tilanteissa. Tiedonsiirtolomakkeeseen on hyvä merkitä, mikäli 

keskustelussa on käytetty tulkkia vanhempien kanssa. Tietoihin merkitään, kuinka kauan lapsi on ollut 

suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja onko se ollut kokoaikaista (esimerkiksi toistuvat pitkät lomat, 

vapaapäivät ja / tai epäsäännöllinen hoitoaika). Maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten lasten 

perheissä, joissa on käytössä yksi tai useampi vieras kieli, lapsen äidinkielen ja puheen kehitystä arvioidaan 

eväspussi-mallin mukaisesti lisäkysymyksillä. Lene- testi tehdään soveltuvin osin ammattitulkin avulla, jos 

yhteistä kieltä ei ole.  

8.4 Perhekeskuksen yhteistyö esiopetuksen, koulun ja oppilaitoksen kanssa 
 

Esiopetus, koulu ja oppilaitos lapsen arkiympäristönä ovat aina tärkeitä yhteistyökumppaneita 

perhekeskukselle perheeseen ja vanhemmuuteen kohdistuvassa työssä. Perheelle tarjotut ohjaukselliset 

menetelmät tulisi myös tuoda koulun aikuisten tietoon (monialaiset asiantuntijaryhmät), jotta koulun arjessa 

voidaan tukea lasta samansuuntaisesti eikä perheen ja koulun toimet ole keskenään ristiriitaisia ja lapsen 

tilannetta entisestään hankaloittavia. Opiskeluhuollon työn painopisteessä on lapsi tai nuori. Lapsella on 

oikeus tähän tukeen myös huoltajien sen kieltäessä. Lapsi tai nuori ei kuitenkaan koskaan ole perheestään 

irrallinen vaan myös kouluissa tarvitaan entistä enemmän perheen kokonaistilanteen arviointia. 

Esiopetuksen, koulun ja oppilaitosten kanssa yhteistyössä painottuvat vanhemmuuden tuki ja mielenterveys- 

ja päihdepalvelut. 

 

Kuva 10. Integratiivisen työn yhdyspinnat.  Karjalainen 2018  
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8.5 Muiden yhteistyötahojen kanssa 

  
Yhteistyö järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa 

Järjestöt tarjoavat vertaistoimintaa, vapaaehtoistoimintaa, ammatillisesti ohjattuja ryhmiä, verkkopalveluita 

ja lisäksi muita palveluita kuten esimerkiksi turvakotitoimintaa ja luentoja.  Järjestön työntekijöitä 

koulutetaan lapsiperheiden palveluista säännöllisesti. Järjestöjen mukaan tulemisessa on tärkeää yhteiset 

toimintaperiaatteet ja palvelukuvaukset, jotta tiedetään minkälaista palvelua järjestöt tarjoavat. Järjestöjen 

kanssa yhdessä tehdään sopimukset tiloista ja toiminnasta sekä seurataan tavoitteiden toteutumista. 

Hyvät verkostot tuovat apuja perhekeskuksen resursseihin mm. vanhemmuuden tukea voidaan järjestää 

yhdessä kuntien maahanmuuttajapalvelujen, seurakuntien monikulttuurisuuspalvelujen, sekä 

järjestöjen/yhdistysten kanssa.   

Perheet keskiöön! -hanke ja siihen kuuluvat järjestöt sekä muut järjestöt ovat tarjonneet LAPE -hankkeen 

aikana toimintaa, tukea ja palveluja sekä olleet mukana perhekeskuskehittämisessä. Järjestöjen 

erityisosaamisen esilletuominen, osaamisen vahvistaminen sekä työn koordinointi perhekeskuksissa 

nähdään tärkeänä.  

MLL Uudenmaanpiiri toimi yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa ja pilotoi Lape -hankkeen aikana 

järjestövetoisen kohtaamispaikan soveltuvuutta erilaisissa perhekeskuksissa ja sen yhdistämistä osaksi 

perhekeskuksen muita palveluita. Perheille kohtaamispaikka tuotti matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää 

tukea, toimintaa ja palvelua. Avoimet kohtaamispaikat tarjoavat kynnyksettömiä palveluita, 

vertaisryhmätoimintaa ja järjestöjen asiantuntijatukea, joilla voidaan täydentää lakisääteisiä palveluja.  

Yhteistyö HYKS-varhain toiminnan kanssa 

HYKS -varhain on lasten- ja nuorisopsykiatrian konsultatiivinen ja integratiivinen toimintamalli. Sitä 

toteutetaan lapsen ja nuoren lähiympäristössä esim. perhekeskuksessa, päiväkodissa tai koulussa yhdessä 

varhaiskasvatuksen, perusterveydenhuollon, opiskeluhuollon ja lastensuojelun työntekijöiden kanssa. HYKS 

-varhain toimii mielenterveystyön ja lasten- ja nuorisopsykiatrian välimaastossa. Varhain-työryhmä tarjoaa 

palveluita, joita ovat puhelinkonsultaatio, verkostokonsultaatio sekä konsultatiivinen tutkimus/arviointi –

interventio. Työskentely käynnistyy aina HYKS -varhain kanssa puhelinkonsultaatiolla. 

Verkostokonsultaatioon osallistuvat lapsen/nuoren ja perheen lisäksi ne henkilöt, joilla on mahdollisuus olla 

apuna lapsen/nuoren voinnin kohenemisessa. Tarkoituksena on rakentaa yhteinen tavoite ja sopia, miten 

kukin voi vaikuttaa lapsen, nuoren ja perheen tilanteen helpottamiseksi ja toimintakyvyn tukemiseksi. 

Konsultatiivinen tutkimus, arviointi ja interventio toteutetaan yhdessä perustason työntekijöiden kanssa ja 

ne suuntautuvat niihin ajankohtaisiin tekijöihin, jotka lapsi, nuori ja perhe kokevat kuormittavina. 

Tarvittaessa ohjataan hakeutumaan lääkärin arvioon tai tarvittaessa ohjataan muun toimijan asiakkaaksi, 

kuten lastensuojeluun tai muihin peruspalveluihin. 

Yhteistyö Osaamis- ja tukikeskusten (OT-keskus) kanssa 

OT- Keskus on erityisen ja vaativan tason palvelu, joita tulee Suomeen yhteensä viisi. OT- keskus on 

tieteellisen tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen keskus yhteistyössä yliopistojen, yliopistollisten 

sairaaloiden ja sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa. OT-keskukset koordinoivat ja kehittävät yhteistyössä 

muiden opetusta tarjoavien yksikköjen kanssa perhekeskuksen henkilöstön tarpeenmukaista koulutusta. OT- 

keskukset levittävät näyttöön perustuvia hoito- tai palvelumenetelmiä sekä tukevat perhekeskuksia niiden 

käyttöönotossa. Tämä varmistaa perhekeskusten palvelujen arvioinnin, tutkimuksen ja alueellisen 

yhdenmukaisuuden. Tällä varmistetaan myös oikeiden ja riittävän tukevien palvelujen sekä interventioiden 

tuottaminen ja toteuttamisen mahdollistaminen oikeassa paikassa oikeaan aikaan. 
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OT- keskus tuottaa vaativia palveluja ja hoitoa, jota voidaan toteuttaa yhteistyössä perhekeskuksen kanssa. 

Perhekeskus voi myös konsultoida OT-keskusta vaativissa ja erityisen tason palveluita tarvitsevien 

asiakasperheiden asioissa yhdessä perheiden kanssa. Perhekeskukseen jalkautuvia palveluista lisää 

kappaleessa 3.3 Keskitetyt, jalkautuvat ja paikalliset palvelut. 

 Kansaneläkelaitos (KELA) 

Perhekeskuksiin on tarkoituksena jalkauttaa Kelan palveluja mm. kohtaamispaikkoihin ja eron 

ensiapupisteisiin. Tavoitteena on hallintorajat ylittävä perhelähtöinen palvelukokonaisuus lapsille ja nuorille 

perheineen – moniammatillinen työskentelykulttuuri. Kelan laaja-alainen etuusasiantuntemus on 

perhekeskuksissa seuraavaa: 1. Kela sovitusti paikan päällä perhekeskuksessa, 2. Kela tavoitettavissa 

sovitusti, esimerkiksi Skype-yhteydellä 3. Yhteisiä koulutuksia ja kehittämistyötä tai 4. Saattaen vaihtaen 

ohjaus tarvittaessa, jolla varmennetaan palvelupolun katkeamattomuus. 

Muu kuntayhteistyö 

Perhekeskus on tärkeä osa maahanmuuttajaperheiden kotoutumista ja perhekeskuksissa huomioidaan 

monikulttuuriset perheet ja heidän yhteistyötarpeet muiden toimijoiden kanssa. Kirjastojen ja muiden 

kulttuuri- ja sivistystoimen palvelujen kanssa tehdään yhteistyötä. Perhekeskuksen toimintaa voi olla myös 

esim. kirjastojen satutunnit kieliryhmittäin, joissa voi olla puheterapeutti mukana. Perhekeskuksessa on 

mahdollista järjestää suomenkielenkursseja, joissa pienet lapset voivat olla mukana. Perhekeskuksessa 

tarjotaan ryhmiä, jotka tukevat lapsen kielen kehitystä; satu- ja laulutunteja myös omalla kielellä.  

9. Perhekeskusmallin arviointi   

 
Perhekeskusten arviointi on esitetty tässä raportissa vain pääpiirteittäin, koska perhekeskusten arviointia 

tullaan työstämään kansallisessa THL:n ja STM:n johtamassa perhekeskusverkostossa vuoden 2018 lopussa 

(alueemme edustajat mukana). Pääkaupunkiseudun ja muun Uudenmaan tulee noudattaa arvioinnissa 

kansallisia linjauksia ja hyödyntää kunnissa jo olemassa olevia hyviä arviointikäytäntöjä.  

Maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden arviointia toteutetaan nelimaalin mukaisesti. Alustavasti myös 

perhekeskustoiminnan arviointi toteutetaan nelimaalia hyödyntäen. Nelimaalissa arvioinnin näkökulmina 

ovat 1) asiakaskokemus ja saatavuus 2) henkilöstökokemus 3) tuottavuus 4) vaikuttavuus. Taulukossa on 

esitetty arvioinnin kohteet ja esimerkkejä arviointimenetelmistä. 
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Perhekeskusmallin arviointitaulukko: palvelukokonaisuus (lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut), 

toimintamenetelmät ja johtaminen 

Nelimaalin näkökulma Arvioinnin kohde Esimerkkejä 

arviointimenetelmistä/lähteistä 

Asiakaskokemus ja 

saatavuus 

 

 

 

 Palveluun pääsy 

 Asiakastyytyväisyys 

 Asiakashyöty 

 Asiakkaiden osallisuus 

 Hoidon jatkuvuus (vastuutyöntekijä) 

 Viestintä 

 Monikulttuurisuuden huomiointi 

 Eri palvelujen tilastot 

 Happy or not 

 Asiakaspalautekyselyt 

 Palvelun vaikuttavuuden 

arviointi (esim. asteikolla 1-

10) 

 Kansalliset kyselyt esim. 

neuvolan 
asiakastyytyväisyys (THL) 

 Kieliversiot ohjeista, 

henkilöstön 

perehdytys/koulutus 

Henkilöstökokemus 

 

 

 Henkilöstön kokemus palveluiden 

toimivuudesta (vastuunjako, 

prosessien toimivuus, tavoitteiden 

selkeys) 

 Työhyvinvointi 

 Johtamisen rakenne ja toimivuus 

 Viestintä yhteistyökumppaneille 

 Henkilöstökyselyt 

 Kunta 10 

 Työhyvinvointipuntari 

Tuottavuus 

 
 

 Johtaminen ja koordinaatio 

(vastuunjako, toimivuus, tavoitteiden 
selkeys) 

 Toimintamenetelmät (prosessit: APT, 

SPT, PPT, RET) 

 Monialainen yhteistyö 

 Kohtaamispaikkatoiminta 

 Kustannukset 

 Hukan poisto 

 Henkilöstökyselyt 

 Ammatillinen vertaistuki, 
konsultointimahdollisuudet 

(esim. perhekeskustiimi) 

 Tilastot 

 Taloustiedot 

 Palveluiden läpimenoaika 

Vaikuttavuus 

 

 

 

 Palvelun laatu 

 Hyvinvointi ja terveystavoitteiden 

saavuttaminen 

 Alueellinen hyvinvointitieto 

 Palvelutarpeen tunnistaminen 

varhaisessa vaiheessa 

 Palvelukokonaisuus 

 Verkostopalvelut 

 Tehtävät (tähti) esim ehkäistä 

lähisuhdeväkivaltaa 

 Näyttöön perustuvat 

hoitotyön menetelmät 

 Hyvinvointikertomus 

 THL:n tutkimukset (LTH, 
kouluterveyskysely) 

 Tilastot 

 Laajat terveystarkastukset 

 Palveluiden läpimenoaika 

 Vastaanottokäyntien määrä 

 Palvelukokonaisuus K/E 

 Verkostopalvelut K/E 

 Sakaroiden toteutuminen, 

esim toimintamalli 

lähisuhdeväkivallan 

tunnistamiseksi ja puheeksi 
ottamiseksi 
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Perhekeskuksessa arviointia tehdään sekä yksittäisistä palveluista että koko perhekeskustoimintamallista. 

Yksittäisten palvelujen arvioinnissa voidaan hyödyntää muun muassa Happy or not -palautetta, 

asiakaspalautekyselyjä ja vaikuttavuuden arviointia. Lisäksi voidaan hyödyntää kansallisia kyselyjä kuten 

THL:n neuvolakysely tai Kunta 10. Perhekeskuksissa on hyvä yhtenäistää eri palvelujen arviointitapoja, jotta 

niistä saadaan toimiva koonti johtamisen ja kehittämistyön tueksi.  

Perhekeskustoimintamallia tulee arvioida suhteessa sille asetettuihin tavoitteisiin kuten perheiden 

voimavarojen ja osallisuuden vahvistaminen, kohdatuksi tuleminen, tarpeisiin vastaaminen sekä avun ja tuen 

saannin varhentuminen. Arviointia tulee kohdistaa myös siihen, onnistutaanko perhekeskustoimintamallin 

avulla palvelemaan useita palveluja samanaikaisesti tarvitsevia asiakkaita sekä maahanmuuttajataustaisia 

asiakkaita aiempaa paremmin. Myös yhteistyön toimivuutta, prosesseja, johtamista ja koordinointia tulee 

arvioida.  

Alueen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin seuranta on tärkeää, joten perhekeskusten tulee tehdä 

tiivistä yhteistyötä kuntaan jäävän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kanssa. Kuntien hyvinvointi -

raportoinnissa kuvataan asukkaiden hyvinvoinnin tilaa, mikä on tärkeää tietoa perhekeskustoiminnan 

suunnittelussa. Esimerkiksi perhekeskusten sijoittumista ja jalkautuvia palveluja on tärkeää suunnitella 

alueiden tarpeet huomioiden. 

Kansallisen perhekeskusmallin arviointi on tätä raporttia kirjoittaessa suunnittelutyön alla. LAPE-

hankekauden aikana on työstetty kansallisen perhekeskuksen määritelmä, palvelukokonaisuus, tehtävät, 

johtamisrakenne ja toiminnan sisältö. Toimintamallin arviointi sisältää kaikki perhekeskuksen osa-alueet. 
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 10. Perhekeskusmallin juurruttamisen suunnitelma ja jatkotoimenpide-

ehdotukset 
Taulukko: Juurruttamisen suunnitelma ja jatkotoimenpiteet 
 

Tilanne LAPE-muutosohjelman päättyessä 2018: 
 

 Uudellamaalla on 9 täyden palvelun perhekeskusta 8 kunnan alueella sekä yksi pilotti 

 Perhekeskustoiminnan suunnittelu ja toimeenpano on aloitettu Lohjalla 2013, Sipoossa 2014, Helsingissä ja 
Loviisassa 2016  

 LAPE-hankekauden aikana perhekeskustoiminta pääsi käyntiin Hyvinkäällä ja Järvenpäässä 

 Perhekeskuspilotteja käynnistettiin Vantaalla kaksi, joista toinen kokoaa yhteen lapsiperheiden sote -
palvelut ja toinen yhdistyy toiminnaltaan varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa 

 Perhekeskuksen toimipiste avattiin uusiin tiloihin ja Uudenmaan perhekeskusmallin mukainen täyden 
palvelun perhekeskuksen suunnittelu käynnistettiin hankekauden aikana Porvoossa  

 Uudenmaan perhekeskustoimintamallin mukainen monitoimijaisen yhteistyön tiivistäminen ja 
yhteistoiminnan kehittäminen aloitettiin Nurmijärvellä. Kehittämistoiminta luo pohjaa perhekeskukselle 

 Uudenmaan perhekeskustoiminnan mukainen monitoimijaisen yhteistyön tiivistäminen ja toiminnan 
kehittäminen aloitettiin Raaseporissa. Kehittämistoiminta luo pohjaa täyden palvelun perhekeskukselle 

 Uudenmaan perhekeskusmallin mukainen asiakasprosessikehittäminen on aloitettu Lohjalla ja Järvenpäässä 

 Vantaalla kartoitetaan mahdollisuuksia Karsikkokujan perhekeskus-pilotin palvelujen laajentamiseen ja 
perhekeskusmallin käyttöön ottoon. 

 

2019 2022 2025 2030 

Porvoon uusi täyden 
palvelun perhekeskus 
aukeaa 
 
Järvenpää toimii kuuden 
Soten 
perhekeskuspuheen- 
johtajana ja johtaa 
perhekeskusten 
jatkokehittämistä Keski-
Uudellamaalla 
 
Lohjan ja Järvenpään 
perhekeskukset toimivat 
asiakasprosessien 
mukaan 
 
Hyvinkään iso 
perhekeskus ottaa 
asiakasprosessit käyttöön 
 
Raasepori on saanut 
perhekeskussuunnitelmat 
valmiiksi ja käynnistää 
toiminnan 
 

Jos SOTE- ja 
maakuntalain- säädäntö 
on hyväksytty ja 
maakunnan toiminta on 
käynnistynyt, 
Uudenmaan 
perhekeskustoiminta-
mallia on kehitetty 
kansallisten linjausten 
mukaan ja se on 
hyväksytty 
maakuntavaltuustossa 
 
Jos SOTE- ja 
maakuntalainsäädäntö 
myöhästyy ja maakunta 
ei ole aloittanut 
toimintaa, kunnat ovat 
kehittäneet omia 
täydenpalvelun 
perhekeskuksia siten, 
että Uudenmaan 
lapsiperheistä jo yli 70 % 
on perhekeskus- 
palvelujen piirissä 
 

Täydenpalvelun 
perhekeskukset, 
toimipisteet ja avoimet 
kohtaamispaikat 
toimivat jo tehokkaasti 
koko Uudenmaan 
maakunnan alueella 
 
Perhekeskusalueilla 
SiSoTe-yhteistyö sekä 
HYTE-yhteistyö toimivat 
saumattomasti ja 
lapset, nuoret ja 
perheet saavat parhaan 
mahdollisen avun ja 
tuen 
  
Perhekeskusten 
johtaminen toteutuu 
maakunnan 
lapsistrategian 
mukaisesti 
maakuntatasolta 
aluetasolle ja 
perhekeskusten 
itseohjautuviin tiimeihin 
asiakashyötyä tuottaen  

Perhekeskusalueet ovat 
toiminnassa ja malli toimii 
tehokkaasti; asiakkaat hyötyvät 
ja antavat hyvää palautetta 
 
Erityispalveluiden tarvitsijat on 
saatu laskuun ja painopiste 
siirrettyä vahvasti 
peruspalveluihin 
 
Erityispalvelut toimivat 
peruspalvelujen tukena ja kaikki 
toimijat pitävät tärkeimpänä 
asiakkaan oikea-aikaista avun ja 
tuen saantia 
 
Monitoimijainen palvelutarpeen 
arviointi toimii digitaalisesti 
siten, että asiakas on itse 
aktiivisesti mukana tiedon 
tuottamisessa. Asiakas voi myös 
itse käynnistää palvelutarpeen 
arvioinnin ja saada apua heti, 
kun tarve ilmenee 
 
Asiakkaille on tarjolla apua, 
tukea ja hoitoa vuorokauden 
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Uudenmaan 
lapsiperheistä n. 40 % on 
perhekeskuspalvelujen 
piirissä 
 
Kuntien 
juurruttamissuunnitelmat 
toteutuvat  

Kuntien 
juurruttamissuunnitelmii
n LAPE-muutosohjelman 
aikana kirjaamat kokeilut 
ovat osa normaalia 
palvelutoimintaa 
 

 
Sähköinen perhekeskus 
tuottaa palveluja 
maakunnassa 
kansallisena palveluna 
ja maakunnan alueella 

 

ajasta riippumatta. Tekoäly on 
saatu laajasti käyttöön 

 

Perhekeskuksen todetaan olevan palveluita yhteen kokoava toimintamalli Uudenmaan maakunnassa (Sote-

järjestäjän käytännöt - Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Uudenmaan maakunnassa, versiossa 0.3). 

Siinä todetaan lisäksi, että palveluverkko on palvelustrategian mukainen moniulotteinen rakenne, jolla 

maakunta tuottaa sote -palvelut. Palveluverkolla huolehditaan palveluiden saatavuudesta ja 

saavutettavuudesta. Palveluverkon ulottuvuuksia ovat esimerkiksi: fyysiset kiinteät toimipisteet (sote-

keskukset,  palveluasumisyksiköt, sairaalat jne.), liikkuvat toiminnot, puhelin- ja digitaaliset palvelut, kotiin 

vietävät palvelut, muut lähi-, alueelliset, seudulliset, valtakunnalliset ja kansainväliset sote-palvelut, 

palveluita yhteen kokoavat toimintamallit (esim. perhekeskukset), julkisesti ja yksityisesti tuotettavat 

palvelut, kynnyksettömät ja kynnykselliset palvelut sekä henkilöstön ryhmittely tehtävittäin. Palvelut tulee 

pyrkiä kokoamaan toimialarajat ylittäen (organisatorisesti tai toiminnallisesti, kiinteisiin toimipisteisiin tai 

verkostomaisesti) asiakaslähtöisiin palvelukeskuksiin. (Sote-järjestäjän käytännöt, versio 0.3 9.5.2018.) 

Sote-järjestäjän käytännöt, versiossa 0.3 todetaan edelleen, että maakunnan liikelaitos tulee tuottamaan 

valtaosan erikoissairaanhoidosta, terveyskeskusten vuodeosastohoidon, valtaosan kuntoutuksesta, 

henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelin ulkopuoliset sosiaalipalvelut, valtaosan koulu- ja 

opiskelijaterveydenhuollosta sekä alle 18-vuotiaiden suun terveydenhuollon. Liikelaitos vastaa 

sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnista, asiakasohjauksesta ja asiakassuunnitelman 

mukaisesta päätöksenteosta. Äitiys- ja lastenneuvolatoimintaa suunnitellaan osaksi liikelaitoksen 

perhekeskuksen toimintaa. Liikelaitos siis tuottaa jatkossa merkittävän osan palveluista ja lisäksi myös 

asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin myöntämispäätökset kulkevat liikelaitoksen kautta, joten 

maakunnan budjetin ja palvelujärjestelmän toimivuuden näkökulmasta liikelaitoksen ohjausmalli on kaikista 

keskeisin. (Sote-järjestäjän käytännöt - Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Uudenmaan 

maakunnassa, versiossa 0.3, 15.) 

Perhekeskus –seminaarin tulosten analysoinnissa esiin nostettuja huomioita, joita voidaan hyödyntää 
pohdittaessa tulevaisuuden perhekeskuksia Uudellemaalle. 
 

- syntyvyys Uudellamaalla on dramaattisesti laskussa 
- perhekeskuksessa tärkeää on resurssien liikuteltavuus ja sujuvat, jalkautuvat palvelut 
- akuutti toiminta on turvattava 
- monikulttuuristen perheiden lapsia ei saa käyttää tulkkeina, kaikissa kielissä on oltava 

tulkkipalvelumahdollisuus 
- tulkkipalveluiden omistajuus? Akuutti tilanne, esim. lapsi itsetuhoinen, eikä ole yhteistä kieltä, 

pitäisi olla nopean toiminnan joukot, kouluilla tällainen tilanne ihan liian usein -> päivystyspuhelin 
ja tulkkausmahdollisuus 

- huomioitava, että vanhemmuuden tukeminen on erilaista vauvaperheissä kuin murrosikäisten 
perheissä – miten toteutetaan? 

- turvattava nuorille ehkäisyneuvonnan palvelut, saatavuus huomioitava ja osaaminen turvattava 
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- perhekeskuksen ikäraja ei saisi olla rajattu, pitää olla sellainen, jonne kaikki voivat tulla -> ikäraja 
ilman psykiatrian suunnan ohjausta 

- tuleeko perhepsykiatria? 

11. Sähköinen perhekeskus 

Sähköisten palveluiden kehittyminen tuo paljon mahdollisuuksia perhekeskuksille. Ne ovat osa 

perhekeskuksen palveluja ja prosesseja. Nykyisin sähköiset palvelut tuotetaan kuntien, kuntayhtymien ja 

tulevien maakuntien alueilla hyvin hajanaisesti ja organisaatiolähtöisesti. Sähköinen perhekeskus täydentää 

fyysisen perhekeskuksen palveluja. 

LAPE-hankkeen kansallinen sähköisten palveluiden kehittäjäryhmä on laatinut STM:n johdolla selvityksen 

sähköisestä perhekeskuksesta. Selvitys pohjautuu eri maakuntien alueilla perheille suunnattuihin kyselyihin, 

joiden tuloksena syntyi näkemys perheiden toiveista sähköisille palveluille.  

LAPE pääkaupunkiseutu ja Uusimaa –hankkeet ovat laatineet yhdessä kokonaisarkkitehtuurikuvauksen 

suhteessa hankkeen tavoitteisiin. Kokonaisarkkitehtuurikuvauksessa on avattu kansalaisten sähköiset 

palvelut, ammattilaisten sähköiset työvälineet, muu kehittäminen sekä yhteydet asiakas- ja 

potilastietojärjestelmiin. Kansalaisten sähköiset palvelut ovat informaation hakeminen, vertaistuki, 

omahoito ja seuranta, yhteydenpito ammattilaisten kanssa, ajanvaraus, etähoito, omien tietojen 

katseleminen, asiointi, palvelutuottajien vertailu ja valinta sekä palautteen antaminen. 

Digitaalisten palveluiden suunnittelu asiakaslähtöisyyden parantamiseksi  

Olennaisena osana ennaltaehkäiseviä palveluja ovat toimivat, ajantasaiset sähköiset palvelut. 

Perhekeskustoimintamallin mukaisesti myös sähköisten palvelujen tulee olla helposti saavutettavia, ja 

niiden tulee tarjota tietoa ja ohjausta, sekä mahdollisuuden asioida oman perhekeskuksen työntekijän 

kanssa. Tavoitteena on palveluiden saavutettavuus 24/7 periaatteella.  

Sosiaali- ja terveysministeriö teki LAPE-verkkokyselyn lasten ja perheiden palvelujen sähköisistä palveluista 

kunnallisille ja kolmannen sektorin toimijoille keväällä 2017. Vastauksia tuli yhteensä 156 organisaatiolta. 

Kyselyn mukaan eniten palveluja on informaation jakamiseen, yhteydenottoon ammattilaisten kanssa, 

asiointiin sekä erilaisiin palautepalveluihin. Vuorovaikutteisia palveluja on vielä toistaiseksi vähän, 

esimerkiksi verkkovalmennusta, omahoitoa, vertaistukea tai etähoitoa. Järjestöt tuottavat sähköisiä 

palveluja myös kuntien verkkosivujen kautta, tarjolla on muun muassa itsearviointia, vertaistukea ja 

verkkovalmennusta. 

Uudenmaan LAPE -hankkeen asiakaskyselyn (2017, N=1851) perusteella lapsiperhepalvelujen asiakkaat 

toivovat perhepalveluissa käytettävien lomakkeiden yhdenmukaistamista ja sähköistämistä, nettipohjaista 

ajanvarausta ja mm. koulun Helmi -järjestelmän mobiilisovellusta. Kyselyyn vastanneista 49 prosenttia (1 

617) oli sitä mieltä, että palvelutoimintokohtainen viestintäkanava, kuten koulujen käytössä oleva Wilma, on 

tällä hetkellä ensisijainen viestintäväline. Vastaajista 34 prosenttia (582) oli sitä mieltä, että sähköposti on 

toissijainen viestintäväline. Asiakkaat toivovat parannusta sähköisten palvelujen sisältöihin, käytettävyyteen 

ja käytön laajentamiseen. 
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Asiakkaat kaipaavat sähköisiä palveluja, joissa on chat- ja ajanvarausmahdollisuus. Vantaan 

perhekeskusasiakkailleen tekemän kyselyn (2017) mukaan 72 prosenttia vastaajista toivoi voivansa olla 

yhteydessä perhekeskukseen sähköisesti esimerkiksi sähköpostilla tai chatin kautta. Pääkaupunkiseudun 

LAPE:n opiskeluhuollon osa-alueella on kehitteillä lapsille ja nuorille suunnattu Hyvinvointi App -sovellus. 

Uudenmaan LAPE:n kyselyn mukaan toivotaan matalan kynnyksen keskusteluasemaa, jossa lapsia, nuoria ja 

perheitä voidaan ottaa vastaan ilman jonotusaikoja. Myös lasten ja nuorten ennaltaehkäisevää toimintaa 

toivotaan varsinkin kunnan reuna-alueille, joissa asiakkailla on pitkät välimatkat fyysisiin palveluihin. 

Asiakkaat toivovat sähköisten palvelujen löytyvän helposti ja kootusti samalta sivustolta.  

Nykyään asiakkaat joutuvat etsimään tietoja palveluista kunnan, maakunnan, kuntayhtymän tai järjestöjen 

sivuilta. Jokainen taho voi toimia ja tiedottaa eri tavoin ja eri järjestelmien sekä alustojen kautta. 

Tulevaisuudessa Suomi.fi sivustolla kansalaiset voivat tutustua ja vertailla valinnanvapauden piirissä olevia 

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä etsiä itselleen sopivan palvelutuottajan (sote-keskus). 

Perhekeskuspalvelut olisi tärkeä kytkeä Palvelutietovarantoon (PTV), koska tämä tuottaa perheille tietoa 

maakunnan perhekeskuspalveluista ja niiden saavutettavuudesta. 

Tulevaisuudessa voitaisiin toteuttaa sähköisten palvelujen löytyminen asiakasystävällisesti, helposti ja 

kootusti yhden yhteisen sähköisen alustan kautta. Sähköinen perhekeskus voisi tuottaa mm. seuraavan 

kuvan mukaisia palveluja:  

   

Kuva 11: Sähköisen perhekeskuksen tavoitetila 

 

 



68 
 

Sähköisen perhekeskustoimintamallin mahdollisuuksia  

Järjestötoimijat ovat nopeita sähköisessä kehittämisessä ja ovat koonneet tietoa palveluistaan Toimeksi.fi-

sivustolle. Järjestöt ovat käynnistäneet NGO Digi -hankeen, jota Väestöliitto koordinoi. Alusta on tarkoitettu 

järjestöjen digitaalisille palveluille. Se aukeaa kaikille järjestöille ja sidosryhmille syksyllä 2018. Palveluihin voi 

kirjautua nimimerkillä. Alusta tullaan liittämään Suomi.fi-palveluun vuonna 2019 ja tulevaisuudessa Kanta-

järjestelmään. Sähköisen perhekeskuksen tarkoituksena on sovittaa yhteen julkisten palveluiden, järjestöjen, 

seurakuntien, uskonnollisten yhteisöjen sekä yksityisten ja vapaaehtoisten toimijoiden toimintaa. 

Yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä 

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palvelujen välinen tiedonvaihto pitäisi asiakkaiden mukaan 

toimia sähköisesti. Nykyinen paperilla tapahtuva tiedonvälitys pohjautuu täysin asiakkaan aktiivisuuteen. 

Paperit toimitetaan kotiin, kodin tulee kerätä tiedot yhteen ja toimittaa kopiot lomakkeista ja lausunnoista 

muille hoitaville tahoille ja takaisin. Asiakkaat toivovat nimettyä tahoa, joka hoitaa asiakkaan asioita. He 

toivovat moniammatillisia kokouksia, joissa kaikki kokoontuvat tasa-arvoisina määrittelemään vastuutahot, 

tehtävät ja aikataulut. Toisten ammattilaisten konsultaatiomahdollisuus ja viestien vaihto pitäisi 

tulevaisuudessa toimia sähköisesti. 

Asiakkaiden mukaan esimerkiksi erikoissairaanhoidossa tieto ei kulkeudu saman organisaation sisällä. 

Asiakkaat joutuvat itse kertomaan, mitä edellinen lääkäri on kertonut tai mitä neuvolalääkäri perustasolla 

on kertonut tai toisin päin, mitä erikoissairaanhoidossa kerrottiin. Asiakkaat toivovat yhteistä 

tietojärjestelmää ja välitöntä, ajantasaista dokumentointia. Asiantuntijoiden vaihtuessa tai siirryttäessä 

palvelusta toiseen, perheet kokevat uuvuttavana aloittaa aina uudelleen alusta oman elämäntilanteensa 

kertominen. 

Ammattilaiset kokevat erilaisten kirjaamisjärjestelmien hankaloittavan yhteistyötä. Jos asiakkaan 

hoitamiseen liittyvät asiat olisivat luettavissa ennen perheen tapaamista, olisi yhteistyö helpompi aloittaa 

perheen ja ammattilaisten kesken. Myös asioiden hoitaminen nopeutuisi ja mm. lähetteen saaminen 

jatkotutkimuksiin helpottuisi. Nykyään asiakasta saatetaan juoksuttaa ympäri kuntaa useaan otteeseen 

hoitotahojen tietämättä tarkemmin omia vastuualueitaan. Myös asiakkaat on otettava osaksi 

tiedontuotantoa ja tiedonkulun on oltava avointa ja eettisesti kestävää. Ammattilaiset toivovat sähköisiä 

kanavia, joiden kautta voi helposti ja nopeasti kysyä neuvoa ja apua toisilta ammattilaisilta. 

 Apotti – yhteistyö 

Uudellamaalla kehitetään laajaa, sosiaali- ja terveydenhuoltoon suunnattua asiakas- ja 

potilastietojärjestelmää Apottia, jonka kehittämisessä ovat mukana Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiiri (HUS), Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen ja Tuusula. Järjestelmä kattaa 1,6 

miljoonan asukkaan erikoissairaanhoidon tietojen käsittelyn. Apottiin on tulossa My Chart -osio, johon 

asiakas tuottaa omia terveys- ja hyvinvointitietojaan, katselee tietojaan ja keskustelee ammattilaisen 

kanssa.  

Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmä on osa perhekeskusta. Apotin keskeisenä tavoitteena on toimittaa 

perhekeskuksen käyttöön alueellisesti yhtenäinen tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa 

toiminnan kehittämisen ja paremman laadun. Apotti-järjestelmässä asiakasta tai potilasta koskeva tieto on 

ajantasaisesti käytettävissä hoito- ja palvelutilanteissa lakien ja viranomaismääritysten 

tietosuojavaatimukset huomioon ottaen. 
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ODA ja Terveyskylä –yhteistyö  

Nykyisin käytössä olevia, yleisimpiä verkkoalustoja ovat: Suomi.fi, Kanta.fi, ODA, Terveyskylä, Duodecim, 

Helmi ja Vilma, Toimeksi.fi, Perheaikaa.fi ja MLL:n nettisivut. Näiden avulla lapsiperhepalvelujen asiakkaat 

saavat palveluja riippumatta asuinpaikasta tai fyysisestä terveydentilasta. Näillä lisätään lapsiperheiden 

terveyttä ja hyvinvointia, tuetaan omahoitoa ja välitetään tietoa. Kansallisilla ratkaisuilla tehostetaan 

toimintaa ja palveluja sekä nostetaan tuottavuutta. 

Perhekeskus tekee yhteistyötä Omahoito- ja digitaalisten (ODA) palveluiden kanssa. ODA:n Omaolo-palvelu 

hyödyntää perhekeskusten ammattilaisten järjestelmissä olevaa tietoa ja asiakkaiden itsensä tallentamaa 

hyvinvointitietoa. Omaolo-palvelujen antamat suositukset ovat aina henkilökohtaisia ja ne perustuvat 

päivittyvään tieteelliseen näyttöön. Hyvinvointitarkastus ja –valmennukset antavat tilannekuvan asiakkaan 

hyvinvoinnista ja tunnistaa mahdollisia riskejä, esim.  liikuntaan ja uneen liittyen. Muutosten tueksi asiakas 

voi ottaa käyttöön sähköisiä valmennuksia, jotka ohjaavat ja antavat palautetta edistymisestä. Jos 

tarkastuksen tulos näyttää huolestuttavalta, voi Omaolo ohjata asiakkaan suoraan perhekeskuksen 

ammattilaisen vastaanotolle. Oma Suunnitelma kokoaa hoito- ja palvelukokonaisuuden yksiin kansiin: 

tavoitteet, toimenpiteet ja seuranta. Suunnitelma perustuu asiakkaan itse asettamiin tavoitteisiin ja 

yhdessä perhekeskuksen ammattilaisen kanssa suunnittelemaan hoitoon tai palveluun.  

Perhekeskus tekee yhteistyötä Terveyskylän kanssa. Terveyskylä on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden 
kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu, josta saa tietoa, tukea sekä hoitoa potilaille ja 
työkaluja ammattilaisille. Terveyskylään ollaan perhekeskuksen myötä suunnittelemassa myös ns. 
hyvinvointi-/sotekylää. Terveyskylässä on jo valmiina erilaisia taloja ja huoneita kuntalaisen avoimesti 
tutkittavaksi.  Se mahdollistaa asioinnin vahvan tunnistautumisen kautta ja siellä on myös ammattilaisille 
tarkoitettu osio. Lisäksi sosiaalityöhön on kehitetty esim. pulmanavigaattori, jota mielestämme voisi kehittää 
eteenpäin.  
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Taulukko: Sähköisten palvelujen tulevaisuuden näkymiä 

 

Verkko- 

palvelu/ 

Alusta 

Sisältö Kohderyhmä Tarkoitus Käytettävyys 

(mobiili, 

tunniste, appi 

verkkosivu) 

Sijanti 

www-osoite 

ODA 

Omahoito- ja 

digitaaliset 

arvopalvelut 

Omaolopalvelu

, asiakkaiden 

itse tallentama 

hyvinvointitieto, 

hyödyntää 

ammattilaisten 

järjestelmissä 

olevaa tietoa, 

helpotetaan 

asiointia, 

tiedonsaantia, 

yhteistyötä, 

integroidaan 

Sote-digi Oy:n 

kanssa 

Asiakkaille Hyvinvointi-

tarkastukset ja 

valmennukset, 

älykkäät 

oirearviot, 

hyvinvointi- 

arviot, 

hyvinvointi- 

suunnitelma 

pitkäaik. hoitoa 

tai palvelua 

tarvitseville, 

käyttää 

Omakanta.fi 

palvelun tietoja 

hyväksi 

Verkkosivu https://oda-

projekti.blogsp

ot.fi/  

Terveyskylä  Terveyskylä on 

asiantuntijoide

n yhdessä 

potilaiden 

kanssa 

kehittämä 

erikoissairaanh

oidon 

verkkopalvelu 

Tietoa ja tukea 

kaikille, hoitoa 

potilaille ja 

työkaluja 

ammattilaisille 

Palvelun 

sisällä toimii 

virtuaalitaloja 

eri 

elämäntilanteis

iin ja oireisiin  

verkkosivu https://www.ter

veyskyla.fi/  

 

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa (LAPE) on valmisteltu sisältöjä tulevaan maakuntaan. Yksi Lapen 

kehittämistehtävä on ollut miettiä ja suunnitella palvelujen sähköisiä toteuttamistapoja tulevaisuudessa. 

Tällä hetkellä ei ole olemassa valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita/potilaita tai 

ammattilaisia palvelevaa yhteistä sähköistä alustaa, josta saa yhtenäistä tietoa, itsearviointia, 

mahdollisuuden asioida turvallisesti sähköisesti ja joka toimisi myös ammattilaisen välineenä. Lapessa on 

https://oda-projekti.blogspot.fi/
https://oda-projekti.blogspot.fi/
https://oda-projekti.blogspot.fi/
https://www.terveyskyla.fi/
https://www.terveyskyla.fi/
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tutkittu, kuinka kehitetyt työtavat, lomakkeet ja arviointialustat saataisiin sähköiseen muotoon ja yleisesti 

hyödynnettäviksi.   

Lape on järjestänyt kaksi työpajaa asian tiimoilta. Työpajoihin ovat osallistuneet Lape-kehittäjien lisäksi 
Terveyskylän, Oda-hankkeen ja Uusimaa 2019- hankkeen edustajia. Terveyskylä on osoittautunut 
käyttökelpoisimmaksi ja jo melko helposti hyödynnettäväksi sähköiseksi palveluksi. 
  
Lape-kehittämisessä on huolettanut sivistystoimen jääminen kuntaan, kun sote -palvelut siirtyvät 
maakuntaan. Tulevassa sähköisten palvelujen kehittämisessä on ehdottomasti luotava käytännöt 
ammattilaisten väliseen keskusteluun ja konsultaatioon sekä asiakkaan luvalla myös pääsy asiakkaan 
tietoihin. 
 
Pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan LAPE –hankkeiden ehdotukset jatkokehittämiselle ovat: 
 

1. Huolehditaan siitä, että sote -ammattikortti otetaan käyttöön sote -ammattilaisille koko 
maakunnassa. Kortti on mahdollista myöntää myös sivistyspuolelle jääville sote -ammattilaisille. 
Kyseessä on kortti, joka mahdollistaa pääsyn terveyskylän ammattilaisosioon.   Tarkoittaa, että 
budjetissa tulisi varautua tähän.  

 
2. LAPE -hankkeessa kehitetyt ideat, esimerkiksi monialainen arviointi sekä erikoissairaanhoidon 

lomakkeisto viedään Terveyskylään.  
 

3. Terveyskylän jatkokehittäminen toteutuisi siten, että se vietäisiin osaksi SOTE-kylän kokonaisuutta. 
 

4. LAPE-hankkeen kansallinen sähköisten palveluiden kehittäjäryhmä on laatinut STM:n johdolla 

selvityksen sähköisestä perhekeskuksesta. Selvitys pohjautuu perheille suunnattuihin kyselyihin, 

joiden tuloksena syntyi näkemys perheiden toiveista sähköisille palveluille. Selvitysraporttia 

käsitellään STM:n toimesta ministeriryhmässä ja sen jatkotoimenpiteet ohjautuvat tulevien 

päätösten mukaan. Selvitystyöryhmä on esittänyt kolme jatkotoimenpide-ehdotusta: 

 

 Sähköisen perhekeskuksen kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvien vastuiden sopiminen ja 

selkiyttäminen, erityisesti sisältöjen kehittäminen ja ylläpito sekä teknisen alustan toteutus 

 Järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien sitominen mukaan perhekeskuksen 

kehittämiseen, palveluiden tuotantoon ja ylläpitoon 

 Sähköisen perhekeskuksen määrittelyprojekti, tulisi määritellä selkeästi sähköisen 

perhekeskuksen tarjoamat palvelut ja niiden toiminnallisuudet. Keskeistä on myös kuvata se, 

että miten sähköisen perhekeskuksen tarjoamat palvelut kytketään fyysisen perhekeskuksen 

palveluihin ja prosesseihin 
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13. Liitteet 
 
Liite 1. Perhekeskuskehittämisessä PKS ja Uusimaa hankkeissa mukana olleet eri työryhmät  
 

Pääkaupunkiseudun ja 

muun Uusimaan yhteiset 

työryhmät 

LAPE PKS Laaja Ohjausryhmä 

LAPE PKS Suppea Ohjausryhmä 

LAPE Uusimaa Ohjausryhmä 

Lape PKS UM kehittämisryhmä 

LAPE Uusimaa Maakunnallisen perhekeskusverkosto 
Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki 

Eropalvelujen ja sovinnollisen yhteistyövanhemmuuden kehittäminen 

Monikulttuurinen työ perhekeskuksessa 

Lähisuhdeväkivallan ehkäisy 

Palvelukuvaustyöryhmät: 

 Lasten, nuorten ja perheiden terveydenhuollon palvelut 
 Perhekeskustason sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut 
 Perheoikeudelliset palvelut  

 

 

Pääkaupunkiseudun 

työryhmät 

Lape työryhmät: 

 Helsinki 
 Espoo 
 Vantaa 
 Kerava 
 Kirkkonummi 
 Kauniainen 

Hyve 4  

Aurinkokiven operatiivinen  

Karsikkokujan operatiivinen  

Perhekeskusohjausryhmä (Espoo) 

Helsingin PKS LAPE 

Perhekeskustiimi (Peketti) 
Hanketiimi 

Muu Uusimaan  

työryhmät 

 

Valtakunnalliset 

työryhmät 

THL / STM perhekeskuksen yhdyshenkilöjen -verkosto 

THL / STM perhekeskuksen työpaja -verkosto 

THL kohtaamispaikka verkosto 
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Liite 2. LAPE pääkaupunkiseudun ja muun Uudenmaan perhekeskus -kehittämiskokonaisuudessa tehdyt 
videomateriaalit 
 
 
Lapset Lapesta: 

https://www.youtube.com/watch?v=GtrzM4b-ayU&t=10s 

Asiakasnäkökulmasta monikulttuuristen perheiden osallistamisesta ja ohjaamisesta kohtaamispaikkoihin 

ja perhekeskuksiin. (Rautpihan avoin päiväkoti, Vantaa. 7.2.2018) 

 https://youtu.be/vMEQwxsesTM.     

Asiantuntijahaastattelu monikulttuurisen perhekeskuksen ideatilasta.  (Rautpihan avoin päiväkoti, 

Vantaa. 7.2.2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=oD4qMhUpF3c&feature=youtu.be 

Eron ensiapu-piste (Vantaa): 

https://www.youtube.com/watch?v=j38IjgXc16w 

Eron ensiapu-piste yleinen: 

https://areena.yle.fi/1-50007232 

Monitoimijatori (Vantaa): 

https://www.youtube.com/watch?v=S0epZONoSv8 

Moniku-malli (Espoo): 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iWupqktq45Y&feature=youtu.be  
 
LAPE Pääkaupunkiseudun -hankkeen perhekeskusmateriaalit löytyvät linkistä: 
http://www.socca.fi/kehittaminen/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke  
 
LAPE Uusimaa –hankkeen videomuotoinen loppuraportti: 

https://youtu.be/v6Z7fkEFPVg 

LAPE Uusimaa –hankkeen perhekeskusmateriaalit löytyvät linkistä: 
https://www.lapeuusimaa.fi/  

https://www.youtube.com/watch?v=GtrzM4b-ayU&t=10s
https://youtu.be/vMEQwxsesTM
https://www.youtube.com/watch?v=oD4qMhUpF3c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j38IjgXc16w
https://areena.yle.fi/1-50007232
https://www.youtube.com/watch?v=S0epZONoSv8
https://www.youtube.com/watch?v=iWupqktq45Y&feature=youtu.be
http://www.socca.fi/kehittaminen/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke
https://youtu.be/v6Z7fkEFPVg
https://www.lapeuusimaa.fi/

