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Perhekeskusterveisiä Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitokselta



Tulevaisuuteen katsominen perhekeskuksen 
viitekehyksessä

• Kiitos Varsinais-Suomeen ja alueen projektipäällikölle
• Hyvä yhteistyö kanssanne

• Kiitos kun tuotte työtänne aktiivisesti näkyviin 
kansallisessa perhekeskusverkostossa

• Alueen äänen kuuluviin tuominen kansallisesti 
kannattaa
• Valtakunnallinen perhekeskusverkosto
• Hyvinvointialueen oma/t perhekeskusverkosto/t
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Lapsiperheiden palvelut muodostavat 
yhteensovitetun kokonaisuuden – perhekeskuksen

PERHEKESKUS
• tarkoittaa palvelujen kokonaisuutta, joka sisältää 

lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia 
ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät sekä 
varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut.

• tarjoaa osaltaan rakenteen lapsiperheiden sote-
palveluiden, kuntien sivistyspalveluiden ja hyte-
toiminnan  sekä järjestöjen ja seurakuntien 
toiminnan yhteensovittamiseksi. 

• toimii ja sitä johdetaan yhtenä kokonaisuutena 
(yhteinen viitekehys, arvopohja sekä yhdessä sovitut 
tavoitteet ja toimintatavat). 

• kaikki perhekeskuksen lapsiperheiden sosiaali- ja 
terveyspalvelut ovat lakisääteisiä.

PERHEKESKUKSESTA SAA PALVELUJA 

PERHEKESKUSTOIMINTAMALLI
• mallin avulla alueet kehittävät toimivia 

perhekeskuksia. 

• varmistaa kehitystyön riittävän yhtenäisyyden 
kansallisesti ja maakunnissa/hyvinvointialueilla.

• määrittelee perhekeskuksen: palvelukoko-
naisuutta voidaan kutsua perhekeskukseksi, kun 
kaikki mallin kohdat toteutuvat tai perhekeskusta 
kehitetään perhekeskustoimintamallin 
suuntaisesti. 

PERHEKESKUSTOIMINTAMALLI TUKEE 
PERHEKESKUSTEN KEHITTÄMISTÄ 
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Perhekeskus kokoaa toimijat yhteen

• Lapsiperhepalveluiden oma koordinaatiorakenne
• Lapsiperheille suunnattujen sosiaali- ja terveyspalvelujen 

osalta perhekeskukset kytkeytyvät sosiaali- ja 
terveys(sote)keskukseen.

• Perhekeskusten kehittäminen perustuu vastaaviin periaatteisiin 
kuin sosiaali- ja terveyskeskusten kehittäminen.

• Perhekeskus on lapsiperheiden palveluiden oma 
koordinaatiorakenne
• Perheiden keskus, jonka työntekijät tekee
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Perhekeskus kokoaa yhteen eri toimijat 1/2

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

• Perhekeskuksia kehitetään perhekeskustoimintamallin* avulla.

• Mallin mukaisesti perhekeskuksessa sovitetaan yhteen 
lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut, sivistyspalvelut, kuntien 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvä työ sekä järjestöjen 
ja seurakuntien toiminta perheitä palvelevaksi kokonaisuudeksi. 
Kaikki palvelun tarjoajat saman pöydän(perhekeskus) ääressä.
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Perhekeskus kokoaa yhteen eri toimijat 2/2

• Perhekeskuksen toiminta suunnitellaan alueellisesti ja 
paikallisesti yhdessä kuntien muiden lapsiperhepalvelujen 
ml järjestöjen ja seurakuntien kanssa.

• Perhekeskuksen palvelut annetaan perheille toimipisteissä 
yhdestä (fyysisestä) paikasta kaikki palvelut tai erillisinä tai 
kotiin tuotuina palveluina, päiväkotiin/kouluun tuotuna tai 
sähköisinä palveluina.

• Kohtaamispaikat tärkeä osa kokonaisuutta.

• Periaatteella: siellä missä asiakas on.
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LAPE-muutosohjelman toimeenpano tällä 
hallituskaudella
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Perhekeskustoimintamalli
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• Tukee kehittämistä
• Yhtenäistää määrittelyä, kehittämistyötä ja 

arviointia hyvinvointialueilla.
• Turvaa lasten, nuorten ja perheiden 

yhdenvertaisuuden.
• Varmistaa myös toiminnan tavoitteiden 

toteutumisen.
• Koko perhekeskustoimintamalli 

tarvitaan, kun perustetaan toimiva 
perhekeskus.
• Jättää tilaa erilaisille toteutustavoille.



Perhekeskuksen tehtävät -tähtikuvio

• Kuviota voi hyödyntää yhteiseen
keskusteluun ja toisen toimijan
työn tutustumisen apuna

• Työn suunnitteluun

• Yhteisen keskustelun
mahdollistaja

• Kuvio tekee näkyväksi sen, 
miten monitoimijainen joukko
kutakin tehtävää
alueella toteuttaa
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Perhekeskus on osa sosiaali- ja 
terveyskeskuksen kokonaisuutta
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THL ja perhekeskuskehittäminen
• Tammikuu: Verkoston verkostotapaaminen to 27.1.2022 klo 9.30-14.15. Hyvinvointialueen 

perhekeskusten toimintasuunnitelma

• Maaliskuu: Verkoston verkostotapaaminen ke 23.3.2022 klo 9.00 - 13.15. Vanhemmuus ja 
perheiden tuki perhekeskuksessa – huomioidaan myös erotilanteet & Ideoi, keskustele ja kysy -
kahvihetki klo 13.30 - 14.00.

• Huhtikuu: Verkoston verkostotapaaminen ke 27.4.2022, klo 9-11.00. Perhekeskus & sote-keskus

• Toukokuu: Verkoston verkostotapaaminen ke 18.5.2022 klo 9.00 - 13.00. Viestintä ja 
perhekeskuksen vakiinnuttaminen.

• Terve-Sos 24.5.22. •Haluatko perhekeskus visionääriksi? Ajankohta 24.5. klo 13.15-14.15- tarkista aika 
terve-sosin sivuilta! https://tervesos.fi/luento/haluatko-perhekeskusvisionaariksi/

• Elokuu: Verkoston verkostotapaaminen ke 24.8.2022 klo 9.00 - 13.00. Perhekeskustoiminta ja 
alueiden keskinäisen vertaiskehittämisen ja verkostotyön tukeminen (Innokylä)

• Syyskuu: Verkoston verkostotapaaminen ke 28.9.22 klo 10 - 11.30 Väkivaltatyön osaamisen 
edistäminen perhekeskuksen palveluissa info

• Marraskuu: Verkoston verkostotapaaminen ke 30.11.2022 klo 9.00 - 13.00, Toimintakulttuurin
muutos ja työntekijöiden osallisuus
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Syksyn 2022 kansallisen tason tapahtumat
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Perhekeskus kehittäminen kannattaa

• Varsinais-Suomen alueen yhteistyö ja vuorovaikutus edistää 
perhekeskuskehittämistä

• Jokaisen alueen panos kansalliseen 
perhekeskuskehittämiseen on merkittävä

• Hyviä avauksia - saatte muutkin innostumaan

• Kiitos kun tulette valtakunnalliseen perhekeskusverkostoon 
jakamaan hienoa työtänne !

Myötätuuleen kannattaa puhaltaa lisää myötätuulta.
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Kiitos !

perhekeskus@thl.fi
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