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

Sosiaali- ja terveyspalvelut: perus- ja erityistaso 

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

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

• Erityistaso: lastensuojelu, erikoissairaanhoito (lasten- ja nuorisopsykiatria, pediatria, 
neurologia, gynekologia), vammaisten palvelut; jalkautuminen ja konsultaatiot 

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

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

Kuntien muut palvelut (verkostoyhteistyö) 

• Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, toinen aste  

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

Järjestöt, seurakunnat ja Kela 
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Verkostojohtamisen ja koordinaation avulla 
varmistetaan yhteen sovitetut palvelut -> perheiden 
avun saanti 

• Linjajohtamisen rinnalle tarvitaan 
verkostojohtamista 

• Esimerkki: Päijät-Hämeen luonnos 
johtamisrakenteesta 

 

Maakunnan alueen taso 
- LAPE-yhteistyöryhmä      (strateginen) 
- Perhekeskuksen toiminnasta vastaava  
      ryhmä                               (operatiivinen)                          
- Perhekeskuskoordinaattori tai vastaava 
     (useita) 
 

Perhekeskustaso 
- Toiminnasta vastaava ryhmä kullekin  
      perhekeskukselle 
- Perhekeskusvastaava (tai vastaava henkilö) 
      (useita) 
 
Päätöksiä tehty usean maakunnan alueella 
Suurempien maakuntien alueella useampia 
tasoja 
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Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen 

osana sote-keskusohjelmaa 

Ohjelma 

klo 9.00    Kahvi 

klo 9.30    Sähköinen perhekeskus 

Erityisasiantuntija Mikko Huovila, Sosiaali- ja terveysministeriö 

klo 10.00    THL kansallinen ja alueellinen tuki Tulevaisuuden sote-keskusohjelmassa 
Hankejohtajat  Anu Niemi ja Anu Muuri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

klo 11.30    Kansallinen lapsistrategia – valmistelun tilanne 
Pääsihteeri Johanna Laisaari, Valtioneuvoston kanslia 

klo 12.00    Lounas (omakustanteinen) 

klo 13.00    Lapsi- ja perhepalvelujen alueellisen kehittämisen painopisteet:  

Johtava asiantuntija Arja Hastrup, ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos 

-    Perhekeskukset ja varhainen tuki arjessa (ml.opiskeluhuolto) 

-    Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut 

-    Psykososiaalisten menetelmien saatavuuden parantaminen nuorten perustason palveluissa 

klo 14.30    Kahvi 

klo 15.00    Järjestöjen ja seurakunnan rooli 

Johtava asiantuntija Sari-Annika Pettinen, Kirkkohallitus  

Hankepäällikkö Kaisu Muuronen, Lastensuojelun Keskusliitto  
Perhekeskustoiminnan päällikkö Tarja Satuli-Kukkonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto 

klo 15.30    Lastensuojelun kehittämisestä avataan erillinen valtionavustushaku 
alkuvuodesta 2020 

Projektipäällikkö Hanne Kalmari, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

-    Valtionavustushaun aikataulu ja sisältö 

-    Perhekeskuksen ja lastensuojelun toimittava hyvin yhteen – kuinka varmistamme tämän? 

klo 16.00    Päivä päättyy 

 
 

Perhekeskukset osana 
tulevaisuuden sote-keskusta 

Torstaina 13.2 tulossa yhteiskehittämisen ja 
vertaiskehittämisen työpaja, THL 
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-
/event/5575841 
 

Pelkonen M, Hastrup A, Normia-Ahlsten L, Halme N, Kekkonen M, 
Kiviruusu O, Liukko E, Lämsä R ja Muranen P (taitto). 
Perhekeskukset Suomessa 2019. Kehittämisen tilanne ja työn 
jatkuminen. Työpaperi 6/2020 (julkaistaan 13.2) 

Valtakunnallinen perhekeskusverkosto:  alueiden yhteyshenkilöt 
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