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Perhekeskuspalveluiden hankesuunnittelija

Ulla Särkkä
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AVAIN YHTEISEEN 
PERHEKESKUS-

TOIMINTAAN



Yhteinen tehtävä lasten, nuorten ja perheiden 
parhaaksi Pohjois-Savossa
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Kuntien ja hyvinvointialueiden tehtävä on edistää 

asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä 

• Hyvinvointikertomukset ja -suunnitelmat

• Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat

• Perhekeskustoimintasuunnitelmat

ohjaamassa yhteistä toimintaa



Mikä on perhekeskustoimintasuunnitelma? 

• Mitä teemme? Monialaisessa 
yhteistyössä tuotettu suunnitelma, jossa 
kuvataan toimenpiteet, joilla vastataan 
perhekeskuksen tehtävien 
toteuttamiseen 
perhekeskusverkostossa

• Miten teemme? Toimenpiteet kuvataan 
konkreettisena toimintana. 

• Missä/kenen toimesta tehdään? 
Kattaa koko perhekeskusverkoston 

• Perustana ymmärrys nykytilasta ja 
kehittämistarpeista 
(hyvinvointisuunnitelma)

• Laadinta käynnissä!

Kunnassa 
Hyvinvointialueella

• Monialaisessa yhteistyössä 
tuotettu suunnitelma, jossa 
kuvataan toimenpiteet ja rakenteet 
perhekeskuksen tehtävien, 
toiminnan ja johtamisen 
toteuttamiseksi hyvinvointialueella. 

• Perustana ymmärrys nykytilasta ja 
kehittämistarpeista 
(hyvinvointisuunnitelma)

• Laadinta käynnistynyt! 

Toimii perustana



Miksi toimintasuunnitelmaa tarvitaan?

• Perhekeskus on yhteensovitettu 

monialainen palveluverkosto, joka 

toimii ja jota johdetaan 

kokonaisuutena. 

• Toimintasuunnitelmassa kuvataan 
verkoston yhteinen toiminta ja sen 
johtaminen

• Linjaa eri toimijoiden yhteistä työtä 
perhekeskusmallin käyttöön ottamiseksi 
kansallisten linjausten suuntaisesti

• Varmistaa toimintaedellytykset ja 
sitouttaa yhteiseen toimintaan

• Varmistaa yhdenmukaisen toiminnan 

• Sovitaan yhteisistä toimintatavoista ja 
yhteisistä käytännöistä



Perhekeskus-

toiminnan 

tavoitteet ja 

periaatteet

Perhe-

keskuksen 

tehtävät 

toimintana 
(menetelmät, mallit, 

työkalut)

Palvelu- ja 

yhteistyö-

verkosto

Johtaminen ja 

koordinointi 
(strateginen ja 

operatiivinen 

johtaminen, ohjaava 

ryhmä, koordinointi)

Perhekeskus-

toiminnan 

asemointi, 

saavutettavuus

Yhteistyön 

rakenteet, 

käytänteet ja 

sopimukset

Talous ja 

resursointi

Osaaminen

Osallisuus
Seuranta ja 

arviointi

Perustukset Toiminta Ohjaavat rakenteet Edellytykset

Palvelulupaus

Perhekeskuksen 

toimintasuunnitelman 

osa-alueet eli runko -> 

Kohtaamis-

paikkatoiminta

Viestintä

Hyvinvointi-

suunnitelma

-THL https://www.julkari.fi/handle/10024/141560

Miten?

https://www.julkari.fi/handle/10024/141560


Perhekeskusmenetelmät ja 
menetelmien käyttöön oton tavoitteet

MENETELMIEN KÄYTTÖÖN OTON TAVOITTEET

• Hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa 

(perhekeskusverkostossa) on otettu käyttöön yhdessä 

sovittuja toimintamalleja ja menetelmiä

• Perheen arkea ja vanhemmuutta vahvistava 

ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki on kaikkien lasten, 

nuorten ja perheiden saatavilla yhdenvertaisesti ja 

laadukkaasti

• Mielenterveyttä vahvistava, ennaltaehkäisevä ja varhainen 

tuki ja hoito on kaikkien lasten ja nuorten saatavilla 

yhdenvertaisesti ja laadukkaasti

• Perhekeskusverkoston asiantuntemus on lasten, nuorten ja 

perheiden saatavilla yhdellä yhteydenotolla
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KÄYTTÖÖN OTETTAVAT MENETELMÄT

• Puheeksi ottamisen menetelmät

• Vanhemmuuden tuen menetelmät

• Perheiden elintapaohjaus

• Parisuhteen tuen menetelmät

• Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn menetelmät

• Eroauttamisen menetelmät

• Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen menetelmät

• Monitoimijaisen yhteistyön menetelmä



KIITOS
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Kuva:kuvapankki (Siilinjärvi) 


