
Perhekeskuksen 
supervoima on verkostoissa 

– kun kaikki alkoi

Paremmin voivan Pohjois-Savon puolesta

1



”Jokaisella lapsella ja nuorella 
on oikeus hyvään elämään”
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I Perhekeskustoimintamallin 

kehittäminen ja käyttöön otto

II Erityis- ja vaativan tason 

palvelujen kehittäminen 

III Osaamis- ja tukikeskusmallin 

kehittäminen
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LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN KUULEMINEN, ASENNE- JA 

TOIMINTATAPOJEN MUUTOS, TIEDOTTAMINEN, 

PALVELUPOLKU- EI TEHDÄ PÄÄLLEKKÄISYYKSIÄ, 

ENNALTAEHKÄISY ja MATALA KYNNYS- YHTEISTYÖ-

VERKOSTOITUMINEN, TOISEN TYÖN ARVOSTUS, MITTARIT JA 

SEURANTA, DIGITALISAATIO, LISÄRESURSSEJA, KOULUTUS, 

ERILAISIA JOHTAMISMALLEJA, OMATYÖNTEKIJÄ, YHTEINEN 

KÄSIKIRJA, YHTEINEN VALMENNUSPAKETTI, PUHEEKSI OTTO, 

TYÖOHJEET, UUDET KÄYTÄNNÖT

Minkä pitäisi muuttua, jotta….

17.5.2017
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PERHEKESKUKSEN KEHITTÄMISEN RAKENTEET

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

LAPE ohjelma ja 

kansalliset 

verkostot 

THL, STM

Maku-

LAPE

PoSoTe

valmistelu

Kunta-LAPET 

(10)

YHDESSÄ! 

ohjelma

Perhekeskuksen 

kehittämistyön ympärille 

rakentui valtavat 

verkostot, joissa tieto, 

yhteinen  ymmärrys ja 

osaaminen alkoi 

kasvaa.  
PEKE-

yhdys-

henkilöt

Teema-

verkostot



13
1150

teemakohtaista seminaaria 
ja koulutustilaisuutta

osallistujaa

7

kyselyä tai kartoitusta

1541

vastaajaa

7 570

Perhekeskus tutuksi 
työntekijöille -koulutusta

osallistujaa

23

512

työpajaa

osallistujaa

50

työryhmää 
(yhteiskehittäminen)

5
45

menetelmälliset koulutukset

osallistujaa50

kokeilut ja pilotoinnit

710
osallistujaa

10

40

erityis- ja vaativin taso

perustaso

Hankepäällikkö Minna Tihinen 4.12.2018
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• Perhekeskusmallista päätetty -

> rakenne käyttöön koko 

hyvinvointialueella 1.1.2023 

• Perhekeskustoimintamallin 

mukaista toimintaa kehitetään 

ja kokeillaan koko 

hyvinvointialueella

• Kohtaamispaikkoja 21 (THL 

2021)

• Lastensuojelun systeemisen 

mallin mukaisia tiimejä 8 (THL 

2021)

• Osaamis- ja 

tukikeskustoimintaa kokeillaan 

ja mallin käyttöön otto etenee

2020-20232017-2018 Siltaus 2019 2025



Verkosto on perhekeskuksen supervoima

•Perhekeskus on lasten, 

nuorten ja perheiden hyvinvointia ja 

terveyttä edistävä sekä varhaista 

tukea, hoitoa ja kuntoutusta tarjoava 

monialainen 

palveluverkosto, joka 

toimii ja jota 

johdetaan 

kokonaisuutena
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• Tukea ja apua on saatavilla yhdellä yhteydenotolla.

• Tieto, osaaminen ja asiantuntemus liikkuu ja on 

joustavasti käytettävissä.

• Kenenkään ei tarvitse jäädä yksin. 

• Mahdollisuus löytää vaihtoehtoja, luovia ratkaisuja 

ja oppia toisilta sekä saada aikaan pysyvää 

muutosta.

• Ei toimi itsestään, vaan vaatii tukea ja 

harjoittelua!



Paremminvoivan

Pohjois-Savon puolesta 

posottaen


