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Perhekeskuksen johtamisen käsikirja -julkaisuun on koottu P-K LAPE -hankkeen aikana kehitetty yhteensovittavan johtamisen maakunnallinen malli. Mallia on työstetty Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman aikana vuosina 2017-2018. Julkaisun tarkoituksena on tuoda näkyväksi yhteensovittavaan johtamiseen
liittyviä käytännön asioita sekä yhteisen kehittämisen tuoma mahdollisuus kehittää palveluja siten, että ne
vastaavat mahdollisimman hyvin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin oikea-aikaisesti ja ennaltaehkäisevästi.
Perhekeskus ei nimestään huolimatta ole fyysinen keskus, vaan eri toimijoiden muodostama kynnyksetön palvelujen verkosto. Perhekeskus nivoo yhteen perheiden tueksi matalan kynnyksen palveluja ja toimintaa. Yhteistyötä tehdään myös erityis- ja vaativien palvelujen kanssa.

Nykytilanteessa, jossa palvelut ovat hajallaan ja pirstaleisia, perhekeskus mahdollistaa parhaimmillaan ”yhden luukun” takana olevaa monipuolista osaamista perheiden tueksi. Tavoitteena on, että perheellä on mahdollisuus hakeutua sellaiseen palveluun, jonka perhe kokee sen hetkiseen elämäntilanteeseensa sopivammaksi. Joissakin tilanteissa perhe voi
saada parhaimman avun järjestötoimijan tai seurakunnan työntekijän tuottamasta vertaistuesta, jossakin toisessa tilanteessa perheen tukena voi olla sote-toimija. On myös tilanteita, joissa perhettä voidaan parhaiten tukea kahden eri ammattilaisen tuottamasta yhteisestä tapaamisesta.

Tarpeiden mukaisten palvelujen ja asiakasprosessien sujuvuuden lisäksi, yhteensovittava johtaminen vaatii hallinnon rajat ylittävää johtamista, henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista huolehtimista sekä osallisuutta ja kumppanuutta tehdä työtä yhdessä.
Vaikka P-K LAPE-hanke hankkeena päättyy, ei lasten ja perheiden hyväksi tehty työ maakunnassa pääty. Työ jatkuu hankekauden jälkeen maakunnan ja valtakunnan tasolla erilaisten siltaustoimien turvin, joilla varmistetaan jo tehdyn työn juurruttaminen maakuntaan.
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Erityisen tärkeänä pidän muutoksen jatkuvuuden varmistamista ja toimintakulttuurin uudistamista niin, että maakuntamme lapset, nuoret ja perheet sekä kentällä olevat arjen työntekijät voisivat olla mahdollisimman paljon mukana perhekeskusten kehittämistyössä. Yhteisen kehittämisen avaimet ovat loppujen lopuksi yksinkertaisia asioita, kuten toiminnan
avoimuus, läpinäkyvyys, yhteinen sitoutuminen ja yhteinen tahtotila sekä jaettu asiantuntijuus.
Perhekeskuksen johtamisen -mallin mutta myös erityis- ja vaativien palvelujen kehittämistyössä on
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1. LAPE – LASTEN JA
PERHEIDEN MUUTOSOHJELMA

L

apset, nuoret ja perheet käyttävät jokapäiväisessä elämässään paljon palveluita. Osa
palveluista on kaikille tarjolla olevia ja osa taas sellaisia, joita tarvitaan vain johonkin
kohtaan elämää tai erityistä tarvetta varten. Julkisia palveluita lapsille ja perheille
tuottavat niin neuvolat, varhaiskasvatus, koulut kuin nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut,
sosiaalipalvelut, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoitokin. Lisäksi palveluita tuottavat
järjestöt ja seurakunnat sekä yksityiset palveluntuottajat. Palvelujärjestelmä on sirpaleinen
ja perheille hankalasti hahmottuva. Järjestöt tuottavat myös paljon sellaista yleishyödyllistä
toimintaa, joka tukee lasten, nuorten ja perheiden elämää ja arkea palvelujen ulkopuolella.
Ongelma on myös se, että se on hankalasti hahmottuva myös työntekijöille ja kallis ylläpitää,
jos emme saa muutettua työn painopistettä yhä varhaisempaan ja ennaltaehkäisevämpään
suuntaan.
HALLITUKSEN kärkihankkeen, Lape-muutosohjelman keskeisin tavoite onkin muuttaa palvelurakennettamme niin, että pystymme jatkossa tarjoamaan lapsille ja perheille heidän tarvitsemaansa apua ja tukea, joka on helposti saavutettavaa, oikea-aikaista ja muodostaa perheiden näkökulmasta yhtenäisen kokonaisuuden. Haasteena on toki se, että lasten, nuoreten
ja perheiden palveluissa on paljon toimijoita. Miten saamme tämän kaiken sujumaan saumattomasti, helposti ja oikea-aikaisesti?
MUUTOSOHJELMAN ohjaavat periaatteet ovat lapsen oikeudet ja lapsen etu, perheiden voimavarojen vahvistaminen, lapsi- ja perhelähtöisyys sekä perheiden monimuotoisuuden kunnioittaminen. Kaiken ajattelun taustalla on yhteinen lapsi-käsitys. Lea Pulkkinen (2018; 9, 20)
kirjoittaa, että erilaisten lapsikäsitysten tiedostaminen tukee ammatillisen osaamisen uudistamista. Lapsikäsitys on osa viitekehystä, johon kuuluvat maailmankuva, maailmankatsomus
ja ihmiskäsitys. Lape-muutosohjelmassa tärkein tausta-ajatus on lapsen oikeuksien yleissopimus. Lapsikäsityksen taustalla on tieteellinen maailmankuva, maailmakatsomuksellisesti
tunnustettu ihmisten tasa-arvoisuus ja yhtäläisten oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaaminen
kaikille. Hankkeen ihmiskäsitys on humanistinen, jonka mukaan ihminen on vapaa, itseohjautuva, ainutlaatuinen ja tavoitteellisesti toimiva yksilö, joka luottaa omiin kehittymismahdollisuuksiinsa. Lapsikäsitys perustuu tietoon lapsen elämään vaikuttavista tekijöistä.
YK:N lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan:
• jokaisella lapsella on oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen
• jokaisella lapsella on oikeus sanoa mielipiteensä ja saada näkemyksensä otetuksi huomioon
• kaikki lapset ovat tasa-arvoisia, ketään ei saa syrjiä
• lapsen etu on otettava huomioon tehtäessä niin yksittäistä lasta kuin lapsiryhmää koskevia suunnitelmia ja päätöksiä.							
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1.1. VALTAKUNNALLISET LAPE-TEESIT
LAPE-teesit ovat valtakunnallisen LAPE-muutosohjelman suosituksia maakunnille ja yhteistyöalueille. Teeseissä kuvataan myös kuntien ja sivistystoimen näkökulmia tulevan maakunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön. Teesit yhdistävät Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE) työstetyt linjaukset, periaatteet ja uudet toimintamallit maakunta- ja
sote-uudistuksen lainsäädäntökontekstiin (HE 15/2017 vp). LAPE-muutosohjelma perustuu
lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyvään tieteelliseen tutkimukseen, vuosien aikana kertyneeseen kokemustietoon ja toimijoiden laajaan konsensukseen. Teesit tukevat maakunnissa ja
kunnissa tehtävää pitkäjänteistä uudistamistyötä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin
varmistamiseksi.
LAPE uudistaa palveluita lapsi-, nuori- ja perhelähtöisiksi. Tavoitteena on tuoda kulloinkin
tarvittavaa tukea, hoitoa ja kuntoutusta oikeaan aikaan ja aina kun mahdollista lapsen, nuoren ja perheen arkeen – kotiin, varhaiskasvatukseen ja kouluun.
TEESIT kohdentuvat sosiaali- ja terveyspalveluihin. Sivistystoimen on välttämätöntä olla mukana lasten, nuorten ja perheiden sote-palveluiden suunnittelussa, jotta yhdyspinnat kuntien
vastuulla oleviin palveluihin saadaan toimiviksi.
1. Lapsen oikeudet sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi osaksi maakuntastrategiaa
2. Maakunnan ja sen alueen kuntien yhdyspinnalla olevat vahvat sivistystoimen ja soten yhteistyön rakenteet ohjaavat yhteensovitetun palvelukokonaisuuden toimintaa
3. Lapset, nuoret ja perheet osallistuvat palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin
4. Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluita johdetaan ja ohjataan yhtenäisenä kokonaisuutena
5. Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluita johdetaan ja ohjataan yhtenäisenä kokonaisuutena
6. Kansalliset linjaukset ohjaavat yhteensovitetun sotepalvelukokonaisuuden toimintaa
7. Integraation toteutuminen asiakastyössä edellyttää maakunnalta asiakaslähtöisiä rakenteita ja toimintatapoja
8. Maakunta järjestäjänä vastaa lasten, nuorten ja perheiden sote-palveluiden yhteensovittamisesta sekä toimintakulttuurin kehittymisestä
9. Maakunta velvoittaa tuottajia yhteistyössä huolehtimaan yhdenvertaisista, saavutettavista
ja esteettömistä palveluista sekä toimivista palveluverkoista ja palveluketjuista

1. LAPE – LASTEN JA PERHEIDEN MUUTOSOHJELMA
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SIVISTYSTOIMEN TEESIT:
1. Palveluissa lähtökohtana on lapsen ja nuoren etu
2. Kunnat vastaavat tulevaisuuden sivistyspalveluista
3. Varhaiskasvatus ja koulutus sekä kulttuuri, liikunta, nuorisotyö ja tasapuoliset harrastusmahdollisuudet edistävät osaamisen ja sivistyksen lisäksi terveyttä ja hyvinvointia
4. Johtamisvastuu säilyy kullakin hallinnonalalla
5. Sivistystoimi ja sosiaali- ja terveystoimi varmistavat yhdessä verkostomaisen yhteistyön toteutumisen sekä strategisella että operatiivisella tasolla
6. Sivistystoimi osallistuu maakunta- ja sotevalmisteluun lapsi-, nuori- ja perhelähtöisen toiminnan turvaamiseksi
7. Palvelut säilyvät yhtenäisenä, toiminnallisena kokonaisuutena järjestäjästä riippumatta
Teesit ja niiden selitykset löytyvät osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-222-2
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2. YHTEENSOVITTAVA
JOHTAMINEN

P

erhekeskusten johtaminen perustuu yhteensovittavan johtamisen ja verkostojohtamisen viitekehyksiin. Marja-Leena Perälän ym. (2011) mukaan hallinnonalat ylittävä perhekeskustoiminta mahdollistaa sen, että voimavarat pystytään kohdentamaan lasten,
nuorten ja perheiden tarpeita vastaaviksi. Tämä edellyttää kaikilta toimijoilta sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin, palvelulupauksen toteuttamiseen, yhteistyöhön ja toimintakulttuurin muutokseen.
2.1. JOHDANTO YHTEENSOVITTAVAAN JOHTAMISEEN
YHTEENSOVITTAVAA johtamista ei tarvita kaikissa tilanteissa. Lasten ja perheiden kanssa
tehtävän työn arjessa on paljon perustehtäviä, joita ei tarvitse sovittaa yhteen toisten toimijoiden prosessien kanssa. Erityisesti nivelvaiheet ja lapsen monialainen palvelutarve edellyttävät
ammattilaisilta oman toiminnan vaikutusten arviointia myös muiden toimijoiden perspektiivistä. Yhteensovittavaa johtamista tarvitaan silloin, kun kohdattavat tarpeet ovat monimutkaisia, yksilöllisiä ja niiden ratkaisemiseksi tarvitaan yhteistyötä. Johtamisen tarkoituksena
on mahdollistaa henkilöstölle joustava ja asiakaslähtöinen toiminta näissä tilanteissa. Hyvin
kompleksisissa kysymyksissä tiukkarajaisista toimenkuvista ja prosesseista on kyettävä luopumaan. Lapsen ja perheen prosessit tuen piiriin ja palveluiden kokonaisuudessa täytyy luoda
sujuviksi.
YHTEENSOVITTAVAA johtamista ohjaa kumppanuus sektorien välillä ja asiakasnäkökulmaan perustuva, lapsia ja vanhempia osallistava toiminnan suunnittelu ja arviointi. Perhekeskuksen verkoston toimivuuden kannalta on tärkeää, että toimijoiden kesken on asetettu
yhteiset strategiset tavoitteet ja keinot kunkin tavoitteen saavuttamiseen. Ennen tavoitteiden
asettamista on tärkeää jäsentää yhteinen tilannekuva, jonka pohjalta strategiset valinnat ja
määrätietoinen kehittäminen ja toiminnan arviointi voivat alkaa. Perhekeskuksen johtoryhmä on tavoitteellista kehittämistyötä tukeva rakenne. Henkilöstön osallisuus kehittämisessä
on ensiarvoisen tärkeää ja heille on tarjottava myös riittävästi tukea uudenlaiseen yhteistyöhön ja osaamisen kehittämiseen. Työhyvinvoinnin johtaminen on osa tätä työtä.
VERKOSTOMAISEN yhteistyön muodostaminen on pitkäjänteinen prosessi, jossa keskinäinen luottamus rakentuu yhdessä tekemisen ja positiivisten kokemusten myötä. Luottamus
rakentuu sektorit ylittävän viestinnän, toisten professioiden työn tuntemisen ja henkilötason
tuttuuden avulla. Toimijoiden kasvokkaiset kohtaamiset ovat tärkeitä. Luottamuksen muodostumista edesauttaa, kun tehdyistä sopimuksista pidetään kiinni ja erilaisia näkökantoja
kuullaan ja kunnioitetaan. Johtajan tehtävä on mahdollistaa yhteiset kohtaamiset ja eri näkökulmien dialoginen prosessointi.
YHTEISTYÖN myötä syntyy työkulttuuri, jossa sektorit ylittävää tekemistä ei mielletä erilliseksi työtehtäväksi, vaan omaa työtä rikastuttavaksi ja päällekkäistä työtä vähentäväksi toiminnaksi, joka pitkällä tähtäimellä tuo säästöjä. Johtajan on tärkeää pitää yllä muutoksen
motivaatiota laajaa tilannekuvaa ja pitkäjänteistä tavoitetta sanoittamalla. Jotta yhteistyölle
on riittävät resurssit, on tärkeää, että perhekeskuksen toiminta huomioidaan myös toimintasuunnitelmissa. Siksi poliittiselle tasolle suuntautuva viestintä on myös tärkeää.
2. YHTEENSOVITTAVA JOHTAMINEN
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2.2. YHTEENSOVITTAVAN JOHTAMISEN TARVE
YHTEENSOVITTAVA johtaminen vaatii pitkäjänteisyyttä, prosessointia, yhteistä sopimista,
toisten työn tuntemista ja luottamusta. Yhteensovittava johtaminen vaatii myös paljon aikaa.
Miksi sitä sitten tarvitaan?
PERHEIDEN tilanteet ovat reilun kymmenen vuoden aikana polarisoituneet; lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys ovat parantuneet ja hyvinvoivat voivat entistä paremmin. Tuen
tarpeessa olevat lapset ja nuoret tarvitsevat puolestaan yhä enemmän tukea. Esimerkiksi
Pohjois-Karjalassa lastensuojeluilmoitusten määrä oli vuonna 2017 noin 800 enemmän kuin
vuonna 2013. Nuorisopsykiatrian lähetemäärä kasvoi vuodesta 2016 vuoteen 2017 noin 9%.
Myös lastenpsykiatrian lähetemäärä on kasvanut useita vuosia peräkkäin.
SAMAAN aikaan koko maassa kuntien ja sote-palveluiden resurssit niukkenevat, palvelut
ovat hajanaisia ja niiden kehittäminen on resurssien niukkuuden vuoksi lyhytjänteistä. Jotta
voimme vastata asiakkaiden tarpeisiin yhä niukkenevilla resursseilla, meidän tulee kyetä tarkastelemaan lasten, nuorten ja perheiden palveluita kokonaisuutena. Marja-Leena Perälän
(2012; 16) sanoin yhteensovittavan johtamisen päämääränä on lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvointi ja terveys sekä niiden kannalta olennainen lapsen ja nuoren suotuisan kehityksen
oikea-aikainen tukeminen ja vanhemmuuden vahvistaminen.
ALLA oleva kuva tiivistää edellä mainitun. Se kuvaa olemassa olevan lähtötilanteen ja tavoitetilan, johon perhekeskusten yhteensovittavalla johtamisella pyritään. Kuva on Perälän ym.
kirjasta 2012 ja osoittaa hyvin sen, että vain oman toiminnan kehittämiseen keskittyminen ei
tuo perheille sitä hyötytä, mitä yhdessä tekeminen ja eri toimijoiden yhteinen tavoitteiden
asettaminen voi perheille parhaillaan tarjota. Jotta pääsemme parhaaseen lopputulokseen,
meidän tulee kyetä tarkastelemaan kokonaisuutta ja huomiomaan kaikkien toimijoiden osuus
ja osaaminen perheiden parhaaksi.

Yhteensovittava johtaminen
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Lasten ja nuorten ja perheiden palveluja yhteensovitttavan johtamisen tavoitteet sekä palvelujärjestelmän haasteet ja tavoitteet (vrt. STM 2009:18).
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2.3. YHTEENSOVITTAVAN JOHTAMISEN PÄÄMÄÄRÄ, PERIAATTEET JA
TAVOITTEET
MARJA-LEENA Perälän ym. (2012, 30) mukaan perhekeskustoiminnassa yhteensovittavan
johtamisen päämääränä on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi ja terveys, joiden saavuttamista tukevat lapsen ja nuoren suotuisa kehitys ja vahva vanhemmuus. Palveluita ohjaavat
periaatteet ovat terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan perustuminen näyttöön sekä johtamisen että asiakastyön osalta. Perhekeskustoiminnassa yhteensovittavan johtamisen tavoitteena on vahvistaa ennaltaehkäisyä, oikea-aikaista palvelua,
palveluprosessin toimivuutta ja mielekkäitä palvelukokonaisuuksia.
ALLA olevassa kuviossa on kuvattuna yhteensovittavan johtamisen päämäärä, periaatteet ja
tavoitteet. Kuva on lainattu Perälän ym (2012, 30) kirjasta.

Yhteensovittavan johtamisen
päämäärä, periaatteet ja tavoitteet

2. YHTEENSOVITTAVA JOHTAMINEN
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3. PERHEKESKUS

L

APE-muutosohjelman määritelmän mukaan perhekeskus on palvelujen kokonaisuus,
joka sisältää lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä edistävät, kasvua ja
kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut.

PERHEKESKUS yhteensovittaa nykyisten kuntien ja kuntayhtymien sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa. Se luo myös rakenteita ja sisältöä lapsi- ja perhepalveluista
tulevaan maakunta- ja sote-uudistukseen.
PERHEKESKUS verkostoi nyt erillään olevat palvelut siten, että jokainen lapsi ja perhe saa
tarvitsemansa tuen ja avun. Perhekeskuksen työntekijät tekevät työtä tiiviisti yhdessä. Näin
perheen tarvitsema asiantuntemus saadaan perheelle nopeasti ja joustavasti.
PERHEKESKUS toimii lähipalveluperiaatteella, joka tarkoittaa sitä, että palvelut ovat:
• helposti saavutettavissa lasten ja perheiden arkiympäristöjen läheisyydessä
• ovat toimivien kulku- ja liikenneyhteyksien päässä tai
• jalkautuvat kotiin.
PERHEKESKUSPALVELUJA tuotetaan myös verkkopalveluina.
3.1. VALTAKUNNALLINEN PERHEKESKUKSEN PALVELULUPAUS
LAPSILLE JA PERHEILLE
LAPSILLE ja perheille on luotu valtakunnallinen perhekeskusten palvelulupaus, jossa on koottuna ne lupaukset, jotka perhekeskustoimijoiden verkosto maassamme voi perheille luvata
siitä, kuinka perhekeskusverkosto on lasten ja perheiden tukena heidän jokapäiväisessä elämässään. Tämä palvelulupaus on lupaus myös Pohjois-Karajalan perheille ja ohjaa myös Pohjois-Karjalan perhekeskusverkoston toimintaa.
LUONNOS VATAKUNNALLISEKSI PERHEKESKUKSEN PALVELULUPAUKSEKSI LAPSILLE
JA PERHEILLE :
• Voit tavata muita vanhempia ja saada heiltä vertaistukea.
• Kun otat yhteyttä, huolehdimme tarvittavan avun ja tuen kokoamisesta viivytyksettä.
• Olet aina oikealla ovella/oikeassa paikassa.
• Saat tukea lapsesi kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen sekä vanhempana toimimiseen.
• Saat apua ja tukea moniin lastasi ja perheesi elämäntilannetta koskeviin huoliin ja pulmiin.
• Käytettävissä on useita asiantuntijoita, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä. Tarvitsemasi
asiantuntemus kootaan perheesi tueksi.
• Palvelu ja tuki sovitetaan lapsesi ja perheesi tarpeisiin ja arkeen.
• Saat oman vastuutyöntekijän. Tämä on tärkeää, etenkin jos tarvitset useita palveluja samanaikaisesti.
• Kehitämme palveluja yhdessä lasten ja perheiden kanssa.
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3.2. PERHEKESKUKSEN PALVELUVERKOSTO
PERHEKESKUKSEN toimijoiksi on valtakunnallisesti määritelty kuntien, soten sekä järjestöjen, seurakuntien että Kelan toiminnat ja palvelut. Kunnista keskeisiä perhekeskustoimijoita
ovat varhaiskasvatus ja koulut. Lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluista keskeisiä palveluita ovat neuvolapalvelut ja varhaisen tuen palvelut, lääkäripalvelut, suun terveydenhuolto
sekä kuntoutus. Järjestöjen toiminta perhekeskuksissa voi olla sekä ammatillista toimintaa
että vapaaehtoistoimintaa. Palveluverkostoon kuuluvat keskeisesti myös lapsiperheiden sähköiset palvelut ja kohtaamispaikat. Perhekeskukset tekevät tiivistä yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun kanssa.

Perhekeskuksen palveluverkosto

3. PERHEKESKUS
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3.3. PERHEKESKUKSEN TEHTÄVÄT
PERHEKESKUKSEN tehtäväksi on määritelty lasten, vanhempien ja perheiden terveyden ja
hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta sekä lasten kasvun seuraaminen ja edistäminen. Perhekeskuspalveluissa perheet saavat varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta sekä tukea vanhemmuuteen ja parisuhteeseen. Perhekeskuspalveluissa tulee huomioida perheiden monimuotoisuus ja perheiden monikulttuurisuus. Keskeisiksi tehtäviksi on erikseen mainittu myös
lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen ja sovinnollisen eron auttaminen sekä yhteistyövanhemmuuden tukeminen eron jälkeen.
PERHEKESKUSPALVELUIHIN kuuluu olennaisena osana myös kohtaamispaikkatoiminta,
joka mahdollistaa lapsille, nuorille ja vanhemmille vertaistuen ja yhteisöllisyyden kokemuksen.

Mitä perhekeskus tekee?
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4. PERHEKESKUSTOIMINTAMALLI
POHJOIS-KARJALASSA

P

erhekeskus on – keskus-sanastaan huolimatta – palveluiden verkosto, ei rakennus. Perhekeskuksesta puhuttaessa tarkoitetaankin oikeammin perhekeskustoimintojen verkostoa. Siis verkostoa, jossa perheiden palvelut on yhteensovitettu niin, että palvelut
muodostavat asiakkaan näkökulmasta selkeän, yhtenäisen kokonaisuuden. Palvelut ja
työntekijät jatkavat niissä toimipisteissään, missä ovat toimineet aiemminkin, ellei muutoksille ole jotakin muuta syytä. Perhekeskusverkoston tavoitteena on aiempaa selkeämpi ja joustavampi yhteistyö eri toimijatahojen kanssa. Erillisiä perhekeskusrakennuksia maakuntaamme
ei ole tulossa.
PERHEKESKUKSET on perustettu, jotta maakunnan lasten, nuorten ja perheiden palvelut ja
järjestöjen ja seurakuntien toiminta saataisiin yhteensovitettua siten, että sirpaleiset palvelut
saataisiin asiakkaiden näkökulmasta selkeämmäksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on hyvinvoivat lapset ja nuoret. Tähän pyritään mm. siirtämällä palveluiden painopistettä yhä enemmän varhaisempaan vaiheeseen.
JOKAPÄIVÄISESSÄ elämässämme perhekeskustyöskentely tulee tarkoittamaan uudenlaisen
yhteistyömallin rakentumista maakuntaamme sekä uudenlaisten työmenetelmien käyttöön
ottamista. Tavoitteenamme on, että perhekeskusverkoston myötä monialaista tukea tarvitsevat perheet saavat itselleen vastuutyöntekijän, joka on perheen tukena palveluiden verkostossa. Monialainen arviointi auttaa perheitä tuen tarpeen kartoittamisessa ja tuen järjestämisessä. Monialaisen arvioinnin keinoja on useampia, mutta pyrimme yhä vahvemmin kulkeman
sitä kohti, että Lapset puheeksi -neuvonpito olisi perheiden käytettävissä aina heidän sitä tarvitessaan.
PERHEKESKUKSISSA pyritään tarjoamaan myös yhä enemmän tutkimukseen, eli näyttöön
perustuvia toimintatapoja, jotta perheet tietävät, että ne menetelmät, joita heidän kanssaan
käytetään, ovat vaikuttavia ja auttavat heidän arjessa pärjäämistään.
UUSIEN toimintamallien ja työmenetelmien tavoitteena on tarjota tuki lapsille, nuorille ja
perheille heidän normaaliin kasvuympäristöönsä; kotiin, varhaiskasvatukseen, kouluun ja
kohtaamispaikkoihin. Tavoitteena on myös tuen aiempaa varhaisempi tarjoaminen ja työskentelyn painopisteen siirtyminen korjaavasta ennaltaehkäisevään työhön.
4.1. PERHEKESKUKSVERKOSTO POHJOIS-KARJALASSA
POHJOIS-KARJALAN perhekeskusverkosto palvelee maakuntamme kaikkia alle 18-vuotiaita
lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään. Näin ollen perhekeskusten toimijaverkoston luovat
kaikki maakunnassamme lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivat tahot.
PERHEKESKUKSESSA perhe on kaiken toiminnan keskiössä. Perheen asiantuntijuus omassa
asiassaan on tärkeä lähtökohta kaikelle työskentelylle.

4. PERHEKESKUSTOIMINTAMALLI POHJOIS-KARJALASSA
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ARVIOLTA noin 80% maakuntamme perheistä pärjää kaikille tarkoitetuilla, universaaleilla
palveluilla. Näitä palveluita ovat neuvola, varhaiskasvatus, koulu, oppilashuolto (kouluterveydenhuolto, kuraattori- ja psykologipalvelut) sekä nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut. Kaikille
tarkoitettuihin palveluihin kuuluvat myös hammashuolto ja vastaanottopalvelut. Tavoitteena on myös se, että kohtaamispaikoista muodostuu perheille tärkeä ja helposti saavutettava
paikka, jossa he voivat saada vertaistukea ja matalan kynnyksen tukea jokapäiväiseen arkeensa.
NOIN 20% perheistä tarvitsee monialaista tukea ja apua. Tavoitteena on oikea-aikainen, helposti saavutettava, perheiden tarpeisiin vastaava tuki. Tällaista tukea voi olla esimerkiksi perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu tai kuntoutus. Perheen tuen ja avun tarve kartoitetaan aina
yhdessä perheen kanssa ja työskentely on suunnitelmallista, tavoitteellista ja sovitun kestoista.
NOIN 5 % perheistä tarvitsee edellä mainittujen palveluiden lisäksi myös erikoissairaanhoidon ja/tai lastensuojelun apua. Pohjois-Karjalassa myös vaativan ja erityisen tuen palvelut
katsotaan kiinteäksi osaksi perhekeskusten palveluverkostoa. Perhekeskustoimintamallissa
on olennaista, että perheiden tuen ja avun saaminen on joustavaa kaikilta tahoilta, eikä eri
toimijoiden välissä ole perheille näkyviä tai palveluiden saamista haittaavia esteitä.

Perhekeskuksen toimijat
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4.2. PERHEKESKUSTEN ASEMOITUMINEN POHJOIS-KARJALASSA
POHJOIS-KARJALASSA on neljä alueellista perhekeskusta. Alueelliset perhekeskukset muodostuvat Siun Soten aluejaon mukaan: pohjoinen, keskinen, läntinen ja eteläinen perhekeskus. Ainoan poikkeuksen Siun Soten aluejakoon tekee Ilomantsi, joka kuuluu perhekeskusrakenteessa keskiseen alueeseen kunnan oman toiveen mukaan.
PERHEKESKUKSEN palveluita tarjotaan jokaisessa kunnassa ja palvelut toimivat lähipalveluperiaatteella; ne palvelut, joita kunnan alueella ei ole, pyritään mahdollisuuksien mukaan
tuomaan asukkaille jalkautuvina palveluina. Esim. perheneuvolapalveluita ei jokaisen kunnan alueella ole tarjolla, mutta tavoitteena on, että perheneuvolapalvelut jalkautuvat kunkin
kunnan alueelle joko sovittuina päivinä tai tarvittaessa. Poikkeuksen lähipalveluperiaatteesta
tekevät ne palvelut, jotka tarvitsevat toimintaansa erityiset tilat (esim. keskussairaalassa) tai
joissa resurssien käytön kannalta on tärkeää, että työntekijöiden työaikaa ei käytetä siirtymiin
(esim. puheterapia).

Pohjois-Karjalan perhekeskukset
ja kohtaamispaikat

4. PERHEKESKUSTOIMINTAMALLI POHJOIS-KARJALASSA
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4.3. KOHTAAMISPAIKAT
KOHTAAMISPAIKAT ovat perheiden ”olohuoneita”, joissa perheet voivat tavata toisiaan ja
saada toisiltaan vertaistukea. Kohtaamispaikoissa perheet saavat myös tietoa lasten kasvusta
ja kehityksestä sekä perheiden palveluista ja voivat saada palveluohjausta. Kohtaamispaikoissa voidaan pitää myös avointa tai suljettua ryhmätoimintaa perheille.
KOHTAAMISPAIKKATOIMINNAN tavoitteena on lasten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Keskeistä on mm. vanhempien sosiaalisten suhteiden vahvistaminen ja
yksinäisyyden torjuminen.
JOKAINEN kunta on osoittanut alueeltaan kohtaamispaikan, jossa järjestöt, seurakunnat,
kunta ja Siun Sote järjestävät toimintaa perheille. Kunkin kunnan tai alueen kohtaamispaikka
vastaa alueensa asukkaiden tarpeisiin ja siksi toiminta voi olla niissä keskenään erilaista. Perhekeskusten kohtaamispaikat eroavat muista perheiden kohtaamispaikoista siinä, että niissä
noudatetaan kohtaamispaikkoja varten laadittuja kriteerejä. Kriteerit ohjaavat kohtaamispaikkatoiminnan kehittämistä. Kriteerien mukaan toiminnan tulee olla suunnitelmallista ja
koordinoitua.
JOKAISESSA Pohjois-Karjalan kunnassa on vähintään yksi kohtaamispaikka. Kohtaamispaikkaa koordinoi kunnan nimeämä koordinaattori, joka toimii yhteyshenkilönä kunnan, Siun
Soten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kohtaamispaikoille laaditaan vuosikello ja
lukujärjestys, joissa toiminta on kuvattuna. Kohtaamispaikan toiminnan kehittämisen lähtökohtana ovat alueen lasten ja perheiden toiveet ja tarpeet.

Perhekeskusten kohtaamispaikat
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5. JOHTAMISRAKENNE

P

erhekeskuspalvelujen johtamiseen on luotu Pohjois-Karjalaan kaksitasoinen malli: kunta- ja aluetasolla perhekeskustoimintaa koordinoi perhekeskuskoordinaattorit
ja kohtaamispaikkakoordinaattorit. Heidän työtään tukevat alueelliset johtoryhmät.
Maakuntatasolla perhekeskusten maakunnallista työskentelyä koordinoi ja tukee perhekeskuksen palvelupäällikkö ja toiminnallinen ohjausryhmä.
PERHEKESKUSKOORDINAATTOREITA on maakunnassamme yhteensä 20. Kukin kunta on
nimennyt oman koordinaattorinsa ja jokainen Siun Soten alue omansa. Poikkeuksena tästä
on keskinen alue, jossa on kolme Siun Soten nimeämää perhekeskuskoordinaattoria. Kuntien ja Siun Soten perhekeskuskoordinaattoreiden tehtävät ovat yhteensovittavan johtamisen
osalta keskenään samanlaiset.
PERHEKESKUSRAKENTEESSA Ilomantsilla on sikäli erityisasema, että Siun Soten alueista
poiketen perhekeskusalueissa Ilomantsi kuuluu keskiseen johtoryhmään ja Ilomantsilla on
oma soten perhekeskuskoordinaattori. Perusteena tälle järjestelylle on kunnan kuuluminen
Joensuun seutukuntaan ja monessa palvelussa myös sotepalveluiden esimiestyö tulee keskiseltä alueelta.
PERHEKESKUSTOIMINNAN kehittämisen tueksi maakunnassamme kokoontuu kaksi kertaa
vuodessa perhekeskusakatemia. Perhekeskusakatemia on alueellisten johtoryhmien ja maakunnallisen ohjausryhmän yhteinen foorumi, jossa opitaan ja työstetään yhdessä lapsiperheiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita.

Maakunnallinen johtamisrakenne

5. JOHTAMISRAKENNE
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5.1. TEHTÄVÄNKUVAT JOHTAMISJÄRJESTELMÄSSÄ
KOHTAAMISPAIKKOJEN KOORDINAATTORI
• toimii yhteyshenkilönä kunnan, soten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
• laatii kohtaamispaikan lukujärjestyksen
• huolehtii siitä, että toiminnan kehittämisen lähtökohtana on alueen lasten ja perhei
den toiveet ja tarpeet
• vastaa kohtaamispaikan toiminnan kehittämisestä ja arvioinnista toisten toimijoiden
kanssa
• huolehtii asukkaiden osallisuudesta, toiminnan kehittämisestä ja toteuttamisesta
• perehdyttää kohtaamispaikkojen toimijat paikan toimintaan
• vastaa siitä, että kohtaamispaikka täyttää kohtaamispaikoille laaditut kriteerit
• vastaa toiminnasta tiedottamisesta suunnitelmallisesti ja yhdessä kolmannen sektorin kanssa
PERHEKESKUSKOORDINAATTORI
• vastaa oman alueensa perhekeskustoimijoiden yhteensovittavasta johtamisesta yhdessä
muiden alueen perhekeskuskoordinaattoreiden kanssa
• vastaa alueen perhekeskustoiminnan kehittämisestä johtoryhmän asettamien tavoitteiden mukaan tiedottamalla tavoitteista alueen toimijoille ja kehittämällä tavoitteen mukaista toimintaa yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa
• seuraa alueen johtoryhmän asettamien tavoitteiden toteutumista ja raportoi tuloksista
alueen johtoryhmälle
• perehdyttää alueen muut toimijat perhekeskustoimintaan ja tiedottaa toimijoille perhekeskuksen toimintaan liittyvistä tavoitteista, toimintatavoista ja kertyneistä kokemuksista
• alkuvaiheessa: käynnistää alueellisen perhekeskustoiminnan
• alkuvaiheessa: organisoi alueen yhteistyöpalaverikäytännöt yhdessä muiden toimijoiden kanssa										
ALUEELLINEN JOHTORYHMÄ (OPERATIIVINEN TASO)
• asettaa alueen perhekeskustyöskentelyn strategian ja tavoitteet
• seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista ja reagoi jos tavoitteet eivät toteudu
• sopii alueellisista toimintatavoista
• linjaa alueen kohtaamispaikkatoiminnan keskeisimmät kehittämistavoitteet
• tiedottaa johtoryhmän työskentelystä verkostolle		

18
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PERHEKESKUSTEN PALVELUPÄÄLLIKKÖ
• vastaa maakunnallisen perhekeskusverkoston verkostoyhteistyöstä
• vastaa maakunnallisen perhekeskustoiminnan kehittämisestä yhdessä muiden toimijoiden kanssa
• huolehtii maakunnan lapsiväestön ja perheiden hyvinvoinnin tilan ja palvelutarpeiden tarkastelusta sekä kerää tietoa palvelujen toteutumista maakunnallisen ohjausryhmän käyttöön
• tiedottaa perhekeskustoiminnan keskeisistä asioista maakunnassa		
MAAKUNNALLINEN OHJAUSRYHMÄ
• yhteensovittaa ja koordinoi alueiden työstämät strategiat maakunnalliseksi kokonaisuudeksi
• asettaa maakunnallisen työskentelyn tavoitteet olemassa olevan tiedon mukaan
• seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista
• yhteensovittaa maakunnallisen perhekeskusverkoston toimintaa
• raportoi lapsiväestön hyvinvoinnista, palvelutarpeista sekä perhekeskustoiminnasta Siun
soten toimialueille
• toimii myös Lapset puheeksi- työn ohjausryhmänä
• toimii muutosagentin työn tukena toimivana työryhmänä vuonna 2019

5. JOHTAMISRAKENNE
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5.2. TIEDOLLA JOHTAMINEN POHJOIS-KARJALAN PERHEKESKUKSISSA
TULOKSELLINEN työskentely perustuu ajantasaiseen tietoon lasten ja perheiden terveydestä ja hyvinvoinnista sekä palveluista ja kustannuksista. Tavoitteena on, että perhekeskusten
johtaminen perustuu tiedolla johtamiseen ja tietoa kerätään monipuolisesti ja tietoa hyödynnetään työskentelyn tavoitteiden asettamisessa, työn kehittämisessä ja työskentelyn arvioinnissa.
TYÖSKENTELYN ja arvioinnin välineenä käytetään sekä valtakunnallisia aineistoja ja kyselyitä että paikallisesti suunniteltuja mittareita ja lapsilta, nuorilta ja vanhemmilta kerättyä asiakaspalautetta ja kokemustietoa. Lasten kokemustiedon keräämisessä on tärkeää huomioida
lapsen ikä ja kehitystaso ja käyttää lapsilähtöisiä, toiminnallisia menetelmiä. Kokemustiedon
keräämisessä mm. järjestöillä on paljon osaamista.
KOHTAAMISPAIKKATOIMINNAN arvioinnin välineenä käytetään myös tammikuussa 2019
julkaistavaa valtakunnallista vertaisarviointia.
ASUKASOSALLISUUDEN
MUODOT

ASIAKASOSALLISUUDEN
MUODOT

HENKILÖSTÖOSALLISUUDEN MUODOT

Valtakunnalliset kyselyt ja
kartoitukset

Asiakaskyselyt,
asiakaspalautteet

Kyselyt

Tapahtumat

Asiakasraadit/
asiakasfoorumit

Haastattelut

Asukasraadit

Kokemusasiantuntijuus

Ryhmäkeskustelut

PERHEKESKUKSILLE on luotu vuosikello, jonka avulla kukin alue rytmittää tiedon keräämistä ja käsittelyä. Vuosikellon avulla myös osallistetaan ja kerätään vuosittain palautetta niin
asukkailta, asiakkailta kuin työntekijöiltäkin. Kukin alue laatii oman suunnitelmansa siitä,
kuinka vuosikellon mukaista työskentelyä alueella toteutetaan. Suunnitelmia laatiessa on
tärkeää huomioida myös eri tahojen omat suunnitelmat, kuten kuntien hyvinvointikertomukset, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat sekä toimintasuunnitelmat, jotta tiedon keräämisessä ja suunnitelmien kirjaamisessa ei tule ristiriitoja.

Osallisuuden vuosikello
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6. KESKEISET TYÖMUODOT

P

erhekeskuspalvelujen verkoston näyttäytyy asiakkaillemme pääasiassa uudenlaisina
työmenetelminä ja työmuotoina. Tavoitteenamme on, että nämä työmuodot tulevat
olemaan kaikkien pohjoiskarjalaisten perheiden käytettävissä, asuinpaikastaan riippumatta. Tavoitteena on myös kouluttaa ja jalkauttaa osaamista ja työmuotojen käyttöä
aktiivisesti kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimiville tahoille niin kunnissa, Siun
Sotessa, järjestöissä kuin seurakunnissakin. Työskentely- ja toimintamallit luovat meille yhteisen teoreettisen ja toiminnallisen mallin ja tavan perheiden kohtaamiseen ja perheiden auttamiseen. Työskentelymallien valinnan perusteena ovat olleet lapsiperheiden ja työntekijöiden
kokemukset, kokeilut, valtakunnalliset linjaukset ja tutkittu tieto.
LUVUISSA 6.1.-6.6. esiteltävät työmuodot ovat kaikille ammattiryhmille sopivia. Niihin tutustumista ja niiden laajaa käyttöönottoa suositellaan kaikille lasten ja perheiden kanssa työskenteleville. Luvuissa 6.7. ja 6.8. luodaan lyhyt katsaus suppeammille ammattiryhmille soveltuviin uusiin menetelmiin sekä yksiköiden jo käytössä oleviin hyviin työkäytäntöihin.
6.1. LAPSET PUHEEKSI
LAPSET PUHEEKSI –toimintamalli on valittu perhekeskustoimintamallin keskeisimmäksi
malliksi Pohjois-Karjalassa. Toimintamallin valinnan taustalla on monta syytä. Malli on tutkittu menetelmä, jolla tiedetään olevan suotuisaa vaikutusta lapsen ja hänen perheensä arjen
sujumiseen. Mallin käytön tiedetään muuttavan työskentelyn painopisteen korjaavasta ennaltaehkäisevään työhön ja se sopii kaikkiin yksiköihin ja kaikkien ammattiryhmien käyttöön.
LAPSI elää ja kehittyy useassa eri kehitysympäristössä; kotona, koulussa, varhaiskasvatuksessa, kaveripiirissä, harrastuksissa ja lähiverkostoissa. Arkipäiväinen kanssakäyminen, vuorovaikutus ja toiminta kyseisissä kehitysympäristöissä vaikuttavat lapsen kehityksen kulkuun.
Kodin, päivähoidon, koulun ja toveripiirin ongelmat heijastuvat herkästi lapseen ja nuoreen,
mutta on olemassa myös asioita, joita voidaan tehdä suotuisan kehityksen tukemiseksi.
LAPSET PUHEEKSI-keskustelun avulla pyritään tunnistamaan lapsen ja nuoren kehitystä tukevia tekijöitä, vahvuuksia. Samalla tehdään suunnitelma arkipäivän toimiksi ajatellen sekä
vahvuuksia että haavoittuvuuksia ja mahdollisia ongelmia. Näin ollen Lapset puheeksi ei ole
ainoastaan kartoitus lapsen tai nuoren tilanteesta, vaan toimii suoraan myös interventiona
arjen tukemiseksi.
LAPSET PUHEEKSI-keskustelun kokoonkutsujan koulutus ja työtehtävä voivat vaihdella, eikä
työskentelyyn tarvita psykiatrian tai psykologian alan peruskoulutusta. Lapset puheeksi- keskustelu on matalan kynnyksen, lokikirjaan pohjautuva ja strukturoitu perhekeskeinen työmenetelmä, missä lapsi ja perhe toimivat tasavertaisina keskustelukumppaneina eri toimijoiden kanssa.
Lapset puheeksi -keskusteluun tarvitaan 1–2 tapaamiskertaa. Jos lapsi tai vanhempi tarvitsee
monialaisempaa tukea, on mahdollista järjestää Lapset puheeksi-neuvonpito monialaisen arvioinnin periaatteiden mukaan. Neuvonpidossa laaditaan yhteinen suunnitelma lapsen arjen tukemiseksi ja rakennetaan toimiva verkosto toteuttamaan tätä yhdessä laadittua suunnitelmaa.
Neuvonpidolla voidaan välttää ”poislähettämistä” sekä päällekkäistä työtä ja lisäksi mahdollis6. KESKEISET TYÖMUODOT
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taa perheen ympärille koottu räätälöity tuki, johon voidaan sitoa myös perheen läheisverkosto. Palveluketjutyötä ajatellen neuvonpito mahdollistaa asiakaslähtöisen palveluintegraation.
LAPSET PUHEEKSI -työtä tehdään monenlaisissa työpisteissä: varhaiskasvatuksessa, koulussa sekä lasten-, nuorten ja aikuisten palveluissa.
Lapset puheeksi –koulutuksia järjestetään maakunnassamme useita koulutusjaksoja joka vuosi.
https://www.kasvuntuki.fi/tyomenetelmat/toimiva-lapsi-perhe-menetelmat-lapset-puheeksi-keskustelu/
6.2. VASTUUTYÖNTEKIJÄ-MALLI
VASTUUTYÖNTEKIJÄ on perheen yhteyshenkilö, joka huomioi koko perheen tilanteen ja kokoaa perheen tueksi tarvittavan monialaisen verkoston. Vastuutyöntekijä tiedottaa perheen
tilanteesta muille yhteistyökumppaneille, etsii lisäapua perheelle ja informoi perhettä ja työntekijöitä muuttuneista tilanteista. Vastuutyöntekijä on “perheen kolmas aikuinen”, joka kulkee asiakkaan matkassa koko asiakkuuden ajan ja on perheen kokonaiskuvan ylläpitäjä. Näin
ollen tietokatkoja ei tule perheen asioiden huomioimisessa. Vastuutyöntekijän nimeämisen
hyötynä on muun muassa se, ettei perheen tarvitse miettiä mihin ottaa yhteyttä, vaan vastuutyöntekijä koordinoi perheen tarvitsemia palveluita ja kertoo perheelle myös kolmannen
sektorin tarjoamista tuki- ja toimintamahdollisuuksista. Perheelle rauhoittavana elementtinä
on tieto, kuka hoitaa asiaa, eikä perhettä pallotella eri palveluiden tai työntekijöiden välillä.
VASTUUTYÖNTEKIJÄKSI nimetään se julkisen toimen työntekijä, joka tuntee perheen tilanteen parhaiten ja pystyy osaamisensa puolesta parhaiten vastaamaan perheen koordinoinnin
tarpeisiin. Vastuutyöntekijä voi olla sosiaali- ja terveyspalvelujen tai sivistystoimen työntekijä.
Joskus on mahdollista nimetä myös vastuutyöntekijäpari.
ASIAKKAISTA 80% pärjää universaaleilla palveluilla, eikä vastuutyöntekijää tarvitse erityisesti määritellä. Vastuutyöntekijä voidaan nimetä perheelle, jolla on useita eri palveluita käytössä. Vastuutyöntekijää tarvitseva perhe voi esimerkiksi olla perheneuvolan ja kotipalvelun
yhteisasiakas tai lapsella on kuntoutuksen ja erityisopetuksen tarvetta ja vanhemmat saavat
tukea lapsen kasvatukseen.
JOS perheellä on useampia asiakkuuksia eri palveluissa, on perhe tekemisissä monen työntekijän kanssa, jotka eivät välttämättä ole tietoisia toisistaan. Vastuutyöntekijällä on kokonaiskuva perheen tilanteesta ja hän koordinoi perheen tarvitsemia palveluita, jolloin
työntekijät ovat tietoisia toisistaan, toimivat yhteistyössä ja työnjaosta sovitaan, mikä johtaa kohdennetumpiin ja vaikuttavampiin palveluihin. Useaan numeroon soittelun sijaan
perheellä on nimetty yhteyshenkilö, mikä on myös inhimillistä asiakkaan näkökulmasta.
SIUN Soten työntekijät löytävät mallista lisätietoa Siun Soten intrasta. Kuntien ja järjestöjen
työntekijät voivat tilata aineiston perhekeskusten palvelupäälliköltä.
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Vastuutyöntekijä-malli

6.3. MONIALAINEN ARVIOINTI
MONIALAISELLA
arvioinnilla
tarkoitetaan
eri
toimialojen
asiantuntijoiden ja perheen muodostamaa kokonaisuutta, missä yhdessä monialaisesti selvitetään perheen itselleen hyödylliseksi tai tarpeelliseksi katsomansa palveluiden järjestämistä. Toiminnan lähtökohtana on lapsi- ja perhekeskeisyys, jossa perheen
kykyä toimia lapsen hyväksi vahvistetaan. Toiminnan keskiössä ovat lapsen edun ensisijaisuus ja lapsen oikeus tulla kuulluksi ja siten myös mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihin.
MONET perheiden kohtaamat haasteet ovat nykysin varsin monisyisiä ja verkostoituneita. Tämän vuoksi tarvitaan monialaista näkökulmaa ja tietoa yli toimialojen auttamistyön eteenpäin viemiseksi. Erityisesti monialaista ymmärrystä ja yhteistä näkemystä tarvitaan silloin, kun kysymys on väkivallasta tai
kaltoinkohtelusta, psykososiaalisista ongelmista tai kuntoutukseen liittyvistä kysymyksistä.
MONIALAISEN arvioinnin kautta pyritään selkiyttämään eri tahojen työn- ja vastuunjakoa,
tunnistamaan lapsen ja perheen tuen tarvetta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, rakentamaan kokonaisvaltainen tilannekuva tuen tarjoamisen perustaksi, muodostamaan yhteinen suunnitelma toiminnaksi sekä vähentämään eri toimijoiden päällekkäisiä palveluja. Monialaista arviointia kuvaavat termit osallisuus, luottamus, asiakaslähtöisyys ja monialaisuus.
Yksi monialaisen arvioinnin konkreettinen menetelmä on Lapset puheeksi-neuvonpito.
6.4. LUO LUOTTAMUSTA, SUOJELE LASTA
LAPE-muutosohjelman aikana työstettiin myös valtakunnallista aineistoa lasten ja perheiden
kanssa tehtävän työn tueksi. Luo luottamusta, suojele lasta -aineistot ovat kaikkien saatavilla
ja niiden käyttämistä suositellaan maakuntamme perhekeskuksissa.
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LUO luottamusta, suojele lasta –aineistoissa on kyse THL:n julkaisemasta oppaasta ja
verkkokoulutuksesta lapsen tuen ja avun saantia turvaavasta yhteistyöstä ja tietojenvaihdosta. Koulutus on suunnattu lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimiville. Materiaali on tehty yhdessä kentän toimijoiden kanssa.						
OPPAASEEN on koottu monitoimijaisen yhteistyön periaatteet sekä yhteistyötä ohjaavat lait
ja muut säädökset. Näitä sisältöjä voi syventää ja soveltaa käytännön työhön verkkokoulutuksen avulla. Opas ja verkkokoulutus yhdessä antavat hyviä välineitä yhteistyön ja tietojenvaihdon kehittämiseen.
PERHEKESKUSTOIMINTOJEN näkökulmasta koko verkkokoulutuksen kokonaisuus on tärkeä. Perhekeskuskoordinaattoreiden kannattaa tutustua erityisesti osioihin Tunne lait ja Johda kokonaisuutta.
https://verkkokoulut.thl.fi/web/suojele-lasta
6.5. VANHEMMUUSSUUNNITELMA
VANHEMMUUSSUUNNITELMA on STM:n ja kentän toimijoiden yhdessä laatima apuväline eroavien vanhempien vanhemmuuden tueksi. Suunnitelma auttaa vanhempia keskustelemaan asiallisesti lasten arjen sujumisesta eron jälkeen. Suunnitelman avulla vanhemmat
voivat sopia asioiden järjestämisestä ja keskinäisestä työnjaosta niin, että molemmat tietävät,
mistä he ovat vastuussa ja mitä heiltä odotetaan.
VANHEMMUUSSUUNNITELMAA voidaan käyttää vanhempien kanssa yhdessä, kun heitä
tavataan esimerkiksi lastenvalvojan luona tai perheneuvolassa tai vanhempia voidaan ohjata
suunnitelman tekemisessä keskenään.
https://stm.fi/vanhemmuussuunnitelma
6.6. MUITA PERHEKESKUKSEN TYÖMUOTOJA POHJOIS-KARJALASSA
LAPE-muutosohjelman aikana Pohjois-Karjalassa kokeiltiin ja kehitettiin omia, paikallisia
työmuotoja, jotka soveltuvat joillekin edellä mainittuja menetelmiä suppeammille asiakastai ammattiryhmille.
VAUVAPERHEIDEN kanssa työskentelyyn soveltuvia ja suositeltavia menetelmiä ovat ensivauvakeskustelut, isäneuvola ja imetysohjaus. Ensivauvakeskustelut ovat ensimmäistä lastaan odottaville perheille tarjottava strukturoitu keskustelu, jonka tavoitteena on vahvistaa
tulevien vanhempien mentalisaatiokykyä vauvaa kohtaan ja tukea vanhemmuuteen valmistautumista. Ensivauvakeskustelu käydään odotusajan loppupuolella ja sen käy perheen kanssa joko terveydenhoitaja tai varhaisen tuen perhetyöntekijä. Isäneuvola on Kiteellä isyyden ja
isän oman terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen kehitetty työmuoto, jonka oppeja ja tiettyjä
osa-alueita on laajennettu koko maakunnan neuvolatyöskentelyyn. Tavoitteena on vahvistaa
isyyden huomioimista kaikissa maakuntamme neuvoloissa. Maakunnallista imetysohjausta
on vahvistettu ja perustason ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä on kehitetty. Hankkeen aikana on aloitettu myös maakunnallisen perhevalmennuksen suunnitteleminen. Perhevalmennusten kehittäminen jatkuu yhtenä perhekeskusverkoston työnä tulevaisuudessakin.
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VAHVUUTTA vanhemmuuteen ja Lapsi mielessä – ryhmät ovat lapsen ja vanhempien välistä vuorovaikutusta tukevia ryhmiä. Ryhmät pohjautuvat mentalisaatioteoriaan ja niillä on tutkittua vaikuttavuutta. Vahvuutta vanhemmuuteen – ryhmät ovat
vauva-vanhempi -ryhmiä ja Lapsi mielessä –ryhmät taaperoikäisten ja heidän vanhempiensa ryhmiä. Ryhmät ovat suljettuja ryhmiä ja ne kokoontuvat 8-12 kertaa. Ryhmistä tiedotetaan sekä yleisin mainoksin että kohderyhmää tapaavien työntekijöiden kautta.
Lisätietoa: https://www.kasvuntuki.fi/tyomenetelmat/vahvuutta-vanhemmuuteen/
VOIMAPERHEET on vahvaan tutkimusnäyttöön perustuva leikki-ikäisten lasten käytösongelmien hoito-ohjelma, joka perustuu vanhempainohjaukseen. Keskeisin tavoite
on antaa vanhemmille työkaluja vastata lapsen ongelmakäyttäytymiseen ja auttaa lasta säätelemään omaa käyttäytymistään. Voimaperheet toimintamallissa käyttäytymisen
ongelmat tunnistetaan neuvolan nelivuotiskäynnillä ja riskiryhmään kuuluville perheille
tarjotaan mahdollisuutta osallistua digitaalisessa hoitoympäristössä toteutettavaan hoito-ohjelmaan netin ja puhelimen välityksellä. Perheiden ohjaus tapahtuu Turusta. Hoito-ohjelma hankitaan ostopalveluna Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta.
Lisätietoa: https://www.kasvuntuki.fi/tyomenetelmat/voimaperheet/
ONKS tää normaalia- chat on alle 29-vuotiaille nuorille tarkoitettu matalan kynnyksen
chat-psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen. Chatissä nuoret voivat keskustella Siun Soten ammattilaisten kanssa heitä askarruttavaista asioista. Onks tää normaalia –chatiä
mainostetaan nuorille sosiaalisessa mediassa. Normaali.fi sivulla nuori voi täyttää kyselyn
häntä mietityttävästä asiasta ja saada tietoa psyykkiseen hyvinvointiin liittyvistä asioista. Chatissä nuori voi keskustella anonyymisti ammattilaisen kanssa juuri häneen itseensä
liittyvästä asiasta. Chat on auki suomeksi 2-4 tuntia viikossa ja venäjäksi 2 tuntia viikossa.
Lisätietoa: https://normaali.fi/
JOUSTAVAT konsultaatiot tarkoittavat perustason työntekijöiden mahdollisuutta konsultoida erityisosaajia. Neuvolan ja koulu- & opiskeluterveydenhuollon yksikön psykiatrisella
sairaanhoitajalla on kaksi kertaa viikossa puhelinkonsultaatioajat, jotka ovat kaikkien maakunnan työntekijöiden käytettävissä. Asiantuntijahoitajan kautta on mahdollista saada myös
lääkärin konsultaatiota tarvittaessa.
LASTEN kehityksellisen ja kuntoutuksellisen tuen integraatiotiimimallia pilotoitiin Lieksan
ja Joensuun keskustan perhepalveluissa. Pilotin tavoitteena oli tarkastella monialaisen työn
mahdollisuuksia ja hyviä käytäntöjä, mahdollisia esteitä sekä johtamisen kysymyksiä. Pilotin
taustalle oli hankittu tietoa mm. Tampereen kaupungin Keinu-tiimimallista. Pilottiin osallistui työntekijöitä varhaiskasvatuksesta, lastenneuvolasta, toimintaterapiasta, puheterapiasta,
neuvolan psykologityöstä, sosiaalihuollon varhaisesta tuesta ja perheneuvolasta. Lastenneurologialta, erityisopetuksesta ja Honkalampisäätiön perheperustaisen kuntoutuksen yksiköstä
saatiin asiantuntijatyöpanosta. Lieksassa monialaisen tiimityön kehittäminen on jatkunut
aktiivisena pilotoinnin jälkeen ja monialaisen työn rakenteita on kehitetty eteenpäin sekä alle
kouluikäisille että kouluikäisille. Kiteellä on kehitetty kouluikäisten palveluihin monialaista
Reppu-tiimimallia. Hyvä esimerkki toimivasta monialaisesti tiimistä on myös lasten kuntoutustyöryhmä Outokummussa.
PARHAIMMILLAAN monialaisessa työryhmässä päästään jakamaan ja vahvistamaan hyviä
käytänteitä sekä osaamista, voidaan toteuttaa toiminnallista integraatiota sekä alueellisten
palvelujen ja palveluketjujen yhteiskehittämistä. Tarvitsemme esimerkiksi yhdessä sovittuja
työryhmä- ja tiimikäytäntöjä, yhteistyöpyyntö- ja lähetekäytäntöjä sekä ajanvarauskäytäntöjä
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perhekeskustyön toteuttamiseksi. Perhekeskustyöskentelyyn liittyvien monialaisten työryhmien työtä kehitetään kullakin alueella alueen tai kunnan tarpeista lähtien.
KUPERKEIKKA tarjoaa intensiivistä perhetyötä lastensuojelun lapsille ja heidän perheilleen
silloin, kun muut avohuollon tukitoimet eivät ole riittäviä. Työ on suunnitelmallista ja kuntouttavaa työtä, joka perustuu asiakasperheiden yksilöllisiin elämäntilanteisiin ja tarpeisiin.
Työskentelyn tavoitteena on lapsen ja perheen hyvinvoinnin turvaaminen ja tukeminen sekä
perheen omien voimavarojen löytäminen ja vahvistaminen.
JÄRJESTÖTIETOPALVELU Jelli on maakunnan järjestöjen yhteinen järjestötietokanta, johon on
koottu tietoa Pohjois-Karjalassa toimivista yhdistyksistä sekä yhdistysten ja muiden toimijoiden
tarjoamasta toiminnasta, tuesta, tapahtumista, uutisista ja vapaaehtoistehtävistä. Jellissä on
erikseen lasten ja perheiden teemasivusto ja myös kuntakohtaiset teemasivut lapsille ja perheille.
Lisätietoa: www.jelli.fi
6.7. YKSIKÖIDEN JA AMMATTIRYHMIEN OMAT MENETELMÄT JA HYVÄT
KÄYTÄNNÖT
PERHEKESKUSTOIMINTAMALLI ei romuta mitään vanhoja hyviä työkäytäntöjä. Yksiköiden
hyvät työkäytännöt jatkuvat entiseen malliin ja työn kehittämistä tehdään yksiköissä, kuten
sitä on tehty aiemminkin. Tavoitteena on sen sijaan saada kerättyä hyviä työkäytäntöjä myös
muiden yksiköiden käyttöön.
AMMATTIRYHMÄKOHTAISTEN menetelmien käyttäminen jatkuu normaalin käytännön
mukaan.
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7. LAPE EI LOPU VAAN
MUUTTAA MUOTOAAN

V

aikka Lasten ja perheiden muutosohjelma hallituksen kärkihankkeena loppuu, LAPE
muutostyö jatkuu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti. Valtakunnallisen muutostyön tavoitteet vuodelle 2025 ovat seuraavat:

• Lasten läheiset ihmissuhteet vahvistuvat
• Lähiyhteisöt kannattelevat kotona, koulussa, varhaiskasvatuksessa ja harrastuksissa
• Hyvinvoinnin ja oppimisen yhdenvertaisuus lisääntyy
• Perheiden omat voimavarat vahvistuvat
• Kustannusten kasvu hidastuu kun korjaavien palveluiden tarve ja huoltajuuskiistat vähenevät

NÄIHIN tavoitteisiin pyritään mm. vuonna 2019 valmistuvan Lapsistrategian avulla. Lapsistrategialla pyritään turvaamaan jatkuvuus lasten ja perheiden kehittämistyössä siten, että
hallitusmuutokset eivät aiheuttaisi suuria muutoksia lapsiperheiden palveluiden kehittämiseen jatkossa.
LAPSISTRATEGIAN ohella toinen tärkeä tavoite lasten ja perheiden tilanteen kohentamiseksi
on lapsiystävällinen maakunta ja lapsiystävällinen kunta –tietoisuuden lisääminen ja menetelmien tuominen mukaan poliittiseen ja paikalliseen päätöksentekoon.
LYHEMMÄN ajan tavoitteita ovat valtakunnallisesti perhekeskustoiminnan vakiinnuttaminen, painopisteen siirtyminen matalan kynnyksen palveluihin ja Lape-akatemioiden käynnistäminen maakuntien lapsi ja perhetyön kehittämisen tueksi.
NÄMÄ kaikki edellä mainitut tavoitteet ovat työskentelymme tavoitteina myös Pohjois-Karjalassa. Maakuntamme kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja Siun Soten yhteisenä tavoitteena
on, että lapset, nuoret ja perheet voivat maakunnassamme hyvin ja saavat sopivaa tukea oikeaan aikaan, kuten myös valtakunnallisen LAPEn tavoite on.
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