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Esipuhe 
Tämän raportin ovat koonneet terveyskeskuspsykologi Päivi Mustonen ja sivistystoimen 
kehittämispäällikkö Jaana Koski (perhekeskuksen operatiivinen johtaja) vuoden aikana tehdystä 
kehittämistyöstä. Kirjoittamisesta ja Janakkalan perhekeskuksen mallintamisesta on vastannut 
Päivi Mustonen. Raportti on syntynyt hyvän keskinäisen vuoropuhelun ansiosta. Kiitos raportin 
valmistumisesta kuuluu kaikille perhekeskuksen toimijoille, johtotiimille ja Oma Hämeen LAPE- 
ryhmälle sekä kanssakulkijana toimineille tutkijoille. Raportti on kirjoitettu osaksi Tampereen 
yliopiston sosiaalityön tutkijatiimin tekemää tapaustutkimusta. Samalla olemme halunneet 
dokumentoida koko perhekeskuksen yhteistä kehittämistä pohjaksi uudistustyön jatkolle ja 
tuoda kokemuksemme tietoon muille perhekeskusten toimintamallia rakentaville tahoille. 
 
Tiivistelmä 
Janakkalaan perustettiin Kanta-Hämeen ensimmäinen perhekeskus 23.10.2017. Raportti 
Janakkalan perhekeskuksen kehittämisestä laadittiin dokumentoimaan tähänastista lasten, 
nuorten ja perheiden palveluiden uudistustyötä. Raportissa kuvataan kehitystyön taustoja ja 
perusteita sekä käytännön toimia osana kansallista LAPE-muutosohjelmaa. Janakkalan kunta otti 
vastuun perhekeskuksen luomisesta vahvasti kuntalähtöisenä toimintana ja resursoi 

merkittävästi voimavaroja kehittämistyöhön. Perhekeskusta on kehitetty verkostoituvana 
laajaan palvelutarjontaan ja yhteistyöhön perustuvana toimintamallina, jonka fyysinen 
keskuspaikka on Turengin terveysaseman yhteydessä. Muutosta lähdettiin alusta lähtien 
rakentamaan sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöllä, jossa lasten, nuorten ja perheiden 
kunnalliset, kolmannen sektorin ja erityistason palvelut on pyritty integroimaan yhdeksi 
kokonaisuudeksi. Raportissa edetään kuvaamalla palveluverkostoa ja toimintamallia sekä 
asiakasprosesseja. Tavoitteena on tuoda kynnyksettömät, yhteensovitetut palvelut lähelle 
perheiden arkiympäristöjä ja siirtää painopistettä ehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen. 
Lopuksi kuvataan monialaista johtamista ja toimintakulttuurin muutosta. Erityisenä tarkastelun 
kohteena olivat Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkijatiimin esille nostamat monialaisen 
yhteistyön ja integraation kriittiset tekijät ja niiden huomiointi toimintamallin kehittämisessä. 
 

 

Johdanto 

Tässä raportissa kuvataan Janakkalan perhekeskuksen syntyä, kehittämistyötä ja tämänhetkistä 

vaihetta.  Tavoitteena on esitellä perhekeskustoimintamallin rakentamista. Janakkalan 

perhekeskuksen syntyminen on pitkäjänteisen kehittämistyön tulosta. Jokainen hanke on vienyt 

eteenpäin lasten, nuorten ja perheiden palveluiden paikallisiin palvelutarpeisiin liittyvää 

kehittämistä. Pitkäjänteisessä kehittämistyössä oleellista on ollut monialaisuus, ruohonjuuritason 

toimijoiden mukanaolo ja prosessinomaisuus. Intensiivisin vaihe alkoi, kun paikallinen 

kehittämistyö kytkeytyi valtakunnalliseen LAPE-muutosohjelmaan vuosina 2017-20181. 

Perhekeskustoimintamalli integroi keskeiset LAPE:n tavoitteet yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Lapsiperheiden palvelut, toimintaympäristöt, kunnallinen päätöksenteko, järjestöt ja muut 

toimijat ovat yhdessä rakentamassa lapsen, nuoren ja perheen hyvää arkea. Uudenlainen yhteisen 

työn tekeminen vie painopistettä kohti varhaisempaa tukea ja hyvinvoinnin vahvistumista.  

                                                           
1 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma https://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut  

https://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut
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Muutoksen toteuttamisessa tarvitaan laajaa, monialaisesti johdettua yhteistyötä sivistys-, sosiaali- 

ja terveystoimen kanssa. Tietoperustaisuus luo pohjan kehittämistyölle.  

Raportissa edetään esittelemällä asiakokonaisuuksittain toimintamallin rakentumista, 

palveluverkostoa, palvelukarttoja, yhteensovittavaa työtapaa ja asiakasprosesseja. Laajaa 

kehittämiskokonaisuutta on mallinnettu ja dokumentoitu jatkotyöskentelyn pohjaksi. Uusia 

menetelmiä ja työtapoja nostetaan esille esimerkinomaisesti. Lisäksi on kuvattu perhekeskuksen 

johtamismallia ja toimintaperiaatteita. 

Perhekeskusten kehittämistyön keskeisenä teoreettisena taustana on tutkimustieto lapsuuden ja 

varhaisten vuosien merkityksestä ihmisen kasvulle, kehitykselle ja myöhemmälle hyvinvoinnille2. 

Perheitä tuetaan alkumetreiltä, odotusajasta lähtien turvaamaan lapsen suotuisaa kehitystä. 

Uudenlaisessa palvelujärjestelmässä ammattilaiset sovittavat osaamisensa yhteen ja rakentavat 

muutosta yhdessä perheiden kanssa. Uudistustyöllä pyritään tukemaan perheiden arjessa 

pärjäämistä ja nopeuttamaan tarvittavan tuen saantia. Tuki, hoito ja kuntoutus koordinoidaan ja 

kohdennetaan paremmin tarvetta vastaavaksi ja tuodaan lähelle arkiympäristöä. Näin myös paljon 

palveluja tarvitsevat tulevat ajoissa autetuiksi. Muutos edellyttää palveluiden hyvää saatavuutta, 

kattavaa ja monipuolista tarjontaa, toimivaa palveluohjausta ja uudenlaista yhteistyötä 

ammattilaisten ja muiden toimijoiden kesken3.  

LAPE- hankkeessa perhekeskuksille on määritelty useita laaja-alaisia tehtäviä terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämisestä, vanhemmuuden tukemisesta, varhaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. 

Perhekeskus palvelee kaikkia perheitä ja tarjoaa myös kohtaamispaikan, jossa järjestöt, 

seurakunnat ja kolmas sektori järjestävät toimintaa.  Suomeen on rakennettu monenlaisia 

perhekeskuksia ja mallia on haettu myös muualta.4 

Kehittämistyön punaisena lankana on ollut pyrkimys tarkastella yksilön hyvinvointia ja 

toimintakykyä kokonaisuutena, osana vuorovaikutusta perheessä ja toimintaympäristössä. Lapsen, 

nuoren ja perheiden toimintakykyä vahvistamalla tuetaan arjessa pärjäämistä. 

 

                                                           
2
 Lindblom, Jallu (2017) Significance of early family environment on children’s affect regulation: From family autonomy 

and intimacy to attentional processes and mental health http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0457-7 

3 Hastrup, A., Pelkonen, M. Matalan kynnyksen palvelujen verkostoiminen – Perhekeskustoimintamalli. Suunnitelma 

kansallisen ja maakunnallisen toimeenpanon tueksi (projektisuunnitelma). 
https://verkkojulkaisut.valtioneuvosto.fi/stm/zine/19/article-566 
 
4 Halme, N., Kekkonen, M. Perälä, M-L. Perhekeskukset Suomessa – Palvelut, yhteistoiminta ja johtaminen. 2012. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 62/2012. Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy, Tampere. 

Kanste O., Joronen K., Halme N., Perälä M-L. & Pelkonen M. (2018) Lasten ja nuorten terveyttä, hyvinvointia, kasvua ja 
oppimista edistävät palvelukokonaisuudet - kokemuksia eri maista. (2018) Tutkimuksesta tiiviisti 28, THL.  
 
Pohjolan lapset Pohjoismaisten perhekeskusten kehittäminen. nordicwelfare.org/wp-
content/uploads/2018/02/6FI.pdf 
 

https://verkkojulkaisut.valtioneuvosto.fi/stm/zine/19/article-566
http://www.julkari.fi/handle/10024/136957
http://www.julkari.fi/handle/10024/136957
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1kKXNjejeAhXiw4sKHauWCXEQFjACegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fnordicwelfare.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2F6FI.pdf&usg=AOvVaw3ZKCkxsGJYoUCuguKjh7jF
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1kKXNjejeAhXiw4sKHauWCXEQFjACegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fnordicwelfare.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2F6FI.pdf&usg=AOvVaw3ZKCkxsGJYoUCuguKjh7jF
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1kKXNjejeAhXiw4sKHauWCXEQFjACegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fnordicwelfare.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2F6FI.pdf&usg=AOvVaw3ZKCkxsGJYoUCuguKjh7jF
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1kKXNjejeAhXiw4sKHauWCXEQFjACegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fnordicwelfare.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2F6FI.pdf&usg=AOvVaw3ZKCkxsGJYoUCuguKjh7jF
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                            KUVIO 1.  Integraation tasot 

Janakkalan perhekeskuksen toimintamallia on rakennettu kuviossa 1. esitettyjen integraation 

tasojen pohjalta. Keskiössä on lapsen ja nuoren toimintakyky, jota tuetaan kokonaisuutena 

huomioimalla perheen arki ja vuorovaikutus keskeisenä taustatekijänä.  Uudenlaisella 

yhteensovittavalla työtavalla kootaan saumattomasti perheen tarvitsema palvelukokonaisuus 

lähelle arkiympäristöä. Oleellista on yksilön ja perheen kiinnittyminen ja osallisuus omassa lähi- ja 

toimintaympäristössään. Toimintakulttuuri perustuu lapsen/ nuoren ja perheen aktiiviseen 

toimijuuteen ja osallisuuteen. 

Raportissa on kuvattu toimintakyvyn käsitteen pohjalta koottuja palvelukokonaisuuksia ja 

palvelukarttoja, yhteensovittavan työtavan mallia ja asiakasprosesseja. Uudistuvilla palveluilla on 

myös uudenlainen monialainen johtamisen malli ja taustalla laaja toimintakulttuurin muutos. 

Perheiden ja vanhemmuuden tukeminen on kaikkien tehtävä. Lasten oikeudet ja perheiden 

tarpeet huomioidaan laajemmin myös kunnallisessa päätöksenteossa.  

Kehittämistyö on jatkuva prosessi, jolla pyritään tukemaan perheitä varhaisemmin ja 

vaikuttavammin, tuottamalla hyvää asiakaskokemusta ja osallisuutta. Kehittämistyö vaatii 

pitkäjänteisyyttä. Järjestelmällinen tapa kuvata asioita auttaa toiminnan kehittämisessä, 

muutoksen hallinnassa ja kehitystarpeiden havaitsemisessa. Ratkaisevaa on, miten 

perhekeskustoimintamallin keskeiset ajatukset, verkostomainen työskentelytapa ja uudet 

innovaatiot saadaan osaksi koko laajan palveluverkoston kehittämistyötä ja tarvittaessa kytkettyä 

olemassa oleviin ja uusiin rakenteisiin.  Tämän pohjalle voidaan rakentaa asiakaslähtöisempiä 

toimintamalleja.  Lopuksi arvioidaan tähänastista työtä ja asetetaan tavoitteita jatkokehittämiselle. 
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1. Janakkalan perhekeskuksen synty ja kehittyminen 
 

Kehitys ei tapahdu tyhjiössä, vaan sillä on juuret siinä, mitä on tehty aikaisemmin ja se on ennen 

kaikkea kiinni ajassa.  Janakkalassa oli tiedostettu käytännön tasolla, että lapsiperheiden palvelut 

tarvitsivat perinpohjaista uudistusta. Janakkalassa oli ryhdytty etsimään ratkaisuja lapsiperheiden 

palveluiden hajanaisuuteen ja kustannusten painottumiseen korjaaviin palveluihin lähtemällä 

mukaan kansallisiin ja maakunnan hankkeisiin, joista keskeisimpiä olivat Kaste-hankkeeseen 

liittynyt Kuulas-hanke sekä Parempi arki -hanke. Jokainen hanke on vienyt eteenpäin lasten, 

nuorten ja perheiden palveluiden paikallisiin palvelutarpeisiin liittyvää kehittämistä (liite 

Perhekeskuksen valmistelu). 

Janakkalan perhekeskuksen kehittäminen käynnistyi, kun se nostettiin kunnan kärkihankkeeksi 

talouden tasapainottamisohjelmassa. Tavoitteena oli pienentää erityispalveluihin käytettäviä 

kustannuksia. Käytännön kehittämiselle ratkaiseva sysäys oli tilojen vapautuminen Turengin 

terveysasemalta perhekeskuksen keskuspaikan perustamista varten. Vuoden 2017 talousarviossa 

perhekeskuksen fyysisten tilojen rakentamiseen ja palveluohjaajan määräaikaiseen virkaan  

varattiin määräraha.  Sijainti terveyskeskuksen yhteydessä toi kehittämiseen vahvoihin 

ammattikäytäntöihin rakentuvan lähtötilanteen. Perhekeskusta lähdettiin kehittämään 

verkostoituvana toimintamallina sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen yhteystyöllä. Kehittämistyö 

kytkeytyi v. 2016 käynnistyneeseen kansalliseen LAPE- muutosohjelmaan ja sen maakunnalliseen 

Oma Hämeen koordinoimaan LAPE-kehittämistyöhön5. Vuodelle 2018 perhekeskus sai oman 

budjetin, palveluohjaajan virka vakinaistettiin ja perhekeskuksen johtamiseen resursoitiin 

sivistystoimen kehittämispäällikön 50 % työpanos. 

Janakkalan perhekeskus sai lisäksi kanssakulkijaksi Tampereen yliopiston sosiaalityön 

tutkijaryhmän, joka on tehnyt tapaustutkimuksen perhekeskuksen kehittämishankkeesta6. 

OsaHämeen tutkijatiimin työ on merkittävällä tavalla luonut teoreettista pohjaa integraation ja 

monialaisen yhteistyön jäsentämiseen ja toimintamallin rakentamiseen. Loppuraportti valmistuu 

tammikuussa 2019. 

Perhekeskuksen palveluverkosto muodostaa palvelukokonaisuuden, joka sisältää lasten, nuorten 

ja perheiden hyvinvointia ja toimintakykyä edistävät tuen ja hoidon palvelut. Varhaiskasvatus, 

koulu ja oppilaitokset sekä nuorisotyö on alusta lähtien kytketty mukaan lasten, nuorten ja 

perheiden uudistuvaan palvelujärjestelmään laajan yhteistyön aikaansaamiseksi. 

Perusterveydenhuollon läheinen sijainti mahdollistaa yhteistyön kansanterveystyön, suun 

terveydenhuollon, pakolaisten kotouttamispalveluiden, terveydenhuollon kuntoutuksen ja 

mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa. Keskeinen yhteistyökumppani on myös 

aikuissosiaalityö. Erityisen tason palveluiden (lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja 

vammaispalvelu) kanssa toteutettavaa integraatiota on edistetty maakunnallisessa 

kehittämistyössä. Järjestöt, seurakunta ja yksityiset palvelut on kutsuttu heti alussa tavoittamaan 

lapsiperheitä kohtaamispaikassa toteutettujen toimintojen avulla. Tulevaisuutta kohti odotetaan 

                                                           
5  LAPE-kärkihanke • Oma Häme https://omahame.fi/lape 

 
6 https://research.uta.fi/osahame/ KEHITTÄVÄ JA OSALLISTAVA TUTKIMUS OSAHÄME (2017-2018) 

file:///C:/Users/JTKPSYKOLOGI/Downloads/LAPE-kärkihanke%20•%20Oma%20Häme%20https:/omahame.fi/lape
file:///C:/Users/JTKPSYKOLOGI/Downloads/LAPE-kärkihanke%20•%20Oma%20Häme%20https:/omahame.fi/lape
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kuntien lisääntyvää aktiivisuutta kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, mikä näkyy 

kuntajohdossa, liikunta- ja kulttuuritoimessa sekä varhaiskasvatuksessa, koulussa ja 

nuorisotoimessa tavoitteiden, suunnitelmien, mittareiden ja osallistamisen kautta (HYTE-kerroin). 

Yhtenä jo toteutuneena/paikallisena esimerkkinä liikuntatoimen, varhaiskasvatuksen, 

terveydenhuollon kuntoutuksen ja Lasten liikunnan tuki ry:n yhteiset liikuntahankkeet. 

Perhekeskus yhteensovittaa kunnan sekä järjestöjen, seurakuntien ja yksityisten palveluita ja 

toimintaa. Perhekeskus tarjoaa maksuttomat toimitilat tapahtumille perhekeskuksen 

keskuspaikassa tai kunnan muissa tiloissa kuten kouluilla, päiväkodeissa ja nuorisotiloissa. Lisäksi 

perhekeskus kehittää, suunnittelee ja mainostaa toimintaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 

Järjestöjen tuottamia palveluita myös ostetaan. Tavoitteena on yksittäisten tapahtumien lisäksi 

rakenteellistaa yhteistyötä. Toteutuneena yhtenä esimerkkinä neuvolan vanhemmuuden tuki, joka 

koostuu neuvolapalveluista ja järjestöjen toteuttamista tapahtumista. Kumppanuussopimuksella 

ostetaan mm. MLL:n perhekummitoimintaa. Seurakunnan järjestämä lapsiparkki toimii eri 

palveluissa asioivien vanhempien apuna. 

Tarpeiden mukaista avunsaantia on pyritty nopeuttamaan ja aikaistamaan tuomalla palvelut 

kynnyksettömästi asiakkaiden saataville tuttuun lähiympäristöön, uudistamalla nettisivuja ja 

lisäämällä sähköistä asiointia. Etäneuvola-kokeilu on ollut perheiden käytössä. Perhekeskuksen 

palveluohjaaja toimii asiakkaiden ja perheiden apuna, kun tarvitaan useita palveluita 

samanaikaisesti tai ohjausta oikeaan palveluun. Apua ja neuvoa voi pyytää myös kunnan internet 

sivuilta löytyvän sähköisen Pyydä neuvoa-painikkeen avulla. 

Sisällöllistä kehittämistyötä on tehty myös osallistumalla tarjolla oleviin koulutuksiin. 

Perhekeskuksen toimijat ovat osallistuneet Tampereen yliopiston sosiaalityön7 ja HAMK:n 

työpajoihin, Oma Hämeen järjestämiin koulutuksiin, kehittämisiltapäiviin ja perhekeskuksen 

perjantaipalavereihin sekä LAPE-seminaareihin. Kehittämistyön kokonaisuutta on jäsennetty 

kokoamalla toimintakyvyn käsitteen pohjalta palvelukokonaisuuksia ja laatimalla lasten, nuorten ja 

vanhemmuuden tuen palvelukartat ja toimintojen kuvaukset.  Perhekeskuksen yhteisessä 

perjantaipalaverissa ammattilaiset ovat tutustuneet toisiinsa ja esitelleet työtään ja palveluita. 

Oma Hämeen LAPE-työryhmässä on kehitetty konsultaatiomalleja lastenpsykiatrian kanssa.  

OsaHämeen tutkijatiimin työn avulla on jäsennetty palveluiden yhteensovittamisen mallia ja 

asiakaslähtöisten toimintamallien rakentumista. SOS-Lapsikylän tutkija Elina Stenvall haastatteli 11 

työntekijää eri toimialoilta. Haastattelun tuloksia hyödynnettiin perhekeskuksen toiminnan 

määrittelyssä. 

Perhekeskuksen toimijat ovat osallistuneet Oma Hämeen järjestämiin menetelmäkoulutuksiin ja 

aloittaneet Toimiva lapsi & perhe (TLP), Lapset puheeksi ja Kompassi-työkalun käytön.  

Lapset, nuoret ja perheet ovat aktiivisia toimijoita, osallisia omien asioidensa käsittelyssä sekä 

mukana palveluiden kehittämisessä. Perhekeskuksen toiminnan kehittämiseen ja arviointiin voi 

osallistua mm. asiakasraadin kautta. Palautetta ja kehittämisideoita voi lähettää nettisivujen 

kautta sähköisellä lomakkeella tai perinteiseen palautelaatikkoon perhekeskuksen keskuspaikassa. 

                                                           
7
 Osallistava ja kehittävä tutkimus OsaHäme LAPE Oma Häme & TAY  

YTT Jenni-Mari Räsänen, YTT Suvi Raitakari, KT Tuula Kostiainen & YTT Kirsi Juhila 
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Opiskelijat ovat kysyneet arviointipalautetta asiakkailta ja haastatelleet henkilöstöä. Lisäksi 

ammattilaiset ovat kysyneet palautetta asiakastilanteissa. 

Perhekeskuksen kehittämistyötä ja toimintaa johtaa monialainen perhekeskuksen johtoryhmä, 

johon kuuluu sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen linjajohtajia ja lähiesimiehiä. Perhekeskuksen 

operatiivisena johtajana toimii sivistystoimen kehittämispäällikkö (ks. luku 7 johtaminen). 

Työntekijätasolla uudenlainen yhteisen työn tekeminen vaatii aikaa ja opettelua, sitoutumista 

yhteisiin tavoitteisiin, mutta samalla myös tukee työssä jaksamista ja työhyvinvointia.  

Perheiden ja vanhemmuuden tukeminen on kaikkien toimialojen tehtävä. Lapsi- ja 

perhepalveluiden uudistaminen edellyttää systeemistä ajattelua ja toimialat ylittävää toimintaa 

mm. budjetoinnissa. Lasten oikeuksien ja perheiden tarpeiden huomioimista kunnallisessa 

päätöksenteossa on kehitetty Oma Hämeen kehittämishankkeessa, jossa on valmisteltu 

maakunnallinen lapsibudjetoinnin (LABU) ja lapsivaikutusten arvioinnin malli (LAVA)8. 

2. Perhekeskuksen palveluverkosto 

 

Perhekeskuksen palveluverkoston muodostavat perhekeskuksen toimijat ja verkostoituvaan 

yhteistyöhön osallistuvat muut sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen toimijat, erityistaso ja järjestöt, 

seurakunnat ja kunnan HYTE-työ. 

 

2.1. Perhekeskuksen toimijat 

Perhekeskuksen toimijat ovat lapsiperhepalveluiden ammattilaisia sosiaali-, sivistys- ja 

terveystoimesta. 

Turengin terveysasema: 
• Palveluohjaaja                                                                       
• Neuvola ja neuvolalääkäri 
• Lapsiperheiden kotipalvelu 
• Perheneuvola                                                                                             
• Psykologit 
• Kuraattorit 
• Konsultoivat erityislastentarhanopettajat 
• Lapsiperheiden sosiaalityö 
• Toimintaterapia 
• Puheterapia 
• Lasten fysioterapia 
Tervakosken terveysasema: 
• Palveluohjaaja 
• Neuvola ja neuvolalääkäri 
Koulut, päiväkodit, nuorisotilat, perhepäivähoitajat: 
• Kuraattorit 
• Psykologit 

                                                           
8
 https://omahame.fi/wp-content/uploads/2018/10/LAVA-pohja.xlsx 

https://www.janakkala.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/lapsiperheiden-sosiaalipalvelut/palveluohjaaja/
https://www.janakkala.fi/palvelut/terveys/neuvolat/
https://www.janakkala.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/lapsiperheiden-sosiaalipalvelut/lapsiperheiden-kotihoito-palvelu/
https://www.janakkala.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/lapsiperheiden-sosiaalipalvelut/perheneuvola/
https://www.janakkala.fi/palvelut/terveys/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/psykologi/
https://www.janakkala.fi/palvelut/esi-ja-perusopetus/oppilashuolto/6042-2/
https://www.janakkala.fi/palvelut/varhaiskasvatus/paivahoito/varhaiserityiskasvatus/
https://www.janakkala.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/lapsiperheiden-sosiaalipalvelut/lapsiperheiden-sosiaalityo/
https://www.janakkala.fi/palvelut/terveys/terveyspalvelut/toimintaterapia/
https://www.janakkala.fi/palvelut/terveys/terveyspalvelut/puheterapeutti/
https://www.janakkala.fi/palvelut/terveys/terveyspalvelut/fysioterapia/lasten-ja-nuorten-fysioterapia/
https://www.janakkala.fi/wp-admin/post.php?post=22848&action=edit
https://www.janakkala.fi/palvelut/terveys/terveyspalvelut/neuvolat/
https://www.janakkala.fi/palvelut/esi-ja-perusopetus/oppilashuolto/
https://www.janakkala.fi/palvelut/terveys/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/psykologi/
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• Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ja koululääkäri 
• Erityisnuorisonohjaaja 
 

2.2. Palvelukokonaisuudet 
 
2.2.1. Yleinen malli 

Yleinen malli (kuvio 2) on rakennettu työkaluksi, jonka avulla on voitu tarkastella nykyistä 

palvelutarjontaa ja yhteystyörakenteita. Mallin pohjalta on koottu tarvittavat palvelut ja 

yhteistyörakenteet kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävästä työstä erityiseen tukeen.  Samalla 

on suunnattu painopistettä varhaiseen tukeen ja hoitoon, ennaltaehkäisyyn ja tuen tarpeen 

varhaiseen tunnistamiseen. Uusia palveluita, puheeksi ottamisen menetelmiä ja yhteistyömuotoja 

on systemaattisesti lähdetty kehittämään. Mallin kehittämisessä on saatu ideoita myös laaja-

alaisista kansainvälisistä kehittämishankkeista 9.  

Palveluohjauksen ja palveluohjauksellisen työotteen avulla varmistetaan oikea-aikaisen tuen, 

hoidon ja kuntoutuksen kohdentamista. Hyvinvoinnin nähdään rakentuvan arjessa 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa, kuulumisesta johonkin yhteisöön, osallisuuden kokemuksesta 

ja kiinnittymisestä yleisesti omaan lähiyhteisöön. Tieto varhaisten perhesuhteiden merkityksestä 

lapsen kehityksessä on suunnannut painopistettä ko. elämänvaiheeseen liittyvien riskitekijöiden 

tunnistamiseen ja suojaavien tekijöiden vahvistamiseen10. Riskit voivat osua jokaiseen perheeseen, 

mutta yksin ei tarvitse pärjätä. Tukea ja apua tuodaan kaikkien saataville. 

 

                                         KUVIO 2. Yleinen malli  

                                                           
9 Yhteinen lähestymistapa monitoimijaiseen / monialaiseen arviointiin - esimerkkinä Australian Common Approach -

malli Jukka Mäkelä https://thl.fi/documents/605877/3817914/M%C3%A4kel%C3%A4.pdf/8dd704aa-ab8e-46fe-8a50-
d61d483a4d0d 
 
10 https://docplayer.fi/6563390-Varhaisten-tunnesuhteiden-merkitys-lapsen-itsesaatelyn-kehityksessa-
riikka-korja-2-10-2015-kliininen-laitos-psykologian-laitos-turun-yliopisto.html 
 
 

https://www.janakkala.fi/palvelut/terveys/terveyspalvelut/koulu-ja-opiskelijaterveydenhuolto/
https://www.janakkala.fi/palvelut/nuoriso/etsivanuorisotyoerityisnuorisotyo/
https://docplayer.fi/6563390-Varhaisten-tunnesuhteiden-merkitys-lapsen-itsesaatelyn-kehityksessa-riikka-korja-2-10-2015-kliininen-laitos-psykologian-laitos-turun-yliopisto.html
https://docplayer.fi/6563390-Varhaisten-tunnesuhteiden-merkitys-lapsen-itsesaatelyn-kehityksessa-riikka-korja-2-10-2015-kliininen-laitos-psykologian-laitos-turun-yliopisto.html
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Tämän mallin avulla on rakennettu lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen, nuorten 

palveluiden ja vanhemmuuden tuen palvelukartat helpottamaan palveluihin ohjaamista. 

Toimintakyvyn käsite kuvaa ihmisen moniulotteisuutta ja vuorovaikutuksellisuutta11. 

Toimintakyvyn osa-alueiden pohjalta on ryhmitelty keskeiset palvelukokonaisuudet (kuvio 3): 

lasten ja nuorten somaattisen terveyden tuen ja hoidon palvelukokonaisuus, lasten ja nuorten 

mielenterveyden tuen ja hoidon palvelukokonaisuus (kuvio 4), lasten ja nuorten kehityksen ja 

oppimisen tuen sekä vanhemmuuden tuen palvelukokonaisuus.  

                                         
KUVIO 3. Toimintakyvyn käsite ja palvelukokonaisuudet       

 
                     KUVIO 4. Lapsen ja nuoren mielenterveyden tuen ja hoidon palvelukokonaisuus. 

 

Jäsentämisen avulla on voitu tarkastella palveluiden riittävyyttä ja toimivuutta eri tasoilla. 

 

 

                                                           
11

 https://thl.fi/web/toimintakyky 
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2.2.2. Palvelukartat 

 

Yleisen mallin ja toimintakyvyn osa-alueiden pohjalta on laadittu palvelukartat, joissa on 

ryhmitelty palvelut kunnan HYTE toiminnasta erityiseen tukeen sekä monialaiset 

arviointikäytännöt tuen nivelvaiheissa (yleinen -> varhainen / varhainen ->erityinen) Palveluiden 

oikea-aikaisen kohdentamisen kannalta on oleellista, että riittävät palvelut ovat tarjolla kaikilla 

tasoilla. Jotta erityinen tuki toimii tehokkaasti, tarvitaan myös toimivat ja riittävät ehkäisevän ja 

varhaisen tuen palvelut ja toisinpäin: ilman toimivia ja riittäviä erityisen tuen palveluita, korjaavan 

tuen tarve kuormittaa peruspalveluita. Hyvin toimivan palvelujärjestelmän avulla interventiot 

voidaan paremmin suunnata varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäisyyn mm. odotusaikaan ja 

varhaislapsuuteen ajoittuviin vanhemmuuden tuen tarpeisiin. Palvelukartat on laadittu erikseen 

lasten (kuvio 5), nuorten (kuvio 6) ja vanhemmuuden tuen (kuvio 7) palveluista. Toimintojen 

kuvaukset liitetään myöhemmin palvelukartta-alustaan. Tällä hetkellä palvelukartat palvelevat 

työntekijöitä palveluohjauksen, konsultaation ja monialaisen yhteistyön välineenä. Nivelvaiheiden 

monialainen yhteistyö on kehittämisen kohteena. 

 
 

 
                       KUVIO 5 . Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen palvelukartta 
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                                KUVIO  6 . Nuorten palveluiden palvelukartta 

 
                           KUVIO  7 . Vanhemmuuden tuen palvelukartta 
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3. Yhteensovittava työtapa 

         3.1. SiSoTe-yhteistyö 

OsaHämeen tutkijatiimin tuottama määritelmä perhekeskuksesta ja uudenlaisesta tavasta 

ymmärtää asiantuntijuus on ollut pohjana Janakkalan perhekeskuksen toimintamallin 

hahmottamisessa. Määritelmä jäsentää perhekeskuksen monialaista yhteistyötä ja 

integraatiota edellyttävänä ja synnyttävänä rajapintatilana, verkostomaisena systeeminä, 

toimintamallina ja fyysisenä paikkana, joka mahdollistaa suhdeasiantuntijuuden 

kehittymisen ja asiakkaiden kokonaisvaltaisen kohtaamisen julkisissa ja kolmannen sektorin 

palveluissa. 

Toimintamallia on kuvattu kennomaisella rakenteella, jossa toimijat ja asiakkaat kohtaavat 

toisensa yhdyspinnoilla ja yhteisellä avoimella dialogilla jäsentävät yhdessä palvelun 

tarpeita ja tuen järjestämistä (kuvio 8), silloin kun lapsen/ nuoren/ perheen tuen tarve on 

monitahoinen ja/tai jäsentymätön (kuvio 16).  Ammatillisen asiantuntijuuden rinnalle 

kehittyy uudenlaista yhteistyöosaamista suhdeasiantuntijuutta12, jolla tarkoitetaan 

ammattilaisten, työntekijöiden (yhteisöjen) valmiutta työskennellä yhdessä 

monimutkaisten ongelmien parissa. Tavoitteena ongelman yhteinen määrittely ja 

ongelmaan vastaaminen, ongelman ratkaiseminen. Sujuvia yhdyspintoja tarvitaan 

mahdollistamaan arjessa toimivat palvelukokonaisuudet. Uutta toimintatapaa on otettu 

käyttöön perhekeskusryhmässä, jossa voidaan verkostossa konsultoida tai tavata perheitä 

yhteisessä dialogissa. Kaikki perhekeskuksen toimijat ovat varanneet saman tunnin viikosta 

ryhmää varten. 

 
                            KUVIO 8.  Perhekeskuksen toimintamalli 

 

                                                           
12

 29.5.2018 Onnistuneen integraation tunnusmerkit, hyvät käytännöt ja suuntaviivat tulevaan 
OsaHämeen työpajan teemaluento: aikuiskasvatustieteen apulaisprofessori Hanna Toiviainen, Tay 
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Yhteensovittavan työtavan rakentaminen on aloitettu tarkastelemalla lasten, nuorten ja 

perheiden saapumista/ohjautumista palveluihin ja palveluiden välisiä yhdyspintoja      

(kuva 9). Yhdyspinnoilla toimiminen on keskeisessä asemassa uudistuvassa 

toimintakulttuurissa. 13 

 

 
                             KUVIO 9. Yhdyspinnat eri tasoilla 

 

3.2. Varhaiskasvatus ja koulu hyvinvoinnin tukena 

 

Varhaiskasvatus, esiopetus, koulu ja oppilaitokset ovat lasten ja nuorten keskeisiä 

kehitysympäristöjä, joissa lapsen hyvinvointia ja toimintakykyä seurataan päivittäin ja 

vanhempien kanssa ollaan yhteistyössä säännöllisesti. Arkiympäristöissä muutokset lapsen 

toimintakyvyssä havaitaan varhain. Opetus- ja kasvatushenkilöstöllä on näköalapaikka sekä tietoa 

ja taitoja lasten ja nuorten huolien sekä ongelmien tunnistamiseen. Myönteinen ja luottamusta 

herättävä vuorovaikutus auttavat huomaamaan jo pienetkin toimintakyvyn heikkenemisen 

signaalit, joiden arvioiminen taas mahdollistaa varhaisen tuen antamisen. Tukitoimilla voidaan 

tukea lasta ja nuorta ajoissa. Lapsen ja nuoren tukea ja hoitoa järjestettäessä on tärkeää aktivoida 

toimintaympäristöt mukaan jo varhaisessa vaiheessa. Yhteistyön rakentaminen ja käytännöistä 

sopiminen perheen, varhaiskasvatuksen, koulun ja muiden perheiden kanssa työskentelevien 

kanssa tukee lasta parhaalla mahdollisella tavalla ja nopeuttaa kuntoutumista. 

Perhekeskustoimintamallissa keskeinen yhdyspinta muodostuu koulun ja varhaiskasvatuksen 

kanssa. Perhekeskukseen kuuluvat varhaiskasvatuksen konsultoivat erityislastentarhanopettajat, 

erityisnuorisonohjaaja, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilashuoltohenkilöstö (kuraattorit, 

psykologit, terveydenhoitajat ja koululääkärit). He työskentelevät pääsääntöisesti kouluilla, 

varhaiskasvatusyksiköissä ja nuorisotiloissa lasten ja nuorten parissa ja osallistuvat yhteisölliseen ja 

yksilölliseen opiskeluhuoltotyöhön. Opiskeluhuoltoryhmät ovat moniammatillisia (monialaisia) 

ryhmiä, joiden tehtävä on lasten ja nuorten kokonaisvaltainen hyvinvoinnin tukeminen koulu- ja 

                                                           
13      Heinonen, O-P., Ikonen, A-K., Kaivosoja, M., Reina, T. Yhdyspinnat yhteisiksi mahdollisuuksiksi 2018.  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160555 

                                                                              

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160555
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varhaiskasvatusaikana. Huolen puheeksi otto ensin lapsen/ nuoren ja perheen kanssa ovat 

ensimmäiset askeleet. Yhteistyökumppaneita pyydetään tarpeen vaatiessa mukaan yhteiseen 

työhön perheen tueksi. Yhteisellä työllä vahvistetaan lapsen/ nuoren ja perheen osallisuutta ja 

kuulluksi tulemista. 

Esiopetus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren arkiympäristönä ovat aina tärkeitä 

yhteistyökumppaneita perhekeskukselle myös perheeseen ja vanhemmuuteen kohdistuvassa 

työssä. Huoltajat saattavat kertoa suoraan varhaiskasvatuksen henkilökunnalle tai koulun 

opettajalle myös omasta kuormittavasta elämäntilanteestaan. Silloin yhteistyökumppaneina ovat 

perhekeskuksen muut ammattilaiset. Yhteiset puheeksi otto ja arviointimenetelmät (TLP) auttavat 

huomioimaan perheen kokonaistilannetta. Koulun ja varhaiskasvatuksen arjessa voidaan tukea 

lasta samansuuntaisesti eivätkä perheen ja lapsen muiden arkiympäristöjen toimet ole keskenään 

ristiriitaisia. Myönteinen ja kannustava vuorovaikutus, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja niihin 

puuttuminen, kaverisuhteiden ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen luovat edellytyksiä 

hyvinvoinnille.  

Perhekeskuksen tavoitteena on viedä tukea lasten ja nuorten luontaisiin toimintaympäristöihin 

eli kouluun ja päiväkoteihin. Perhekeskuksen toimijoiden on tärkeää sopia jalkautuvasta työstä 

joustavasti perheiden tarpeet huomioiden. Yhtenä esimerkkinä toteutuksesta on neuvolan 3-

vuotistarkastus päiväkodissa. Tarkastukseen on yhdistetty mahdollisuus vasukeskusteluun. Lisäksi 

yksi koululääkäreistä on keskittynyt tapaamaan lapsia, nuoria ja perheitä, joilla on laajempaa ja /tai 

monitahoisempaa palveluntarvetta. Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmien järjestämisessä on 

tehty toimialat ylittävää yhteistyötä. 

 

3.3.  Perustason palveluiden välinen yhteistyö  

 

Perusterveydenhuollon läheinen sijainti on edistänyt yhteistyötä kansanterveystyön, suun 

terveydenhuollon, kuntoutuksen ja päihde- ja mielenterveyspalveluiden kanssa.  

Asiakasperheitä voidaan hoitaa kokonaisuutena ja huomioida eri osatekijöiden vaikutus lapsen, 

nuoren ja perheiden toimintakykyyn. Yhteistyötä voidaan tehdä sekä ehkäisevän työn, varhaisen 

tuen ja hoidon ja kuntoutuksen alueilla (kuvio 10). Sosiaalityön asiantuntijuuden laajempi 

mukaantulo terveydenhuollon rinnalle vahvistaa osallisuuden kulttuuria ja elämäntilanteen 

vaikutusten huomioimista yksilöiden ja perheiden toimintakykyyn. Perheille varhain annettu tuki 

keventää myös lastensuojelutyön kuormittavuutta14. Keskeistä on myös lasten huomioiminen 

aikuisten palveluissa15. Varsinkin aikuisten mielenterveysongelmien hoidon yhteydessä arvioidaan 

koko perheen tilannetta. Perhekeskuksen perjantaipalaverissa on mukana myös aikuisten 

                                                           
14 Kananoja, A., Ruuskanen, K. 2018. Selvityshenkilön ehdotus lastensuojelun laatua parantavaksi tiekartaksi, 

Väliraportti, Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 31/2018  
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160996 

15
 Valtiontalouden tarkastusvirasto. Tarkastuskertomus. Sähköinen tiedote, 2018.  

https://www.vtv.fi/tiedotteet/mielenterveyspalveluissa-ei-pida-unohtaa-asiakkaiden-lapsia-varhainen-tuki-

alentaisi-yhteiskunnalle-koituvia-kustannuksia/ 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160996
https://www.vtv.fi/tiedotteet/mielenterveyspalveluissa-ei-pida-unohtaa-asiakkaiden-lapsia-varhainen-tuki-alentaisi-yhteiskunnalle-koituvia-kustannuksia/
https://www.vtv.fi/tiedotteet/mielenterveyspalveluissa-ei-pida-unohtaa-asiakkaiden-lapsia-varhainen-tuki-alentaisi-yhteiskunnalle-koituvia-kustannuksia/
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mielenterveys- ja päihdepalveluiden työntekijä. Hoitopolkuja laadittaessa tavoitteena on liittää 

mukaan myös lasten tilanteen arviointi ja tarvittavan tuen järjestäminen. 

             

KUVIO 10. Peruspalveluiden sisäinen yhteistyö 

 

 

 

3.4. Yhteistyö erityistason kanssa 

 

Erityisen tason palveluiden (lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja vammaispalvelu) kanssa 

toteutettavaa integraatiota on edistetty maakunnallisessa kehittämistyössä. Tarpeenmukaisen 

palvelukokonaisuuden yhteen sovittaminen edellyttää erityistason mukaantuloa tarvittaessa missä 

tahansa prosessin vaiheessa. Konsultaatiossa erityistaso osallistuu hoidon, palvelun ja 

kuntoutuksen tarpeen arviointiin yhdessä perustason kanssa.  Janakkalassa on ollut vakiintuneet 

konsultaatiokäytännöt erikoislääkäreiden16 kanssa lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmässä ja 

vastaanottojen yhteydessä. Yhteistyötä erityistason kanssa kehitetään Oma Hämeen LAPE- 

työryhmissä, joissa on mm. uudistettu konsultaatiomalleja lastenpsykiatrian kanssa.   

Suomeen ollaan perustamassa VIP-verkostoa eli vaativan erityisen tuen verkostoa, joka vastaa 

nykyistä joustavammin ja monipuolisemmin vaativan erityisen tuen oppilaiden (Suomessa arviolta 

10 000) ja heidän opettajiensa tarpeisiin lasten ja nuorten omissa toimintaympäristöissä. 

Janakkalan kunnasta on verkostossa mukana koordinoiva erityisopettaja, erityisopettaja ja 

perhekeskuksen johtaja, joka kuuluu myös alueen ohjausryhmään. 

                                                           
16 Lasten ja nuorten kuntoutus tulevassa maakunnassa? Ayl Tuomo Balk Hämeenlinnan Terveyspalvelut Diasarja       

2.5.2018 



16 
 

Osaamisen tukikeskukset (OT-keskukset) ovat yliopistosairaaloiden yhteyteen luotavia keskuksia, 

joihin tulee lasten, nuorten ja perheiden kaikkein vaativimman tuen (koskee noin 1% lapsista ja 

nuorista) palveluiden asiantuntijuutta, ohjausta ja palveluita. Yhteistyötä on tehty maakunnan 

LAPE-hankkeen puitteissa. 

 

4. Palveluprosessit  

 

        4.1. Palveluohjaus ja puheeksi otto  

Palveluprosessien kehittämisen tavoitteena on ollut nopeuttaa ja helpottaa asiakkaaksi tulon, 

arviointien ja oikean tuen käynnistämisen toteutumista. Palvelujen hyvä saatavuus perheiden 

arkiympäristön läheisyydessä, kynnyksettömyys ja nopea pääsy ovat perustason palveluiden 

toimivuuden edellytys. Sähköisen asioinnin tarjoaminen tuo palvelut vielä lähemmäksi.  

Kynnyksetön malli edellyttää kaikilta asiantuntijoilta palveluohjauksellista työotetta ja tutkittuja 

arviointimenetelmiä, joiden avulla oikea palvelu saadaan heti käynnistettyä. Erityistä huomiota on 

kiinnitetty monitahoisten, koko perhettä koskevien palvelutarpeiden nopeaan tunnistamiseen ja 

monialaiseen arviointiin.  

Palveluohjaajat toimivat yhdyspinnoilla useita eri palveluja käyttävien lapsiperheiden kanssa. 

Janakkalassa perhekeskukseen saatiin palveluohjaaja heti toiminnan alusta lähtien.  

o Palveluohjaajaan otetaan yhteyttä, kun perheessä on haastava tilanne, ja palvelujen 
tarve tulee arvioida (apuja voi pyytää perhe itse tai perheen luvalla joku muu taho) 

o Palveluohjaaja käsittelee myös sähköisesti tulevat yhteydenotot  

o Palveluohjaaja tapaa asiakasta ja arvioi yhdessä perheen kanssa perheen tuen tarvetta 

ja tarpeen mukaan aloittaa sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin 
o (itse arvioinnissa apuna kompassi) 
o Palveluohjaaja koordinoi monialaista yhteistyötä arvioinnin aikana  
o (ottaa yhteyttä tarvittaviin toimijoihin, järjestää tapaamisajat ja -paikan sekä kirjaa 

palvelutarpeen arvioinnin) 
o Palveluohjaaja toimii perheen tukena/yhdyshenkilönä koko arviointiprosessin ajan  
o (max 3kk)  

 
 

4.2. Arvioinnit ja konsultaatiot 

 

Asiakas tulee palveluun kynnyksettömästi tai kohdataan toimintaympäristössä. Arviointia tarvitaan 

oikea-aikaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen kohdentamiseksi. Arviointimenetelmät voivat olla 

työntekijän ja asiakkaan yhdessä käyttämiä tai monialaisia.  Uutena menetelmänä on Toimiva lapsi 

& perhe (TLP) 17työmalli lasten kanssa työskenteleville sekä Kompassi-työkalu18.  Oma Hämeen 

                                                           
17 http://kasvuntuki.fi/tyomenetelmat/toimiva-lapsi-perhe-menetelmat-lapset-puheeksi-keskustelu/ 
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hanke on edistänyt henkilöstön kouluttautumista Kanta-Hämeessä. Kuviossa 11. on koottu 

keskeisimpiä arviointimenetelmiä.  

Jos oma tuki tai palvelu ei riitä, pyydetään mukaan muita toimijoita. Yksi kriittisistä tekijöistä liittyy 

monialaisen tuen tarpeen tunnistamiseen, koska tarvitaan monialainen palvelutarpeen arviointi ja 

koska riittää muiden työryhmien arvio tai konsultaatio.   

Tarvittaessa käynnistetään sosiaalihuoltolain19 mukainen palvelutarpeen arviointi, kun perheen 

arvioidaan mahdollisesti hyötyvän sosiaalipalveluista. Lasten, nuorten ja perheiden tuen ja 

palveluiden tarve arvioidaan monialaisena yhteistyönä, jossa osallisina ovat lapsi, nuori ja hänen 

perheensä, tarvittavat ammattilaiset sekä muut perheen tuekseen nimeämät henkilöt. 

Arvioinnissa huomioidaan koko perheen palvelutarpeet. Monialainen arviointimalli on 

integratiivinen toimintatapa, joka sitoo yhteen peruspalvelut ja erityispalvelut. Arvioinnissa 

kootaan lapsen, nuoren tai perheen tarvitsema apu pääsääntöisesti hänen ympärilleen tuttuun 

kasvuympäristöön ja hänelle/perheelle tehdään vain yksi suunnitelma. Yhteisen suunnitelman 

tekemiseen liittyviä kysymyksiä on pohdittu kansallisissa työryhmissä20. Yksi lapsi, yksi tilannekuva 

-työryhmän työ käynnistyi syksyllä 2018. 

Monialaisen yhteistyön kriteereitä ja toteuttamista on kehitetty mm. tutustumalla Laadukas 

monialainen yhteistyö Hämeenlinnan lasten, nuorten ja perheiden asioissa- asiakirjaan. 

Lasten kehityksellisten ongelmien kuntoutus nähdään ensisijaisesti arkeen integroituneena 

jatkuvana toimintana21. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää lääkinnällisen, kasvatuksellisen ja 

opetuksellisen sekä sosiaalisen kuntoutuksen integraatiota. Kuntoutuksen tulee aina nivoutua 

lapsen arjen ympäristöihin, kotiin/päiväkotiin/kouluun22. 

Lasten ja nuorten kuntoutumiseen liittyvät arvioinnit ja suunnitelmat laaditaan aiemmin sovittujen 

prosessien mukaisesti. Moniasiantuntijuuteen perustuvaa lapsen toimintakyvyn arvioinnin 

kokonaisuutta ollaan kehittämässä osallistavassa tutkimuksellisessa kehitystyössä.23 Lasten ja 

nuorten kehityksellisiä palveluita rakennetaan ja kehitetään myös maakunnallisesti24. 

                                                                                                                                                                                                 
18

 http://www.fcg.fi/fin/ajankohtaista/2018/06/kompassi-hahmottaa-sosiaali-ja-terveydenhuollon-asiakkaan-
tilanteen/ 
19

 Finlex. Sosiaalihuoltolaki 1301/2014.  
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301#Pidp446026672 
 
20

 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3886-1 Yksi lapsi, yhteinen suunnitelma: LAPE-hankkeeseen liittyvän 
moniammatillista tiedonhallintaa kehittävän työryhmän raportti 

 
 
21 Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa – projekti 2007-2011 Helena Launiainen & 

Salla Sipari http://www.vlkunto.fi/julkaisut/Kuntoutus_1-190.pdf 
 
22 LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Kiviranta T, Sätilä H, Suhonen-Polvi H, Kilpinen-Loisa P, Mäenpää H 

https://www.phhyky.fi/assets/files/2016/05/Lasten-neuro-SLNY-Lapsen-ja-nuoren-hyva%CC%88-kuntoutus.pdf 
 
23 Heinonen, P. Osallistava tutkimuksellinen kehitystyö YAMK, alustava tutkimussuunnitelma 2018 

 
24

 https://omahame.fi/wp-content/uploads/2018/10/Liite01_Muistio_sote-muutosryhma_21082018.pdf 
 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301#Pidp446026672
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3886-1
http://www.vlkunto.fi/julkaisut/Kuntoutus_1-190.pdf
https://www.phhyky.fi/assets/files/2016/05/Lasten-neuro-SLNY-Lapsen-ja-nuoren-hyva%CC%88-kuntoutus.pdf
https://omahame.fi/wp-content/uploads/2018/10/Liite01_Muistio_sote-muutosryhma_21082018.pdf
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Tietojärjestelmien ja kirjaamiskäytäntöjen kehittämiseen on perehdytty OsaHämeen työpajassa25. 

 

 
                        KUVIO  11.  Arvioinnit 

 

Kynnyksettömässä mallissa tarvitaan sujuvia konsultaatiokäytäntöjä joka tasolla (kuvio 12).  

 
                                     KUVIO 12. Konsultaatiot 

                                                           
25 Tietojärjestelmien ja kirjaamiskäytäntöjen valtakunnallinen ja alueellinen kehittäminen  

matti ajkarvonen17.4.2018 Dia sarja OmaHäme.fi 
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4.3. Asiakaslähtöiset toimintamallit 

 

Asiakasprosessit voivat olla omahoitoa, yksittäisen palvelun tarjoamista tai useista palveluista 

muodostuvia palvelukokonaisuuksia. Kun tarvitaan tiiviimpää tukea ja palvelua vanhemmille, 

lapsille tai koko perheelle, pyydetään mukaan yhteistyökumppaneita ja sovitetaan palvelut 

yhteen. Palvelut kootaan tarpeen mukaisesti tehtävät ja vastuut sopien (kuvio 13). 

 
                                      KUVIO 13. Asiakaslähtöiset toimintamallit 

 

Esimerkkinä eropalvelut lapsiperheessä ( kuvio 14.) Palveluiden yhteensovittaminen tapahtuu 

perheen lähtökohdista yhdyspinnoilla konsultaation, parityöskentelyn, monialaisen arvioinnin, 

työryhmien tai verkostotyön avulla yhteistyössä perheen kanssa. 

 

                                           KUVIO 14. Asiakaslähtöinen toimintamalli / ero lapsiperheessä 

Yleinen tuki 
Neuvola 

Kouluterv.h. 
Varhais-
kasvatus 

Koulu 

Palvelu/ tuki arkeen 

Palveluohjauksellisuus 

Sähköiset 
palvelut 

apuaeroon.fi 
ym. 

Asiakkaaksi tulo               
Ero lapsiperheessä 

Varhainen tuki 
Kotipalvelu 

Palveluohjaus 
Perhetyö  

Oppilashuolto 
Lapsiperheiden 

sosiaalityö 
Aikuissosiaalityö 

Perheneuvola 
Mielenterveys-

palvelut 
Erityinen tuki        
Lastensuojelu 
Perheoikeu-

delliset 
palvelut 

Lastensuojelun 
sosiaalityö             
Lasten huolto-, 
asumis-, tapaamis- ja 
elatusasiat 

Järjestöt 

Kanta-Hämeen 
Perhetyö  

Eroillat Erotyö 
Eroryhmät 

Tuki arkeen                            
Tuki vanhemmuuteen 
Mielenterveyden tuki 
lapset, vanhemmat 

Vanhemmuussuunnitelma 
Eroryhmät Perheasioiden 

sovittelu (sopu- rinki) 
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5. Johtaminen 

 

Perhekeskuksen toiminta on hallinnonalat ylittävää toimintaa ja edellyttää poliittista tahtoa sekä 

kaikkien toimialojen sitoutumisen tavoitteisiin ja rakenteisiin.  Perhekeskukselle perustettiin jo 

suunnitteluvaiheessa vuonna 2017 monialainen johtotiimi, johon kuului sosiaali-, sivistys- ja 

terveystoimen toimeenpanovaltaisia linjajohtajia (4 jäsentä). Kuntapoliitikot ovat olleet aktiivisesti 

tukemassa toiminnan kehittämistä. Muutosjohtamisen malliksi valittiin John P. Kotterin kahdeksan 

askeleen malli. 26Johtotiimi vastaa perhekeskuksen kehittämisestä maan hallituksen 

kärkihankkeen27 ja maakunnan linjausten mukaisesti paikalliset erityispiirteet ja kuntastrategian 

huomioiden. 

Syksyn 2017 alusta sivistystoimen kehittämispäällikkö valittiin tiimistä operatiiviseksi johtajaksi ja 

vuoden 2018 alusta alkaen tilivelvolliseksi viranhaltijaksi perhekeskuksen tulosalueelle. Tulosalue 

perustettiin sivistystoimeen. Kehittämispäällikön työajasta varattiin 50 % perhekeskuksen 

kehittämiseen ja johtamiseen. Lisäksi johtotiimiä laajennettiin perhekeskuksen lähiesimiehillä. 

Johtotiimiin kuuluivat ylilääkäri, sosiaalityön johtaja, sivistystoimen kehittämispäällikkö 

(operatiivinen johtaja), varhaiskasvatuksen pedagoginen johtaja, ylihoitaja, suunnittelija ja 

kuntoutuksen palvelupäällikkö. 

Monialainen johtotiimi on edellytys palveluja yhteensovittavalle johtajuudelle. Johtotiimin 

jäsenten sitoutumista perhekeskuksen arvoihin ja toiminnan kehittämiseen on edistetty mm. 

tiimisopimuksella. Lähiesimiesten mukaantulo tiimiin on vauhdittanut toimintakulttuurin 

kehittymistä ja tuonut tiimiin lisää näkökulmia, asiantuntijuutta ja innovatiivisuutta.   

Perhekeskuksen tulosalue sisältää perhekeskustoimintamallin kehittämisen ja toteuttamisen 

edellyttämät uudet toiminnot: henkilötyövuodet, hankinnat, koulutuksen sekä kolmannelta 

sektorilta ostettavat palvelut. Kokonaiskustannukset jakautuvat kaikille toimialoille. 

Kokonaismenot kerätään seurantanumerolla eri toimialoilta yhteen. 

Vaikka perhekeskus toimii kunnassa verkostomaisesti, keskuspaikan perustaminen koettiin 

merkitykselliseksi. Turengin terveysasemalta vapautui sopivasti tiloja neuvolan läheisyydestä, jossa 

toimivat myös puheterapeutit ja osa psykologeista. Aulatilaan remontoitiin monitoimitila 

(kohtaamispaikka). Keskuspaikan sijainti on osoittautunut toimintakulttuurin ja henkilöstön 

kehittymisen kannalta onnistuneeksi ratkaisuksi. Uusina työntekijöinä terveysaseman yhteyteen 

perhekeskukseen tulivat sosiaalitoimen palveluohjaaja ja lapsiperheiden sosiaalityöntekijä, 

yksityinen perheneuvola, koulupsykologi, kuraattori ja konsultoivat erityislastentarhanopettajat 

sekä sivistystoimen kehittämispäällikkö (operatiivinen johtaja).  

Uuden työyhteisön muodostuminen vaati tutustumisen lisäksi tehtävänkuvien esittelyä ja 

perhekeskuksen määrittelyä. Toimintakulttuuria kehitettiin joka perjantaisissa aamupalavereissa, 

kehittämisiltapäivissä ja kahvihuonekeskusteluissa. Perjantaikirje, joka perustui perjantaipalaverin 

sisältöön, lähti jokaiselle perhekeskusverkostoon kuuluvalle. Perhekeskusryhmä perustettiin 

edistämään palvelujen integraatiota ja konsultaatiokäytäntöjä. 

                                                           
26

 Kotter, J.P., (1996): Muutos vaatii johtajuutta. Rastor. 
27

 https://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut 

https://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut
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Perhekeskus oli uusi asia myös kuntalaisille. Tiedotus ja markkinointi olivat ja ovat edelleen 

tärkeässä roolissa tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Perhekeskukselle luotiin ilme (tarrat, 

posteri, mainokset), nettisivut, Facebook –ryhmä ja lehdistössä julkaistiin juttuja.  

Perhekeskuksen toimintaperiaatteet ovat alusta alkaen olleet luottamus, osallisuus, ammattitaito 

ja yhteistyö. 

Luottamus työyhteisössä tarkoittaa sitä, että jokainen kokee olevansa arvokas ja hyväksytty. 

Työyhteisön jäsenillä ja heidän kauttaan koko työyhteisöllä on kollektiivinen ja positiivinen käsitys 

tulevaisuudesta ja usko työn tekemisen ja kehittämisen kautta parempaan huomiseen. Tämä 

välittyy myös asiakaskohtaamisiin. 

Kollegiaalinen luottamus tarkoittaa tunnetta siitä, ettei kukaan tietoisesti aiheuta kenellekään 

haittaa ja kaikki ovat sitoutuneet yhteiseen työhön. Luottamuksellisessa ilmapiirissä jaetaan 

osaamista ja tietoa.  

Luottamus johtoa kohtaan syntyy siitä, että valtaa on hajautettu ja päätösten yhteydessä kuullaan 

asianosaisia aidosti. Luottamus syntyy ennustettavasta, johdonmukaisesta toiminnasta ja 

asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä 

vuorovaikutus on avointa ja rikasta ja yhteisö on oppiva. Uskalletaan kokeilla ja kehittää ja oppia 

onnistumisista ja virheistä yhteisötasolla.  

Luottamus asiakkaan ja ammattilaisen välille syntyy aidon kohtaamisen kautta. Tärkeintä on 

asiakkaiden arvostava kohtaaminen ja aito kuuleminen sekä riskitekijöiden ja ongelmien 

tunnistaminen ja huolen puheeksi otto. Sen jälkeen perheelle ja perheenjäsenille annetaan apua, 

tietoa ja tukea niin kauan, että he pärjäävät taas omatoimisesti tai jopa entistä parempi arki 

jatkuu. Jokainen haluaa tuntea pärjäämisen ja arvokkuuden tunteet. 

Perhekeskuksessa ammattitaitoon sisällytetään oman ammatin hallinnan lisäksi erinomaiset 

vuorovaikutus-, yhteistyö- ja oppimistaidot. Perhekeskuksessa tehdään työtä tinkimättömällä 

ammattietiikalla yhdessä asiakkaiden ja monialaisten yhteistyökumppaneiden kanssa 

perhelähtöisesti. Palveluohjaus kuuluu kaikkien työtehtäviin. Osaaminen voidaan siis ymmärtää 

yhteisötason käsitteeksi, joka muodostuu synergisesti yhteisön jäsenten osaamisesta ja joka 

reflektiivisen vuorovaikutuksen avulla kehittyy ja uudistuu koko ajan vastaten aina vain paremmin 

muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin. 

Yhteistyö ja perhelähtöisyys. Ammattilaisen tärkein yhteistyökumppani on perhe. Perhe ei ole 

hoidon kohde, vaan yhteistyöjärjestelmän osapuoli. Perhelähtöisyys tarkoittaa ymmärrystä siitä, 

että perheen tavat ja toiminnot voivat muuttua. mutta muutoksen on lähdettävä perheestä, ei 

työntekijöistä. Ennaltaehkäisevien palveluiden piirissä perhe itse ratkaisee, mihin muutoksiin se on 

valmis ja mikä on sen kyky tukea mm. lasten kehitystä. On hyväksyttävä ristiriita vanhempien 

päätöksen ja ammatillisen näkemyksen kanssa. Tarvitaan yhteistä ymmärrystä, ei yksimielisyyttä. 

On muistettava, että tukea tarvitseva ihminen ei halua kohdata organisaatiota tai ryhmää, vaan 

toisen ihmisen (luottamus, jatkuvuus, rinnalla kulkeminen)28. 

 

                                                           
28

 https://www.slideshare.net/MattiRimpel/mit-tarkoittaa-aito-perhe-ja-asiakaslhtisyys-862016 
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6. Arviointi ja jatkokehittäminen 

 

Laaja työ on vasta alussa ja vie aikaa. OsaHämeen tutkijatiimin viesti monialaisen yhteistyön 

haasteista on otettu perhekeskuksessa vastaan29. Neljä kriittistä tekijää, jotka hyvin toteutuessaan 

mahdollistavat, kun taas huonosti toteutuessaan estävät integraation ja monialaisen yhteistyön 

sekä yksittäisissä asiakasprosesseissa että palvelujärjestelmätasolla (kuvio 15):         

 
                                     KUVIO 15. Kriittiset tekijät 

Tutkijatiimi määrittelee integraation ja monialaisen yhteistyön sosiaali-, terveys- ja 

sivistyspalveluiden ammattilaisten ja asiakkaiden yhteistoiminnaksi ja palveluiden 

yhteensovittamiseksi, joka edellyttää onnistunutta tunnistamistyötä, yhteisen tiedon luomista ja 

siirtämistä, osallisuutta ja yhdessä tekemistä sekä vastuuneuvotteluja ja rajanylityksiä eli 

suhdeasiantuntijuuden syntymistä vahvan sosiaali-, terveys- ja sivistysalan ammatillisen 

asiantuntijuuden rinnalle. 

 
           KUVIO 16.  Monialaisen yhteistyön ja integraation tavoiteltu kehityssuunta 

                                                           
29 loppuraportti - Oma Häme content/uploads/2018/11/Hallinnollinen_loppuraportti_29.10.18_FINAL.pdf 

 

MONIALAINEN 
YHTEISTYÖ JA 
INTEGRAATIO 

TUNNISTAMI-

NEN JA 
KOHDENTA-

MINEN 

VASTUUNEU-

VOTTELUT JA 
RAJANYLITYK-

SET 

TIEDON 
LUOMINEN JA 
SIIRTÄMINEN 

OSALLISUUS 
JA YHDESSÄ 
TEKEMINEN 

https://omahame.fi/wp-content/uploads/2018/11/Hallinnollinen_loppuraportti_29.10.18_FINAL.pdf
https://omahame.fi/wp-content/uploads/2018/11/Hallinnollinen_loppuraportti_29.10.18_FINAL.pdf
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Perhekeskustoimintamallin edelleen kehittämistä pidetään kaikissa maakunnissa 

konkreettisimpana osana LAPE-kehittämistyötä ja sen keskeisimpänä tuloksena30. Monialaisen 

työskentelytavan tuominen jo olemassa oleviin ja uudistuviin rakenteisiin turvaa toimintamallin 

juurtumista. Tavoitteena on kehittää asiakaslähtöisiä toimintamalleja, joissa toimitaan 

monialaisessa yhteistyössä integraatiota toteuttaen. Toimintakulttuuria, rakenteita ja käytäntöjä 

kehittämällä voidaan turvata suhdeperustaisen asiantuntijuuden ja yhteisen työn tekemisen 

edellytykset.  Muutosohjelman konkretisointi käytännön toimiksi, perhekeskuksen perustaminen, 

uudet työtavat ja kokeilut ovat sysänneet uudistuksen vahvasti käyntiin. Kehittäminen on 

muodostunut osaksi perhekeskustyötä. 

Edelleen on tärkeää kiinnittää huomiota monialaisen tuen tarpeen tunnistamiseen ja palvelun 

oikeaan kohdentamiseen. Siihen tarvitaan laadukasta, tutkimustietoon pohjautuvaa ja riittävän 

laaja-alaista arviointia. Vuorovaikutuksessa toisten kanssa tunnistetaan omaa ja toisten osaamista, 

tuotetaan ja siirretään tietoa yhteisen näkemyksen löytämiseksi. Osallisuus ja yhdessä tekemisen 

kulttuuri vahvistuu. 

Henkilöstön koulutuksessa tulee vahvistaa uusien menetelmien ja työtapojen osaamista, taitoa 

perheen kohtaamiseen sekä kykyä tunnistaa tuen tarve. Tarvitaan myös keskinäisen 

vuorovaikutuksen oppimista (suhdeasiantuntijuus), oman osaamisen näkyväksi tekemistä ja 

toisten osaamisen arvostamista. Palveluohjauksellinen työote kaikilla vaatii yhteistä työstämistä ja 

koulutusta. 

Toimintamalli ajatuksena vaatii laajan verkostomaisen huomioinnin ja kehittämisen. Vuoropuhelua 

tarvitaan, että voidaan viedä eteenpäin perhekeskus-toimintamallin keskeisiä ajatuksia ja edistää 

monialaisen työotteen laajenemista koko verkostoa koskevaksi. Toimintamallin haltuunotto vaatii 

tahtotilan, ajan ja resurssit. Malli ei ole vielä muodostunut sellaisena, johon voi kiinnittyä. Kun 

kuuntelu ja keskustelu toimii, löytyvät myös yhteiset sanat. Kolmannen sektorin luonteva rooli 

kokonaisuudessa etsii myös vielä paikkaansa. 

Toimivan keskusteluyhteyden lisäksi tarvitaan toimivat palvelukokonaisuudet. Suurimmat 

haasteet toiminnallisen kokonaisuuden muodostamisessa on mielenterveyden tuen ja hoidon 

järjestämisessä. Katvealueet palveluissa, esimerkiksi varhaisen tuen palveluissa, kun lapsella on 

pulmia normaaliin kasvuun kuuluvissa vaiheissa (vilkkaus, uhma). Myöskään erityistä tukea ei ole 

aina riittävästi tarjolla.  THL: n asiantuntijaryhmän arvion31 mukaan lasten, nuorten ja perheiden 

perustason mielenterveyspalveluita on syytä vahvistaa Kanta-Hämeessä. Tarveperusteista 

lisäresursointia ja kohdentamista tarvitaan kattavampien palveluiden turvaamiseksi. 

Prosessi etenee syvemmälle tasolle myös kohdatessaan vaikeuksia. Pitkäjänteinen työ               

ruohonjuuritasolla asiakasperheitä kohdatessa tietoisena ja yhdessä uudenlaisesta 

                                                           
30 LAPE-MUUTOSOHJELMAN ARVIOINTI LAPE –muutosohjelman IV konferenssi 26.-27.11.2018. 

31
 Sosiaali- ja terveyspalvelut Kanta-Häme Asiantuntija-arvio, kevät 2018 THL: n asiantuntijaryhmä 
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toimintakulttuurista keskustellen vie vähitellen kohti tavoitteita ja lisääntyvää perheiden 

toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia (LAPE-muutostyön tavoitteet v. 2025)32. 

Toimintamallin kehittymisen ja vakiintumisen perustaksi tarvitaan tavoitteiden saavuttamisen 

arviointia ja vaikuttavuuden mittaamista. Arviointitiedon kerääminen ja analysointi on yksi 

keskeisistä kehittämisen kohteista. 

Perhekeskuksen syntyminen vaatii poliittisen tahtotilan ja kunnan/kaupungin johtoryhmän 

yhteistyötä. Siiloutuneiden budjettien purkaminen ja resurssien siirtäminen korjaavista palveluista 

ennaltaehkäiseviin palveluihin kysyy yhteistä ymmärrystä, paikallisia tavoitteita ja rohkeutta. 

Vuonna 2019 käynnistyvät valtakunnalliset LAPE -Akatemioiksi nimetyt koulutukset. Kyse on 

sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen ja kunta- ja maakuntajohdon yhteisestä 

oppimisprosessista. Tavoittena on luoda eri toimijoiden yhteinen strateginen tahtotila lasten ja 

nuorten hyvinvoinnin edistämisestä. Samalla luodaan myös lapsi- ja perhelähtöisten palveluiden 

kannalta välttämättömät ns. yhdyspinta- rakenteet kuntien ja tulevien maakuntien välille. 

Janakkalassa perhekeskus nähdään kunnallisena palvelualustana. Kunnan tehtävä on huolehtia 

kuntalaisten hyvinvoinnista ja yhteensovittaa kunnan ja maakunnan tuottamat palvelut. Meille on 

kertynyt kokemusta mm. kunnan poliittisen tahtotilan, resurssoinnin (fyysiset tilat, uudet virat, 

aika ym.) ja ylisektoraalisen budjetoinnin merkityksestä perhekeskuksen syntymisessä. Pysyvä ja 

sitoutunut henkilöstö ja lähijohtajuus ovat edellytyksiä toimintakulttuurin ja luottamuksen 

kehittymiselle. 

Vuoden 2019 Janakkalan paikalliset toimenpiteet valtakunnallisten perhekeskukselle asetettujen 

tavoitteiden saavuttamiseksi: 

1. Mainonta- ja markkinointitekojen kautta lisätään perhekeskuksen tunnettavuutta ja 

madalletaan kynnystä ottaa yhteyttä. 

2. Monipuolistetaan yhteydenotto- ja arviointitapoja ja lisätään sähköisiä menetelmiä 

(Kompassi, chat, sähköinen yhteydenotto, valtakunnalliset palvelut jne.) 

3. Kehitetään yhteistyötä järjestöjen kanssa. Luodaan yhteistyötä jäntevöittäviä 

toimintamalleja rakenteisiin. 

4. Otetaan käyttöön uusia tutkittuja menetelmiä (tunnistaminen, TLP, Ihmeelliset vuodet, 

Askeleittain jne.) ja omia kehittelemiä työmenetelmiä. Hiotaan yhteistyö- ja 

toimintamalleja niin, että palvelukokonaisuudet ovat entistä perhelähtöisempiä ja 

vaikuttavampia. Tavoitteena mm. perheiden hyvinvoinnin ja omatoimisuuden 

lisääntyminen.  

5. Valitaan mittarin vaikuttavuuden osoittamiseksi  

                                                           
32 Kalmari, Hanne LAPE-muutosohjelman ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuusnäky Sosiaalihuollon näkymät –työkokous    

Kuntatalo 5.9.2018 
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6. Kehitetään perhekeskuksen johtamisrakennetta suhteessa maakuntauudistuksen malliin 

7. Valmistellaan ja toteutetaan laadullisen arviointi (kuntalaiset, henkilöstö) 

8. Monipuolistetaan perhekeskuksen toimintaa 

9. Ollaan mukana mukana maakunnallisessa ja valtakunnallisessa kehittämistyössä 
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  LIITTEET 
 

 

 

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2018–2021 

 

Perhekeskuksen palvelut ja tapahtumat on tarkoitettu perheille, joissa on yksikin alle 18-

vuotias lapsi. Perhekeskus tarjoaa palveluohjausta, tietoa, varhaista tukea ja palveluja 

perhe-elämän erilaisiin vaiheisiin ja tilanteisiin sekä toimii yhdyspintana perus- ja 

erityispalvelujen välillä. Perhekeskuksessa on tiloja kokoontumisille, koulutuksille ja 

kohtaamisille kahden kesken tai ryhmissä. 

Perhekeskuksen palveluja tarjoavat sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen ammattilaiset eri 

toimipisteissä ympäri kuntaa. Sähköisiä palveluja kehitetään. Yhteistyökumppaneina 

toiminnan järjestämisessä ja kehittämisessä ovat seurakunta, järjestöt ja 

vapaaehtoistoimijat. 

Perhekeskuksen toimintamallia kehitetään Lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelman 

(LAPE) tavoitteiden mukaisesti paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. 

Toimintamallin tavoitteena on vahvistaa vanhemmuutta sekä lisätä perheiden voimavaroja 

https://thl.fi/documents/605877/3817914/M%C3%A4kel%C3%A4.pdf/8dd704aa-ab8e-46fe-8a50-d61d483a4d0d
https://thl.fi/documents/605877/3817914/M%C3%A4kel%C3%A4.pdf/8dd704aa-ab8e-46fe-8a50-d61d483a4d0d
https://omahame.fi/wp-content/uploads/2018/11/Hallinnollinen_loppuraportti_29.10.18_FINAL.pdf
https://omahame.fi/wp-content/uploads/2018/11/Hallinnollinen_loppuraportti_29.10.18_FINAL.pdf


28 
 

ja hyvinvointia tarjoamalla perheille vaikuttavaa tukea. Palvelujen vaikuttavuutta ja 

tehokkuutta lisätään vahvistamalla yhteistyötä, osallisuutta, luottamusta ja ammattitaitoa 

ammattilaisten, asiantuntijoiden, eri toimijoiden ja asiakkaiden välillä. Vaikuttavat palvelut 

ovat mm. perhekeskeisiä, oikea-aikaisia, ennaltaehkäiseviä ja integroituja. 

 
 



1. Kunta ja yhteyshenkilö 
 
Janakkala 
Jaana Koski, sivistystoimen 
kehittämispäällikkö 
jaana.koski@janakkala.fi 
03-6801270 

 

5. Toimenpiteet ja aikataulu (kuvaa toimenpiteet 
ja niiden aikataulu, joilla em. tavoitetila 
saavutetaan) 
 
Kevät 2017: 

1. Palveluohjaajan määräaikainen virka 
2. Perhekeskuksen fyysisten tilojen 

perustaminen  

mailto:jaana.koski@janakkala.fi
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2.  Kuvaa lyhyesti konkreettinen kehittämis- 
/kokeilukohde: 
 

1. Janakkalan fyysisen perhekeskuksen 
keskuspaikan perustaminen ja toimintamallin 
luominen 

 
2. Mukana OmaHämeen Lape –hankeen 

kehittämiskohteissa ja maakunnallisen 
perhekeskuksen toimintakulttuurin 
kehittämisessä  
 

 
 
 

3. Monialaisen johtotiimin järjestäytyminen ja 
toimintamallin luominen 

4. Perhekeskuksen toiminnan/roolin 
markkinointi, perhekeskuksen paikallinen 
brändäys. 

 
Syksy 2017: 

5. Perhekeskuksen tiloihin muutto ja 
järjestäytyminen 

6. Perhekeskuksen avajaiset 23.10.2017 
7. Yhteistyö järjestöjen kanssa: 

perhekeskuksen monitoimitilassa ja ympäri 
kuntaa tapahtumia 

8. Yhteisön muodostaminen ja monialaisen 
yhteistyön ja koulutusten käynnistäminen 

9. Omat nettisivut ja tapahtumakalenteri, 
sähköinen yhteydenottolomake 
 

Kevät 2018: 
1.    Perhekeskuksen oma budjetti 
10. Palveluohjaajan viran vakinaistaminen 
11. 50 % sivistystoimen kehittämispäällikkö 

perhekeskuksen operatiivisena johtajana 
12. Yhteistyö järjestöjen kanssa: runsaasti 

tapahtumia perhekeskuksen 
monitoimitilassa ja ympäri kuntaa 

13. Monialaisen yhteistyön kehittämistä ja 
toimintamallin luomista 

14. Koulutuksia 
15. Mukana maakunnallisen LAPE-hankkeen 

koulutuksissa ja maakunnallisessa 
kehittämistoiminnassa (LAVA, LABU, 
johtaminen, vanhemmuuden tukeminen, 
ohjausryhmä, erityissairaanhoidon 
konsultaatiot, indikaattoriryhmä, TL&P jne.) 

16. Mukana NeuvolaChat-kokeilussa 
17. Mukana Tampereen yliopiston 

tapaustutkimuksessa 
18. SOS -Lapsikylän tutkimus 

 
Syksy 2018: 

19. Henkilöstön koulutus (kompassi, TL&P) 
20. Toiminnasta tiedottaminen (esitteet, 

seminaari) 
21. Paljon eri alojen ammattilaisten 

yhteistoimintatekoja 
22. Koulutusta, yhteistoimintaa 
23. Janakkalan perhekeskusmallin 

julkaiseminen 
24. Mukana NeuvolaChat-kokeilussa 
25. Seurannan kehittämistä (lasten ja nuorten 

fyysinen ja psyykkinen turvallisuus) 
26. Mukana Tampereen yliopiston 

tapaustutkimuksessa 
27. Yleistä keskustelevaa ja kokemuksellista 

arviointia 
 

Vuoden 2019 tavoitteet: 
 

28. Mainonta- ja markkinointitekoja 
29. Sähköisten menetelmien käyttöönotto 

(Kompassi, chat, sähköinen yhteydenotto, 
valtakunnalliset palvelut jne.) 
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2. Kehittämisessä / kokeilussa mukana olevat 
toimijat: toteuttajat, asiakasryhmä ja muut, 
esim. kokemusasiantuntijat/-kouluttajat 

- Toteuttajana koko perhekeskuksen 
verkostomaisesti toimiva henkilöstö 
(sosiaalitoimen ennaltaehkäisevät palvelut, 
neuvola, terveydenhuolto, oppilashuolto, 
nuorisotoimi, terapiapalvelut, psykologipalvelut, 
varhaiskasvatuksen konsultoivat 
erityislastentarhanopettajat, perheneuvola) 

- Terveysaseman mielenterveys- ja 
päihdepalvelut, kotouttamispalvelut, 
vammaispalvelut 

- Monialainen johtotiimi sosiaalitoimesta, 
terveystoimesta, varhaiskasvatuksesta ja 
opetustoimesta 

- Mukana Tampereen yliopiston osallistavassa ja 
kehittävässä tapaustutkimuksessa, joka 
edesauttoi merkittävästi toimintamallin 
kehittämisessä 

- SOS lapsikylän tutkimus, joka selvitti 
perhekeskuksen kehittämistarpeita ja 
tunnettuutta, edesauttoi toimintamallin 
kehittämisessä 

-       Kokemusasiantuntijaperhe 
-       OmaHämeen LAPE-hankkeen työpajat 
-       OmaHämeen LAPE-hankkeen työntekijät 
-       Perhekeskuksen kuntalaisista koostuva 
kehittämisryhmä 

6. Toimenpiteiden seuranta ja arviointi (miten 
toimenpiteiden toteutumista seurataan ja 
arvioidaan, miten asiakaskokemus on huomioitu 
arvioinnissa) 
 
Pääasiassa määrällinen seuranta (yhteydenotot, 
tapahtumat, käyttömäärät, 
kehittämistoimenpiteiden määrä, tavoitteiden 
saavuttaminen jne.) ja henkilöstön kokemus 
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4. Kuvaa lyhyesti kehittämisen / kokeilun osalta 
nykytila (mihin muutos halutaan) ja tavoitetila 
seuraavista näkökulmista (niiltä osin kuin se on 
oleellista) 
1) asiakasnäkökulma: Perhekeskuksen ja palvelujen 
tunnettavuus, saatavuus sekä helppo yhteydenotto 
- Perhekeskuksen tunnettavuutta lisättävä 

edelleen ja kynnystä madallettava 
yhteydenottoihin (mainonta ja markkinointi) 

- Otetaan vielä lisää sähköisiä menetelmiä jo 
ohjelmia käyttöön (Kompassi, chat, 
valtakunnalliset sähköiset palvelut jne..) 

- Löydetään järjestöjen kanssa satunnaisten 
tapahtumien sijaan rakenteellisia 
yhteistyömuotoja ( esim.  vanhemmuuden 
tukeminen neuvolaikäisille) 

- Palveluja integroivan toimintamallin 
kehittäminen vielä pidemmälle (rakenteellisia) 

- Palvelujen vieminen lasten ja nuorten ja 
perheiden toimintaympäristöihin enenevässä 
määrin 

- Osallisuuden lisääminen eri muodoissa 
(kohtaaminen, kehittämisryhmä) 

2) työntekijänäkökulma  
- yhteishengen lisääminen edelleen (johtaminen) 
- tutustuminen vielä lisää toisten työhön ja 

työtapoihin (johtaminen) 
- tietoisuuden lisääminen kaikista mahdollisista 

tarjolla olevista palveluista (palvelukartat ja 
koulutus) 

- koulutus (menetelmät, asenteiden/uskomuksien 
muutos) 

- prosessien sujuvuuden ja 
konsultaatiokäytäntöjen hiominen edelleen 
(koulutus, johtaminen) 

3) eri ammattilaisten välisen yhteistoiminnan 
näkökulma 

7. Kehittämisessä / kokeilussa syntyneet 
mahdolliset tuotokset (esim. työtä tukevat 
materiaalit, prosessikuvaus, sopimukset 
yhteistyöstä, yms.) 
 
- Yhteistyösopimukset järjestöjen ja yksittäisten 

toimijoiden ja yritysten kanssa 
- Mainokset 
- Palvelukartat 
- Ohjeistukset (LAVA jne.) 
- Prosessikuvaukset 
- Monitoimijaisen työn malli 
- Janakkalan perhekeskus –raportti (valmistuu 

vuoden 2018 loppuun mennessä) 
- Toimintasuunnitelmat 
- Nettisivut 
- Facebook-sivut  
- Tapaustutkimuksen raportti (Tampereen 

yliopisto) 
- Raportti Janakkalan perhekeskuksen 

kehittämistarpeista ja tunnettavuudesta –
raportti (SOS-Lapsikylä) 

- Lasten ja nuorten hyvinvointi luodaan yhdessä 
–materiaali varhaiskasvatukseen, 
perusopetukseen ja lukiokoulutukseen 

8. Jatkosuunnitelma (mitä tapahtuu kokeilun 
jälkeen, hyvien käytäntöjen ja tulosten jakaminen, 
toiminnan vakiinnuttaminen) 
 
Janakkalan perhekeskus on perustettu ja sen 
toiminta ja kehittäminen jatkuu edelleen 
monialaisessa yhteistyössä. Maakuntauudistuksen 
ja SOTEn tapahduttua perhekeskustoimintamalli 
vakiintuu maakunnassakin tavalla tai toisella. 
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- ”kalenterireikä” tehokkaampaan käyttöön 
- luottamuksen lisääminen edelleen luottamuksen 

tasot huomioiden 
- monialisten palavereiden osallistujien 

vähentäminen ja palaverikäytäntöjen 
vaikuttavuuden lisääminen 

- menetelmien käyttöönotto (TLP, Kompassi jne) 
- toimintaperiaatteet eläviksi: luottamus, 

ammattitaito, yhteistyö ja erityisesti osallisuus 
- konsultaatiokäytänteiden, prosessien ja 

monialaisten arviointien kehittäminen 
- eri toimialojen ja eri tasojen palveluiden 

integraatio 
(sovitaan yhtenäiset toimintakäytännöt ja yhteiset 
periaatteet monitoimijaisessa työssä) 
4) palvelujen organisoinnin ja 
paikallisen/alueellisen johtamisen näkökulma  
- maakunnallisen ja kuntatason 

perhekeskusorganisaatioiden kirkastaminen ja 
järjestöyhteistyö 

- yhteistoiminnan ja keskustelun lisääminen 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Mihin kunnan hyvinvointisuunnitelmassa 
olevaan tavoitteeseen/tavoitteisiin kehittämien / 
kokeilu vastaa? 
 
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin 
lisääminen. 
Kuntastrategiassa perheiden hyvinvoinnin 
lisääminen on nostettu yhdeksi pääasioista. 


