
Alueelliset perhekeskuspäivät

Millaista perhekeskusta rakennamme yhdessä?

4.6.2021

Tauko klo 13.20-13.30
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Unelmien perhekeskus

• …on paikka, jonne kaikki perheet ovat tervetulleita iloineen ja 
murheineen.

• …perheiden tuki ja  palvelut ovat saatavilla helposti ja ne löytyvät 
“saman katon alta”, vaikka olisivatkin fyysisesti eri paikoissa. 

• …perheet ovat aidosti keskiössä ja he osallistuvat palveluiden 
kehittämiseen yhdessä ammattilaisten kanssa.

• …ei synny yksin, siihen tarvitaan yhdessä tekemistä ja aitoa 
kumppanuutta eri toimijoiden välille.

• Tutustu Perheet keskiöön!- hankkeen videoihin

• Millainen on unelmien perhekeskus? 
https://www.youtube.com/watch?v=txCAkyWOxvU

• Miten unelmien perhekeskuksesta tulee totta? 
https://www.youtube.com/watch?v=5mq-O4aiCUM

4.6.2021

https://www.youtube.com/watch?v=txCAkyWOxvU
https://www.youtube.com/watch?v=5mq-O4aiCUM
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Järjestöjen kiinnittyminen 
perhekeskustoimintaan

4.6.2021

• Tunnistammeko järjestökentän moninaisuuden ja mahdollisuudet?

• Mikä merkitys lasten ja perheiden kanssa toimivien järjestöjen 
omilla verkostoilla on?

• Onko perhekeskustoimijoita laajasti kokoavien verkostojen rooli ja 
tehtävät selkeät?

• Toimiiko tiedotus? Kulkevatko viestit eri verkostojen välillä?

Lue lisää keskeisistä periaatteista ja tekijöistä, joiden kautta järjestöjen 
kiinnittyminen perhekeskustoimintaan on mahdollista. Lisäksi 
konkreettisia, käytännön esimerkkejä yhteisen työn rakentamisesta niin 
kunnan, alueen kuin maakunnan tasolla.

https://www.lskl.fi/hankkeet/perheetkeskioon/unelmien-perhekeskus/

https://www.lskl.fi/hankkeet/perheetkeskioon/unelmien-perhekeskus/


Perheiden kohtaamispaikkatoiminnan 
laadullinen arviointi

• Perheet keskiöön!- hanke tarjoaa 
materiaalia ja välineitä perheiden 
kohtaamispaikkatoiminnan laadun 
arviointiin.

Lue lisää arviointimallista:
https://www.lskl.fi/hankkeet/perheetkeskio
on/kohtaamispaikka/

4.6.2021

https://www.lskl.fi/hankkeet/perheetkeskioon/kohtaamispaikka/
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Mistä osallisuusviikossa on kyse?

• Osallisuusviikolla vanhempia kohdataan viikon aikana 
jalkautumalla perheiden palveluihin, järjestöjen toimintaan ja 
kohtaamispaikkoihin sekä ostoskeskuksiin ja asuinalueille – eli 
kaikkialle missä perheet luontaisesti liikkuvat.

• Samalla vanhemmilla on mahdollisuus vastata sähköiseen 
kyselyyn. Myös lapsille ja nuorille on oma kysely, jossa heitä 
pyydetään arvioimaan toimintaa tai palvelua, johon he 
osallistuvat.

Oma nimi ja/tai organisaatio4.6.2021



Ilmoittaudu mukaan osallisuusviikolle

Innostuitko?

Ilmoita itsesi tai edustamasi taho/järjestö mukaan:

• Ilmoittaudu syksyn 2021 osallisuusviikolle 

Lue lisää osallisuusviikosta: 
https://www.lskl.fi/hankkeet/perheetkeskioon/osallisuus-perhekeskuksissa/

Oma nimi ja/tai organisaatio4.6.2021

https://link.webropolsurveys.com/S/D9F6131ED7B90DCE
https://www.lskl.fi/hankkeet/perheetkeskioon/osallisuus-perhekeskuksissa/
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Tutustu ajankohtaisiin julkaisuihin

• Perhekeskusten kehittäminen ja vakiinnuttaminen tulevilla 
hyvinvointialueilla: ohjeita toimintasuunnitelman laadintaan. Työpaperi 
9/2021. THL. https://www.julkari.fi/handle/10024/141560

• Perhekeskustoiminnan ABC 
Diasarja sisältää perhekeskusten ja niiden kohtaamispaikkojen 
karttakuvat (määrät) alueittain.
Perhekeskustoiminnan ABC

Lue lisää perhekeskuksesta:

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/perhekeskus

4.6.2021

https://www.julkari.fi/handle/10024/141560
https://thl.fi/documents/605877/4519190/Perhekeskustoiminnan+ABC+THL_+%282%29.pdf/e48c2ffe-2440-8c3f-ba4b-6203d09ba36b?t=1621239251218
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/perhekeskus

