Alueelliset perhekeskuspäivät
Millaista perhekeskusta rakennamme yhdessä?

Perhekeskustoiminta Keski-Suomessa
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KESKI-SUOMI
• Väestöpohja 274 871
• Keski-Suomessa 22 erikokoista
kuntaa ja erilaisia organisaatioita
• Pitkät maantieteelliset etäisyydet
• Yksi keskuskaupunki, useampi
keskisuuri kunta, muutama hyvin
pieni kunta

•
•
•
•
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8 terveydenhuollon järjestäjää
17 sosiaalihuollon järjestäjää
21 sivistyspalveluiden järjestäjää
Isot erot maakunnan asukkaiden
hyvinvoinnissa ja terveydessä sekä
palveluiden saatavuudessa

Perhekeskuskehittämisen jatkumo
Jyväskylän seudun Perhe
-hanke 2005–2007 ja
Perhe-hanke II 2007–2008,
Jämsän seudun
perhepalvelukeskus
-hanke 2006-2008

Perhekeskustoimintamalli
pilotti
6/2015 – 10/2016

Keski-Suomen LAPE
2017-2018,
perhekeskustoimintamalli
kehittämiskokonaisuus

Maakunnallinen
pekekoordinaattori +
muutos-agentti
2019

Tulsote-hanke 2020-2022: Pekekehittäminen ja
juurruttaminen

Miksi nyt olemme tässä vaiheessa?
• Kehittämistyötä on koordinoitu maakunnallisesti
• Kaikki kunnat lähteneet mukaan kehittämiseen
• Kehittämistyön jatkumo; työtä tehty neljän eri valtionrahoituksen
avulla
• Mukana myös kuntien omarahoitusosuutta
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Keski-Suomen perhekeskustoiminta ja
erityistason palvelut
Kuopion yhteistoiminta-alue,
Osaamis- ja tukikeskus, mm.
• Lastenpsykiatrian osasto
• Lasten ja nuorten
oikeuspsykiatrinen
tutkimusyksikkö
• Lasten syöpähoidot
Keski-Suomen
sairaanhoitopiiri mm.
• Lastentautien pkl
• Lastenneurologian pkl
• Lastenpsykiatrian pkl
• Nuorisopsykiatria pkl +
osasto
• Sairaalakoulu

Lastensuojelu ja vammaispalvelut
• 17 eri organisaatiota
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Keski-Suomen perhekeskukset
Esimerkkejä yhteisestä toiminnasta

Hankasalmi: Hankasalmen perhekeskus
Jämsä: Jämsän perhepalvelukeskus
Joutsa: Perhekeskus Tammi
Jyväskylä: Jyväskylän Perhekompassi
Keuruu: Keuruun perhekeskus
Laukaa: Hyvinvointi- ja perhekeskus HyPe
Muurame: Muuramen perhekeskus
Petäjävesi: Petäjäveden perhekeskus
Wiitaunioni: Wiitaunionin perhekeskus
Äänekoski: Äänekosken perhekeskus Kerkkä
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1. kuva: Laukaa
2. kuva: Muurame
3. kuva: Petäjävesi

Perhekeskustoimintaa tukevat rakenteet Keski-Suomessa
Keski-Suomen LAPE-yhteistyöryhmä
• Kokoontuu 4-5 x vuodessa
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Kuntien LAPE-ryhmät ja perhekeskustoiminnan
ohjausryhmät

• Toimi LAPE-kärkihankekaudella vuosina
2017-2018 LAPE-hankkeen ohjausryhmänä

• Osassa kunnissa toimii edelleen monilainen LAPEryhmä

• Nimetty edustajat kaikkien kuntien sisoteesihenkilöistä sekä järjestöistä,
seurakunnista ja oppilaitoksista

• Osassa kunnista perhekeskustoiminta kirjattu
strategisiin asiakirjoihin, lisäksi osassa kunnista
toimintaa tukevat rakenteet olemassa

• Toimii lapsiperhepalveluiden kehittämistä
koordinoiva yhteistyöryhmänä,
perhekeskus-asiat myös täällä mukana

• Useissa kunnissa (7/22) tehty tilaratkaisuja ja
palkattu perhekeskustyöntekijä kuntaan
• Osassa kunnista toimii monialainen
johto/ohjausryhmä

Hanna Hämäläinen / Keski-Suomen sote-uudistus

Keski-Suomen perhekeskusyhdyshenkilöiden verkosto
• Verkosto luotiin vuonna 2017 LAPE-kärkihankkeen
käynnistyessä
• Verkosto kokoontuu 4 x vuodessa
• Kaikista kunnista nimetty perhekeskusyhdyshenkilö
• Mukana myös järjestöjen ja seurakunnan edustajat
• Verkoston kokoukset järjestetään kiertävällä systeemillä
kokouspaikan vaihtuessa eri kunnissa
• Puheenjohtajana toimii isäntäkunta, sihteerinä edellinen
isäntäkunta
• Sote-hankkeet olleet tiivis osa verkostoa
• Verkoston toiminta tukee kuntien ja maakunnan alueen
kehittämistyötä ja verkostoitumista
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Visiointia: Hyvinvointialue
yhtenäistämään toimintaa
• Hyvinvointialueen tullessa laadimme yhteisen
perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelman
• Kuntien alueille sijoittuvat perhekeskukset toimivat
jatkossakin lähipalveluiden ”kotipesänä”, jonne HV-alueen
sote-palvelut ja muut toimijat voivat jalkautua ja tehdä
monialaista yhteistyötä kuntaan jäävien palveluiden
kanssa
• Jotta yhteistyö perhekeskuksessa toimii, tulevalle HValueelle tarvitaan yhteiset johtamisen, toiminnan,
kehittämisen ja seurannan rakenteet ja toimintatavat
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Kiitos!
Yhteystiedot:
Hanna Hämäläinen
projektipäällikkö
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Keski-Suomen sote-uudistus
Puh. 014 2669692, 0503118684
hanna.k.hamalainen@jyvaskyla.fi
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