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Tavoitteet

• Kuntien, järjestöjen ja seurakuntien yhteinen sähköinen 
alusta/ sähköinen palvelutarjotin, josta lapsiperheiden 
palvelut ovat helposti löydettävissä asiakkaille 
ja ammattilaisille.

• Muiden sähköisten palvelujen kehittäminen kuntien 
tarpeiden mukaisesti.

Tiia Lehtinen/ Pirkanmaan liitto1.6.2021
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• Sähköisen 
perhekeskuksen 
kehittäjäryhmä: 
kuntien, 
hankkeiden ja 
verkostojen toimijat

• Maakunnallinen 
kehittäjäryhmä

Kehittäjäryhmä

•Työpajat keväällä x 2, sähköinen 
palvelutarjotin 12.4, sähköisten 
palvelujen kehittäminen 11.5

•Työpaja syksyllä x 1, kehittämistyön 
tuloksia/ digi, hyte, suunterveys

• Sparraustunti 15.6, elokuu, syyskuu
• Kuntatapaamiset
• Säännölliset tapaamiset maakunnallisen 

kehittäjäryhmän kanssa 1 x kk

Suunnitelma
•Kehittäjäryhmä 

työstää:

1. Sähköisen 
palvelutarjottimen 
sisällöt

2. Sähköisten palvelujen   
kartoittaminen

Kehittämisprosessi

•Esitys maakunnallisesta 
sähköisen 
palvelutarjottimen 
mallista

•Esitys maakunnallisista 
sähköisistä palveluista

Toimintamalli
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Digitaaliset ratkaisut

• Sähköinen ajanvaraus ja etävastaanotto

• Tärkeää laittaa aikoja riittävästi tarjolle

• Mihin palveluihin halutaan tarjota verkosta varattavia 
vastaanottoaikoja ja etävastaanottoaikoja?

• Esim. Pienten lasten suun terveydenhuollon tarkastus, vasu-
keskustelu, puheterapia, vertaistukiryhmät, palveluohjaus.

Tiia Lehtinen/ Pirkanmaan liitto26.5.2021
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Oivalluksia

• Vastuu työntekijä

• Monialainen kumppanuus – yhdyspinnat

• Esihenkilön rooli – sitouttaminen, perehdytys

• Käyttäjät mukaan suunnitteluun/ palaute

• Saavutettavuuden huomioiminen

• Viestintä

• Innostaminen

• Digitalisaatio – uuden mahdollistaminen

Tiia Lehtinen/ Pirkanmaan liitto1.6.2021
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Sähköinen perhekeskus ja järjestöt 

YKSI VASTAUS HAASTEEN TUNTUUN?

▪ Perheet ja vanhemmat aidosti keskiöön

▪ Vaihtoehtoja perheille, esim. pienet kunnat, erityiset tuen 
tarpeet, yhdenvertaisuus 

▪ Perhekeskustoimintaan kiinnittyminen (monet mallit, johtajuus, 
resurssit)

▪ Erilaisten järjestöjen osaamisen arvostus ja tarjonnan 
moninaisuus näkyviin

(Perheet keskiöön! –järjestökysely 2021, N88/24)

Sirpa Mäkinen/ Perheet keskiöön! (Lskl)1.6.2021



Järjestöjen osaaminen ja tarjonta käyttöön 

Sirpa Mäkinen/ Perheet keskiöön! (Lskl)

Kuvat:  Papunetin kuvapankki, papunet.net (Creative Commons)
26.5.2021

Kohtaaminen ja saavutettavuuskysymykset (fyysinen, kognitiivinen, sosiaalinen, psyykkinen)
Vertaistuki (kahden kesken – ryhmässä, omaehtoinen – ammatillisesti ohjattu) 
Valmennuksia, ryhmiä ja kursseja eri teemoista
Ohjausta ja tukea, myös anonyymisti 
Kokemustietoa ja –tarinoita 
Vaikuttamistyötä ja vertaisoppimista 
Kehittämisen osaamista ja näyttöön perustuvia menetelmiä 
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Millaisin askelin? 

• Osaamisen kiteyttäminen sekä vastuu verkkosivujen ja –
materiaalien ajantasaisuudesta (vastuuhenkilö)

• Myös pienillä järjestöillä ja yhdistyksillä annettavaa

• Järjestön omat sivut <> mukaan kokoomasivuille

• Huomio yhteistyöhön ja päällekkäisen työn välttämiseen

• Paikallinen ja alueellinen tarjonta toimeksi.fi kautta

• Laajempi: hyvakysymys.fi, tukinet.net, lastensuojelu.info

• Perheet keskiöön! –kartoitus järjestöjen verkkotarjonnasta

Sirpa Mäkinen, Perheet keskiöön! (Lskl)1.6.2021
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Kiitos!


