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Verkostoidaan tehtävien
toteuttamiseksi tarvittavat
lapsiperheiden palvelut ja 
toiminnot toimivaksi
kokonaisuudeksi

• perustetaan
kohtaamispaikkoja

Perhekeskustoimintamalli



Perhekeskuksen kohtaamispaikat
• Jokaisen perhekeskuksen alueella on yksi tai useampi kohtaamispaikka. 

• Kohtaamispaikalla tarkoitetaan avointa matalan kynnyksen paikkaa tai tilaa, johon 
kaikki lapset, nuoret ja perheet ovat tervetulleita (Kekkonen 2019). 

• Toiminta on suunnitelmallista ja koordinoitua ja asiakkaalle saavutettavaa palvelua.

• Yhteisöllisyyden ja vertaistuen vahvistaminen ovat kohtaamispaikan keskeisiä 
tehtäviä. 

• Toiminnassa näkyy inhimillisyys sekä herkkyys asiakkaiden tarpeille. Toiminnasta 
tiedotetaan suunnitelmallisesti ja monikanavaisesti. 

• Kohtaamispaikkaan voidaan tarvittaessa tuoda ammatillista osaamista ja palveluja.

• Kohtaamispaikan toimijoita voivat olla järjestöt ja seurakunnat, kuntien lapsi- ja 
perhepalvelut (ml. avoin varhaiskasvatus), sidosryhmät ja vapaaehtoistoimijat. 

• Toimintaa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. 
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Kohtaamispaikkatoimintaa tuottavat 
monipuolisesti eri toimijat

• Kattavimmin 
kohtaamispaikkatoimintaa 
järjestettiin kuntien avoimissa 
päiväkodeissa, seurakuntien lapsi- ja 
perhekerhoissa, perhekahviloissa sekä 
yksittäisen järjestön tuottamana 
palveluna.

• Monitoimijaisia kohtaamispaikkoja 
puolessa hyvinvointialueita 

• Muina kohtaamispaikkoina mainittiin
leikkipuistot, lasten kulttuuripalvelut, 
nuorisotalot ym.
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Muita, mitä?

Kunnan järjestämiä kohtaamispaikkoja (esim.
avoimet päiväkodit)

Seurakunnan kohtaamispaikkoja (esim.
perhekerho)

Ohjatun vapaaehtoistoiminnan varassa toimivia
kohtaamispaikkoja (esim. perhekahvilat)

Yksittäisen järjestötoimijan kohtaamispaikkoja
(esim. perhetupa, perhepesä)

Järjestötoimijoiden yhteistyönä toteuttamia
muita kohtaamispaikkoja

Järjestötoimijoiden yhteistyönä toteuttamia
kohtaamispaikkoja (Perheentaloja)

Kyllä Ei



Kohtaamispaikkatoiminta keskittyy osaan 
alueen kunnista 

• Kohtaamispaikka palvelee 
useita kuntia ja niiden 
lapsiperheitä

• Kohtaamispaikat löytyvät 
todennäköisimmin 
(keskus)kaupungeista

• Eri hyvinvointialueiden 
välillä eroja avoimen 
toiminnan sijoittumisessa 
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Kohtaamispaikkoja on vähintään yksi
jokaisessa keskuskaupungissa

Kohtaamispaikkoja on vähintään yksi
kaikissa muissa kunnissa

Kohtaamispaikka palvelee useita kuntia

Kyllä Ei
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Kohtaamispaikkatoimijoiden verkostot osana 
perhekeskuksen palvelukokonaisuutta

• Kohtaamispaikkatoimijoiden verkostoiminen osana 
hyvinvointialueen  perhekeskuskoordinaattorin tehtävää

• Huolehditaan hyvinvointialueilla ja kunnissa siitä, että erilaiset 
kohtaamispaikkatoimijat - järjestöt, seurakuntien toimijat, avoimet 
päiväkodit, vapaaehtoistoimijat ja muut – rakentavat paikallisesti 
kohtaamispaikka –(toimija)verkostoja 
• Nimetään verkostolle koordinaatiosta vastuullinen taho/henkilö

• Huolehditaan viestinnästä ja tiedottamisesta säännöllisesti

• Edistetään paikallisten tarpeiden mukaisia malleja, joissa 
verkostoimisesta vastaava taho sovitaan yhdessä.
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Saavutettavuus, yhdenvertaisuus, turvallisuus

• Vaikuttavaa 
kohtaamispaikkatoimintaa 
voidaan toteuttaa paikallisesti 
vaihtelevin tavoin ottamalla 
huomioon saavutettavuus, 
syrjimättömyys ja turvallisuus. 

• Vahvistetaan
kohtaamispaikkatoiminnassa 
osallisuutta parantavia 
kehittämistoimia. 

• eri yhteiskuntaryhmiin kuuluvien 
ihmisten kohtaaminen

• esteettömyys ja matala kynnys 

• maksuttomuus, viihtyisyys ja 
saavutettavuus

• turvallisuus ja syrjimättömyys

• oleskelu, osallisuus, osallistuminen, 
tekeminen, ruokailu

• kävijöiden oma kädenjälki

• tuntematon tutuksi, turvallisuuden 
tunteen lisääntyminen
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Perheille aidosti saavutettavaa 
(fyysinen, psykososiaalinen, 

digitaalinen) palvelua

• Kehitetään perhekeskuksen 
palvelukokonaisuutta niin, että 
jokaisen perhekeskuksen alueella on 
yksi tai useampi kohtaamispaikka.

• Työskennellään sen edistämiseksi, 
että avoin perhetoiminta on 
perheiden saavutettavissa myös 
haja-asutusalueilla ja kunnissa, 
joissa toiminta perustuu 
vapaaehtoisuuteen tai pienten 
toimijoiden panokseen
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THL:n selvityksen pohjalta nousseet 
kehittämiskohteet kootusti

1. Kohtaamispaikkatoimijoiden verkostoiminen ja 
koordinaatio 

2. Kohtaamispaikkatoiminnan saavutettavuus ja 
yhdenvertaisuus

3. Kohtaamispaikkatoiminnan osallisuutta toteuttava luonne 
ja osaamisen lisääminen siitä
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Vahvistetaan osallisuus osaamista 
kohtaamispaikkatoiminnassa

• Osallisuus omassa elämässä
mahdollisuus elää omannäköistä elämää, 
määritellä mihin toimintaan tai palveluun 
osallistuu. 

• Osallisuus yhteisöissä ja vaikuttamisen 
prosesseissa
kuuluminen ja vaikuttaminen itselle 
tärkeisiin ryhmiin, yhteisöihin ja asioihin

• Osallisuus yhteisestä hyvästä eli 
mahdollisuus osallistua yhdessä 
tekemiseen ja yhteisen hyvän 
tuottamiseen ja saada arvostusta. 
(thl.fi/osallisuuden edistäminen 2022). 
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(Osallisuuden edistäminen, THL)

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-osa-alueet/osallisuus-omassa-elamassa
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-osa-alueet/osallisuus-yhteisoissa-ja-vaikuttamisen-prosesseissa
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-osa-alueet/osallisuus-yhteisesta-hyvasta


Miten lasten ja perheiden yhden oven ja matalan 
kynnyksen avun saamisen periaatetta voidaan 
edistää 

• Perheen osallisuuden näkökulma

• Saavutettavuuden näkökulma

• Perheen näkökulmasta 
• mistä tulee perhekeskuksen palvelun piiriin 

• mille tahansa ovelle tulee autetaan avun piiriin 

• Palvelujärjestelmän näkökulmasta 
• tiivis yhteys perhekeskuksen palveluihin & työntekijöihin

• toimijoiden linkittyminen toisiinsa.

• Verkostoissa tapahtuva työ ja sen näkyväksi tekeminen (mm 
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Kriteerit(2019)
https://www.julkari.fi/bitst
ream/handle/10024/13739
5/TUTI%202019_2_150220
19.pdf?sequence=4&isAllo
wed=y
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Ajankohtaista Kohtaamispaikkatoiminnasta

Verkostokokoukset

19.5.2022 –
perhevapaalta 

työelämään -teema

Seuraavat kokoukset 
8.9. ja 17.11.

Toimintamallien 
kuvaaminen

- Paikallisten 
toimintamallien 

kuvaaminen Innokylään, 
tukena THL:n

kuvausporinat 

Kohtaamispaikan 
saavutettavuus -
kehittämishanke

- Lapsistrategian 
toimeenpano-

suunnitelma, TP14

Tutkimustoiminta

- CopaGloba –tutkimus 
2019/2023

- vanhempainryhmä-
toiminta resilienssin

vahvistajana
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Terveiset kohtaamispaikka -kehittämisen 
parista (THL)



Kiitos ! 

Olkaa yhteydessä ! 

perhekeskus@thl.fi

paivi.varonen@thl.fi

marjatta.kekkonen@thl.fi
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