
Lastensuojelun Keskusl i i tto

Armfeltintie 1, 00150 Helsinki

Puh.  (09) 329 6011

toimisto@lskl . f i  | www.lskl . f i

Järjestöjen ja vähän muutakin 
näkökulmaa Lape kehittämiseen

Ohjelmapäällikkö Ulla Lindqvist



www.lskl.fi

Lapsi - 9kk

Tuen tarve tai kriisi perheessä

YLÄKOULULapsella/nuorella tuentarve

Tukea opiskelu- ja työpaikan
etsimiseen 

TOIVEIKAS
TULEVAISUUS  

OPISKELUPAIKKA/
TYÖPAIKKA 

Lapsesta hyvinvoivaksi aikuiseksi – KAIKKI YHDESSÄ 

PERHKESKUKSEN NEUVOLA

ALAKOULU

VARHAISKASVATUS

JÄRJESTÖT

YRITYKSET

SEURAKUNNAT

KUNNAN/MAAKUNNAN
ERITYISPALVELUT
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Järjestöt ja niiden rooli

• Kansalaisyhteiskunta luo pohjaa hyvinvoinnille.

• Järjestöillä vahvistavat kansalaisten hyvinvointia:
• Mahdollistamalla osallisuuden ja yhteisöllisyyden.
• Pitämällä yllä kansalaisten aktiivisuutta.
• Mahdollistamalla ja tekemällä muutoksen.
• Tuomalla vertais- ja vapaaehtoistyön osaamista yhteistyöhön.

• Kansalaisyhteiskunta ei ole pelkästään julkisten palvelujen täydentäjä, vaan 
maaperä aktiiviselle kehittämiselle ja innovoinnille.

• Järjestöissä on vahvaa vaikuttamisen asiantuntijuutta ja myös vaikuttamisen 
väylät.

1.11.2017Etunimi Sukunimi
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Järjestöjen lisäarvo LAPE:n muutostyössä

• Lapsi-ja perhejärjestöt tuovat LAPE-muutostyöhön monenlaisia vahvuuksia 
• Väylä kansalaisten osallistumiseen, lasten ja nuorten tavoittamiseen, erityisryhmien 

kuulemiseen

• Järjestöt aktivoivat lapsia ja perheitä mukaan suunnitteluun, toteuttamiseen ja 
kehittämiseen.
• Esim. THL:n selvityksen (62/2012) mukaan Perhekeskuksissa, joissa järjestöt ovat mukana, 

on enemmän ryhmätoimintaa, perheitä osallistavaa toimintaa, perheiden keskinäistä tukea 
ja omaehtoista toimintaa kuin perhekeskuksissa joissa järjestöt eivät ole mukana. 

• Järjestöjen toiminta pohjautuu usein avustuksiin, ei palvelujen myyntiin.
• Avustuksiin pohjautuva rahoitusmalli tulee säilyttää ja kehittää sitä edelleen.

19.5.2016



Miten järjestöt ja seurakunnat voivat olla 
mukana perhekeskuksissa? 

Toiminnan, tuen ja palvelujen sisältöjä tuottamassa

Osallisuuden varmistamisessa

Kohtaamispaikkojen tarjoamisessa

Osaamisen vahvistamisessa

Yhteiskehittämisessä



Esimerkkejä osaamisen vahvistamisesta eli koulutusta ja 
konsultaatiota

Yhteisöllisen työn kehittäminen

Lapsen osallisuus ja oikeudet, lapsivaikutusten arviointi

Lasten, nuorten ja vanhempien kohtaaminen

Kannustava vuorovaikutus ja empaattinen kohtaaminen

Vauvaperheen vuorovaikutuksen tuki

Vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki

Sukupolvia yhdistävä toiminta

Perheiden monimuotoisuus

Erityislasten perheiden kohtaaminen ja tukeminen, esteettömyys

Erityisen tuen tarpeessa olevat lapset ja perheet

Hyvinvointi ja mielenterveys

Parisuhteen tuki ja eroauttaminen

Väkivaltatyö



Toimintaa, tukea ja palveluita (esimerkkejä) 

Universaali Varhainen tuki Intensiivinen

Perhekohtainen • Doulat
• Isä- ja äitimentori

Yhdenvanhemman 
perheille kotipalvelua

Perhetyö

Ryhmämuotoinen • Vauva tulee kotiin -
luennot

• Lastenryhmiä

Vauva-vanhempi 
vuorovaikutusryhmiä
Vertaisryhmiä

Perhekuntoutus esim. 
päiväryhmät

Yhteisöllinen Perhekahvilat, Perhetalot
Vapaaehtoistoiminta

Perhetalot Yhteistyössä 
perhekeskusten kanssa

Sähköinen Tiedon kokoamista ja 
jakamista

Suljetut chat -ryhmät Vastaanottoja netissä
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Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan 
kehittämis- ja koordinoimishanke

Järjestöjen toimintaa, tukea ja palveluja on tarjolla Perhekeskuksissa
1. Järjestöt toimivat osana alueellisten perhekeskusten rakenteita, 

osallistuen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja 
kehittämiseen.

2. Järjestöt kehittävät perhekeskustoimintaa valtakunnallisesti osallistumalla 
Lape työhön (2017-2018) ja Lape-kauden jälkeen omatoimisesti.

3. Järjestöt yhdessä tarjoavat perhekeskustoimijoille koulutusta, joissa 
hyödynnetään järjestöjen erilaista osaamista ja tietoa.

4. Perhekeskustoiminnan kehittäminen perustuu suunnitelmalliseen 
arviointiin ja tutkimukseen.

5. Perheillä ja kaikilla perhekeskuskumppaneilla on tietoa järjestöjen 
toiminnasta, tuesta ja palveluista. 
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• Suomen Sydänliitto/ Neuvokas
• WAU ry
• Koulutus elämään –säätiö
• CP-liitto
• NMKY
• ICDP ry
• Pienperheyhdistys ry
• Kasper ry
• Kataja ry
• Auta Lasta ry
• Monimuotoiset perheet -verkosto
• Familia ry/Duo
• Cultura-säätiö
• Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry
• Sateenkaariperheet ry
• Romano Missio ry
• Äimä ry
• Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
• Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry
• Kehitysvammaliitto ry
• Leijonaemot ry
• Kuurojen Liitto ry
• Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
• Krminaalihuollon tukisäätiö
• Kehittämiskeskus Tyynelä/ Erityisesti Isä- toiminta
• Pesäpuu/Sisukas-toiminta
• Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry

• Ensi-ja turvakotien liitto
• Folkhälsans förbund
• Mannerheimin Lastensuojeluliitto
• Marttaliitto ry
• Pelastakaa Lapset
• Suomen Mielenterveysseura
• SOS-Lapsikylä
• Väestöliitto
• Suomen Vanhempainliitto ry
• Suomen Setlementtiliitto
• Luotolan Nuoret ry
• Lahden ensi- ja turvakoti ry
• MLL:n Iisalmen yhdistys ry, Perheentalo-

yhteistyö
• Lohjan monitoimikeskus
• HelsinkMissio
• Ebeneser-säätiö/ Aikamatkalla-hanke
• Kalliolan nuoret
• MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö
• Barnavårdsföreningen i Finland r.f./ Adhd-keskus
• Adhd-liitto ry
• Erilaisten oppijoiden liitto
• Helsingin Diakonissalaitos
• Sininauhaliitto/ Vihreä veräjä
• Nuorikirkko
• Jämsän Seudun Pelastakaa Lapset ry
• Suomen nuorisokeskusyhdistys

Perheet keskiöön –hankkeen
järjestöt
53 + LSKL


