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LAPE = Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (2017-2018)

• Valtakunnallinen hallituksen kärkihanke toteutuu kaikissa maakunnissa

• Ohjaavat; Sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, THL

• Ohjelma perustuu Lasten oikeuksien sopimukseen 

• Lape uudistaa Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

• oikeat palvelut, oikeaan aikaan eri toimijoiden yhteistyöllä

• painopiste ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen

• matalan kynnyksen, helposti saatavat palvelut, joissa kohdataan oikeasti

• Lapsi – ja perhelähtöisyys ohjaa muutosta, lapset ja perheet mukana 

palveluiden suunnittelussa

• Muutosta tehdään yhdessä – maakuntien, eri alojen ammattilaisten, 

järjestöjen, oppilaitosten kanssa 
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PKS Lape perhekeskus toimintasuunnitelman tavoitteet

Yleinen tavoite: 

1. Luodaan kuntiin tai tuetaan kunnissa käynnissä olevaa 
perhekeskustoimintaa, jonka yhtenä lähtökohtana on 

peruspalveluiden horisontaalinen yhteistyö. 

2. Perhekeskus verkostoi lapsille ja perheille tarkoitettuja 
julkisia sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan palveluita sekä 
järjestöjen, seurakuntien ja vapaaehtoisten toimijoiden 

palveluita.

3. Yhteiskehittäminen eri kuntien ja paikallisesti eri tavoin 
rakentuvien perhekeskusten kanssa mahdollistaa toinen 
toiselta oppimisen ja yhteisen mallintamisen kohti 18 

sote- maakuntarakennetta. 

4. Perhekeskus tukee lasten ja nuorten tervettä ja 
turvallista kasvua vahvistamalla lasten ja nuorten 

hyvinvointia suojaavia tekijöitä. 

5. Perhekeskus tukee vanhemmuutta ja perheen omia 
voimavaroja. 

Tavoite 
1.

Tavoite 
2.

Tavoite 
3.

Tavoite 
4.

Tavoite 
5.



LAPE PKS Perhekeskus –hankeen osatoteuttajat

• Hankkeen kunnat; Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, 

Kirkkonummi

• HUS; Lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, lasten neurologia ja lastentaudit

• FSKC, Ab Det Finladssvenska kompetenscentret inom der sociala området

• Diak, Laurea ja Helsingin yliopisto

• Pelastakaa lapset ry.

• Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry.

• Nicehearts ry.

• Helsinki Missio ry.

• Oy Abotti Ab
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PKS Lape Perhekeskus hankkeen tavoitteet
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Tavoite 1:

Luodaan yhteinen perhekeskusmalli pääkaupunkiseudulla

Tavoite 2:

Vahvistetaan vanhemmuuden ja parisuhteen tukea kaikissa palveluissa

Tavoite 3.

Kehitetään sovinnollisen yhteisvanhemmuuden tukea eron jälkeen osana 
perhekeskustoimintaa. Parannetaan eropalveluja ja niiden saatavuutta

Tavoite 4:

Vahvistetaan näyttöön perustuvien käytäntöjen käyttöä varhaisen tuen ja hoidon 
alueella

Tavoite 5:

Kehitetään perhekeskusmallia, johon integroidaan maahanmuuttajataustaisten 
lasten, nuorten ja perheiden palvelut ja jossa huomioidaan myös heidän 

palvelutarpeensa



Tavoitteet ja toimenpiteet 1(5)
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Tavoite 1:

Luodaan yhteinen perhekeskusmalli pääkaupunkiseudulla

Vastuu: PKS Lape perhekeskuksen suppea kehittämisryhmä 

TOIMENPIDE:

Arvioidaan ja mallinnetaan vertaillen valtakunnallisen  
mallinnusprosessin mukaisesti: 

• Asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet

• Eri toimijoiden ydintehtävät ja niiden sisältö perhekeskuksessa 

• Johtaminen, organisointi, toimintaperiaatteet ja –tavat

• Yhteistyökäytännöt erityis- ja vaativan tason palveluiden kanssa 

• Apotti –tietojärjestelmän hyödyntäminen



Tavoitteet ja toimenpiteet 2(5)
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Tavoite 2:

Vanhemmuuden ja parisuhteen tukea vahvistetaan kaikissa palveluissa.

TOIMENPIDE: 

Kehitetään perhevalmennusta ja muuta 
vertaisryhmätoimintaa vanhemmuuden tukemiseksi 
esimerkiksi seurakuntien ja järjestöjen kanssa. 

Lisätään perhevalmennukseen vanhempien 
valmennusta toimimaan vieraassa kieliympäristössä. 



Tavoitteet ja toimenpiteet 3(5)
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Tavoite 3.

Kehitetään sovinnollisen yhteisvanhemmuuden tukea eron jälkeen osana 
perhekeskustoimintaa. Parannetaan eropalveluja ja niiden saatavuutta. 

TOIMENPIDE:

Kootaan eroperheille tarjottavia palveluita: 

"eron ensiapupiste” ja muut palvelut, jotka 

huomioivat erityisesti sovinnollisuuden, 

yhteistyövanhemmuuden, lapsen osallisuuden ja 

oikeuden suojeluun, perheiden 

monimuotoisuuden ja –kulttuurisuuden.
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Tavoite 4:

Vahvistetaan näyttöön perustuvien käytäntöjen hyödyntämistä 
varhaisen tuen ja hoidon alueella.

TOIMENPIDE: 

Laajennetaan 

- Ihmeelliset vuodet

- Toimiva perhe ja 

- Lapset puheeksi –menetelmien käyttöönottoa 
mahdollisuuksien mukaan. 

Osallistutaan valtakunnallisiin koulutuksiin.

Tavoitteet ja toimenpiteet 4(5)
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Tavoite 5: Kehitetään perhekeskusmallia, johon integroidaan monikulttuuristen lasten, nuorten 
ja perheiden palvelut ja jossa huomioidaan myös heidän palvelutarpeensa.

TOIMENPIDE : 

Kehitetään lasten, nuorten ja perheiden ongelmien varhaista 
tunnistamista ja oikea-aikaista puuttumista mm. neuvolassa, 
varhaiskasvatuksessa, kouluilla ja oppilaitoksissa sekä 
perusterveydenhuollossa erityisesti 
maahanmuuttajaperheille. Lisäksi mallinnetaan lapsen ja 
perheen varhaisen tuen ja hoidon palvelut sekä niille 
tarvittava tuki .

TOIMENPIDE: 

Maahanmuuttaja- ja 
turvapaikanhakijalasten ja perheiden 
palveluiden kehittämisessä lisätään 
ammattilaisten osaamista sekä 
monikulttuuristen työntekijöiden 
rekrytointia.

TOIMENPIDE: 

Kehitetään perhekeskuksen perheille tarkoitettua 
kohtaamispaikkaa yhdessä perheiden ja hankkeessa olevien 
järjestöjen kanssa. Tuetaan erityisesti maahanmuuttajaperheitä 
löytämään ja osallistumaan perhekeskuksen perheille avoimen 
kohtaamispaikan toimintaan. Järjestetään lasten yhteisöllistä 
ryhmätoimintaa perhekeskusten yhteydessä maahanmuuttajille.

Tavoitteet ja toimenpiteet 5(5)



Lisätietoja PKS Lape perhekeskuksesta antaa:
Kehittämiskoordinaattori Piritta Malinen p. 043 827 2412 

piritta.malinen@vantaa.fi

Kehittämissuunnittelija Suvi Nurminen p. 043 827 2413
suvi.nurminen@vantaa.fi

Kehittämissuunnittelija Elina Palojärvi p.043 824 9099
elina.palojarvi@espoo.fi

Kehittämissuunnittelija Heli Hämäläinen p. 040 318 3419 
heli.hamalainen@kerava.fi

Kehittämissuunnittelija Sanna Nieminen 040 521 4246

Sanna.h.nieminen@hel.fi

Kehittämissuunnittelija Inkeri Pöllänen p.040 752 0308

Inkeri.pollanen@hel.fi

Kehittämissuunnittelija Petra  Korkiakoski 040 126 9840

petra.korkiakoski@kirkkonummi.fi
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KIITOS!
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