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VISIO JYVÄSKYLÄN PERHEKESKUS-
KOKONAISUUDESTA

Alueelliset perhekeskusten 
toimipisteet:
Väestöpohja kohtuullinen 
(n.+/- 20 000 hlöä)

Toiminnan taso:
• Ohjausta ja neuvontaa
• Ryhmätoimintoja ja 

kohtaamispaikat
• Jalkautuvia vastaanottoja
• Monialainen tiimi
• Muu toiminta

Keskitetyt lapsiperhepalvelut 
mm.

• Perheneuvola

• Varhaisen tuen palvelut

• Perheoikeudellinen yksikkö

• Nuorten talo

• Lastensuojelun avohuolto

• Vammaispalvelut

Erikoistason palvelut
• Erikoissairaanhoito
• Sairaalakoulu
• Sijaishuollon yksiköt

Vaativan erityistason palvelut
• Osaamis- ja tukikeskuksen 

palvelut
• VIP-verkoston palvelut
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Perhekeskustoimijoiden 
toimipisteet
Koulut, päiväkodit, 
nuorisotilat, kirjastot, 
liikuntatilat, yhdistysten ja 
seurakuntien tilat

Perhekompassi

Perhekeskusverkostot
11 alueellista verkostoa

https://www.jyvaskyla.fi/perhekompassi


Perhekeskustoiminnan palvelut

Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta, ehkäisy- ja seksuaaliterveysneuvonta, 
lääkäripalvelut, psykologipalvelut, lapsiperheiden kuntoutuspalvelut, suun 
terveydenhuolto, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, kotipalvelu, perhetyö, 
kasvatus- ja perheneuvonta, lapsiperheiden sosiaalityö, sosiaaliohjaus ja 
perheoikeudelliset palvelut

Perhekeskusten toimipisteet
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut palvelukeskittymä

(Väinönkatu 6)
Huhtasuon perhekeskuksen toimipiste
Kuokkalan perhekeskuksen toimipiste

Kohtaamispaikat
Perhekerhot
Perhepuistot

Lähitalot
Kansalaistoiminnankeskus Matara

Monikulttuurikeskus Gloria

Alueelliset perhekeskusverkostot

Perhekompassi
Kumppanuusfoorumi

Järjestöt
Seurakunnat

Yksityiset 
palveluiden 

tuottajat

Toimintamallit, menetelmät ja monialaiset rakenteet
mm. Sisukas-malli, Polku-malli, nepsy-konsultaatiomalli, yhteisöllinen oppilashuolto, systeeminen työote, oppilashuoltotyöryhmät, 

kuntoutustyöryhmät; Lapset puheeksi-menetelmä, IPC-ohjausmenetelmä

Sähköiset asiointikanavat
Omapalvelu

Perhekompassin chat
Neuvola-chat

Kunnan palvelut:

Varhaiskasvatus, 
perusopetus ja muu 
kuntien terveyttä ja 
hyvinvointia tukeva 
toiminta

Jyväskylän 
Perhekeskustoiminta

Hanna Hämäläinen / Keski-Suomen sote-uudistus



PERHEKESKUS
VERKOSTOT

Palokka
Perhekeskusverkostot 
kokoavat arjen verkostoja 
sekä lapsiperhetoimijoita 
säännöllisesti yhteen. 
Tapaamisissa on koolla 
alueen lasten, nuorten ja 
perheiden parissa toimivat 
tahot. Edustettuina on 
kaupungin, seurakunnan, 
järjestöjen sekä yksityisen 
sektorin toimijoita sekä 
asukkaiden edustajia.

Tavoitteena on yhdistää 
voimia ja osaamista, toimia 
yhdessä ja tukea lasten, 
nuorten ja perheiden hyvää 
arkea. Tavoitteena on 
vahvistaa yhteisöllisyyttä, 
kuulla asukkaan ääntä ja 
tarjota alueen tarpeiden 
mukaisia palveluita ja 
toimintaa. Yhteisesti 
järjestetyt vanhempainillat, 
teemapäivät sekä sujuvan 
asiakaskohtaisen yhteistyön 
edistäminen ovat 
esimerkkejä 
perhekeskusverkostojen 
toiminnasta.
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Nuorisopalvelut
Nuorisotila, etsivä 

nuorisotyö 

Liikuntapalvelut
Liikuntahalli, uimahalli, 

urheilukentät

VARHAISKASVATUS
Haapaniemi, Kotimäki, Linna, 

Vesmanni, yksityiset

Vaajakosken 
perhekeskusverkosto

Puheenjohtajana yhtenäiskoulun 
rehtori

Sampoharjun 
terveysasema
neuvola, lääkäri, 

hammashuolto, terapiat, 
pikkulapsiperheiden psykologi

4H, MLL, SPR, 
Unicef, Pela ja 

muut 
yhdistykset

Kulttuuri- ja 
osallisuuspalvelut

Poliisi

Aluesosiaalityö

24.9.2021 Hanna Leveelahti & 
Tiina Tuukkanen

Yksityiset 
lastensuojelulaitokset

LeikkipuistotAlueen 
yritykset

KOULUT
Janakka, Jyskä/Tammirinne, 

Oravasaari, Vaajakoski, 
Vaajakumpu, Haapaniemi

Kouluterveydenhoito, 
oppilashuolto,

kasvatusohjaaja,
koulun nuorisotyö

Kirjasto ja 
kansalaisopisto

Kirkko

Lastensuojelu

Varhaisen tuen 
palvelut

Perheneuvola,

Erikoistason 
palvelut

Vaativan 
erityistason 

palvelut



PERHEKESKUSTOIMINNAN JOHTAMINEN

■ Ohjausryhmä (kunta, hyvinvointialue, kansallinen)

■ Palvelukohtainen johtaminen

■ Toimipistekohtainen

■ Tietojohtaminen tueksi ehkäisevän työn vaikuttavuuden arviointiin

■ Työpajat tulossa johtamisen selkiyttämiseksi
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VERKOSTOTOIMIJOIDEN AJATUKSIA
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PERHEKESKUSTYÖNTEKIJÄN 
NÄKÖKULMASTA -VERKOSTOMAINEN PEKE
Vahvuudet
Tutustuminen toimijoihin ja heidän työhön
Yhteistyöllä saadaan paljon aikaiseksi
Useita näkökulmia, ymmärryksen lisääminen
Tietoisuus asuinalueen ilmiöistä + varhainen 
puuttuminen yhdessä

Heikkoudet
Ymmärrys
Sitoutuminen –kuulunko perhekeskusverkostoon
Henkilöstön vaihtuvuus
Rakenteiden puuttuminen, vaillinaisuus

Mahdollisuudet
Yhteistyön tiivistäminen
Yhteinen työkulttuuri
Päällekkäisyyksien vähentäminen
Palveluiden saatavuuden parantaminen
Lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen
Vertaisuus

Uhat
Ymmärrys
Sitoutuminen
Erilaiset työkulttuurit
Verkostojohtamisen haasteet
Henkilöstön vaihtuvuus



LASTENSUOJELUN YHDYSPINTA 
PERHEKESKUSTOIMINTAAN
■ Lastensuojelun vahvempaa mukana oloa perhekeskustoiminnan rakenteissa kaivataan

■ Osallistuminen yhteistyön rakenteisiin auttaa toimijoita ymmärtämään lapsiperhepalveluiden 
kokonaisuutta sekä eri palveluiden paikkaa ja tehtävää

■ Alueellisissa perhekeskusverkostoissa vahvistetaan eri toimijoiden sekä alueellisten 
ajankohtaisten ilmiöiden tuntemista - tärkeää myös lastensuojelussa

■ Kuten kaikki perheet, myös lastensuojelun asiakkuudessa olevat lapset ja heidän 
vanhempansa, käyttävät lapsille ja aikuisille tarkoitettuja peruspalveluja ja 
osallistuvat asuinalueensa erilaisiin verkostoihin ja toimintoihin

■ Miten lastensuojelun osallisuus perhekeskustoiminnassa kansallisesti ohjeistettu - mikä on 
oma rooli

■ Voiko systeemisen työotteen laajeneminen sujuvoittaa yhdyspintatyötä 

■ Ehkäisevän työn vaikuttavuuden arviointi ja osoittaminen on vaativaa
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PERHEKOMPASSI

■ https://www.jyvaskyla.fi/perhekompassi

■ https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-
terveyspalvelut/perhekompassi/perhekeskusverkostot-ja-palvelut-
alueittain

■ https://www.jyvaskyla.fi/perhekompassi/huhtasuo

■ https://www.jyvaskyla.fi/jyvaskyla/tilastotietoa
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KIITOS


