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TAVOITE TOTEUTUS AJANKOHTA MITTARIT VASTUUHENKILÖT

Perhekeskukseen ja 
palvelutarpeisiin 
liittyvä näkemysten 
selvittäminen 
kuntalaisilta

• Saadaan ymmärrystä 
siitä, millaisia palveluita 
kuntalaiset kaipaavat

• Saadaan näkökulmia 
perhekeskuksen 
kehittämiseen

• Otetaan huomioon myös 
lasten ja nuorten 
näkökulmat

• Järjestetään kuntalaisille 
keskustelutilaisuus

• Tehdään kyselyjä kouluun 
tutustumisen, vanhempainiltojen 
ja leirien yhteydessä

toukokuu 2018-
lokakuu 2018

Perheiden tarpeita ja 
näkemyksiä on saatu
kuvattua

Hyvinvointikoordi-naattori, 
varhaiskasvatus, pela, srk

Lape-tiimi ja SOS-Lapsikylä 
tukena

Palvelukartta osaksi 
lapsiperhepalveluita

• Saadaan koottua yhteen 
hajallaan olevia 
palveluita ja 
palvelukuvauksia

Kootaan pilotin aikana palveluja 
yhteen dokumenttiin

kesäkuu 2018-
joulukuu 2018

Palvelukartan runko 
lapsiperhepalveluihin on 
kuvattu

Hv.koordinaattori, muut 
toimittavat tietoja

Lape-tiimi ja SOS-Lapsikylä 
tukena

Toimijoiden roolien, 
toimintaperiaatteiden, 
tehtävien ja 
koordinoinnin 
tarpeiden kuvaaminen

• Saada taustadokumentti 
pilottialueen rakenteista
ja toimintaperiaatteista 
perhekeskuksiin liittyen

• Kuvata toimijoiden roolit 
(ml. Järjestöt ja 
seurakunta)

• Kirjataan oman kunnan/alueen 
perhekeskuksiin liittyvät 
toimintaperiaatteet ja tehtävät

• Kirjataan perhekeskuksissa 
työskentelevien tahojen roolit ja 
työn koordinointi

toukokuu 2018-
joulukuu 2018

Dokumentit
toimintaperiaatteista, 
tehtävistä, rooleista ja 
koordinaatiosta valmiina

Työryhmä

Lape-tiimi ja SOS-Lapsikylä
tukena
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Varhaiskasvatuksen 
”vanhempain iltapäivä”

• Kuvata toimintamallin 
haasteet, edellytykset ja 
mahdollisuudet

• Kirjata ylös kokemuksia ja 
näkemyksiä toimintamallista

elokuu 2018 –
joulukuu 2018

• Näkemykset (ml. 
Perheet) on kuvattuna

Varhaiskasvatus

Seiskaluokkalaisten 
ryhmäyttäminen

Tutustumispäivä 
tuleville 
ekaluokkalaisille

Vanhempainillat; 
teemaillat + lastenhoito

• Kuvata toimintamallin 
haasteet, edellytykset ja 
mahdollisuudet

• Kuvata toimintamallin 
haasteet, edellytykset ja 
mahdollisuudet

• Luoda uudenlaisia tapoja 
toteuttaa 
vanhempainiltoja

• Tarjota perheille 
koulutusta ja luentoja 
ajankohtaisista teemoista

• Kirjata ylös kokemuksia ja 
näkemyksiä toimintamallista

• Kirjata ylös kokemuksia ja 
näkemyksiä toimintamallista

• Kirjata ylös kokemuksia 
vanhempainilloista

• Kirjata ylös kokemuksia 
teemailloista ja lastenhoidosta

elokuu 208 – joulukuu 
2018

• Näkemykset (ml. 
Oppilaat) on kuvattuna

• Näkemykset (ml. 
Perheet) on kuvattuna

• Näkemykset (ml.
Perheet/osallistujat) 
on kuvattuna

Nuorisotoimi, koulu, srk, 
4H, hv.koord (kysely)

Koulu (oppilashuolto), ip, 
srk, järjestöt, muita?

Aikataulu: Petri (+tarjoilu)
Sisältö: Työryhmä
Lastenhoito: Emilia ja Hillevi 
koordinoi
Tiedottaminen: ?

Kevätretket • Kuvata toimintamallin 
haasteet, edellytykset ja 
mahdollisuudet

• Kirjata ylös kokemuksia ja 
näkemyksiä toimintamallista

kesäkuu 2018 • Näkemykset (ml. 
Perheet) on kuvattuna

Pela ja srk
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Nimetty työntekijä ja 
yhteisen työn rakenteet

• Saadaan selville 
henkilökunnan 
näkemyksiä Nimetty 
työntekijä -mallista

• Luodaan toimintatapoja 
eri toimijoiden välillä

• Koulutetaan neuvolan, 
kohtaamispaikkojen ja 
varhaiskasvatuksen henkilöstöä 
Nimetty työntekijä -malliin

• Kokeillaan käytännössä 
päivähoidon ja perheohjauksen 
yhteistä toimintamallia 
(perhehoitaja päivähoidossa)

elokuu 2018- joulukuu
2018

Koulutuspäivä/päivät
lokakuussa

• Kuvattuna on 
uudenlaisen yhteisen 
työn onnistumisen 
kriteerit ja 
toimintatavat

• Koulutus on luonut 
osallistujille 
uudenlaista 
ymmärrystä

Marja ja Hillevi + Marita ja 
Elina

Päivähoidon ja 
perheohjauksen osalta 
Hillevi ja Marjo (Arjen tuki) 

Lape-tiimin ja SOS-
lapsikylän tuki

Kohtaamispaikkatoimin
nan pilotointi Perheen 
talolla ja/tai 
Yhteisökahvilassa

• Selvitetään Perheen talon 
ja yhteisökahvilan 
mahdollisuuksia toimia 
perhekeskuksen 
kohtaamispaikkana

• Suunnitellaan tapoja, joilla 
kohtaamispaikkatyö kytketään 
osaksi perhekeskusta

• Kokeillaan monenlaisia (esim. 
perhetyö, kotipalvelu)  yhteisen 
työn tapoja

• Kuvataan perhetyöntekijän 
mukanaolon onnistumisia –
kotipalvelu, lastenhoito, arjen 
hyvinvoinnin tarpeet

kesäkuu 2018-
joulukuu 2018

• Dokumentoituna 
kohtaamispaikkatoimi
nnan haasteet ja 
mahdollisuudet sekä 
yhteisen työn 
onnistumisen kriteerit

Pela, srk, hv.koordinaattori, 
Arjen tuki

Lape-tiimin ja SOS-
lapsikylän tuki
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