Perhekeskus mukana elämässä – kehittämistyö etenee LAPE:ssa
Perhekeskustoimintamallia kehitetään kansallisesti ja maakuntatasoisesti. Kansallinen
perhekeskuskehittäminen tukee maakunnissa käynnissä olevaa kehittämistyötä ja maakuntavalmistelua.
Kehittämistyön kohteena on kaikki lapsiperhepalvelut integroiva perhekeskusmalli, joka on kehittynyt
nykyiseen muotoonsa eri hankkeissa asteittain 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Ensimmäisessä perhehanke
–vaiheessa (2005-2007) kehittämistyö kohdentui pieniin paikallisiin toimintamalleihin. Kaste –
hankevaiheessa (2008-2015) kehittämistyötä alettiin tehdä yli kuntarajojen ja nyt LAPE-muutosohjelmassa
(2017-2018) malli on edennyt laajempiin palvelukokonaisuuksiin, se on virallistettu ja laajenee koko
maahan.
Perhekeskuskäsitteellä on eri vaiheissa ollut monenlaisia merkityksiä. Nyt perhekeskusmääritelmässä on
kolme käsitettä: perhekeskus, perhekeskuksen toimipiste ja kohtaamispaikka. Perhekeskuksen kansalliset
linjaukset varmistavat kansallista yhteneväisyyttä. Perhekeskus on palvelukokonaisuus, joka sisältää
lapsiperheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät varhaisen tuen ja
hoidon palvelut. Perhekeskustoimintamallilla verkostoidaan hajanaiset lasten ja perheiden palvelut ja
sovitetaan ne yhteen lapsi- ja perhelähtöisesti. Digitaaliset palvelut täydentävä palvelukokonaisuutta.
Jokaiseen maakuntaan on tulossa useita perhekeskuksia ja niiden toimipisteitä. Osa maakunnista
hahmottelee jo perhekeskusten asemoitumista ja verkostoa maakunnan alueella. Maakunnan liikelaitos
tulee vastaamaan perhekeskuksen palvelukokonaisuudesta.
Perhekeskuksella on useita tehtäviä. Siellä tuetaan vanhemmuutta ja parisuhdetta, ehkäistään
lähisuhdeväkivaltaa, tarjotaan varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta, autetaan sovinnolliseen eroon ja
vanhemmuuden jatkumiseen, ymmärretään ja otetaan huomioon lasten ja perheiden moninaisuus sekä
monikulttuurisuus ja edistetään lasten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä.
Perhekeskuksiin rakentuu avoimia kohtaamispaikkoja, joihin tulee toimintaa kaiken ikäisille lapsille, nuorille
ja perheille. Avoimen kohtaamispaikan toimintaa ohjaavat yhteisesti sovitut periaatteet: lasten oikeudet ja
etu, lapsi- ja perhelähtöisyys, osallisuus, sosiaalisuus, yhteisöllisyys, saavutettavuus, saatavuus ja
asiantuntijuus. Avoimien kohtaamispaikkojen toiminnan tuottavat järjestöt, uskonnolliset yhteisöt ja
kolmas sektori yhdessä maakunnan liikelaitoksen perhekeskuspalvelujen kanssa.
Palveluja yhteen sovittava johtaminen, toiminnan koordinointi ja yhteisen toimintakulttuurin rakentaminen
perhekeskustoimintamallissa on yhteistä työtä. Yhdyspinnat varhaiskasvatuksen, koulujen, oppilaitosten
sekä erityisen ja vaativan tason palveluiden ja sote-keskusten kanssa on saatava saumattomiksi, jotta lapsi,
nuori ja perhe saisi tarvitsemansa tuen ja avun mahdollisimman varhain.
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