
 

PERHEKESKUSUUTISET KEVÄT 2023 

1. Kohtaamispaikkojen kehittäminen 

- Kohtaamispaikkaverkostoja on koottu yhteen 9 alueella Pohjanmaalla. Verkostoissa kehitetään 

yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Verkostoihin ovat aktiivisesti osallistuneet sosiaali- ja 

terveyspalveluiden ammattilaisten lisäksi edustajia varhaiskasvatuksesta, opetuksesta, 

hyvinvointipalveluista, järjestöistä sekä seurakunnasta. 

- Verkostoissa on noussut esille seuraavia tuen tarpeita: parisuhde, ero parisuhteessa, vanhemmuus 

ja lasten kasvatus sekä maahanmuuttajaperheiden ohjaaminen.  

- Hanke on tehnyt aloitteen siitä, että alueelle saataisiin fyysisiä tiloja, joissa lapset voivat leikkiä ja 

vanhemmat saavat tutustua muihin kävijöihin, saada vertaistukea ja tavata ammattilaisia. Tiloja 

voivat käyttää iltapäivisin myös koululaisryhmät ja iltaisin nuoret. 

- Kohtaamispaikkaan voidaan ohjata perheitä lapsiperhepalveluista ja vastaavasti kohtaamispaikasta 

perheitä voidaan ohjata lisäavun piiriin. 

 

2. Vaikuttavien menetelmien juurruttaminen 

- Lapset puheeksi-menetelmää on koulutettu noin 100:lle ammattilaiselle Pohjanmaalla. Menetelmä 

on valittu työmenetelmäksi mm. neuvolaan ja kouluterveydenhuoltoon. Hanke on mukana 

kuvaamassa Lapset puheeksi-palveluprosessia, jonka tavoitteena on vahvistaa lapsen pärjäämistä 

arjessa. 

- Voimaperheet-interventio jatkuu hankkeen kautta vuoden loppuun. Neljävuotiaiden lasten perheitä 

on mukana ohjelmassa, jossa vanhemmat saavat ohjausta, kun lapsella on käyttäytymisen 

haasteita.  

- Tavoitteena on saada Voimaperheet pysyväksi menetelmäksi, jolla voidaan ennaltaehkäistä lasten 

ja nuorten mielenterveyshäiriöiden syntymistä. 

- Ensimmäinen Ihmeelliset vuodet-ryhmä 3-12-vuotiaiden vanhemmille on alkanut. Ryhmässä 

annetaan vanhempainohjausta, kun lapsella on käyttäytymisen haasteita. Hankkeen kautta on 

järjestetty koulutusta, johon olisi mahdollista päästä myös elokuussa 2023. 

 

3. Perhekeskustoimintamalli Pohjanmaalle 

- Hanke on järjestänyt yhdessä KPMG:n kanssa 6 työpajaa, joihin on kutsuttu lapsiperhepalveluiden 

ammattilaisia Pohjanmaalta, järjestöjä sekä seurakunnan edustajia. 

- Viimeinen työpaja on 11.5.23 klo 12.30-15.30, jossa esittelemme työryhmien yhteenvedon sekä   

Pohjanmaan perhekeskuksen alustavan toimintasuunnitelman. Kaikki mukana olleet ovat 

innokkaasti miettineet, miten lapsiperhepalvelut saadaan sujuviksi ja yhdenvertaisiksi koko 

hyvinvointialueelle. 

- Hanke tekee aloitteen siitä, että jatkossa tarvitaan perhekeskuskoordinaattoreita eteläiselle, 

keskiselle ja pohjoiselle alueelle, jotta perhekeskuksen verkostomainen työ jatkuu. Koordinaattorit 

tai palveluohjaajat huolehtivat viestinnästä, yhteistyöstä, koordinoivat kohtaamispaikkojen toimintaa 

sekä raportoivat hyvinvointialueen lapsi- ja perhepalveluiden ohjausryhmälle. 



 

4. Hankkeen viestintä 

- Virtuaalikahvit ovat jatkuneet kevään ajan perjantaisin kerran kuukaudessa. Toukokuun kahveilla 

26.5. klo 13-14 aiheena on Ilmainen ehkäisy ja seksuaaliterveys. Linkin saa laittamalla viestiä: 

sirpa.manninen@ovph.fi. 

 

 


