
Kemin laajaan hyvinvointikertomukseen 2017-2021 kirjattu tavoite

perhekeskustoiminnan käynnistämisestä sai tuulta alleen viime

vuoden marraskuussa. Perhekeskuksen suunnitteluvaihe

käynnistyi lasten ja perheiden palvelujen nykytilan kartoituksella

ja kaupungin toimijoiden sekä yhteisteistyökumppaneiden

tapaamisilla. Myös kuntalaisia on kuultu toteuttamalla heille

kysely. Näistä kaikista saatu tieto on vahvistanut entisestään

tarvetta varhaisen tuen palvelujen ja ennakoivan työotteen

kehittämiselle. 

Jotta palvelujen painopistettä saadaan aidosti muuttumaan

erityispalveluista peruspalvelujen ja ennakoivan työn suuntaan,

on muun muassa päätetty käynnistää lapsiperheiden avoin

kohtaamispaikkatoiminta Perheiden piha ja vahvistaa yhteistä

työtä ottamalla käyttöön tutkittuja, vaikuttavia työmenetelmiä. 

 Kaupungin omaa kehittämistyötä tuetaan myös Lapin

Tulevaisuuden sotekeskus- hankkeesta. 

Perhekeskustoiminnan suuntaviivat kootaan käsikirjaan, joka

valmistuu kesäkuun alkupuolella. 

Kehittämisen pöhinää 

on siis ilmassa!

Anne Leppälä-Hast                    

perhekeskussuunnittelija

Konkreettisten tekojen aika
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PERHEIDEN PIHA
VALMIINA TOIMINTAAN

PERHEKESKUKSEN ABC-
KIRJA

A I H E I T A

PERHEKESKUS
TULEVAISUUDEN SOTE-
KESKUKSESSA

LP RANTAUTUU KEMIIN



Perhekeskuksen palveluohjaus, vanhemmuuden tuki ja

sähköiset palvelut on nostettu erityisiksi kehittämisen

kohteiksi Kemin lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.

Niiden vahvistamista tehdään yhteistyössä Lapin

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kanssa (TulSote). 

TulSote luotsaa kaikkien maakunnan kuntien kehittämistyötä

ja verkostoi toimijoita yhteen niin, että kunnat olisivat

valmiimpia tulevaan sote-uudistukseen. 

Yhteiskehittämisessä on
voimaa

P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

Perheiden piha, lapsiperheiden avoin
kohtaamispaikka Pruntisilla avautuu heti,
kun koronarajoitukset antavat myöden.

Perheiden piha- toimintaa koordinoi

MLL yhdessä kaupungin kanssa.

Pruntsilla perheet kohtaavat muita

samassa elämän tilanteessa olevia ja eri

sukupolvia sekä voivat osallistua

järjestöjen ja kaupungin tuottamaan

maksuttomaan toimintaan. 

Perheiden piha on osa

ennaltaehkäisevää toimintaa

perhekeskuksessa. Tavoitteena on

käynnistää toiminta elokuussa.
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Perhekeskuksen suunnitteluvaihe päättyy 30.6.2021. 
Mitä sen jälkeen?

Lue aiheesta seuraavasta uutiskirjeestä, joka ilmestyy kesäkuun alussa!



P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

Perhekeskustoiminnan vaikuttavuus perustuu pitkälti siihen,

että lasten, nuorten ja perheiden palveluissa käytetään

tutkittuja, vaikuttavaksi todettuja työmenetelmiä. Niistä yksi

on Lapset puheeksi (LP) -menetelmä. Kemissä

varhaiskasvatuksen 53 opettajaa ovat kuluvan kevään aikana

käyneet LP- menetelmäkoulutuksen ja ennen kesää koulutus

toteutetaan myös sotepalveluissa. Kevään aikana sovitaan

myös yhteisistä toimintaperiaatteista: milloin keskusteluja

tarjotaan, miten niistä kirjataan ja miten tuen tarpeen

tilanteissa toimitaan.

Varhaiskasvatuksessa LP- keskustelut voidaan yhdistää

vasu-keskusteluihin. Näin saadaan lapsen oppimiseen

liittyvien asioiden lisäksi samalla kertaa kartoitettua lapsen

arjen kokonaistilanne ja tarvittaessa sovittua tuesta arjen

teoilla yhdessä vanhempien kanssa. 

Lue lisää aiheesta toukokuun Kemiläinen -lehdestä! 

Lapset puheeksi
perhekeskuksessa 

Perhekeskuskäsikirja - toimijoiden
ABC

Perhekeskuksen konkreettiset palvelut,

toimijat,palveluperiaatteet,

kumppanuudet sekä johtaminen ja

koordinaatio kirjataan auki

perhekeskuksen käsikirjaan. 

Käsikirja on työväline, joka toimii

jatkossa mm. uusien työntekijöiden

perehdyttämisen apuna. 

Käsikirjan pohjana on kansallinen,

terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen

lanseeraama perhekeskuksen ABC.

Aurinkoisia kevätpäiviä toivotellen,

Anne Leppälä-Hast, perhekeskussuunnittelija

anne.leppala-hast@kemi.fi tai p. 040 623 6881

facebook: @perhekeskuskemissa
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Tavoite: 
Perhekeskuksen asiakasraati

toimii Perheiden pihassa.
Aiheesta lisää kevään aikana

fb:ssa: @perhekeskuskemissa


