
Monimuotoisten perheiden 
kohtaaminen 6.11.2019



Päivän ohjelma

13.00 Avaus ja tervetuloa Järjestöagentti Katja Rippstein 
MLL:n Varsinais-Suomen piiri/ Perheet keskiöön -hanke 

13.10 - 14.45 Monimuotoisten perheiden kohtaaminen – huomioita erilaisten 
perheiden kohtaamisesta 

Miten kohtaan sateenkaariperheen tai sateenkaarevan lapsen tai nuoren          
Johtava asiantuntija Anna Moring, Monimuotoiset perheet -verkosto 

14.45 - 15.30 Uusperheet asiakastyössä 

Hankepäällikkö Elisa Jyllikoski, Suomen Uusperheiden Liitto ry 

15.30 - 15.45 Tämän opin vien mukanani – palautteen keruu ja päivän päätös

Twitter: @kaikkiperheet, @supliry, @Perheetkeskioon

FB: @monimuotoisetperheet, @supliry, @lastensuojelunkeskusliitto

Instagram: @kaikkiperheet, @supliry, #perheetkeskioon



Perheet Keskiöön! 

On STEAn rahoittama järjestöjen 
perhekeskustoiminnan kehittämis- ja 

koordinaatiohanke 2018–2020.



70 järjestön ja yhdistyksen yhteisen hankkeen 
päätavoitteena on kiinnittää järjestöjen tarjoama toiminta, 

tuki ja palvelut osaksi perhekeskustoimintaa koko 
valtakunnan alueella.

Lastensuojelun Keskusliitto koordinoi hanketta. 



Yhteistyöjärjestöt

• ADHD-liitto
• Auta Lasta ry
• Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
• Cultura-säätiö
• CP-liito
• Ensi-ja turvakotien liitto
• Erilaisten oppijoiden liitto
• Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry
• Familia ry/Duo
• FDUV
• Finfami Uusimaa
• Finlands Svenska Marthaförbund r.f.
• Folkhälsans förbund
• Helsingin Diakonissalaitos
• Helsingin ensikoti ry
• HelsinkiMissio
• Honkalampi- säätiö, Perpe-keskus
• ICDP ry
• Jaatinen, vammaisperheiden 

monitoimikeskus ry
• Kasper ry

• Kehitysvammaisten tukiliitto ry
• Kirkkohallitus
• Kirkkopalvelut/ Erityisesti Isä-toiminta
• Kriminaalihuollon tukisäätiö
• Kehitysvammaliitto ry
• Koulutus elämään –säätiö
• Kuurojen Liitto ry
• Kymenlaakson Ensi- ja turvakoti yhdistys
• Käpy ry
• Lahden diakonialaitos
• Lahden ensi- ja turvakoti ry
• LapCI ry
• Leijonaemot ry
• Lohjan monitoimikeskus
• Loisto setlementti
• Luotolan Nuoret ry
• Mannerheimin Lastensuojeluliitto
• Marttaliitto ry
• Mediakasvatuksenkeskus Metka ry
• Miessakit ry
• MLL:n Iisalmen yhdistys ry, Perheentalo-

yhteistyö
• MLL Kymen piiri
• MLL Pohjois-Pohjanmaan piiri
• MLL Uudenmaan piiri
• MLL Varsinais-Suomen piiri
• MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö
• Monimuotoiset perheet –verkosto



Yhteistyöjärjestöt

• Nuorikirkko ry
• Oulun seudun omaishoitajat ry
• Parasta lapsille ry
• Parisuhdekeskus Kataja ry
• Pelastakaa lapset ry
• Perhehoitoliitto
• Pesäpuu ry/Sisukas-toiminta
• Pienperheyhdistys ry
• Pohjois-Karjalan Martat
• Punainen Risti
• Romano Missio ry
• Sateenkaariperheet ry
• Sininauhaliitto /Vihreä veräjä
• SOS-Lapsikylä ry
• Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto
• Suomen Mielenterveysseura
• Suomen monikkoperheet
• Suomen NMKY liitto ry
• Suomen nuoret lesket ry

• Suomen nuorisokeskusyhdistys
• Suomen Setlementtiliitto
• Suomen Sydänliitto/ Neuvokas
• Suomen Vanhempainliitto ry
• Sydänlapset ja –aikuiset
• Tornion Perheiden Talo ry /Kamraatttihanke
• Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
• Väestöliitto
• Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry
• Äimä ry

•Hankkeet
• Minua kuullaan – Vammaiset lapset ja perheet 

kehittämässä perhekeskuksia
• Arjesta voimaa – lapsikeskeinen työ ja myönteinen 

tunnistaminen lapsen arkiympäristössä
• NGO-Digi C-hanke





Lapsi- ja perhepalvelujen kehittäminen jatkuu

• Lapsi- ja perhepalveluja kehitettiin muutosohjelmassa (LAPE) edellisellä hallituskaudella. 
Muutosohjelman keskeisten tavoitteiden ja tulosten toimeenpanoa jatketaan nyt 
hallitusohjelman linjausten pohjalta. Miten?

• Kehittämistä jatketaan kolmen kokonaisuuden kautta: perhekeskukset ja varhainen tuki arjessa, 
matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä lastensuojelun kehittäminen.

• Lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea tuetaan eri toimijoiden yhteistyöllä. Sillä vahvistetaan 
matalan kynnyksen tukipalveluja sekä varhaisen tuen ja hoidon saatavuutta varhaiskasvatuksen 
ja perusopetuksen yhteydessä. Lastensuojelun kehittämisessä on lähtökohtana lasten ja nuorten 
yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen monialaisesti.

• Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen muutoksen tueksi perustetaan STM:n ja OKM:n
yhteinen seuranta- ja tukiryhmä, joka linkittyy myös lapsistrategian valmisteluun. Strategia on 
poikkihallinnollinen ja perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Lapsistrategiaa 
valmistellaan muutosohjelman rinnalla.

• Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman toimeenpanoon on varattu yhteensä 23,6 
miljoonaa euroa vuosille 2020 - 2022. Rahoitus suunnataan alueellisen kehittämistyön 
tukemiseen. 

• Lue lisää: https://stm.fi/soteuudistus

https://stm.fi/soteuudistus


https://www.lskl.fi/keskusliitto/hankkeet/perheet-keskioon/materiaalia-perhekeskustoimijoiden-tyon-tueksi/


Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän 
perheidensä kohtaaminen 18.11.2019

Osa lapsista tarvitsee erityistä tukea kasvunsa ja kehityksensä turvaamiseksi. Koulutuspäivän 
aikana pohditaan, miten voimme parhaalla mahdollisella tavalla vastata erityistä tukea 
tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä tarpeisiin. 

Koulutuspäivässä käydään läpi mm. seuraavia teemoja: 

• Ihmisoikeusperustainen lähestymistapa: minua kuullaan.

• Kohtaaminen myönteisen tunnistamisen kautta

• Erityispalveluista lapsi- ja perhepalveluihin: miten tuen perhettä, jossa on vammainen lapsi?

• Palvelut suunnitelmaksi, arki sujumaan!

• Haastavasti tai neuropsykiatrisesti oireileva lapsi 

Koulutus pidetään 18.11.2019 klo 9-14 Turun Lounatuulet Yhteisötalon Pihlaja-Salissa 
(Läntinen Pitkäkatu 33). Ilmoittautuminen koulutukseen tästä linkistä 
https://www.lyyti.in/erityislapsiperheet_turku Viimeinen ilmoittautumispäivä 11.11.2019 
Koulutusta on mahdollisuus seurata myös verkkostriimauksena. 

https://www.lyyti.in/erityislapsiperheet_turku


Kiitos!


