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SATAPERHE-HANKKEEN TOIMINNAN MARKKINOINTI 

Sataperheen toiminnasta tiedotetaan MLL:n piirin nettisivuilla, Sataperheen FB-sivuilla, kunnallis-
ten ja maakunnallisten lapsiperhepalvelujen kautta sekä julkisissa tiedotusvälineissä. 
Eri yhteistyötahoille jaetaan esitteitä annettavaksi mahdollisille tukea tarvitseville perheille. 

KOHDERYHMIEN TAVOITTAMINEN 

HAKUPROSESSI 

Hankekoordinaattori etsii koulu-
tetuista vapaaehtoisista sopivaa 
tukijaa perheelle. 

Huomioidaan perheen toiveet 
tukitoiminnan muodosta, tapaa-
misten tiheydestä ja vapaaehtoi-
sesta (esim. ikä, sukupuoli, kiin-
nostuksen kohteet). 

Huomioidaan vapaaehtoisen 
toiveet tukitoiminnan muodosta, 
tapaamisten tiheydestä ja tuetta-
vasta (esim. ikä, sukupuoli, kiin-
nostuksen kohteet). 

KOHDERYHMIEN YHDISTÄMINEN 

Ilmoitetaan perheelle ja vapaa-
ehtoiselle sopivan tukijan/
tuettavan löytymisestä. Mikäli 
sopivaa vapaaehtoista ei ole, 
koordinaattori on ½-vuosittain 
yhteydessä perheeseen. 

Aloitustapaamisen ajankohdan 
sopiminen perheen ja ve:n kans-
sa. Tapaaminen etenee jäsennel-
lysti. Käydään läpi tukisuhteen 
tavoitteet, kesto, yhteydenpito, 
perheen ja ve:n velvoitteet. 

Tukisuhdesopimuksen allekir-
joittaminen ja ensimmäisestä 
tukitapaamisesta sopiminen. 
Tukisuhdesopimus tallennetaan 
perheiden rekisteriin. 

TUKISUHTEEN AMMATILLINEN OHJAUS JA TUKI 

Tukisuhteen ohjaaja soittaa 
tuettavalle ja vanhemmalle 
sekä vapaaehtoiselle 3kk tuki-
suhteen alkamisen jälkeen. 
Tukisuhteen kuulumisten läpi-
käynti puhelimitse (lomake). 

1. väliarviointi 6kk:n kuluttua. 
Ennen tapaamista tukisuhteen 
ohjaaja yhteydessä perheeseen 
ja vapaaehtoiseen. Tapaamisessa 
paikalla perhe/vanhempi ja tu-
ettava lapsi, vapaaehtoinen ja 
tukisuhteen ohjaaja. Väliarvioin-
tilomake. 

Arvioidaan tavoitteiden saa-
vuttamista, Sataperheen toi-
mintaa ja tukisuhteen vaikutus-
ta tuettavan, vanhempien ja 
vapaaehtoisen elämään.  

Tukisuhteen ohjaaja on koko 
tukisuhteen ajan perheen käy-
tettävissä kaikissa tukisuhtee-
seen liittyvissä asioissa ja toimii 
tarvittaessa yhteyshenkilönä 
perheen ja vapaaehtoisen välillä. 

 

2. väliarviointi tai tukisuhteen 
päättäminen 1v. tukisuhteen alka-
misesta. Ennen tapaamista ohjaaja 
yhteydessä tukisuhteen osapuoliin. 
Tapaamisessa paikalla kaikki tuki-
suhteen osapuolet ja ohjaaja. Vä-
liarviointi- tai päätöslomake. 

Tukisuhteen ohjaaja vastaa siitä, 
että perhe saa tarvitsemaansa tie-
toa, palveluneuvontaa ja tarvittaes-
sa ohjausta lapsiperhepalveluiden 
piiriin.  Tukisuhteen päättyessä oh-
jaaja keskustelee uuden tukisuh-
teen tarpeesta tai muusta palvelun-
tarpeesta. 
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Perhe ottaa itse yhteyttä Sataperheen koordi-
naattoriin tai perheen kanssa työskentelevä viran-
omainen ottaa perheen luvalla yhteyttä Sataper-
heen koordinaattoriin. 

Työntekijä kertoo Sataperheen toimintamallin,  ja 
kirjaa perheen nimen, osoitteen ja puhelinnumeron 
tukea perheiden rekisteriin, jos perhe haluaa vapaa-
ehtoisen Sataperheeltä haastattelun jälkeen. 

KOHDERYHMIEN HAASTATTELUT 

Sovitaan perheen (ja mahd. per-
heen kanssa työskentelevän viran-
omaisen) kanssa alkuhaastattelun 
ajankohta. Alkuhaastattelun tar-
koitus on saada käsitys perheen 
tuen tarpeesta. 

Alkuhaastattelu perheen kotona. 
Mukana 2 työntekijää Sataper-
heestä tai Sataperheen työntekijä 
+  perheen kanssa työskentelevä 
viranomainen. Noudatetaan per-
heen toivetta. 

Käydään läpi perheen kokema 
tuen tarve ja toiveet tukisuh-
teesta (alkuhaastattelu-
lomake). Kerrotaan, miten 
prosessi etenee.  


