
Perhekeskustiimi tarjoaa konsultaatiota 
tilanteissa, joissa alle kouluikäinen lapsi 
tarvitsee tukea, mutta et tiedä 
millainen tuki olisi tarpeen 

Pilotti Keravalla, Hakunilassa ja Myyrmäessä 
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Perhekeskustiimi on toimintamalli, 

ei organisaatiorakenne



Perhekeskustiimin konsultaatio 
mahdollistaa sen, että:
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• Yhdellä moniammatillisella kokouksella 
saadaan monen ammattilaisen näkemys 
lapsen tilanteeseen sekä tehdään:

• katsaus lapsen tuen tarpeeseen

• tunnistetaan tukikeinot sen hetkiseen 
tilanteeseen 

• tehdään yksi yhteinen suositus 
jatkotoimenpiteistä

➢ Työntekijöiden osaaminen kasvaa

➢ Työntekijän ja huoltajan aikaa säästyy



Perhekeskustiimin asiantuntijat 
Keravalla  
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Asiantuntijat osallistuvat kokoukseen tarpeen mukaan. Arviointi kokoukseen 
osallistuvista asiantuntijoista tehdään yhteenvedon tietojen perusteella 

Perhekeskustiimin asiantuntijat:
• Neuvola (koordinoija)

• Lääkäri

• Kuntoutus: fysioterapeutti, puheterapeutti ja toimintaterapeutti

• Perheneuvola

• Perhesosiaalityö

• Perhetyö

• Varhaiskasvatus

• Lääkäri

• Psykologi

• Maahanmuuttopalvelut

Kokousajat Keravalla 
kerran kuussa perjantai-
aamuisin 26.8 alkaen. 



Perhekeskustiimin asiantuntijat 
Vantaalla  
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Asiantuntijat osallistuvat kokoukseen tarpeen mukaan. Arviointi kokoukseen 
osallistuvista asiantuntijoista tehdään yhteenvedon tietojen perusteella 

Perhekeskustiimin asiantuntijat:
• Lastenlääkäri (neuvola)
• Neuvolan terveydenhoitaja
• Neuvolan perheohjaus
• Puheterapia
• Toimintaterapia
• Lapsiperheiden kotipalvelu
• Psykologipalvelut
• Kasvatus- ja perheneuvonta
• Lapsiperheiden sosiaalityö / sosiaaliohjaus
• Varhaiskasvatuksen/esiopetuksen psykologit 
• Varhaiskasvatus
• Vammaispalvelut

Kokousajat Vantaalla 
torstaisin 1.9. alkaen 
klo 12 ja klo 13. 



1. Keskustele aina 
ensin huoltajan kanssa

• Keskustele lapsen 
tilanteesta ja 
havaitsemastasi tuen 
tarpeesta

• Pyydä huoltajaa 
täyttämään 
suostumuslomake ja sovi 
huoltajan osallistumisesta 
kokoukseen 

2. Varaa aika ja 
toimita ennakkotiedot

• Varaa käsittelyaika 
sähköpostitse tai 
puhelimella

• Kerro tulkin tarpeesta ja 
varaa tulkki. Pyydä tulkkia 
osallistumaan kokoukseen 
etänä.

• Kirjaa yhteenveto ja 
lähetä se valmistelijalle 8 
vrk ennen käsittelyä

• Saat kokouskutsun 7 vrk 
ennen kokousta. Kokous 
pidetään etänä teamsin
kautta

3. Tulkaa huoltajan 
kanssa kokoukseen

• Pyynnön tekijänä esittelet 
asian, yhdessä huoltajan 
kanssa

• Kokouksessa kirjataan 
suositus, joka kirjataan 
asiakastietäjärjestelmään

• Pyynnön tekijänä annat 
suosituksen tiedoksi 
huoltajalle, mikäli huoltaja 
ei itse osallistu

• Kokouksessa nimetään 
vastuuhenkilöt, jos 
jatkotyöskentelylle on 
tarve

• Pyynnön tekijänä jatkat 
työskentelyä saamiesi 
suositusten mukaan

4. Työskentely jatkuu 
kokouksen jälkeen 

tarvittaessa

• Työskentely lapsen ja 
huoltajien kanssa jatkuu, 
jos konsultaation pohjalta 
on  tunnistettu sille tarve 
ja myös huoltaja on 
toivonut tukea

• Perhekeskustiimin 
vastuuhenkilöksi nimetty 
taho on yhteydessä 
huoltajiin ja sopii 
jatkotyöskentelystä 
Työskentely 
asiantuntijan/asiantuntijoi
den kanssa, esim. 
tutkimus, hoito, kuntoutus

Perhekeskustiimi tarjoaa konsultaatiota tilanteissa, joissa alle kouluikäinen lapsi tarvitsee 
tukea, mutta et tiedä millainen tuki olisi tarpeen



Huomioitavaa 
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• Perhekeskustiimin kautta ei haeta lastensuojelutarpeen tai 
sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelutarpeen arviointiin eikä 
niiden kiirehtimiseen
• Lastensuojelullista huolta herättävissä tilanteissa toimitaan 

olemassa olevien ohjeistusten mukaan
• Perhekeskustiimi ei ole keino jonojen ohittamiseksi
• Perhekeskustiimin yhteenvetoon tulee mainita, mikäli 

tukipyynnön tekijä on tehnyt lapsesta lastensuojeluilmoituksen 
tai huoli-ilmoituksen (SHL)

• Huoltaja ei voi osallistua kokoukseen, mikäli hänellä on akuutti 
mielenterveys- ja/tai päihdeongelma tai kriisitilanne



Nimettömiä konsultaatioita 
suositellaan silloin, kun:
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• Huoltaja ei ole halukas lapsen 
asian käsittelyyn nimellä

• Perheen tilanne on sellainen, 
että sitä on mahdollista kuvata ja 
keskustella ilman henkilötietoja 

• Lapsella ei ole vastuutyöntekijää 
sosiaalihuollossa tai 
lastensuojelussa

➢ Nimettömässä konsultaatiossa 
työntekijä saa tukea omalle 
työlleen



Yhteyshenkilöt ja ajanvaraukset
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Vantaa

Lisätiedot ja ajanvaraukset Henna Salosen 
kautta

• Yhteystiedot:

• henna.salonen@vantaa.fi 

• p. 040-6630587. 

• Lisätietoja ja lomakepohjat: 
https://vantaa.sharepoint.com/sites/Perhek
eskustiimi

Kerava

Lisätiedot ja ajanvaraukset Elina Hytö-Lehtisen 
kautta.

• Yhteystiedot: 

• elina.hyto-lehtinen@kerava ja 

• p. 040-3183419.

• Lisätietoja ja lomakepohjat: 
http://edutipake.sharepoint.com/sites/Perheke
skustiimi

https://vantaa.sharepoint.com/sites/Perhekeskustiimi
mailto:elina.hyto-lehtinen@kerava
http://edutipake.sharepoint.com/sites/Perhekeskustiimi

