
 

 

Pirkanmaan LAPE Pippuri 2017 - 2018     MUISTIO 

Perhekeskustoimintamallin kehittämistyöryhmän kokous   

   
Aika  3.5.2017 klo 10.00 - 12.00 

Paikka  Tampereen yliopisto, Pinni B, luentosali 3118 

Osallistujat  Maria Antikainen, projektikoordinaattori 

  Jaana Koivisto, projektikoordinaattori 

Päivi Viitanen - Marchegiano, projektikoordinaattori (siht.) 

osallistujat ks. liite Osallistujat_03052017 

Poissa  ks. liite Osallistujat_03052017 

 Asia  Perhekeskustoimintamallin kehittämistyöryhmän ensimmäinen kokous 

1 Esittäytyminen 

Omat ”kiikarit” tulevaan 

työskentelyyn 

- keskustelua esille nousseista aiheista ja toiveista mm. ennaltaehkäisystä, 
monitoimijuudesta, kohtaamisesta, kohtaamispaikasta/ tukikohdasta, 
katkeavien palveluketjujen kehittämisestä katkeamattomiksi, käytettyjen 
sanojen merkityksestä ja niiden ymmärtämisestä 
 

2 Perhekeskustoimintamallin 

kehittämisen tavoitteiden 

ym. esittäminen 

 

- ks. liite Perhekeskustoimintamalli_2017_05_03 

3 Keskustelua  - yhteistyön tekeminen eri kehittämiskohteiden kanssa; mahdollista vierailla 
muissa kehittämistyöryhmissä 

- digitalisaatio; haastetta toimivan ja yhtenäisen digitaalisen palveluverkon 
luomiseksi Pirkanmaan alueelle (mm. chatti -palvelut, virtuaalipalvelut, 
sivustojen päivittämiset) 

- mistä palvelut saadaan: kunnasta? maakunnasta? kuuluuko kohtaamispaikka 
lähipalvelujen piiriin? 

- rakenteellista sosiaalityötä? tehtävänä on rakentaa, koota ja muokata erityisesti 
paikallisten palvelujen ja toimintaverkostojen kokonaisuutta? 

- ihminen ihmiselle työtä ja todellista kohtaamista 
- toivetta olemassa olevien perhekeskusten esittäytymisestä ja hyvien 

käytäntöjen hyödyntämisestä 
- tavoitteena luoda kokonaan uutta toimintamallia (huom. sisällön kehittäminen, 

horisontaali- ja vertikaalisuunnat) 
- mitä rakenteita THL tulee perhekeskusmallille määrittämään? 
- ym. 

 

4 Projektityöntekijöiden 

kehittämisalueet 

 

- keskusteltiin projektikoordinaattoreiden perhekeskustoiminnan kehittämisen 
sisässä olevista henkilökohtaisista kehittämiskohteista ja mahdollisesti niihin 
perustettavista alaryhmistä: 



 

 

 

 
 

- Maria Antikainen: palvelutarpeenarviointi sekä perhekeskustoiminnan 
mallintaminen 

- Jaana Koivisto: sähköisten palveluiden kehittäminen sekä näyttöön perustuvan 
varhaisen tuen, hoidon ja vanhemmuustaitojen työkalupakin kokoaminen 

- Päivi Viitanen-Marchegiano; kohtaamispaikka- ja vertaishenkilötoiminta sekä 
asiakkaiden osallistaminen 
 

5 MyPirkanmaa -työalusta - MyPirkanmaa -sähköinen työalusta; tunnukset tilataan ryhmäläisille 
http://www.pirkanmaa.fi/uudista/extranet/  mahdollistaen tulevaisuudessa 
viestinnän ja tiedonsiirron ryhmälle yhteisen alustan kautta 
 

6 Työskentely - neljän hengen ryhmissä keskustelu annetuista aiheista 
- keskustelun tuotoksen kirjaaminen ja palauttaminen projektikoordinaattoreille, 

jotka puhtaaksikirjoittavat tuotokset ryhmäläisille jaettavaksi muistion 
yhteydessä 
 

1. Oman asiantuntemuksen kautta tulevat tavoitteet 
perhekeskustoimintamallin kehittämisen suhteen? 

2. Toiveita kehittämisen työskentelytavoille (esim. tapaamisten 
tiheys, tiedonkulku…) 

3. Muita ajatuksia? 
 

7 Miten tästä eteenpäin? - pohdittavaksi ”Miten perhekeskustoimintamallin työstäminen etenee Sinun 

organisaatiossasi?” 

8 Seuraava kokous ja aihe Seuraava kokous 1.6.2017 klo 13 - 15 Tampereella, Tipotien auditoriossa, Tipotie 4. 

aiheena Pirkanmaalla jo toiminnassa olevat kohtaamispaikat ja niiden esittely  

9 Liitteet LAPE maakunnan kick off_03052017_Titta 

Työryhmien kick off_03052017_Hanna  

Osallistujat_03052017 

Perhekeskustoimintamalli_2017_05_03 

ryhmätöiden tulokset 

Yhteystiedot Pirkanmaa Lape Pippuri 

ja lopuksi linkki palautekyselyyn: 

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/14053/lomake.html  

 

http://www.pirkanmaa.fi/uudista/extranet/
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/14053/lomake.html

