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HANKESUUNNITELMAT JA 

TAVOITTEET 



Hankesuunnitelmat

• Lapsi- ja perhepalvelut muutosohjelman hankesuunnitelma:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3813-7

• Pirkanmaan Pippuri –hankesuunnitelma:

http://www.pikassos.fi/aineistot/viewdownload/47-ajankohtaiset-ja-

tapahtumakalenterin-materiaalit/1024-pippuri-pirkanmaan-lape-karkihanke-

hankesuunnitelma-31-1-2017
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Tavoitteena lasten, nuorten ja hyvinvoinnin 
lisääntyminen – sekä vaikuttavammat, 
kustannustehokkaammat palvelut
• Palveluiden ja palvelurakenteiden uudistaminen selkeämmäksi ja toimivammaksi 

kokonaisuudeksi

• Rajapintojen muuttaminen yhdyspinnoiksi

• Lapsi- ja perhelähtöisyys: Organisaatiolähtöisistä, jäykistä palveluista räätälöityihin, 
asiakaslähtöisiin palveluihin

• Asiakkaiden osallisuuden lisääntyminen

• Saatavuudeltaan ja laajuudeltaan yhdenvertaiset palvelut asiakkaan asuinpaikasta 
riippumatta

• Oikea-aikaiset palvelut: painopiste korjaavista palveluista ehkäisevään ja varhaiseen 
tukeen

• Eri sektoreiden, ammattiryhmien ja toimijoiden sujuva yhteistyö: uudet toimintamallit 
horisontaalisen integraation mahdollistamiseksi

• Perustason vahvistaminen erityistason riittävän tuen avulla: uudet toimintamallit 
vertikaalisen integraation mahdollistamiseksi
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Erityis- ja vaativan tason palveluiden 
kehittäminen

Hankesuunnitelma
https://verkkojulkaisut.valtioneuvosto.fi/stm/zine/20/cover

Erityis- ja vaativan tason työpajaprosessin raportit

– osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-874-6

29.8.20176

https://verkkojulkaisut.valtioneuvosto.fi/stm/zine/20/cover
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-874-6


Erityis- ja vaativan tason palvelut

• erikoissairaanhoito 

• lastensuojelu

• vammaispalvelut 

• erityistasoinen kuntoutus 

• alaikäisille, odottaville ja lapsiperheiden vanhemmille suunnatut päihdehuollon 
erityispalvelut 

• opetustoimen kanssa yhteistyönä toteutettavat erityistason tukimuodot

• yhteistyössä poliisin kanssa toteutetut työmuodot 

• rikosseuraamuslaitoksen palvelut

• Vaikeimmat ja pitkittyneet huoltoriidat

• maahanmuuttaja-lasten ja perheiden vaativat palvelut
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Pirkanmaan Pippuri -hankesuunnitelma
• Monitoimijainen arviointimalli

• pääsy asianmukaiseen palvelutarpeen arviointiin ja tarpeenmukaisiin erityispalveluihin sujuu nykyistä 
nopeammin ja paremmin

• monialainen palvelutarpeen arviointi: yksi arviointi ja yksi yhteinen palvelusuunnitelma

• Horisontaalinen integraatio
• Palvelukokonaisuus, jossa lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja vammaispalvelut sekä mahdolliset muut 

asiakkaan kannalta oleelliset palvelut (esim. päihdehoito, vanhempien omat hoitotahot) toimivat 
saumattomassa yhteistyössä 

• Vertikaalinen integraatio
• asiantuntemusta ja osaamista on lasten, nuorten ja perheiden käytössä myös perustason palveluissa

• erilaiset konsultaatiomallit ja digitaalisten palveluiden hyödyntäminen

• OT-keskuksen kehittäminen
• varmistetaan kaikkein vaativinta erityisosaamista ja erikoistumista edellyttämien palveluiden laatu, 

taloudellisuus, vaikuttavuus, alueellinen kattavuus sekä riittävän osaamisen ylläpitäminen kokoamalla nämä 
palvelut osaamis- ja tukikeskuksiin

• Lastensuojelun moniammatillinen toimintamalli 
• Vastuuryhmä 6  
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Kuntalaisten/asiakkaiden osallisuus hankkeessa
• Sähköinen avoin kysely: Vaikuta lasten ja perheiden palveluihin! –kysely: 

Vastausaika koko hankeajan : https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/12771/lomake.html

• Nuorten edustus maakunnan Lape-ryhmässä Pirkanmaan nuorisofoorumista

• Kokemusasiantuntijat työryhmien jäseninä  

→Erityis- ja vaativien palvelujen vastuuryhmässä kolme kokemusasiantuntijaa

• Olemassa olevien ryhmien hyödyntäminen (oppilaskunnat, Pirkanmaan nuorisofoorumi, 
nuorisovaltuustot, lasten parlamentti, asiakasraadit, lastensuojelun kokemusasiantuntijat ja 
salapoliisit, talotoimikunnat nuorisotiloilla, voikukkia-vanhemmat, vanhempainyhdistykset, 
vammaisneuvosto, maahanmuuttajaneuvosto)

• Kyselyt (esim. kouluterveyskysely)

• Kohtaamiset päättäjien kanssa (erilliset järjestetyt tilaisuudet)

• Hankkeen esittelytilaisuudet samalla kuulemistilaisuuksia

• Sosiaali-/potilasasiamiesten tiedon hyödyntäminen
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VAIHE 1 
suunnittelu, valmistelu ja toiminnan rakenteellisen kehikon 

valmistelu (01-07/2017)



Tavoitteet ja toimenpiteet suunnitelmassa

1. Kehittämisryhmän muodostaminen ja käynnistäminen → Iso ryhmä koossa, 
työskentelytavoissa ja esim. alatyöryhmiin jakautumisessa vielä viilaamista

2. Tavoitteiden ja aikataulun täsmentäminen ja sisäistäminen→ OK.

3. Olemassa olevan tiedon kokoaminen, nykytilanteenkartoittaminen ja 
yhteenveto (tuki, hoito, palvelut ja niiden resursointi) → Tehty pitkälti sote-
valmistelun lape-teemaryhmässä (kyselyt kunnille ja järjestöille menossa), 
täydentyy edelleen Pippurin ja kansallisen lape-työskentelyn (mm. koonti 
sähköisistä palveluista)  työskentelyssä 

4. Todetaan nykytilan ongelmakohdat ja kehittämistarpeet→OK

5. Keskeisten toimenpiteiden valitseminen ja ottaminen työn alle → Työn alla
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Vastuuryhmä 7 Kokoonpano
• Ahonen Timo, lastensuojelun 

avopalvelutTampere, 
Päiväperho

Varalla: Anna Trygg

• Ali-Rantala Niina, osastonhoitaja, 
Päiväperho 

• Eriksson Kai, lastenneurologian 
ylilääkäri, TAYS, TA4

• Eskola Teija, sosiaalityöntekijä, 
Tays päihdepsykiatria ja 
vauvaperhetyö

• Hakala Minna, 
sosiaalityöntekijä, Ruovesi ja 
Virrat

• Holttinen Timo, erikoislääkäri, 
PSHP, TA5, NUPS

• Kaartinen Miia, erikoislääkäri, 
Tampere perheneuvola

Varalla: Merja Mäki

• Kaltiala-Heino Riittakerttu, 
professori, ylilääkäri, PSHP, 
TA5, NUPS

• Kankaanpää Sanna, 
sosiaalityöntekijä, Pälkäne

• Kiviniemi Päivi, ylilääkäri, 
päihde- ja 
mielenterveyspalvelut, 
Tampere

• Leander Toni, lehtori, TAMK, 
sosionomikoulutus

• Varalla: Vesa Joutsen

• Lähdeaho Marja-Leena, 
vastuualuejohtaja, ylilääkäri, 
PSHP

• Mäkelä Harri, 
Palvelupäällikkö/perhetukikesk
uksen johtaja, Tampere

• Mäkinen Marika, Sosionomi 

YAMK, Etsivä nuorisotyö, 
Orivesi

• Mäntynen Suvi, kuraattori, 
Juupajoki

Varalla: Maria Malinen

• Määttä Sirpa, sosiaalityöntekijä, 
Tampere, sosiaalipäivystys

Varalla: Jenni Vadén

• Niitty Siina, lastentautien 
erikoislääkäri, Tampere

Varalla: Sari Kurikka

• Niskakari Hanna-Leena, 
kokemusasiantuntija
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Vastuuryhmä 7 Kokoonpano
• Pasanen-Aro Paula, 

ehkäisevien ja korjaavien 
hyvinvointipalveluiden johtaja, 
Ylöjärvi

• Paulaniemi Kati, 
osastonhoitaja, TAYS 
kehitysvammahuolto, 
tukikeskus

• Poutanen Tuija, 
apulaisylilääkäri, PSHP

• Puura Kaija, professori, 
ylilääkäri, PSHP, TA4, LAPS

• Rikander Salla, 
erikoispsykologi, Kangasala

• Sannisto Tuire, ylilääkäri, 
Tampere

Varalla: Sari Kurikka

• Sipiläinen Katja, 
sosiaalityöntekijä, Hämeenkyrö

• Sipponen Tarja, 
kehitysvammahuollon 
koordinaattori, Tampere

Varalla: Päivi Kantell

• Tapio Anu, perhetyön ohjaaja, 
Nokia

• Tuomainen Leena, 
sosiaalityöntekijä, Sastamala, 
Punkalaidun

• Tuukkanen-Salovesi Tessa, 
johtava sosiaalityöntekijä, 
Kangasala

• Vanha-Jaakkola Kristiina, 
rikosseuraamusesimies, 
Rise/Tampereen 
yhdyskuntaseuraamustoimisto

• Westlund Onni, 
kokemusasiantuntija

• Välimäki Erna, vastaava 

terveydenhoitaja, Tampere, 
SAKU/ Äitiysultra

PROJEKTIKOORDINAATTORIT

Miettinen Sari 

p. 050 3607558

sari.miettinen@pshp.fi

Miettunen Nanna

p. 050 349 5610

nanna.miettunen@pikassos.fi
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Työryhmän toimintatavat

• Kokouksiin osallistuminen ja välityöskentely työryhmän toimimisen 
kannalta erittäin tärkeää → onko kaikilla ryhmäläisillä mahdollisuus 
sitoutua?

• Vastuuryhmän suuri koko aiheuttaa haasteita työskentelylle: 
Jakaudutaan kehittämistehtävien mukaisiin alatyöryhmiin.

• Koordinaattorit huolehtivat kokousten esityslistat ja kirjaavat pöytäkirjat 
kokouksista

• Pippuri-projektiryhmälle avataan syyskuun alussa omat nettisivut, joka 
tulee jatkossa olemaan yhteinen tiedotuskanava. 

• Muu viestintä: puhelin, sähköposti, skype

• Projektikoordinaattorien viikko/kuukausitiedote: Kuukausittaisten 
kokousten asialistat ja muistiot
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Kehittämistyöryhmän tapaamiset ja teemat 1/2

3.5.2017 Kick Off: Tutustuminen, tavoitteet, odotukset 

18.5.2017 Kehittämistehtävien hakemista Case-työskentelyn avulla

13.6.2017 Lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluverkko, Tays

lastenpsykiatrian jalkautuva konsultaatiotyöskentely,

keskeisten toimenpiteiden ja pilottien valitseminen, 

rajaaminen ja aikatauluttaminen (jäi kesken),

vastuuryhmän 7 kokoonpanon ja toimintatapojen 

tarkistaminen (jäi kesken)
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Kehittämistyöryhmän tapaamiset ja teemat 2/2

29.8.201716

16.8.2017 klo 13-15 Kehittämistehtävien täsmentäminen, pilottien 

hahmottelu, Monitoimijainen arviointi, Alatyöryhmät 

14.9.2017 klo 13-15 OT-keskusten kehittäminen

25.10.2017 klo 13-15

28.11.2017 klo 13-15



Lastensuojelun vaativat 

erityispalvelut

Lastensuojelu

Vaativimmat

erikoissairaanhoidon 

palvelut

Rikos-

seuraamusten

piiriin 

joutuneiden 

erityispalvelut

Vaativat

maahan-

muuttajien ja 

turvapaikan-

hakijoiden 

palvelut 

Vaativat

päihdehuollon 

erityispalvelut

Vammais-
palvelut

Erikois-
sairaanhoito

Perhekeskuksen
palveluverkosto

Lapsiperheiden sosiaali- ja 

terveyspalvelut

Kunnan varhaiskasvatus ml avoin

varhaiskasvatus

Järjestöjen ja seurakuntien

palvelut ja toiminta

Varhaiskasvatus, koulut
ja oppilaitokset
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

(sote)

Psykologit ja kuraattorit

Yksilöiden ja yhteisöjen

hyvinvoinnista huolehtiminen

Asiakaslähtöinen yhteistyö, 

sujuva tiedonkulku, yhteensopivat

järjestelmät

Kolmannen 

sektorin erityis-

palvelut

Vaativat 

perheoikeudelliset 

palvelut

Päihdehuollon 

erityispalvelut

Etsivä nuorisotyö, nuorten 

työpajatoiminta ?

Vaativat 

vammaispalvelut

29.8.2017 17

Nämä vaativat vielä 

täsmennystä, milloin 

kynnys erityispalveluihin 

ylittyy: esim. 

sosiaalihuollon 

porrasteisuus? 
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VAIHE 2
Uuden toimintamallin käyttöönotto, pilotit sekä toimintamallien 

ketterä edelleen kehittäminen 06/2017-06/2018 (?)



Keskeiset tehtävät 

• Kehittämisryhmien työskentelyn suunnittelu 

• Tarvittavien alatyöryhmien perustaminen ja niiden työskentelyn suunnittelu

• Sosiaalihuollon portaittaisuuden työstäminen osana kansallista ot‐keskuksen 
suunnittelua

• Syksyllä alkavien pilottien suunnittelu

• Palvelupolkujen kuvaaminen

• Nykytilan kuvaaminen

• Hyvien käytäntöjen täydentäminen

• Koulutussuunnittelun jatkaminen

• Työntekijöiden osallistaminen

• Asiakkaiden osallistaminen.

• Kumulatiivinen kokonaisseuranta
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Pilottien valitseminen: Mihin me keskitymme?
1. Monitoimijainen arviointimalli

• mallinnus/kokeileminen yhteiseen suunnitelmaan?

• vastuu/oma/koordinaatiotyöntekijä?

2. Horisontaalinen integraatio
• Hybridi-malli pienemmän ja etäämmän kunnan kanssa?

• kliinikko lastensuojelun tiimiin?

• Asiakkaan ympärille muodostettava yksilöllistä tuen tarvetta vastaava monitoimijainen lapsi- ja perhekohtainen tiimi?

• mielenterveystyön palveluverkon tarkentaminen, laajentaminen ja laajempaan käyttöön vieminen?

3. Vertikaalinen integraatio
• Monialainen psykososiaalinen konsultaatiotyöryhmä (esim. erikoissairaanhoito-lastensuojelu)?

• Muut konsultaatiomallit erityistasolta perustasolle?

• digitaalisten palveluiden hyödyntäminen?

• alueelliset ”avaintyöntekijät” perustason tueksi?

4. OT-keskuksen kehittäminen
• Sosiaalihuollon porrasteisuuden mallintaminen?

• Yliopiston ja käytännön työn linkittäminen?

• Päiväperhon vaativien päihdeperheiden palvelujen vieminen laajemmalle maakuntaan?

29.8.201720

Asiakasprofilointi ja 

prosessikuvaukset



Kehittämisideoita ryhmätyötehtävästä 18.5.17
• Vastuukoordinaattori, omatyöntekijä

• Akuuttihoito (esim. kehitysvammaisten psykiatrinen hoito)

• Moniammatillinen yhteistyö

• Toimiva konsultaatiojärjestelmä

• Yhteinen asiakas/hoitosuunnitelma

• Koulutus- ja keskustelutilaisuuden yhteisen tiedon ja ymmärryksen lisäämiseksi

• Tuki lapsen arkiympäristöön

• Tiedonvaihdon sujuvoittaminen

• Toimiva palveluohjaus: asiakkaalle oikea apu oikeaan aikaan

• Resurssien kohdentaminen oikein

• Puheeksi ottamisen parantaminen, asiakkaan kohtaaminen

• Aktiivinen työskentely lastensuojelupeikon pienentämiseksi

• Palvelukokonaisuuden jäsentäminen (perhekeskuksen rooli? perheneuvolat? 
erikoissairaanhoidon rooli?

• Koko perheen tukeminen/hoitaminen, esim. perheosasto?
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Välitehtävä: Kesäinen Brainstorming
EHDOTUKSET KEHITTÄMISTEHTÄVIKSI JA SYKSYLLÄ ALKAVIKSI PILOTEIKSI 

• Miettikää omissa organisaatioissanne Lape-Pippuri tavoitteisiin sopivia ehdotuksia erityis- ja vaativan tason palveluiden 
kehittämistehtäviksi ja piloteiksi. 

• Ehdotusten olisi hyvä olla sellaisia, mitä kunnassanne/organisaatiossanne oltaisiin halukkaita lähteä kehittämään 
kokeilemaan. 

• Koska yhteinen ajatuksemme viime kokouksessa oli päästä mahdollisimman nopeasti kohti konkretiaa, olisi toivottavaa, että 
ehdotuksiin liitettäisiin jo joitain ideoita siitä, mitä pilotti käytännössä tarkoittaisi. 

• Teemme koonnin lähettämistänne ehdotuksista elokuun kokousta varten. Tavoitteena olisi, että saisimme silloin valittua ne 
kehittämistehtävät, mitkä otamme hankkeen ajaksi työskentelyn alle. Mikäli elokuu on aikatauluna kesälomakauden takia 
mahdoton, toivomme pilotti-ehdotukset lähetettäväksi koordinaattori Nanna Miettuselle kuitenkin mahdollisimman pian.

Pippuri-hankkeen ohjausryhmänä toimivan LAPE-teemaryhmän esivalmistelun loppuraportissa annetaan suuntaviivoja 
Pippurihankkeen kehittämistyöhön: 

• Mallinnetaan asiakasprosessit ja sovitaan selkeät horisontaalisen ja vertikaalisen yhteistyön tavat 

• Palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma toimivat myös ammattilaisten välisen yhteistyön asiakirjana ja sopimuksena 

• Otetaan käyttöön asiakassegmetointia helpottavia työkaluja (esimerkiksi Suuntiman kehittäminen soveltumaan lasten ja 
perheiden palveluihin) 

• Yksi erityistason kokonaisuus tekee tiivistä yhteistyötä alueellaan sijaitsevien 3-4 perhekeskustoimintakokonaisuuden 
kanssa 

• Erityis- ja vaativan tason palveluihin ohjaudutaan ammattilaisen tekemän palvelutarpeen 
arvioinnin/asiakassuunnitelman/hoidon tarpeen arvioinnin kautta 
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Lähetettyjen ehdotusten käsittely ryhmissä 16.8.2017 
(katso erillinen yhteenveto)

• Nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun keskinäistä ymmärrystä lisäävä arviointitapa

• Monitoimijainen palvelutarpeenarviointi

• Tukiluokka lapsille ja nuorille, joiden koulunkäyntiä ei saada järjestymään pelkästään 
koulun toimesta

• Risu – rikoksista irti suuntaamalla uudelleen

• Vaativat lapsiperheiden päihdepalvelut: Yhteistyön rakentaminen Päiväperhon 
kanssa

• Toimintamalli ja strukturoitu kokeilu erikoislääkärin konsultaatiosta kuntien nuorten 
mt-tiimeille

• Erikoislääkärin konsultaatio suoraan perustasolle

• Toimintamalli ja strukturoitu kokeilu psykiatrian konsultaatiosta 
lastensuojelu/vammaispalvelutiimiin (Kliinikko Hackneyn mallin lastensuojelutiimiin)

• Konsultaatiomalli skypen tai muun sähköisen menetelmän avulla

• Suuntiman muokkaaminen lapsiperhepalveluihin

• Mielenterveystyön palveluverkon laajentaminen ja laajempaan käyttöön vieminen

• Lapset puheeksi –toimintamallin käytön laajentaminen ja aktivoiminen

• Lastensuojelun avotyön,(vaativan ja erityistason), kehittäminen: yhteistyö lapsi- ja 
nuorisopsykiatrian kanssa sekä koulupudokkaiden kanssa toimiminen
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Vastuuryhmän työnjako:

Alatyöryhmät valittuihin kehittämistehtäviin

Eri vastuuryhmien yhteiset 
alatyöryhmät:

• Monitoimijainen arviointi

• Psykiatrian ja lastensuojelun 
hybridityöskentely 
(Vammaispalvelut mukaan 
ryhmään?)

• Sähköiset palvelut  

• Ennaltaehkäisevä väkivaltatyö 

• Nepsy-palvelupolku alatyöryhmä
Näissä ryhmissä erityis- ja vaativan tason 
koordinaattorit mukana, mutta toivotaan myös 
muita ryhmäläisiä mukaan, koska selkeästi eri 
tasojen yhteisiä kehittämiskohteita.

Erityis- ja vaativan tason palveluiden 
pilotteihin/kehittämistehtäviin 
muodostetun alatyöryhmät:

• OT-keskuksen perustaminen 
(työryhmä tällä hetkellä täynnä)

• Loput alatyöryhmät valittavien 
pilottien/kehittämistehtävien 
mukaan 
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Vastuuryhmä 7 haasteena tällä hetkellä 

Palautteiden perusteella ryhmän suuri koko ja jäsenten heterogeenisyys 

vaikeuttaa yhteisen keskustelun etenemistä ja asioista sopimista. 

➢ Ryhmän tehtävästä ja toimintatavoista ei vielä kirkasta yhteisymmärrystä

➢ Tavoitteiden täsmentäminen ja toimenpiteiden ja pilottien valitseminen on 

edelleen kesken. 
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Koordinaattorin ehdotuksia palautteen pohjalta:

➢ Olisiko mahdollista esim, että 

a) osallistujatahot miettisivät, onko tarkoituksenmukaista ja tarpeellista, että 
ohjausryhmään osallistuvat ja sillä tasolla asioista päättävät osallistuvat 
kehittämistyöryhmiin

b) varsinainen jäsen ja varajäsen eivät olisi molemmat paikalla yhtä aikaa (eli ei kahta 
ihmistä samasta kahvihuoneesta)

o Ryhmän pienempi koko todennäköisesti helpottaisi vuorovaikutusta ja yhteisen tavoitteen löytymistä 
erilaisista toimintakulttuureista huolimatta

c) Koordinaattori laittaa ehdotuksen pilotti-ideoista, kehittämistehtävistä ja niitä 
työstämään lähtevistä alatyöryhmistä 16.8. ryhmätyön pohjalta → jokainen 
ryhmäläinen ehdottaa itseään johonkin alatyöryhmään 

o Kehittämisryhmän tarkoitus nimenomaan työstää kehittämiskohteita sekä ryhmässä, että omissa 
organisaatioissa ja työyhteisöissä. 

o Koordinaattorit työstävät kehittämiskohteita yhdessä ryhmän kanssa ja tulevat pyydettäessä myös ryhmän 
jäsenten kaveriksi työstämään asioita työyhteisöissä

o Päätäntävaltaa ei näissä kehittämistyöryhmissä välttämättä tarvita, koska ryhmäläiset ovat linkki 
omien organisaatioiden lape-ryhmiin ja koordinaattorit vievät kaikki ehdotukset ja ajatukset 
ohjausryhmän hyväksyttäväksi 
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OT-keskukset 
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OT - osaamis- ja tukikeskus

• Varmistetaan monialainen arviointi ja apu niille lapsille, nuorille ja perheille, jotka tarvitsevat 
harvinaisten ongelmien vuoksi vaativinta erikoistumista ja erityisosaamista edellyttäviä 
palveluita

• Varmistetaan vaativimpien palveluiden laatu, vaikuttavuus, taloudellisuus, 
asiakaslähtöisyys, alueellisesti kattava saatavuus sekä riittävän taidon ja osaamisen 
ylläpitäminen.

• Kehittämistyötä tehdään vahvassa kansallisessa ohjauksessa ja viiden maakunnan 
(yliopistosairaalapaikkakunnille) vetovastuulla. Pirkanmaan Pippurissa tehtävään 
kehittämistyöhön osallistuvat edustajat myös Kanta-Hämeestä ja Etelä-Pohjanmaalta.

• Asiakastyön lisäksi myös muita tehtäviä, joilla on selkeä yhdyspinta maakuntiin 
perustettavien kehittämisyksiköiden ja yliopiston kanssa. Tästä syystä näiden kehittäminen 
tulee tapahtua rinnakkain.

o Tietoperustainen kehittäminen ja lasten ja nuorten palveluissa toimivan henkilöstön 
koulutuksen koordinaatiorooli

o Uusien ja vaikuttavien näyttöön perustuvien menetelmien implementointi

o Vaikuttavuuden ja laadun arviointi ja seuranta
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OT-keskus kokous 6.6.2017

• THL kokoaan työryhmän koordinoimaan yhteistä työskentelyä, Pirkanmaan ehdotukset: Sari Miettinen, 
Nanna Miettunen, Sari Kurikka tai Riittakerttu Kaltiala-Heino

• Pirkanmaan vastuuna valmistella sosiaalihuollon porrasteisuus

• Jokaiselle maakunnalle oma kokonaisuus, jonka valmistelusta maakunta OT-keskusten 
valtakunnallisessa kehittämisessä vastaa (vuoropuhelussa muiden maakuntien kanssa). 

• Sosiaalihuollon /lastensuojelun palveluiden porrasteisuus; Pirkanmaa + 
pääkaupunkiseutu

• Asiakkuuden ja asiakaspolkujen määrittely: Oulu + Pääkaupunkiseutu

• Yhteistyö ja verkostoituminen (Yliopistot, maakunnan kehittämisyksikkö):  
Pääkaupunkiseutu

• Somaattisen sairaanhoidon asemoituminen; Pääkaupunkiseutu

• Käsitteiden määrittely yhteisen kielen luomiseksi; Kuopio

• Johtaminen, rahoitus; Turku

• Paljon avoimia kysymyksiä: Johtaminen? Rahoitus? Yliopistojen rooli? 
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OT-Työryhmä Ryhmän kokoonpano tarkistetaan 

järjestäytymiskokouksessa 14.9.2017.

• Ahonen Timo, Lastensuojelun 
avopalvelut, Päiväperho/Tampere, 
varalla Tryggt Anna

• Ala-Toppari-Peltola Eija, Lape-
muutosagentti, Etelä-Pohjanmaa

• Forsberg, Hannele, sosiaalityön 
professori, Tampereen yliopisto

• Harrikari Timo, sosiaalityön 
professori, Tampereen yliopisto

• Harju-Virtanen Hanna, Lape-
projektipäällikkö, Tampere

• Joki-Erkkilä Minna, Erikoislääkäri, 
PSHP, Tays, Oikeuspsykiatrian 
klinikka

• Kaltiala-Heino Riittakerttu, professori, 
ylilääkäri, PSHP, Tays,NUPS

• Kurikka Sari, lastenlääkäri, 
Tampereen kaupunki

• Lähdeaho Marja-Leena, 
vastuualuejohtaja, ylilääkäri, PSHP

• Martiskainen Mika, apulaisylilääkäri, 

PSHP,Tays, oikeuspsykiatrian 
klinikka

• Miettinen Sari, projektikoordinaattori, 
PSHP, Pippuri-hanke

• Miettunen Nanna, 
projektikoordinaattori, Pikassos oy, 
Pippuri-hanke

• Parikka Tuulikki, toimialuejohtaja, 
PSHP, TA6, Kehitysvammahuolto

• Pelttari Titta, Lape-muutosagentti, 
Pirkanmaaliitto

• Puura Kaija, professori, ylilääkäri, 
PSHP,TA4,LAPS

• Saukko Päivi, Sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiantuntija, Etelä-
Pohjanmaan SOTE-
maakuntauudistus

• Virtanen Rita, aluejohtaja, PeLa
Länsisuomi

• Perheoikeudelliset palvelut, Tampere

• Eeva-Liisa Lejon, Johtava 
sosiaalityöntekijä, Psykiatrian 

poliklinikka maahanmuuttajille, 
Tampere

• Poliisi?
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Työryhmän tavoite, tehtävät ja työskentely

• Työryhmän ensimmäinen kokous 14.9. Kokoukseen osallistuvat myös Mia 

Tapiola/THL ja Pälvi Kaukonen/STM 

• Sosiaalihuollon /lastensuojelun palveluiden porrasteisuus yhdessä 

pääkaupunkiseudun kanssa – ketkä työstävät, miten ja milloin?

• Yliopiston ja käytännön työn linkittäminen myös sosiaalityössä?
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Tiedotettavia asioita 
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Tulevia tapahtumia ym. tiedotettavaa
Tulevat THL:n päivät: 

• LAPE-päivät maakuntien LAPE-toimijoille

• Valtakunnalliset LAPE-päivät 21. - 22.9.2017

• Valtakunnalliset LAPE-päivät 22. - 23.11.2017

• LAPE –konferenssit päättäjille, vaikuttajille, kehittäjille

• LAPE-muutosohjelman II konferenssi 26.-27.10.2017

TULEVIA tapahtumia LAPE Pippuri:

• Lapsivaikutusten arviointi toimintakulttuurin muutoksen työvälineenä
12.9.2017 klo 8.15-11.30 TAI 12.15-15.30

• 27.10.2017 LAPE Pippuri seminaari klo 12-16

• Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu toteuttaa Pirkanmaan ja Oma-Hämeen Lape-
kärkihankkeiden hankkeenaikaisen arvioinnin: Kyselytutkimus

• Muutosagentin ja koordinaattorien kunta (ym. toimijat) kierrokset: kutsuja otetaan vastaan

• Poliisi tulossa projektiryhmään miettimään omaa osallistumistaan 6.9.
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https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/lape-tyopajat-2017
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VAIHE 3
Toimintamallien laajamittainen käyttöönotto ja juurtumisen 

varmistaminen 02-12/2018



Mallien arviointi, muokkaus ja käyttöön vieminen

1. Tehdään toimintamallien arviointi ja edelleen kehittäminen ketterän 

kehittämisen menetelmillä  

2. Valmistellaan ja suunnitellaan maakuntatasoinen mallien käyttöönotto  
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VAIHE 4
Arviointi ja tutkimus 01/2017-12/2018



Arviointi ja tutkimus
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• Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu toteuttaa Pirkanmaan ja Oma-

Hämeen Lape-kärkihankkeiden hankkeenaikaisen arvioinnin

• Leena Tuomainen: Rakenteellisen sosiaalityön erikoistumisopintoihin liittyvä 

10 op:n tieteelliskäytännöllinen lopputyö jostakin pilotistamme

• Muut tutkimukset/opinnäytetyöt: Yhteistyö yliopiston ja TAMKin kanssa?
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Lopputulos



Palvelut ”kartalla” syksyllä 2018 

 Palveluverkoston kuvaus: kartta, taulukko, joku muu? 
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MATERIAALI-LINKKEJÄ



Maakuntauudistus

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3412493/Fakta_Maakuntauudistus.pdf/26605023-8b66-43fd-bcfb-2615190ffb7a

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3412493/Mit%C3%A4+sote-
uudistus+tarkoittaa+minulle_yleisesite_korjattu_15112016_web.pdf/18377d39-6a3d-450c-af8f-f497d412f469

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/1892966/Faktalehti+_Sote-+ja+maakuntauudistus_9_2016.pdf/80978cc9-0c4b-432c-ab66-
421f1933fca0

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/1892966/Faktalehti_Sote-muutos+tehd%C3%A4%C3%A4n+alueilla_9_2016.pdf/91e0f742-b13d-
4916-8710-1a0a79675c17

Pirkanmaa 2019 

http://www.pirkanmaa.fi/pirkanmaa2019/

Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus

http://www.pirkanmaa.fi/wp-content/uploads/maakuntakierros_kuntalaiset_uusi.pdf
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Lape-muutosohjelma
Valtioneuvoston painopistealueet ja kärkihankkeet

http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/2778002/Visio_Suomi.pdf/c38fb0f1-daba-441b-9dd7-eabebe6f37e8

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, valtioneuvosto

http://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/hyvinvointi/karkihanke3

LAPE muutosohjelma

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-

LAPE STM

http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut

Lapsi-ja perhepalveluiden muutosohjelma, 

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:29

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74904/Rap_ja_muist_29_2016.pdf?sequence=1

LAPE esite lapsille ja nuorille

http://stm.fi/documents/1271139/1953486/Lape_esite_lapsille_ja_nuorille.pdf/bea4789e-cf1d-4052-aa27-da5ad3455fdf

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma tähtää hankeähkystä kokonaisvaltaiseen uudistukseen

http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2016/Sivut/lape-kick-off.aspx
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Lape-muutosohjelma
Lape-työpajojen aineistot ja verkkotallenteet

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-
lape-/lape-tyopajat

Ihmissuhteita rakentava ja ylläpitävä lastensuojelu : Hackneyn malli ja systeeminen käytäntö 
lastensuojelutyössä

https://julkari.fi/bitstream/handle/10024/131498/URN_ISBN_978-952-302-778-7.pdf?sequence=1

Hastrup A ym. 2016. Perhekeskus lasten ja perheiden palveluiden tarjoajana. Työpaperi 25/2016. Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki. 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131203/URN_ISBN_978-952-302-696-4.pdf?sequence=1

Erityis- ja vaativan tason palvelujen työpajaprosessin raportit. Osana Lapsi- ja perhepalveluiden 
muutosohjelmaa. Työpaperi 26/2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki. (Erityisesti osa 1, 
monitoimijainen arviointi.)

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134652/TY%c3%962017_26_Ty%c3%b6pajaprosessit_1.6.17_we
b.pdf?sequence=3
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Lape – Pirkanmaan Pippuri

Pirkanmaan Pippuri hankesuunnitelma

http://www.pikassos.fi/aineistot/viewdownload/47-ajankohtaiset-ja-tapahtumakalenterin-
materiaalit/1024-pippuri-pirkanmaan-lape-karkihanke-hankesuunnitelma-31-1-2017

Pirkanmaan sote-valmistelun LAPE –teemaryhmän esivalmistelun loppuraportti

http://www.pirkanmaa.fi/wp-content/uploads/Loppuraportti_lape-1.pdf

Lape teemaryhmä toimii Pippuri-hankkeen ohjausryhmänä. Katso myös toimintasuunnitelma 
13.6.2017:

http://www.pirkanmaa.fi/wp-content/uploads/Pirkanmaan-LAPE-hanke-toimintasuunnitelma.pdf
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Osallisuus
Lainsäädäntö velvoittaa lasten ja nuorten osallisuuteen

https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-
perheet/johtamisen_tueksi/lasten_ja_nuorten_vaikuttamismahdollisuudet/lainsaadanto

Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet

https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-
perheet/johtamisen_tueksi/lasten_ja_nuorten_vaikuttamismahdollisuudet

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan LAPE-hankkeessa

https://www.thl.fi/documents/605877/3148448/Pirkanmaan+LAPE-
hanke_osallisuus.pdf/3162ee0a-de58-4526-a2da-93c971f38a92

Juniorifoorumi Pirkkalassa

https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-
perheet/johtamisen_tueksi/lasten_ja_nuorten_vaikuttamismahdollisuudet/juniorifoorumi
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Esimerkkejä sähköisistä palveluista
Virtu.fi

http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/

Terveyspuu palvelu

http://www.terveyspuu.fi/

TEAviisari

https://www.teaviisari.fi/teaviisari/fi/index

Hyvinvointikompassi

http://www.hyvinvointikompassi.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/

Innokylä

https://www.innokyla.fi/
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Lape muualla
Etelä-Pohjanmaa: https://sote.ep2019.fi/lape-hankkeen-blogi/

Kainuu: https://sote.kainuu.fi/mukava-kainuu

Kanta-Häme: http://omahame.fi/wp-content/uploads/2016/11/LAPE-Oma-Häme-hakemus-lyhyt.pdf

Keski-Pohjanmaa: http://www.soite.fi/sivu/lape

Keski-Suomi: 

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/87419_hankesuunnitelma_lape_041116.pdf

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/85941_051016PetriOinonen.pdf

Kymeenlaakso: http://www.uusikymenlaakso.fi/sote-uudistus/karkihankkeet/lape-hanke

Lappi: http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/lape/hankkeet/lape/lape_hankesuunnitelma_031116

Pohjanmaa: https://2019.osterbotten.fi/assets/11/Tiedostot/karkihankkeet/201704-lape-hankkeen-hankesuunnitelma.pdf

Pohjois-Karjala: http://www.siunsote.fi/sv/hankkeet

Pohjois-Savo: LAPE http://publish.istekkipalvelut.fi/kokous/2016377732-7-1.PDF

Pääkaupunkiseutu:  http://www.socca.fi/files/5896/Lapsen_paras_yhdessa_enemman_Paakaupunkiseudun_lapsi-ja_perhepalveluiden_muutosohjelman_hankesuunnitelma_2016-
2018_23.11.2016_yhteeensovitettu.pdf

Satakunta: https://www.satasote.fi/?page_id=2086

Varsinais-Suomi: https://kimpassa-allihopa.fi/uutiset/varsinais-suomen-lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-kaynnistyy/
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Materiaali-linkkejä
Sotkanet

https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/index

Kouluterveyskysely

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus

http://www.pshp.fi/fi-
FI/Sairaanhoitopiiri/Alueellinen_yhteistyo/Terveyden_edistaminen/Alueellinen_hyvinvointikertomus

HTA-opas

https://www.thl.fi/fi/web/paatoksenteko-talous-ja-palvelujarjestelma/vaikuttavuus/terveydenhuollon-
menetelmien-arviointi/hta-opas

Palvelupakettikäsikirja https://www.sitra.fi/julkaisut/Muut/Palvelupakettikasikirja.pdf
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Materiaali-linkkejä
Lasten oikeuksien sopimus

https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/

Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90893/THL_OPA019_2012web.pdf?sequence=1

Lapsivaikutusten arviointi

https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/johtamisen_tueksi/miten_arvioida/lapsivaikutusten_arviointi

Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-
/toimintakulttuurin-uudistaminen/lapsivaikutusten-arviointi-ja-lapsibudjetointi

Ohjeita ja näkökulmia lapsivaikutusten ennakkoarviointiin kunnan päätöksenteossa

https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/Vaikuttaminen/Ohjeita+lapsivaikutusten+ennakkoarviointiin+kunnan+p%C3%A4%C3%
A4t%C3%B6ksenteossa+lokakuu2015.pdf

Lapsiystävällinen kunta- materiaalipankki

https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta/lapsiystavallinen-materiaalipankki/
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Materiaali-linkkejä

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi

https://julkari.fi/bitstream/handle/10024/77754/Aiheita8-2003.pdf?sequence=1

Avoimen hallinnon tieto- ja kokemuskortit

http://vm.fi/hallinnon-avoimuus/avoin-hallinto/avoimen-hallinnon-tietokortit

Satka, Mirja & Julkunen, Ilse & Kääriäinen, Aino & Poikela, Ritva & Yliruka, Laura & Muurinen Heidi(toim.) 
Käytäntötutkimuksen taito.

http://www.socca.fi/files/5598/Kaytantotutkimuksen_taito_julkaisu.pdf

Kontio M 2010. Moniammatillinen yhteistyö. Tukeva-hanke, Oulu.

http://oulu.ouka.fi/seutu/tukeva/Moniammatillinen-julkaisu.pdf
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Kiitos!
#lapemuutos

Nanna.miettunen@pikassos.fi

Sari.miettinen@pshp.fi
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