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LIITE 2: Maakunnan ja kuntien Lape-ryhmät
Maakunnan Lape-ryhmä:

Tuula Salminen, suunnittelija, Lempäälä
Marketta Tiihala, sosiaalityön johtaja, Ylöjärvi
Tuula Lehto, sosiaalityöntekijä, Pälkäne
Riitta-Kerttu Kaltiala-Heino, ylilääkäri, PSHP
Kaija Puura, ylilääkäri, PSHP
Sanna Rautalammi, sosiaali- ja terveysjohtaja, Valkeakoski
Seija Junno, erityissuunnittelija, Pikassos
Tuire Sannisto, ylilääkäri, Tampere
Marianne Aalto-Siiro, sosiaalityöntekijä, Tampere
Tuija Peurala, hallintojohtaja, Orivesi
Rita Virtanen, aluejohtaja, Pelastakaa Lapset ry
Heikki Syrjämäki, perheneuvontatyön johtaja, Tampereen seurakunnat
Marja-Leena Lähdeaho, PSHP
Marja-Liisa Keski-Rauska, ylitarkastaja, Opetus ja kulttuuritoimi/varhaiskasvatus, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Saija Kujansuu, ylitarkastaja, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat/sosiaalihuolto, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Nina Lehtinen, sivistysjohtaja, Lempäälä
Riitta Juusenaho, sivistysjohtaja, Ruovesi
Ville Viikki, nuorisovaltuuston edustaja, Nokia
Lapset ja perhepalvelut -hankkeen (LAPE) muutosagentti
LAPE-hankkeen projektipäällikkö

Kuntien ja kaupunkien Lape-ryhmät:
Kunta/kaupunki
Akaa

Hämeenkyrö

Ikaalinen

LAPE-ryhmien kokoonpano
Perusturvajohtaja Elina Anttila nimittää viikolla 45
- varhaiskasvatusjohtaja
- sivistystoimenjohtaja
- lasten ja perheiden palveluiden tiiminvetäjät
- perheneuvolan lääkäri
- seurakunnan edustaja
- MLL edustaja
- 4H edustaja
- edustus sosiaalityöstä
LAPE-ryhmänä toimii Lasten- ja nuorten hyvinvointiohjelman työryhmä:
- sosiaalijohtaja (Taina Niiranen)
- sivistysjohtaja
- johtava hoitaja (Tarja Soukko)
- vastaava terveydenhoitaja (Pia Turvala)
- johtaja sosiaalityöntekijä (Päivi Niemi)
- sosiaalityöntekijä (Katja Sipiläinen)
- varhaiskasvatuksen johtaja
- nuoriso- ja liikuntasihteeri
- nuorisovaltuuston edustaja
- perusturvalautakunnan puheenjohtaja
- Kirsi Kiuru
- Ulla Wegelius
- Johanna Puttonen
- Minttu Haveri
- Rita Juvonen
- Reetta Itkonen-Collings
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-

Juupajoki

Kangasala

Lempäälä

Mänttä-Vilppula

Nokia

Parkano ja Kihniö

MLL:n edustaja
srk:n edustaja

Lautakunta nimittää 2.11.2016
- opettaja ja/tai rehtori
- varhaiskasvatuksen johtaja ja/tai lastentarhanopettaja
- nuorisosihteeri
- kuraattori
- erityisopettaja
- terveydenhoitaja
- sosiaalityöntekijä
- perhetyöntekijä
- srk:n edustaja
LAPE-ryhmänä toimii Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaryhmä, jossa on edustettuna:
- sosiaali- ja terveystoimi
- varhaiskasvatus
- opetustoimi
- nuorisotoimi
- kulttuuritoimi
Kunnanjohtaja nimittää LAPE-ryhmään:
- perhe- ja sosiaalipalvelut: Sisko Vesander ja Leena Järvinen
- terveyspalvelut: Heta Periviita
- vammaispalvelut: Aila Vallikari tai Leila Haakana
- opetuspalvelut: Nina Lehtinen ja Sanna Oikarinen
- varhaiskasvatuspalvelut: Kirsi Pihlajasaari
- kirjasto- ja kulttuuripalvelut: Sarri Nykänen
- vapaa-aika/nuorisopalvelut: Erkki Häkli (sij. Jaakko Pohjalainen)
- hyvinvointikoordinaattori: Tuula Salminen
- seurakunnan edustaja: Lea Blomqvist
- MLL:n edustaja Risto Tuominen
- SPR:n edustaja Eila Leiman
- nuorisovaltuuston edustaja: Matias Mäkiranta
- sosiaalityön palvelujohtaja: Alli Ruuhilehto
- lastensuojelun sosiaalityöntekijä Raili Linden-Hakanen
- erityislastentarhaopettaja
- peruskoulutuksen kuraattori
- sote-palvelun tuottaja Mäntänvuoren Terveys nimeää kaksi työntekijää perhepalveluyksiköstä
LAPE-ryhmänä toimii kaupungin hyvinvointiryhmä:
- vapaa-aikajohtaja: Satu Kankkonen
- henkilöstön kehittämispäällikkö: Tuomas Erkkilä
- varhaiskasvatuksen johtaja: Minna Sillanpää
- kaavoitusjohtaja: Jorma Hakola
- osastonhoitaja: Kirsi Kankainen-Vähätalo
- mittausteknikko: Lauri Vähätalo
- johtava rehtori: Kari Lähde
- työllisyyskoordinaattori: Marita Leppämäki
- vanhustyön johtaja: Katja Uitus-Mäntylä
- nuorisopalvelupäällikkö: Tiina Alakoski
- hoitotyön johtaja: Anne Markkula
- tiedottaja: Tetti Tuhkio
- sosiaalityön johtaja: Erja Kovalainen
- täydentyy järjestön edustajilla
Perusturvalautakunta nimitti 27.10.2016
- sosiaalityön päällikkö: Jenni Halava
- sivistystoimen hallintopäällikkö: Jenni Alppi
- varhaiskasvatuksen erityisopettaja: Sarita Rajamäki
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Pälkäne

Sastamala ja Punkalaidun

Pirkkala

Tampere

- toimitusjohtaja Kolmostien Terveys: Timo Hokkanen
- palvelupäällikkö Kolmostien Terveys: Terhi Halla-Seppälä
- vastuulääkäri Kolmostien Terveys: Lasse Korpi
- palveluvastaava Kolmostien Terveys: Anna-Leena Pystykoski
- palveluvastaava Kolmostien Terveys: Mauri Kuivanen
- terveydenhoitaja Kolmostien terveys: Riina Raholuoma
- MLL:n edustaja
- srk:n edustaja
- sivistyslautakunnan edustaja
- sivistystoimenjohtaja
- koulukuraattori
- koulupsykologi
- nuorisotyöntekijä
- opettaja ja/tai rehtori
- kouluterveydenhoitaja
- sosiaalityön vastuuhenkilö
- MALL:n osaston edustajat
- srk:n edustaja
LAPE-ryhmänä toimii palveluverkoston ohjausryhmä:
- kasvatusjohtaja
- perhepalveluverkoston koordinaattori
- perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja
- johtava hoitaja
- perusopetuksen koordinaattori
- nuorisotyön päällikkö
- sivistystoimen johtaja (Punkalaidun)
- päivähoidon johtaja (Punkalaidun)
- MLL:n edustaja
- opetuspäällikkö
- vapaa-aikapäällikkö
- ylihoitaja
- lasten ja nuorten tukipalveluiden esimies
- varhaiskasvatuksen suunnittelija
- neuvolan osastonhoitaja
Hyvinvointijohtaja Taru Kuosmanen nimittää viikolla 45
- kasvatus- ja opetuspäällikkö
- lapsiasiamies
- nuorisopalvelujohtaja
- lastenkulttuurin johtava koordinaattori
- toisen asteen koulutuksen tuotantojohtaja
- varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuotantojohtaja
- lasten ja nuorten terveyspalveluiden ylilääkäri
- lapsiperheiden sosiaalipalveluiden sosiaalipalvelupäällikkö
- päihde- ja mielenterveyspalveluiden ylilääkäri
- MLL:n edustaja
- SPR Nuorten Turvatalon edustaja
- srk:n edustaja
- nuorisovaltuuston edustaja
- kokemusasiantuntija
Sosiaali- ja terveyslautakunta nimittää 22.11.2016

Valkeakoski

Vesilahti

LAPE-ryhmänä toimii kunnan hyvinvointityöryhmä:
- työllisyyskoordinaattori
- liikunta- ja nuorisosihteeri
- kehitysjohtaja
- ylihoitaja
- sivistysjohtaja
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Virrat ja Ruovesi

Ylöjärvi

Orivesi

- siivous- ja ruokapalvelupäällikkö
- varhaiskasvatuksen johtaja
- kunnanjohtaja
- hallintojohtaja
Virrat-Ruovesi yhteistoiminta-alueen Lape-ryhmä toteutetaan kolmiportaisena
rakenteena. Ryhmät nimetään marraskuun aikana.
1. Ohjausryhmä
- hyvinvointijohtaja
- perusturvalautakunnan edustaja
- johtava sosiaalityöntekijä
- sivistystoimen johtajat molemmista kunnista
- perheneuvolan sosiaalityöntekijä
- ehkäisevien sosiaalipalveluiden esimies
- Nuorisokeskus Marttisen edustaja
- srk:n edustaja
2. Työryhmä:
- perhepalveluiden sosiaalityö
- perhetyön edustaja
- lapsiperheiden kotipalvelu
- perheneuvola
- äitiys- ja perheneuvola
- päivähoito
- opetus
- kouluterveydenhuolto
- nuorisotoimi
- liikuntatoimi
- etsivä nuorisotyö
- nuorisokeskus Marttinen
- poliisi
- seurakunta
- mielenterveystoimisto
- te-toimisto
3. Laaja-lainen verkostoryhmä:
- kolmannen sektorin toimijoita
- vanhempaintoimikunta
- oppilaskunnat
- nuorisovaltuusto
Sivistysjohtajan sekä terveys- ja sosiaalijohtajan päätöksellä nimetty ryhmä:
- perhetyö: Tarja Järvinen
- lastensuojelu: Päivi Katajisto
- nuorisovaltuuston edustaja: Lotta Peltomaa
- nuorisotyö: Riikka Majuri
- MLL:n edustaja: Suvi Myllärniemi
- etsivä nuorisotyö: Jonna Pauhe
- srk:n edustaja: Terhi Pellinen
- opetuspäällikkö: Tarja Suhonen
- sosiaalityön johtaja: Marketta Tiihala
- varhaiskasvatuksen johtaja: Marjo Vesa
- nuorisolääkäri: Heli Keränen
- hyvinvointipalvelut: Paula Pasanen-Aro
Hallintojohtaja Tuija Peurala nimittää viikolla 45
- hallintojohtaja
- kasvatus- ja opetusjohtaja
- varhaiskasvatuksen johtaja
- liikuntapäällikkö
- etsivän nuorisotyön työntekijä
- vapaa-aikaohjaaja
- kulttuurijohtaja
- MLL:n edustaja
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Urjala

srk:n edustaja
soten edustaja

Perusturvajohtaja Elina Anttila nimittää viikolla 45
- sosiaalityö
- varhaiskasvatus
- opetustoimi
- oppilashuolto
- nuorisotoimi
- terveydenhuolto
- srk:n edustaja
- 4H
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LIITE 3: Hankeen tausta ja lähtötilanteen kuvaus
Hankesuunnitelman valmistelu
Hankesuunnitelman yhteinen valmistelu käynnistettiin Pirkanmaalla keväällä 2016, kun ensimmäiset
tiedot ministeriön toteuttamista kärkihankkeista tulivat julki. Tampereen kaupunki oli aloitteellinen ja
käynnisti yhteistyökeskustelut sekä maakunnan muiden kuntien/kaupunkien, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Pirkanmaan liiton että kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Lisäksi eri osallistujatahojen
asiantuntijat ovat osallistuneet ministeriön ja terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen järjestämiin moninaisiin työpajoihin ja tilaisuuksiin.
Maakunnan toimijoille järjestettiin laaja ensimmäinen yhteinen tapaaminen kesäkuussa Tampereella.
Tapaamisen jälkeen kuntatoimijoille lähetettiin sähköinen kysely kiinnostuksesta osallistua maakunnallisen hankkeen toteutukseen sekä tausta- ja nykytoiminnan tietojen kokoamiseksi. Näitä tietoja on
täydennetty alkusyksystä tehdyllä lisäkyselyllä. Yhteistapaamisia on pidetty yhteensä neljä, jonka lisäksi kolmannen sektorin toimijat tavattiin erillisessä tapaamisessa.
Kunnat ovat tiedottaneet kärkihankkeesta omilla nettisivuillaan sekä käsitelleet teemaa organisaatioiden useissa sisäisissä tapaamisissa. Lautakuntien ja muiden päättävien elimien edustajat ovat saaneet
tietoa kärkihankkeesta kokouksissa ja päätösaineistoissa. Kuntien jo nykyisellään käytössä olevat lapsija perhepalvelujen toimintamallit ja yhteistyömuodot ovat antaneet perustan tiedottamiselle, vuorovaikutukselle sekä keskeisten nykytoiminnan haasteiden ja kehittämispotentiaalin esille nostamiseksi.
Lisäksi osallisuutta on tuettu jo olemassa olevien yhteistyöfoorumitapaamisten lisäksi (mm. asiakasraadit) rakentamalla sähköinen kysely, joka on ollut eri kuntien nettisivuilla vastattavissa. Saadut vastaukset on hyödynnetty suunnitelman teossa.
Lasten ja perheiden palveluiden lähtötilanne Pirkanmaalla
Pirkanmaalla asuu noin 506 000 asukasta ja se on yksi vahvimmin kasvavista alueista Suomessa. Asukkaista noin
45 % asuu Tampereella. Alueella on sekä kaupunkimaisia että maaseutumaisia asutuskeskittymiä. Väestön kehitystä leimaa ikääntymisen lisäksi myös vahva keskittyminen Tampereen seudulle. Tilastokeskuksen väestöennusteen perusteella vuoteen 2030 mennessä nopeinta kasvu on Tampereen ympäristökunnista Pirkkalassa,
Lempäälässä ja Ylöjärvellä. Myös Tampereella ja Nokialla väestön kasvu jatkuu vahvana.
Taulukko 1 esitetään Pirkanmaan väestö ja ikäryhmittäiset muutosennusteet vuoteen 2030 mennessä.

Taulukko 1. Pirkanmaan väestö ja ikäryhmittäiset muutosennusteet vuoteen 2030 mennessä.
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Tarkasteltaessa lasten määrän kehitystä ovat kärjessä samat paikkakunnat kuin väestön kokonaismäärän kasvussakin eli Tampere, Ylöjärvi, Lempäälä ja Pirkkala. Huomattava on, että lasten suhteellinen
osuus väestöstä on kuitenkin laskussa myös nopean kasvun kunnissa. Kaikkiaan lasten määrä tulee
vähenemään 17 kunnassa ja kasvamaan vai neljässä kunnassa vuoteen 2030 mennessä. (Kuva 3)

Suurimmat muutoksen väestössä ja lasten määrässä vuoteen
2030 mennessä
30%

Väestön kasvu

20%

Muutos lapsien määrässä

10%
0%
-10%
-20%
-30%

Kuva 1. Suurimmat muutokset väestössä ja lasten määrässä vuoteen 2030 mennessä.
Lähteet: Tilastokeskus, Väestöennuste 2015

Väestörakenteen muutokset asettavat paineita lasten ja perheiden palvelujärjestelmän uudistamiselle.
Viime vuosina Pirkanmaalla on jo tapahtunut merkittävää uudelleen organisoitumista, kun kuusi soteyhteistoiminta-aluetta on aloittanut toimintansa. Uusissa nyt alkavissa kehitystehtävissä ja muutoksissa tulee väestön ikärakenteen muutokset huomioida, kun valintoja tehdään.
Yhdeksi hallituskauden tavoitteeksi on asetettu Lasten ja perheiden hyvinvoinnin ja omien voimavarojen
vahvistaminen. Tavoite on konkretisoitu hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa, joka
luo pohjan lapsi- ja perhepalveluiden hajanaisen palvelujärjestelmän uudistamiseen. Muutosohjelmalle
asetettu tavoite on kokonaisvaltaisen pysyvän muutoksen aikaansaaminen lapsi- ja perhelähtöisissä
palveluissa sekä lapsen oikeuksia vahvistavan toimintakulttuurin, lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin sekä heidän omien voimavarojensa vahvistumiseksi. Muutos toteutuu vain eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä.
Kuten muuallakin maassa, on Pirkanmaalla lapsi- ja perhepalveluja järjestäviä ja toteuttavia tahoja lukumääräisesti paljon. Joukkoon mahtuu julkisten toimijoiden eri hallintokunnat, laaja kolmannen sektorin toimijaverkosto kuin myös tietyissä palveluissa yritykset. Keskeinen ongelma on, että tietoja eri
tahojen toteuttamista työstä ei ole kattavasti saatavissa. Toteutettua palvelua ei systemaattisesti tilastoida kuin osin, mistä syystä täydellistä kokonaiskuvaa palveluiden peittävyydestä tai palvelurakenteesta on vaikea antaa.

Lasten ja perheiden palveluiden nykytila
Taulukkoon on koottu palvelujen nykytilannetta kuvaavia tunnuslukuja.
Lasten ja perheiden palveluiden tunnuslukuja

Pirkanmaa

Koko maa

60,9%

58,2%

Varhaiskasvatus
Lapsia kunnan kustantamassa päivähoidossa
(kokopäivä- että osapäivähoidossa päiväkoti- ja perhepäivähoidossa olleet 1-6 -vuotiaat lapset)
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Leikkitoiminnan keskimääräinen osallistujamäärä suhteutettuna 0-6v väestöön
(Sis. koko- ja osavuotisen leikkikenttä-, kerho- ja puistotoiminnan sekä leikkikoulut ja avoimet päiväkodit ja leikki- ja toimintavälinevuokraamot. Toimintaa, josta ei peritä hoitopäivämaksua.)

3,7%

5,1%

881

879

3 098

3 120

Perusopetuksen oppilasmäärä 2015

50 458

546 065

Perusopetuksen tehostettua tukea tai erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden osuus

15,1%

15,7%

Peruskoulun 9. luokan päättäneet yhteensä

5 017

57 853

Jatkoi heti opiskelua lukiokoulutuksessa

52,8 %

51,6 %

Jatkoi heti opiskelua ammatillisessa koulutuksessa

41,5 %

42,1 %

Jatkoi heti opiskelua valmistavassa koulutuksessa

0,7 %

0,7 %

Jatkoi heti opiskelua peruskoulun lisäopetuksessa (10-luokka)

1,8 %

1,2 %

Ei jatkanut heti edellä mainituissa koulutuksissa

3,2 %

4,4 %

Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä olleiden 0 - 17-vuotiaita osuus (THL)

7,8%

7,5%

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä (THL)

1,3%

1,4%

Lastensuojeluilmoitusten määrä

7 591

107 301

0 - 17-vuotiaat lapset, joista on tehty lastensuojeluilmoitus, % vastaavan ikäisestä väestöstä
(THL)

5,1%

5,9%

Lakisääteisen 7 arkipäivän kuluessa ratkaistut lastensuojeluilmoitukset tai vastaavat yhteydenotot (vuosi 2014, 1.4. - 30.9.)

98,7%

95,3%

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, lastenpsykiatria / 1 000 0 - 12-vuotiasta

318,7

249,4

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, nuorisopsykiatria / 1 000 13 - 17-vuotiasta

725,1

973,2

0

0,1

Psykiatrian laitoshoidon 7 - 12-vuotiaat potilaat / 1 000 vastaavanikäistä

3,5

2,7

Psykiatrian laitoshoidon 13 - 17-vuotiaat potilaat / 1 000 vastaavanikäistä

6,3

7,5

Psykiatrian laitoshoidon 18 - 24-vuotiaat potilaat / 1 000 vastaavanikäistä

6,5

7,1

Neuvolat
Äitiysneuvolan käynnit / 1 000 15 - 44-vuotiasta naista
Lastenneuvolan käynnit / 1 000 0 - 7-vuotiasta
Perusopetus

Peruskoulun jälkeinen sijoittuminen

Lastensuojelu

Lasten- ja nuorten psykiatrian erikoissairaanhoito

Psykiatrian laitoshoidon 0 - 6-vuotiaat potilaat / 1000 vastaavanikäistä

Taulukko 2. Palvelujen nykytilan tunnuslukuja. Lähteet: Sotkanet.fi, Tilastokeskus

Vuonna 2015 Pirkanmaalla asui yhteensä noin 53 300 lapsiperhettä ja lapsia oli yhteensä noin 98 200.
Kunnan kustantamassa päivähoidossa oli 60,9 % kaikista 1-6-vuotiaista, mikä on hieman maan keskiarvoa enemmän. Sen sijaan avoimeen varhaiskasvatukseen osallistui vähemmän lapsia kuin muualla suomessa keskimäärin. Lasten- ja äitiysneuvolapalveluita Pirkanmaalla käytetään yhtä paljon kuin muualla
Suomessa.
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Perusopetuksen piirissä vuonna 2015 oli 50 458 lasta, joista noin 15 % sai tehostettua tai erityistä tukea
osana opetusta. Peruskoulunsa päättäneistä hieman yli puolet jatkoi suoraan lukioon ja noin 40 % ammatilliseen koulutukseen. Ilman koulutuspaikkaa jäi 3,2 % peruskoulun päättäneistä, mikä on maan keskiarvoa vähemmän.

Peruskoulun jäkeinen sijoittuminen
60%

Pirkanmaa

Koko maa

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Lukio

Ammatillinen koulutus Ei jatkanut heti edellä Peruskoulun lisäopetus Valmistava koulutus
mainituissa
(10-luokka)
koulutuksissa

Kuva 2. Sijoittuminen peruskoulu jälkeen. Lähde: Suomen virallinen
tilasto (SVT): Koulutukseen hakeutuminen [verkkojulkaisu].

Lastensuojelun palvelurakenne noudattelee Pirkanmaalla maan yleistä tilannetta. Vuonna 2014 lastensuojeluilmoituksia tehtiin 5,1 prosentille Pirkanmaan lapsista, mikä on hieman vähemmän kuin koko
maassa keskimäärin. Avohuollon palveluita käytti 7,8 % ja kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli 1,3 % alle
18-vuotiaista. Kodinhoidollista apua sai 2,6 % lapsiperheistä, mikä on muuta maata enemmän.

Lastesuojelun palvelurakenne
7,8 %

8,0 %
6,0 %

5,1 %

7,5 %
Pirkanmaa

5,9 %

4,0 %

2,6 %
1,3 %

2,0 %

1,4 %

Koko maa

1,7 %

0,0 %
Lapset, joista on tehty
lastensuojeluilmoitus

Avohuollollisten tukitoimien Kodin ulkopuolelle sijoitetut
piirissä

Kodinhoitoapua saanet
lapsiperheet, %
lapsiperheistä

Kuva 3. Lastensuojelun palvelurakenne. Luvut ovat prosentteja 0-17 vuotiaasta väestöstä paitsi kotihoitoapu,
jossa mittarina apua saaneiden lapsiperheiden osuus. Lähde: Sotkanet.fi

Kodin ulkopuolelle sijoitettuna ollutta 0-20 vuotiasta lasta ja nuorta oli Pirkanmaalla vuonna 2014 yhteensä noin 1 620. Suurin osa (42 %) oli sijoitettuna perheeseen ja lähes yhtä suuri joukko (38 %) laitoksiin. Perhehoidon osuus oli Pirkanmaalla hieman koko maan keskiarvoa korkeampi. Sen sijaan ammatillisen perhekotien osuus on Pirkanmaalla huomattavasti muuta maata pienempi - vain 4%.
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Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret
100 %

Ammatillinen
perhekoti; 4%

90 %

Muu; 15%

Ammatillinen
perhekoti; 12%

Muu; 11%

80 %
70 %
60 %

Laitos; 38%

Laitos; 39%

50 %
40 %
30 %
20 %

Perhe; 42%

Perhe; 38%

Pirkanmaa

Koko maa

10 %
0%

Kuva 4. Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 20-vuotiaat lapset ja nuoret sijoituspaikan mukaan,
% kaikista kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista ja nuorista (THL). Lähde: Sotkanet.fi

Lasten ja nuorten psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluiden käytössä on havaittavissa eroja Pirkanmaan ja muun maan välillä. Lasten ja nuorten avohoidon käyntimäärät olivat vuonna 2014 Pirkanmaalla yhteensä noin 15 % alhaisemmalla tasolla kuin koko maassa. Lastenpsykiatrian avopalveluita
käytettiin Pirkanmaalla hieman enemmän kuin muualla, mutta nuorisopsykiatrian osalta – jossa käyttöä
on huomattavasti enemmän – Pirkanmaalla käytetään palveluita muuta maata vähemmän. Sama trendi
näkyy myös laitoshuollossa. Vanhempien lasten ja nuorten osalta palveluiden käyttö on Pirkanmaalla
vähäisempää, mutta 7-12 vuotiaissa käyttäjiä on muuta maata enemmän.
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Kuva 5. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluiden käyttö lapsilla ja nuorilla vuonna 2014. Lähde: Sotkanet.fi

Lasten ja perheiden palveluiden yhteenlasketut kustannukset ovat Pirkanmaalla samaa tasoa kuin
maassa keskimäärin, mutta maakunnan eri kuntien välillä on suuria vaihteluita. Useimmissa kunnissa
kustannustaso on Pirkanmaan keskiarvoa alemmalla tasolla, mutta muutamissa kunnissa selvästi enemmän (Tampere, Akaa, Valkeakoksi ja Mänttä-Vilppula). Suurimmat kustannukset lasten määrään suhteutettuna on Tampereella, jossa asuu noin 37% alueen lapsista. Tampereella palveluiden tuottamiseen
kuluu yhteensä 1 615 € jokaista alle 18-vuotiasta kohden.
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Lasten ja perheiden palveluiden kustannukset, € / alle 18 vuotias
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Kuva 6. Lastensuojelun laitos- ja perhehuollon sekä muiden lasten ja perheiden
palveluiden kustannuksen yhteensä. Lähde: Sotkanet.fi

Lähtötilanne lasten perheiden talouden, sosiaalisten suhteiden ja päihteiden osalta
Pirkanmaalla asuu noin 53 300 lapsiperhettä. Vuoden 2014 tietojen mukaan näistä noin viidennes on
yksihuoltajaperheitä ja toimeentulotukea saa noin 9 %. Pienituloiseen perheeseen kuuluu 12 % kaikista
lapsista, eli lähes 11 800 lasta. Näiden lukujen valossa Pirkanmaan perheiden taloudellisessa tilanteessa
ei ole merkittäviä eroja koko maan keskiarvoihin verrattuna.
Vuonna 2013 tehdyn kouluterveyskyselyn mukaan yksinäisyydestä kärsii 8,5 % kaikista Pirkanmaan 8.
ja 9. luokkalaisista lapsista. Koulukiusattuja on lähes yhtä paljon eli 7,6 % ja kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta ilmeni yhdellätoista prosentilla 8. ja 9. luokkalaisista. Päihteet ovat myös läsnä näiden
lasten elämässä. Noin 11 % juo itsensä kunnon humalaan vähintään kerran kuukaudessa ja melkein yhtä
iso joukko – kaikkiaan hieman yli 9 % – on kokeillut huumeita. Läheisen ihmisen alkoholin käyttö on
aiheuttanut ongelmia noin joka kahdeksannelle kaikista 8. ja 9. luokkalaisista.
Taulukossa 3 kuvataan lapsiperheiden sekä lasten ja koululaisten hyvinvointia kuvaavia tunnuslukuja.
Lapsiperheiden ja lasten hyvinvointia kuvaavia tunnuslukuja

Pirkanmaa

Koko maa

Perheiden rakenne
Avioeroja suhteessa avioliittojen määrään (2015)

1,5 %

1,5 %

Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä (2014)

20,7 %

20,8 %

Lasten pienituloisuusaste (2014)

12,0 %

12,1 %

Toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuus

9,3 %

9,2 %

Ei yhtään läheistä ystävää

8,5 %

8,4 %

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa

7,6 %

6,9 %

Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus

11,0 %

11,3 %

12,6 %

12,4 %

Lasten hyvinvointi 8. ja 9. luokkalaisten kouluterveyskyselyn valossa (2013)

Läheisen alkoholin käyttö aiheuttanut ongelmia
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Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa

11,1 %

12,0 %

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran

9,3 %

8,8 %

Taulukko 3. Lapsiperheiden sekä lasten ja koululaisten hyvinvointia kuvaavia tunnuslukuja. Lähde: Sotkanet.fi

Yhteenveto
Keskeinen haaste Pirkanmaalla koko maan tapaan on kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17 vuotiaidenmäärä suhteessa koko ikäluokkaan. Laitoshoidon määrän väheneminen on hankkeen keskeinen päämäärä, jota tavoitellaan monien ennakoivien ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden avulle.
Aiempien selvitysten ja toiminnasta saadun palautteen perusteella lasten ja perheiden palvelut koetaan
siiloutuneiksi ja hajanaisiksi. Ne toimivat irrallaan perheiden arjesta ja niissä korostuu voimavaralähtöisyyden sijaan ongelmalähtöisyys ja ammattikuntajohtoisuus. Lapsiperhepalveluja on perinteisesti
järjestetty ja kehitetty hallintoala- ja toimintakeskeisesti niiden julkisten järjestämisrakenteiden vuoksi.
Kunnat ovat toimintakulttuurin muutoksen osalta kukin omassa vaiheessaan, mikä näkyy eroavaisuutena verrattaessa eri kuntia. Moniammatillista yhteistyötä tehdään paljon, mutta se ei ole systemaattista
ja käytännöt maakunnan sisällä vaihtelevat kuntakohtaisesti.
Palvelut eivät kohdennu asiakkaiden yksilöllisiin ja kokonaisvaltaisiin tarpeisiin ja asiakkaan perhe ja
lähipiiri kokevat usein jäävänsä huomioimatta. Asiakastiedot hajautuvat lukuisiin rekistereihin ja asiakirjoihin jo yhden kunnan sisällä – maakunnan tai eri maakuntien tasoista puhumattakaan. Tietoa ei ole
käytettävissä siellä, missä tarvittaisiin. Tämä voi aiheuttaa joko päällekkäistä työtä tai katvealueita, jolloin työtä ei tee kukaan. Näin lapsia ja perheitä saattaa jäädä tarvitsemiensa palvelujen ulkopuolelle tai
niiden väliin, jolloin kukaan ei osaa ohjata heitä eteenpäin.
Erityisen haastavan ryhmän muodostavat useita eri palveluja käyttävät henkilöt ja etenkin perheet,
joilla ilmenee monenlaisia sosiaalisia, terveydellisiä, vuorovaikutukseen ja osallisuuteen liittyviä tarpeita. Näiden lasten, nuorten ja perheiden varhainen tunnistaminen ja vaikeiden tilanteiden ennakointi
ovat haastavia, koska palvelujen käyttö jakaantuu useisiin organisaatioihin, jotka eivät te riittävästi yhteistyötä, tunne toistensa tekemää työtä tai käy keskinäistä vuoropuhelua.
Tunnistettu kehittämispotentiaali ja hyödynnettävät parhaat käytännöt
Pirkanmaalla Lapsi – ja perhepalvelujen muutosohjelman toimeenpanon sisältö perustuu kehittämispotentiaaliin, joka on tunnistettu palvelurakenneselvitystietojen, toimijoille tehdyn kyselyn, tärkeiksi
tunnistettujen toiminnan valintojen sekä kuntalaispalautteen perusteella.
Palvelurakenteen osalta kehittämispotentiaali kohdentuu erityisesti lastensuojelun palvelurakenteen
keventämiseen. Lastensuojelun osalta positiivista on, että maakunnassa toteutuu avopalveluja enemmän kuin maassa keskimäärin. Luku ei kerro, onko palvelujen tuottaminen hyvällä tasolla vai onko palveluja tarvitsevien määrä muuta maata suurempi. Kaikkiaan lastensuojeluna toteutettavat palvelut ovat
kuitenkin määrällisesti varsin suuret. Kehittämispotentiaali lastensuojelusta ennakointiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin siirtymiseksi on tunnistettu ja toimenpiteitä nykyistä kevyemmän palvelurakenteen luomiseksi halutaan toteuttaa.
Palvelujen tarjoamisessa on tunnistettu kuntien välisiä eroja. Kehittämispotentiaalia tunnistetaan olevan erojen tasaamiseen siten, että maakunnassa voi saada samantasoiset ja laatuiset palvelut asuinkunnasta riippumatta. Nuorten kouluterveyskyselyn tulokset alkoholin ja huumeiden käytön osalta, yksi-

13

näisyyden kokemusten ja kiusaamisen osalta ovat huolestuttavat. Kehityspotentiaalia tunnistetaan erityisesti siltä osin, mitä yhdessä tehtävällä työllä hallintorajat ylittäen voidaan saada aikaan nuorten parantuneen hyvinvoinnin näkökulmasta.
Tehtyjen kyselyjen tulosten kautta kuvattuna lähtökohta kehitystyössä tulee olla se, että lasten, nuorten
ja perheiden palvelut ovat tulevaisuudessa aiempaa kohdennetummat lasten ja perheiden tarpeisiin,
aiempaa vaikuttavammat kertoen parantuneesta lasten ja perheiden hyvinvoinnista sekä laadullisesti
aiempaa paremmin toteutetut. Lapsi- ja perhepalvelut ovat tulevaisuudessa toiminallisesti saumaton ja
integroitu kokonaisuus, jossa palveluja tuotetaan lapsi- ja perhelähtöisesti. Lisäksi varmistetaan palvelujen oikea-aikainen kohdentuminen niille perheille, jotka tarvitsevat lisätukea. Samalla siirretään painopistettä ennakoiviin, ehkäiseviin sekä varhaisen tuen ja hoidon palveluihin kehittämällä lasten ja perheiden omia voimavaroja vahvistavia peruspalveluja. Erityis- ja vaativan tason palvelut toteutetaan hyvin perustason palveluihin yhteen sovittaen. Sisällöllisesti ja laadullisesti ne vastaavat tunnistettuun
tarpeeseen ja niiden toteutuksessa käytetään uusimpia tutkimustuloksia. Kaikissa osa-alueissa otetaan
laajasti käyttöön jo hyväksi havaittuja ja koettuja työkaluja, joita täydennetään uusilla työkaluilla ja menetelmillä.
Lasten, nuorten, vanhempien ja perheiden kokonaisuutena tulee olla vahvasti osallisina omien asioiden
selvittämisessä, voimavarojen käytössä, tahtotilan määrittämisessä sekä palvelujen valinnassa. Näin he
voivat itse vaikuttaa lopputulokseen eli kokemukseensa omasta hyvinvoinnistaan.
Pirkanmaalla on tehty jo laajaa ja merkityksellistä kehitystyötä lasten ja perheiden palvelujen osalta.
Valmistelutyön aikana koottiin tietoja yhteen alueella toteutetusta ja menossa olevasta kehittämistyöstä. Kooste toteutetuista kehittämishankkeista on koottu taulukkoon 5.
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Taulukko 4. Kunnissa tehty kehitystyö ja hyvät käytännöt

Valtaosa toteutetusta kehittämistyöstä on johtanut kehitettävän toimintamallin tai -tavan käyttöönottoon. Toteutettu kehitystyö on johtanut erityisesti yhteistyön tiivistymiseen ja sisällöllisesti monimuotoistumiseen. Lisäksi ennakoiva työ toteutuu aiempaa paremmin.
Alla on kuvattuna toimijoiden antamin esimerkein hyväksi koettua yhteisesti kehitettyä ja yhteistä toimintaa:
Osallisuuden lisäämisessä hyväksi koettuja toimintamalleja ja konkreettisia esimerkkejä ovat
mm. Asiakaskohtaiset yhteistyöpalaverit, hyvinvointineuvolan Lapsiperhetiimit, perhetyön ja
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neuvolan yhteistyönä toteutettava Perhetyö ensisynnyttäjille, perusopetuksen yhteydessä annettava Perhetyö Tomera sekä perhetupien ja neuvolan yhteistyössä järjestämät ensisynnyttäjien Akuliina-ryhmät. Kokemusasiantuntijoita on hyödynnetty viime vuosina yhä enemmän ja
systemaattisemmin lapsiperheiden palveluiden kehittämisessä, esimerkiksi vertaisryhmätoiminnassa, Etsivässä työssä sekä Perheiden talon kehittämisessä ja toiminnassa. Nuorisotyössä
rakennetaan nuorten vaikuttamisen polkua. Näiden lisäksi on sähköinen jatkuva kysely kehittämisen tarpeista sekä palautekanava kehittämisideoiden ja palvelukokemusten viestimiseen.
Kuntien Nuorisovaltuustot osallistuvat aktiivisesti moniin kunnan asioiden ja palvelujen kehittämiseen
Matalan kynnyksen palveluja lapsiperheille, Perhekeskustoimintaa tai sen elementtejä on
kehitetty kunnissa aktiivisesti. Uudenlaisia toimintamalleja on rakennettu monialaisesti yhteistyössä. Edellisessä kohdassa mainittujen lisäksi tällaisia ovat muun muassa Perhepuoti, Noottiryhmä, ADHD:n hoitoketju ja ohjausryhmä, Lasten mielenterveysverkosto ja sen työryhmä,
Arto-toiminta (Arki toimimaan), Nepsy-valmennus, Perhekioski, Perhepalveluverkosto, ala- ja
yläkoulun tukiluokkamallit, vuosikellomaisesti toteutettava yhteistyö esikouluun siirtyvien lasten asioista varhaiskasvatus-koulu-akselilla, Liikkuva koulu ja Varhaiskasvatuksen liikuntahankkeet, tiivis yhteistyö opiskeluterveydenhuollon, oppilaitosten ja muun opiskeluhuollon välillä, kuten myös kaupungin oman nuorisopsykiatrian poliklinikan sekä nuorisoneuvolan
kanssa, yhteistyöverkosto oppilashuollon ja perhetyön välillä, yhteistyö perheneuvolan, neuvolaterveydenhuollon, päivähoidon ja koulun kanssa, varhaisen puuttumisen päihdemalli, verkostomainen monialainen perhekeskusmalli Perheen parhaaksi, Neppis-toimintamalli- neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja perheiden valmennuspolku, Vahvuutta vanhemmaksi-vanhempainryhmät pienten lasten vanhemmille, sekä yhteiseen työhön kaupungin lapsiperheiden sosiaalipalvelut, terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen sekä 3. sektorin toimijat kokoava Perheiden talo.
Kolmannen sektorin toimijat ovat olleet merkittävässä roolissa tämän osa-alueen kehitystyössä.
Esimerkiksi kunnan asiantuntijat tekevät Tampereen MLL:n kanssa paljon kiitosta saanutta yhteistyötä eroperheiden palveluissa, joihin kuuluu muun muassa avoimet eroinfot. Muita esimerkkejä on neuvolan yhteistyö kulttuuripalveluiden, Kaupunkilähetyksen Kimpassa-toiminnan ja FinFamin (Kolmen Kimppa) kanssa. Neuvolan perhevalmennusta on uudistettu niin, että
se toteutetaan monen toimijan voimin. Kokonaisuudessa tulee nyt hyvin esille myös parisuhde
ja vanhemmuus.
Erityis- ja vaativan tason palveluista yhteistyö esimerkiksi perheneuvolan ja Tays:n lastenpsykiatrisen yksikön välillä toimii hyvin. Osassa perheneuvoloita tehdään myös lastenpsykiatrista hoitotyötä ja työnjaosta sovitaan tarvittaessa. Yhteistyön kehittämiseen Tays:n lastenpsykiatrisen ja nuorisopsykiatrisen sekä lapsiperheiden sosiaalipalveluiden kanssa on panostettu
ja se toimii hyvin. Yhteistyössä on sovittu muun muassa neuvottelukäytännöistä ja yhteistyössä
tehtävästä palvelutarpeen arvioinnista silloin, kun on yhteinen asiakas (Hybridi-työ). Etsivä
nuorisotyö toimii puolestaan joustavasti asiakasnuorten tukena ja linkkinä eri palveluihin. Sen
myötä yhteistyö ja nuoren asioiden hoitaminen on entistä sujuvampaa ja toimivampaa. Seutukunnallisesti käynnissä on myös perhehoidon vaikuttavuuden arviointiin tähtäävä kehittämistyö sekä oleskeluluvan saaneiden yksin maahan tulleiden lasten ja nuorten perhehoidon mahdollistamiseksi tehtävä kehitystyö (kehittäjäkumppaneina mukana maahanmuuttopalvelut ja
perheryhmäkoti Satakieli, Asiakasohjaus Luotsi, Pirkanmaan Ely-keskus, Setlementti Tampere
ja pelastakaa Lapset).
Johtamista ja hallintoa on muutettu monialaista työtä tukevaksi ja mahdollistavaksi. Lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelma nojautuu kunnan hyvinvointikertomukseen ja on osa hyvinvointityön kokonaisuutta. Hallinnonalarajat ylittävät yhteistyömuotoja ja –ryhmiä on paljon
mm. VAVE-tiimi (varhaiskasvatus, neuvola, perheneuvola ja sosiaalityö), LNP-työryhmä, nuorisolain mukainen Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto sekä Oppilashuollon ohjausryhmä. Lanu16

ryhmässä ovat edustettuina kaikki lasten ja nuorten parissa työskentelevät tahot - varhaiskasvatus, neuvola, opetus, nuorisopsykiatria, vapaa-aikapalvelut ja nuorisotyö, kulttuuri.
Yhteenvetona voidaan todeta, että yhteistyö on laajaa ja monipuolista, mutta eri toimijoiden
yhteistyön suuntaamisessa on haasteita. Lisäksi edelleen tarvitaan aiempaa suunnitellumpaa ja
asiakaslähtöisempää yhteistyötä kaikilla tasoilla.

Alueella aiemmin toteutetut ja meneillään olevat isot kehittämishankkeet
IKÄNEUVO
Pirkanmaalla toteutetaan Ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon kärkihanke KAAPO teemaan liittyen ajalla 11/2016 – 10/2018. Tähän IKÄNEUVO -hankkeeseen osallistuu niin ikään kaikki
alueen kunnat, jolloin yhteistyö ja yhdyspinta eri hankkeiden välillä tulee olemaan ilmeinen. IKÄNEUVOssa kehityskohteina ja edelleen kehitettävinä aiheina ovat esimerkiksi Lähitori-toimintamalli lähipalveluperiaatteen ja keskitetty-hajautettu toimintamallin kehittämiseksi sekä omaishoidontuen uudet toimintamallit erityisesti tiedon ja tuen saannin näkökulmasta. Pirkanmaan Lape-hanke tekee yhteistyötä
erityisesti näiden osa-alueen kanssa. Tampereella ja maakunnassa muutoin toteutettu asiakasohjauksen kehitystyö tuo lisäksi hankkeen tueksi alueelta erityisosaamista, mikä voidaan hyödyntää Lapehankkeessa. Erityispalvelujen teeman alla käsitellään mm. vammaisen lapsen perheiden tukea ja palveluja. Lähipalveluperiaatetta käsitellään perhekeskustoiminamallin rakentamisessa. Lisäksi etsitään
synergiaetua hankehallinnon osalta siten, että taloushallinnollinen tuki, viestinnän kanavat ja rakenteet
sekä yhteistyö eri muutosagenttien ja muutosjohtajan kesken on sujuvaa ja jatkuvaa.
PROSOS-uudenlaista sosiaalityötä rakentamassa
Seitsemän sosiaalialan osaamiskeskuksen alueella toteutetaan STM:n kautta rahoitettavana ESR-hankkeena mittava sosiaalityön edelleen kehittämisen hanke ajalla 8/2016 – 12/2018. Hankkeen toimintaympäristöön kuuluu yhteensä 95 kuntaa, Pirkanmaalta mukana on 15 kuntaa. Hankkeen hallinnoijana
toimii Seinäjoen ammattikorkeakoulu, jonka sisällä vastuullisena totuttajana sosiaalialan osaamiskeskus SONetBotnia. Pirkanmaa kuuluu sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen osahankkeeseen. Hankkeen päätavoite on selkeyttää ja vankistaa sosiaalityön asemaa sote-uudistuksessa sekä varmistaa
vahva asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti perustoimeentulotuen Kela-siirron tuomat muutokset huomioon ottaen ja työtä innovatiivisesti kehittäen. Kehitystyön
päähyötyjinä ovat erityisesti sosiaalityötä ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamista sekä integroituja
palveluja tarvitsevat asiakkaat, kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ja erityistä tukea tarvitsevat
asiakkaat sekä merkittävää tukea ja ohjausta taloudellisissa asioissa tarvitsevat asiakkaat
Parempi Arki -hanke on ajalla 3/2015 – 10/2017 Väli-Suomen alueella toteutettava Kaste-hanke. Pirkanmaan kunnista siihen osallistuvat Tampere, Pirkkala ja Valkeakoski. Hankkeen tavoitteena on sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toiminnallinen integraatio ja kohderyhmänä kotona asuvat paljon palveluja käyttävät yhteisasiakkaat. Kehittämisen päämääränä ovat tarkoituksenmukaiset ja asiakaslähtöiset palvelut, toimiva yhteistyö organisaatioiden ja ammattilaisten välillä
sekä tämän myötä asiakkaan parempi arki. Hankkeeseen osallistuu 61 kuntaa.
Hankkeen seminaaripajoissa on kehitetty ja pilotoitu uusia toimintamalleja paljon palveluja käyttävien
asiakasryhmien palveluihin. Uusien toimintamallien pilotoinnin tiimioilta toiminnalla on tavoitettu satoja ammattilaisia, kymmeniä asiakkaita ja useita kokemusasiantuntijoita. Pilotit ovat kohdentuneet elämänkaaren eri kohdissa toimiviin asiakasprosesseihin pohjautuen asiakaslähtöiseen näkökulmaan. Seminaaripajoja toiminnallisiin ratakisuihin sote-integaatioon liittyen on tulossa.
Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano
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Kansa-koulu-hanke on valtakunnallinen hanke, joka toteutetaan ajalla 8/2015 – 12/2017 sosiaalialan
osaamiskeskusverkostoa hyödyntäen. Hankkeen rahoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Pirkanmaan alueelta toteuttajana on sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos. Hanketta hallinnoi KaakkoisSuomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Socom. Pirkanmaalta hankkeeseen osallistuvat kaikki kunnat.
Hankkeen tarkoituksena on tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa sosiaali- ja terveydenhuollon tuotanto-organisaatioiden asiakastietojärjestelmiin, niin että ne noudattavat
sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimuksia, kehittää sosiaalialan henkilöstön osaamista ja valmiuksia tuottaa sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisia asiakastyön dokumentteja sekä tukea sosiaalialan organisaatioiden valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.
6Aika-hankkeet avointa osallisuutta edistämässä
Tampereen kaupunki on aktiivisesti mukana suurten kaupunkien 6Aika-hankkeissa, joissa kehitetään
avointa osallisuutta ja käyttäjälähtöisyyttä kaupungin palveluissa. Projektien avulla edistetään myös
kaupungin henkilökunnan ja sidosryhmien osallisuutta käyttäjälähtöisten ja monialaisten palveluiden
suunnittelussa ja edistetään kansalaisdemokratiaa. Projekteista mainittakoon TUTTU-6Aika -hanke,
jonka päätoteuttaja on Turun kaupunki ja kumppaneina Turun ja Tampereen ammattikorkeakoulut
sekä Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut (2016-2017). Tavoitteena on kehittää ja kokeilla uusia
ratkaisuja työllisyyspalveluihin. Toiseen projektiin 6Aika-Avoin osallisuus ja asiakkuus -hankkeeseen
osallistuvat Tampereen lisäksi myös Oulu, Turku, Espoo, Helsinki ja Vantaa. Tampereen projektin tarkoituksena on tukea kaupungin ja yritysten yhteistyötä palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä erityisesti asiakaspalvelun näkökulmasta.
Valtionvarainministeriön Kuntakokeilu, Hyvinvoinnin integroidut toimintamallit on vuosien 2015 - 2016
aikana toteutettava valtakunnallinen hanke, johon Pirkanmaalta ovat osallistuneet Tampere ja Pirkkala.
Hyvinvoinnin integroitua toimintamallia koskevan kokeilun tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisten
ja moniammatillisten toimintamallien luomista ja käyttämistä kuntien lakisääteisiä palveluja järjestettäessä ja tuotettaessa. Tavoitteena on tehokas ja vaikuttava toiminta. Lisäksi kokeilun tarkoituksena on
laaja-alaisesti edistää toiminnan suunnittelussa palveluja käyttävän henkilön elinolosuhteita ja yksilöllisiä palvelutarpeita koskevan tiedon käsittelyä hänen etunsa mukaisesti sekä turvaten hänen yksityiselämänsä ja henkilötietojensa suoja.
Kokeilussa tuetaan asiakaslähtöisten toimintamallien toteuttamista. Kokeilukunnat voivat monialaisessa yhteistyössä osittain tai kokonaan yhdistää asiakkaan yksilöllisiä palvelusuunnitelmia yhteen tai
useampaan muuhun yksilölliseen palvelusuunnitelmaan kokeilulakia noudattaen. Sekä Tampereella
että Pirkkalassa kokeilu on kohdentunut lapsiperheiden palveluihin. Esimerkiksi Tampereella on hyvinvointineuvolan moniammatillisessa tiimipalvelu Keinussa tehty 120 vahaiskasvatuksen, terveydenhuollon ja lapsiperheiden sosiaalipalvelujen yhteistä palvelusuunnitelmaa. Asiakaspalaute on ollut erittäin hyvää.
Lastensuojelutarpeen selvityksen kehittäminen Väli-Suomessa – LasSe-hanke toteutettiin 4/2013
– 10/2015 Kaste-hankkeena. Kehittämistyössä paneuduttiin lastensuojelutarpeen selvityksessä toteutuviin monialaisen työskentelyn, palveluohjauksen sekä lapsen kohtaamisen ja kuuntelemisen kysymyksiin. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa lasten kohtaamista ja kuulemista lastensuojeluprosessissa,
ja että asiakasperheiden osallistumista lastensuojelutarpeen selvitysprosessiin on mahdollista arvioida.
Sosiaalityön sisäisiä menettelytapoja lastensuojelutarpeen selvittämisessä haluttiin tarkentaa sekä selkiyttää päätöksentekoa asiakkuuden alkamisesta ja palveluohjauksesta. Keskeistä oli myös kehittää ja
kirkastaa moniammatillisen yhteistyöverkoston rooleja ja toimintatapoja sekä vahvistaa vuoropuhelua
ennen lastensuojelutarpeen selvityksen käynnistymistä, selvityksen teon aikana ja selvityksen jälkeen.
Tuloksellisessa hanketyössä oli mukana 59 kuntaa viidestä eri maakunnasta.
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LIITE 4: Viestintä-, vaikuttamis- ja juurruttamissuunnitelma
Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma
Pirkanmaan Lape-hankkeen toteutuksessa on tunnistettu useita tahoja, jotka tarvitsevat tietoa hankkeen alkaessa, sen edetessä ja lopussa kuullakseen tuloksista. Ajantasainen tieto antaa mahdollisuuden
tietoisuuteen hankkeen edistymisestä ja osaltaan varmistaa siihen sitoutumista. Valtaosa viestinnän toteuttamisesta on jatkuvaa ja keinot toteutukseen pysyvät koko hankeajan lähes samoina. Hankkeen
käynnistyessä tehdään sidosryhmäselvitys ja analyysi, jotta kaikki oleelliset tahot löydetään mukaan
verkostoon. Selvityksessä hyödynnetään kaikkien hankekumppaneiden olemassa olevia verkostoja,
joita täydennetään uusilla tunnistetuilla tahoilla. Sidosryhmäselvityksen toteutusmallissa hyödynnetään maakunnan toisen ison hankkeen IKÄNEUVOn kokemuksia verkostojen selvittämisessä ja hyödyntämisessä.
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus on hankkeen sisäänrakennettu ’punainen lanka’, joka toistuu
läpileikkaavana teemana läpi eri hankkeen osien.
Tavoite
Viestinnän tavoitteena on lisätä tietoisuutta lasten, nuorten ja perheiden saatavana ja käytössä olevista
palveluista, tuesta ja vaihtoehdoista avun hakemisessa. Eri toimijoiden ja toimintojen osalta tavoitteena
on lisäksi oppia tunnistamaan käyttäjäasiakkaan näkökulmasta relevantteja tietotarpeita, löytää vaihtoehtoja käytettävissä olevista palvelumuodoista ja räätälöidä perheille omannäköiset ja tarpeenmukaiset palvelukokonaisuudet. Perheiden näkökulmasta tavoitteena on saada riittävästi tietoa niiden valintojen tekemiseen, jotka tukevat heidän omia tavoitteitaan ja voimavarojaan, ja joihin he ovat sitoutuneet.
Kohderyhmät ja tiedon hyödyntäjät
Viestinnän onnistumiseksi tarvitaan tieto viestinnän kohderyhmistä ja tiedon hyödyntäjistä. Kohderyhmiksi olemme Pirkanmaan kärkihankkeessa tunnistaneet ensisijaisesti lapset, nuoret ja perheet lähipiireineen. Toisen ryhmän muodostavat keskeiset lasten, nuorten ja perheiden palveluja tarjoavat hallintokunnat ja yksiköt, päätöksentekoon osallistuvat tahot (lautakunta, kh, kv) ja keskeiset muut palveluja
tuottavat tahot julkisen sektorin lisäksi (yritykset, 3.sektori, vapaaehtoistoimijat).
Uusien toimintamallien toteuttamisen ydin on siinä, että laajasti kaikki toimijat työskentelevät saman
tavoitteen suuntaan ja huomioivat tehdyt toiminnan uudelleenlinjaukset. Uuden mallin juurtumisen näkökulmasta tämä on kriittistä. Perheiden ja asiakkaiden palaute toimintamallin toimivuudesta tuo sen
läpinäkyväksi ja antaa mahdollisuuden sen edelleen kehittämiseen asiakaslähtöisenä vaikuttavana toimintana.
Viestinnän ja vuorovaikutuksen välineet, työkalut ja resurssit
Viestinnän toteutukseen kartoitetaan hankkeen alussa eri kuntien nyt käyttämät viestinnän kanavansa.
Näistä tehdään kooste ja edelleen suunnitelma hyödyntämisestä.
Kunkin kunnan ja kaupungin omat www-sivut toimivat yhtenä tiedon levittämisen väylänä. Vastaavasti
henkilöstön käytössä olevat sisäiset /intrawww-sivut hyödynnetään henkilöstön suunnan viestinnässä.
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Käyttäjäasiakkaiden suuntaisen viestinnän kanavat löytyvät sekä kuntien nettisivujen, Facebookin ja
muun nopeatoimintaisen somen, julkisen paikallisen lehdistön, paikallisten palvelukeskusten ja toiminnassa olevien muiden palvelupisteiden sekä laajasti koko sote-, varhaiskasvatus- opetus- ja muiden relevanttien hallintokuntien henkilökunnan antaman tiedon kautta. Erilaiset ja eri-ikäisistä koostuvat
asiakasraadit pääsevät ottamaan kantaa erityisiin kysymyksiin ennakolta.
Palvelun käyttäjille annettavan yhdenmukaisen tiedon varmistamisessa ovat paikalliset eri sektorien
toimijat avainasemassa. Sidosryhmien saavuttamisessa yhteisen viestin välittämiseen pidetään paikallisia tapaamisia, joihin kutsutaan esimiehet ja johtajat. Johdon sitoutuminen ja hankkeesta tietoisuus
varmistaa osaltaan, että tietoa uudesta toimintamallista levitetään suunnitellusti ja aktiivisesti. Maakunnan tasolla muutosagentit ja muutosjohtaja osaltaan varmistavat riittävää tiedon jakamista ja erityisesti
vuorovaikutusta eri toimijoiden kesken.
Hankkeen projektipäällikkö vastaa siitä, että osallistuvien kuntien ja muiden hankekehittäjien käytössä
on yhteneväinen viestintäaineisto. Näin paikkakunnasta riippumatta kaikilla on tiedossa yhteneväinen
tieto. Vastuullisten hanketoimijoiden keskinäinen ja tiivis yhteistyö varmistaa yhdenmukaisen tiedon
kaikkialle maakuntaan.
Hankkeen toteuttajina ja vastuuhenkilöinä on laajan osaamistaustan omaava asiantuntijajoukko, jonka
kautta viestinä ja ajantasainen tieto leviää systemaattisesti ja suunnitellusti viestintään tehdyn tarkennetun suunnitelman mukaisesti.

Viestintä jakautuu sisäiseen ja ulkoiseen viestintään
Sisäisen viestinnän kohteena on hankkeeseen kuuluvien tahojen keskinäinen viestintä sekä avaintoimijoiden kautta omille kohdeyhteisöille välittämät viestit. Sisäisen viestinnän osalta hankekehittäjät
sekä kumppanikehittäjät kokoontuvat kick off –tilaisuuteen heti hankkeen käynnistyessä. Tässä tapaamisessa käydään läpi viestinnän pelisäännöt ja sovitaan tavat ja keinot viestinnän toteutukseen. Yksi
hankkeen projektikoordinaattoreista nimetään vastuuhenkilöksi viestintään.
Ulkoisen viestinnän osalta tiedon tarvitsijoista ja hyödyntäjistä on kuvaus alla olevassa taulukossa.
Ulkoinen viestintä:
TIEDON TARVITSIJA

MITEN TAVOITETAAN

VUOROPUHELUN MUODOT TIEDON
TUOTTAJAN JA HYÖDYNTÄJÄN VÄLILLÄ

Lapsi
Nuori
Perhe
(+ läheiset)

Omat yhteydenotot ja neuvojen kysyminen
Henkilön tavanomaisessa arjessa toimivat tahot
Eri toimijoiden verkkosivut
Sähköposti
Facebook, LiveZhat, muu some

Asiakastyöpajat
Asiakasraati
Kyselyt, haastattelut
Sähköinen palautekanava
Asiakasillat, teemakeskustelut
LiveZhat, muu some
Ryhmätapaamiset

Henkilöstö - työntekijät
Johto ja esimiehet

Toimijoiden intra- ja julkiset www-sivut
Kohdennetut sähköpostit
LiveZhat, twitter, muu some
Uutiskirjeet, Tiedotteet, Blogit
Erilliset tapaamiset
Hanketoimijoiden vierailu kokouksissa

Työpajat
Kyselyt, haastattelut
Avoin palautekanava
LiveZhat, muu aktiivikyselyfoorumi
Palaverit

Arkea tukevat muut palvelut (terveydenhuolto, kuntoutus, sosiaalipalvelut, erityispalvelut, vammaispalvelut, jne.)

Toimijoiden intra- ja julkiset www-sivut
Erilliset tapaamiset
Hanketoimijoiden vierailut kokouksissa

Työpajat
Kyselyt, haastattelut
Avoin palautekanava
LiveZhat, muu aktiivikyselyfoorumi
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Päättäjät osallistujakunnissa
Nuorisofoorumi
Lapsineuvostot

Toimijoiden intra- ja julkiset www-sivut
Kohdennetut tiedotteet ja hankkeen etenemisen raportit
Hanketoimijoiden vierailu kokouksissa

Kyselytunti
Kyselyt, haastattelut
Avoin palautekanava
LiveZhat, muu some

Maakunnan alueella ulkoistetut
sote-palvelut

Toimijoiden intra- ja julkiset www-sivut
Erilliset tapaamiset

Avoin palautekanava
LiveZhat, muu some

Yritykset ja vastaavat sidosyhteisöt

Toimijoiden intra- ja julkiset www-sivut
Erilliset tapaamiset

Avoin palautekanava
LiveZhat, muu some
Kohdennetut työpajat

Kolmannen sektorin toimijat, yhdistykset, järjestöt, vapaaehtoistoiminta

Toimijoiden intra- ja julkiset www-sivut
Erilliset tapaamiset

Avoin palautekanava
LiveZhat, muu some
Kohdennetut työpajat

Oppilaitokset
Yliopistot, Amk:t, ammatilliset
opistot, muut

Toimijoiden intra- ja julkiset www-sivut
Erilliset tapaamiset

Avoin palautekanava
LiveZhat, muu some
Kohdennetut työpajat

Kehittämiskeskukset

Toimijoiden intra- ja julkiset www-sivut
Erilliset tapaamiset

Avoin palautekanava
LiveZhat, muu some
Kohdennetut työpajat

Muut kärkihankkeiden toteuttajat

Toimijoiden intra- ja julkiset www-sivut
Erilliset tapaamiset
Hanketoimijoiden vierailu kokouksissa

Yhteistapaamiset
Sähköpostiverkosto

Muut maakunnat/ sote-alueet
Maakunnan väestö

Toimijoiden intra- ja julkiset www-sivut

Yleistiedotteet
Avoin palautekanava
Julkinen media, eri kanavat (lehdistö,
radio, tv)

Viestinnän toteuttaminen kuuluu jokaisen hankkeeseen osallistuvan tahon vastuulle omalta osaltaan.
Juurruttamissuunnitelma
Muutostyön keskeinen tavoiteltu lopputulos on se, että Pirkanmaalla lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on parantunut sekä heidän itsensä kokemana, että erilaisilla indikaattoreilla mitattuna. Lopputulos saadaan aikaan siirtämällä tuen painopistettä korjaavista ennakoiviin ja ehkäiseviin palveluihin.
Uudistamista ohjaavat seuraavat periaatteet: lapsen oikeudet ja lapsen etu, lapsi- ja perhelähtöisyys,
perheiden monimuotoisuus sekä lasten, nuorten ja perheiden omien voimavarojen vahvistuminen. Toteutettavien kehittämiskokonaisuuksien tunnistetaan liittyvän tiiviisti toisiinsa.
Asetettu tavoite on toimintamallien juurtumisessa perusta, jolle kaikki hankkeessa toteutettu kehitystyö perustuu ja josta se saa sisältönsä. Kaikki tekevät muutostyötä yhteisen tavoitteen suuntaan. Asetettua tavoitetta korostetaan ja sitä toistetaan viestinnässä ja vuorovaikutuksessa jatkuvasti. Pirkanmaan hankkeessa juurruttamisesta siirrytään toiminnan juurtumiseen useiden eri näkökulmien ja elementtien kautta. Näiden onnistunut toteutuminen varmistaa halutun lopputuloksen.
Hankkeelle asetetut tavoitteet määrittävät toteutuvan kehityspolun. Toimintamallin juurtumisen perustana on se, että rakennetaan heti uusi toimintamalli - paluuta vanhaan ei ole. Malli muotoutuu lopulliseen muotoonsa iteraatiokierrosten ja ketterän kehitystyön edetessä ja kokeiluista saatavien tulosten
mukaisesti. Keskeistä on johdon sitoutuminen hankkeen toteutukseen. Johdon tehtävänä on lisätä tietoisuutta hankkeesta erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja tarvittaessa tukea mahdollisten ongelmien
ratkaisuissa. Koska juurtuminen tapahtuu pitkälti jo hankkeen aikana ja on oleellinen osa tehtävää kehitystyötä, ei erillistä juurruttamisen suunnitelmaa tarvita.
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Mikäli erityisestä syystä tavoitteiden pohjalta valittuja keinoja tulee suoran käyttöönoton sijasta pilotoida käytännön toiminnassa, kokemukset kirjataan ja tarvittaessa tehdään muutoksia etenemiseen.
Toimintaympäristön erityispiirteet huomioivat tarkennetut pilotointisuunnitelmat toimivat kaikille yhteisenä perustana. Pilotointisuunnitelmat laaditaan konkreettisina ja ymmärrettävinä, jolloin niihin on
helppo sitoutua ja ne on helppo toteuttaa. Lopputuloksen näkökulmasta selkeät, ymmärrettävät ja perustellut toimintamallit juurtuvat parhaiten.
Juurtumiseen vaikuttaa eri osallistujatahojen ajan tasalla pysyminen hankkeen etenemisestä, seuraavista aiotuista tehtävistä sekä omien kokemustensa viestimisestä hankkeen vastuutoimijoille. Juurtumista ja hanketietoisuutta varmistetaan siten, että kukin osallistuva taho nimeää yhdyshenkilön, joka
toimii yhdyslinkkinä hankkeen teemaryhmän ja oman organisaation välillä. Yhdyshenkilö voi olla organisaation valinnan mukaan esimerkiksi joko kehittämisestä kiinnostunut arkityön edustaja, esimies tai
kehittäjä. Tehtävänä on toteuttaa suunnitelman mukaista ja yhdessä sovittuja etenemisen vaiheita ja
tukea sen arkeen vientiä. Yhdessä tekeminen ja yhteistyö hankkeen aikaisessa operatiivisessa toiminnassa rakentuvat nimettyjen yhdyshenkilöiden kautta kanavoiduksi toiminnaksi. Yhdyshenkilöiden
työlle sovitaan kokonaissuunnitelman perusteella aikataulu ja seurannan etapit.
Muutosjohtamisen viitekehyksen mukaisesti yhdensuuntainen viestintä ja tietoisuus kehityksen vaiheesta varmistavat uuden oppimista sekä kehitykseen ja sen lopputulokseen sitoutumista. Siksi systemaattisen viestinnän menettelyt ovat myös osa juurruttamissuunnitelmaa. Tietoisuus ja tieto siitä, mitä
ollaan tekemässä, varmistetaan viestinnän menettelyjen kautta. Johto, lähiesimiehet ja hankkeen vastuullisen toimijat vastaavat siitä, että hankkeesta, sen etenemisestä ja tuloksista, on saatavana ajantasaisesti tietoa. Juurtuminen linkittyy oleellisesti tietoisuuteen, jonka varmistajana toimii viestintäsuunnitelma.
Osana hankkeen viestintästrategiaa varmistetaan se, että hankkeen vastuulliset toimijat valmistelevat
viestinnän aineiston ja kehikon, jonka mukaan toimimalla eri toimijoilla on mahdollisuus jakaa tietoa
samoilla sanoituksilla ja tietosisällöillä. Tiedon vuorovaikutteinen jakaminen koko hankkeen ajan systemaattisesti, ajantasaisesti ja osallistujat ja kohderyhmä vuorovaikutteisesti osallistaen varmistaa kasvamisen hyvään lopputulokseen yhdessä kehitystyön myötä.
Juurtumista tuetaan myös hankkeen kokonaisorganisoinnilla. Hankkeelle nimetään vastuullinen projektipäällikkö ja projektikoordinaattorit, jotka yhdessä sovitun työnjaon kautta pystyvät edistämään haluttuun lopputulokseen pääsyä. Uuden toimintamallin kehitystyöstä viestitään hankkeen johdon ja vastuuhenkilöiden kautta ’Ajankohtaista’ -tiedotteella. Tiedote laaditaan noin kahden kuukauden välein ja
toimitetaan eri kuntien päätöksentekoelimille ja operatiivisesta toiminnasta vastaavalle johdolle sähköpostilla tiedoksi. Lisäksi tiedote lähetetään liitettäväksi osaksi päätöksenteko- ja poliittisten elimien esityslistoja. Tiedote julkaistaan eri kuntien ja muiden hanketoimijoiden www-sivuilla sekä sähköisillä
muilla infokanavilla.
Mukana olevien eri organisaatioiden ja hallintokuntien henkilöstö osallistuu kehitystyöhön osin osana
omaa työtään, silti ohjatusti ja systemaattisesti hankesuunnitelman ja sen pohjalta laaditun yksilöidyn
toteutussuunnitelman mukaisesti. Sitoutuminen hankkeeseen ja erityisesti sen tavoitteisiin ja haluttuun lopputulokseen varmistetaan henkilöstön mukana ololla heti hankkeena alusta lähtien. Lisäksi jo
kehitystyön aikana voidaan arvioida tarvittavilta osin uudenlaisen osaamisen tarvetta sekä järjestää
tarvittavaa koulutusta, kun vuoropuhelu arjen työtä tekevien kanssa on jatkuvaa.
Hanke toteutetaan osakokonaisuuksina, jotka yhdessä muodostavat saavutettavan lopputuloksen. Osaalueiden kehitystyön ja toimintamallikokeilujen tulokset dokumentoidaan tarkasti ja kootaan yhteiseen
sähköiseen tietovarastoon. Täältä tietovarastosta jokainen työntekijä voi varmistaa viimeisimmän tiedon toimintamallista sekä ohjeet ja menettelytavat osaprosesseita. Hankkeen alussa varmistetaan, onko
nykyinen Tampereen kaupungin käytössä oleva dokumenttien hallinnan järjestelmä (Virta) soveltuva
tähän käyttöön.
Hankkeen jälkeen juurtuminen voidaan todentaa toteutettavien arviointimenettelyjen avulla. Alkumittaukset ja kuvaukset toistetaan ja vertailun tulos kertoo saavutetun tuloksen. Käytettävä ketterän kehittämisen malli varmistaa osaltaan, että muutosta on joka tapauksessa tapahtunut.
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Lasten, nuorten ja perheiden kokemukset antavat toimintamallille kasvot. Asiakaskokemukset vaikuttavat toimintamallin toimivuuteen sekä yhteisenä että paikallisena toimintana. Juurtumisen edellytys
on, että asiakkaat löytävät palvelun äärelle aiempaa helpommin, nopeammin ja oikea-aikaisemmin. Palvelun saavutettavuuden parantuminen on mittauksen kohteena mm. yhteydenottomäärien ja asiakastyytyväisyyden muodossa.
Hankkeen aikana ja lopuksi järjestetään kohdennettuja ja avoimia seminaaritilaisuuksia, joissa vuorovaikutteisesti käydään läpi toimintaideaa ja tuodaan sitä tunnetuksi laajasti. Hankkeen lopuksi uuden
toimintamallin juurtumisen tila kuvataan toteutuneena toimintamallina todennettujen seurannan tulosten kautta.
Paikallisesti käyttöönotetut uudet toimintamallit mallinnetaan ja kuvataan, prosessit dokumentoidaan
ja tarvittavat resurssit määritetään. Lisäksi laaditaan tarvittavilta osin toimintaohjeet. Maakunnan alueella levitettäville ja käyttöön otettaville toimintamalleille laaditaan käyttöönotto- ja toimeenpanosuunnitelmat. Näiden laadinnassa käytetään pohjana kuntien nykytilannetta ja niiden toiminnallista yhteistyötä joko sote-palvelujen järjestämisessä tai muutoin yhteistyön rakenteita sekä lähikuntien kanssa,
että koko maakunnan sisällä. Nykytilannetta verrataan uuden toimintamallin edellyttämiin vaatimuksiin. Näiden ero on se, mihin muutoksen toteuttaminen kohdentuu. Mikäli kunnassa tai lähialueella ei
vastaavaa toimintaa ole ollut, luodaan käyttöönotolle suunnitelma myös rakenteista.
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LIITE 5: Riskienhallintasuunnitelma
Hankkeen riskien arvioinnissa on huomioitu ja tunnistettu seuraavat keskeiset riskit:
Riski 1: Kaikkia maakunnan kuntia ja niiden keskeisiä hallinnonaloja ei saada sitoutumaan
hankkeessa määriteltyjen muutosten toteuttamiseen tai resurssi ei riitä muutosten toteuttamiseen
Kuvaus: Olemassa oleva resursointi ei mahdollista hankkeessa määriteltyjen muutosten toteuttamista tai
kunnat eivät jostain muusta syystä sitoudu niiden toteuttamiseen.
Vakavuus: Vakava
Todennäköisyys (%): 20%
Varautuminen: Lape-hankkeesta on viestitty laajasti jo alkukeväästä alkaen ja alueen kunnat ovat olleet
mukana hankkeen suunnittelussa alusta alkaen. Hankkeen toteutuksen tueksi kunnat rekrytoivat yhteisiä
kokoaikaisia hankeresursseja, jotka tukevat kuntia kehitystyössä. Lisäksi hankkeessa on varauduttu muutoksen tueksi tarvittavan osaamisen hankkimiseen ostopalveluiden kautta. Kunnissa on vahva tahtotila
toiminnan edelleen kehittämiselle. Hankkeen näkyminen vahvasti mahdollisuutena on jatkuvan työn ja
viestinnän kohteena.
Riskin toteutumisen vaikutus: Mikäli kunnat ja niiden keskeisen hallinnonalat eivät sitoudu hankkeeseen,
maakunnallinen toimintamalli ei juurru ainakaan vielä hankkeen aikana kaikkiin kuntiin.
Riski 2: Aikataulu osoittautuu liian tiukaksi tavoiteltujen muutosten aikaansaamiseksi
Kuvaus: SOTE-uudistus ja muut kehittämishankkeet ja toiminnan muutokset kuormittavat kuntia samanaikaisesti LAPE-hankkeen kanssa, joten kahden vuoden aikataulu näin ison muutoksen toteuttamiselle on
hyvin tiukka ja edellyttää hyvää suunnittelua ja tehokasta etenemistä.
Vakavuus: Vakava
Todennäköisyys (%): 20%
Varautuminen: Hankesuunnitelmaan perustuvan konkreettisen toteutus- ja toimeenpanosuunnitelman
laatiminen varmistavat hankkeen toteutuksen systemaattisesti ja suunnitelmallisesti. Samalla se luo raamin hankkeen toteutumisen arvioinnille. sen avulla hankkeen toteutus ja suunnitelmallinen toteutus helpottuvat. Selkeä työnjako ja vastuutus auttavat hankkeen etenemissä suunnitelmien mukaisesti ja aikataulussa. Riittävän asiantuntijatuen hankkiminen hankkeen toteutuksen tueksi auttaa vähentämään kuntien johdon ja muiden avainhenkilöiden kuormitusta ja kohdistamaan niiden työpanosta oikeisiin asioihin. Hankkeessa huomioidaan alusta alkaen kehittämistyön nivominen osaksi keskeisten sosiaali- ja terveyspalveluiden, opetustoimen ja muiden hankkeessa mukana olevien arkipäivän työtä vastuuttamalla
henkilöstöä muutostyöhön. Hyödynnetään maakunnan alueella jo tehtyä muutostyötä kaikilta niiltä osin,
mistä saadaan synergiaetua hankkeessa toteutettaville muutoksille.
Riskin toteutumisen vaikutus: suunnitellut muutokset toteutuvat vain osittain ja/tai joitakin osa-alueita
ei saada toteutetuiksi lainkaan.
Riski 3: Tietoa toiminnan lähtötilanteesta ja kehityksestä ei ole saatavilla, joten tulosten arviointi ei perustu indikaattorin mitattavaan muutokseen
Kuvaus: Tiedolla johtaminen ja tulosten seuranta jäävät vaillinaisiksi, vaikkakin kokemuksellinen arviointi on kuitenkin mahdollista toteuttaa. Arviointitieto perustuu resurssien tai suunnitelmien puuttumisen tai tietojärjestelmien haasteiden vuoksi vain muutoksen oas-alueen kuvaukseen.
Vakavuus: Vakava
Todennäköisyys (%): 15%
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Varautuminen: Tiedolla johtamisen ja sisäisen vaikuttavuuden arvioinnin mallin suunnittelu tehdään
hankkeen käynnistyessä. Vaihe sisältää seurattavien mittareiden sekä raportointi- ja seurantamallin määrittelyn, kehityksen systemaattisen seurannan ja jatkuvan arvioinnin. Kerättävää tietoa hyödynnetään
suunnittelun ja käyttöönoton tukena. Lähtötilanne arvioidaan laajan tietojen haravoinnin ja määritystyön
pohjalta. Toteutetaan analyysit. Määritetään arvioinnin kriteerit ja mittarit.
Riskin toteutumisen vaikutus: Mikäli tuloksia ei saada todennetuksi, ei toiminnan vaikuttavuutta voida
arvioida.
Riski 4: Viestintä ja tiedottaminen epäonnistuvat
Kuvaus: Tieto LAPE-hankkeesta ei tavoita kaikkia olennaisia tahoja. Kuntalaisten osallisuus jää matalalle
tasolle eikä kohdealueiden työntekijöitä saada osallistetuksi hankkeeseen. Uusien toimintamallien käyttöönotto ei onnistu tavoitellun mukaisesti.
Vakavuus: vakava
Todennäköisyys (%): 10%
Varautuminen: Lape-hankkeen suunnittelu aloitettiin jo keväällä 2016 ja hankkeesta on viestitty laajasti
eri verkostojen kautta. Viestinnän tueksi on valmisteluvaiheessa käytetty osallisuutta tukevia jo käytössä
olevia kanavia ja menettelyjä Lisäksi kuntalaisille koko maakunnan alueella avattiin sähköinen kysely,
joka jää vastattavaksi koko hankkeen toteutuksen ajaksi. Suunnitelma on laadittu myös lasten ja perheiden osallistamiseksi. Ketterän kehittämisen periaatteita ja kehittävää arviointia hyödynnetään läpileikaten koko hankkeen toteutuksen ajan.
Riskin toteutumisen vaikutus: Toimintamallien juurtuminen osoittautuu vaikeaksi ja/tai saa kohtuutonta
vastustusta. Suunnitelmia joudutaan jatkuvasti muuttamaan, mikä vie kohtuuttomasti voimavaroja. Ketterän kehittämisen periaate ei onnistu. Perheet eivät saa riittäviä tietoja palveluista, vaihtoehdoista eivätkä mahdollisuuksista.
Riski 5: Kuntakohtaisesti tai maakuntatasoisesti riittävää eri toimijoiden yhteistyötä ei pystytä
turvaamaan hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi
Kuvaus: Vaikka hankkeeseen on saatu laaja joukko innokkaista toimijoita, ei heidän välinen yhteistyö suju
suunnitellusti tai he eivät sitoudu hankkeessa määriteltyihin tavoitteisiin ja lopputulokseen. Lisäksi hankkeille annettuja sisältöjä ei hyväksytä ja kukin vetää toimintaa omaan suuntaansa omien näkemystensä
mukaisesti.
Vakavuus: Vakava
Todennäköisyys (%): 25%
Varautuminen: hankesuunnitelman tekemisen aikana toimijoiden kanssa on käyty perusteellisia keskusteluja kärkihankkeen toteutuksen periaatteista ja menettelyistä sekä hankkeessa valmiiksi annettavista
elementeistä. Keskustelua jatketaan hankkeen käynnistymisvaiheessa ensin kaikkien toimijoiden yhteisen kick-off -tilaisuuden sisältönä ja sen jälkeen kunkin osa-alueen projektikoordinaattorin vastuulla. Projektipäällikkö ja muutosagentti sidotaan tarvittaessa keskustelujen tueksi. Hankkeen teemaryhmille määritetään heti alussa tavoitteet ja arviointitavat, toteutetaan jatkuvaa ja systemaattista kehittämistoiminnan seurantaa.
Riskin toteutumisen vaikutus: Hanke toteutuu, mutta sisällöllisesti erilaisena kuin mitä STM ja THL ovat
sisällöllisesti määrittäneet.
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LIITE 6: Arviointisuunnitelma
Arvioinnista yleensä
Arviointia tarvitaan dynaamisessa ympäristössä, jotta vältetään kaoottisuutta. Uudistamisen tueksi tarvitaan tietoa, joka kumpuaa useista perspektiiveistä ja joka pyrkii selittämään tapahtunutta, saavutettuja tai saavuttamatta jääneitä tavoitteita sekä syitä uudistusdynamiikan taustalla. Laajat uudistukset,
joista tässäkin on kyse, ovat monimutkaisia, vaikutuksia tulee ja menee ja maailma ympärillä muuttuu
nopeasti. Tämä todellisuus tekee myös niitä koskevasta arvioinnista vähintäänkin moniulotteista. Siksi
myös monitieteellisyys on perusteltua. Kehityshankkeiden arvioinnissa on useimmiten palattava aikaan
ennen uudistusta ja pohdittava monin tavoin sitä, millaiset dynaamiset tekijät ja kehityskulut ovat johtaneet juuri kehittämisen kohteen valintaan, ja miten ja millaiset tavoitteet on artikuloitu uudistamisen
pohjaksi. Tässä mielessä kärkihankkeet ovat olennainen osa Maakunta- ja sote-uudistusta.
Erilaisten kehittämisen tavoitteiden, ehdotusten ja suositusten taustalla on aina arvottamisen logiikka,
jossa yksinkertaistettuna heijastetaan arvioinnissa kerättyä aineistoa suhteessa valittuihin kriteereihin.
Itse arvottamista ei useinkaan problematisoida, vaan arviointikriteereiden määrittely saatetaan kuvata
neutraalina tutkimusprosessiin kuuluvana vaiheena. Hankkeen kehittävää arviointia toteuttava ryhmä
on tietoinen siitä, että arviointikysymysten, kriteereiden ja indikaattorien kautta määritellään jo osittain
myös hankkeen tuloksia ja siksi kriteeristö avataan selvästi. Kriteeristö määrittää sen, mihin arvioinnissa halutaan huomion kiinnittyvän ja sen kautta päätetään, millaisia toiminnan toivotut tulokset ovat,
mitkä asiat ovat ongelmia ja millaisella kielellä ja käsitteillä todellisuutta analysoidaan. Tässä arvioinnissa peruskriteeristö rakennetaan uudistuksen ja kärkihankkeen tavoitteiden kautta, jolloin ei oteta
kantaa siihen, miten hyvä, toivottu tai onnistunut uudistamisen alkuperäisesti valittu suunta on ollut,
vaan tarkastelun kohteena on se, miten onnistuneisuus on koettu. Nykyisestä toiminnasta saatavan tiedon perusteella tarkastellaan sitä, miten toiminta on tavoitteisiin suhteutettuna onnistunut ja millaisia
muutostarpeita toimintamallille on mahdollista esittää. Lisäksi tarkastelun kohteena on se, millaisia tulevaisuuden haasteita kaupunki kohtaa, ja minkälaisin muutoksen suuntien kautta näihin olisi mahdollista vastata.
Kehittävän arvioinnin toteuttaminen
Arvioinnissa hyödynnetään arviointistrategiaa, joka perustuu sekä kärkihankkeen projektisuunnitelmassa ennaltamääritettyyn että arviointiprosessin kautta syntyvään arviointikriteeristöön. Arviointityössä hyödynnetään hallinnon uudistamisen perinteisten arviointiperiaatteiden (kts. esim. Wollmann
2003) lisäksi realistisen arvioinnin lähestymistapaa (Pawson & Tilley 1997). Realistinen arviointi korostaa pelkän ulkoa asetetun arvioinnin sijaan tulkinnallisia tapausanalyysejä. Sosiaaliset interventiot
(esim. kehityshankkeet tai hallinnon uudistukset) nähdään aktiivisina, jatkuvasti muuttuvina tilanteina,
joiden arvioinnissa pohditaan pelkän ulkoisen onnistuneisuuden sijaan sitä, mitkä tekijät ovat onnistumisten tai epäonnistumisten taustalla. Samalla realistisessa lähestymistavassa pohditaan, millaisia yhteyksiä toiminnan kontekstin ja valittujen toimintatapojen ja koettujen onnistumisten välillä on löydettävissä.
Käytännössä tämä tarkoittaa kehityshankkeen tarkastelun yhteydessä sitä, että arviointikohteeksi nostetaan sekä hanketta koskevat ennalta määritetyt tavoitteet, että selvityksen myötä havaittavat kehityskulut ja vaikutukset. Laadullisten aineistojen analyysissä on tarpeen soveltaa aineistolähtöisen sisällönanalyysin lähestymistapaa, mikä mahdollistaa uusien arviointikriteerien muodostamisen arvioinnin
edetessä. Realistinen arviointi pyrkii myös huomaamaan hallinnon, prosessien ja vaikutusten lisäksi
tulkinnat siitä, miksi jokin havaittu toiminta tai hallintorakenne ei kehittynyt toivotulla tavalla (kts esim.
Kuusela & Niiranen 2006).
Arviointiaineiston kokoamisessa, analyyseissä sekä tulkinnoissa hyödynnetään triangulaation periaatteita. Aineistotriangulaatiolla tarkoitetaan sitä, että arvioinnin kohteita tarkastellaan erityyppisiä ai-
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neistoja (kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset aineistot) yhdistelemällä ja tutkijatriangulaatiolla varmistetaan tulkintojen luotettavuutta, koska eri tutkijat tekevät tulkintoja samoista aineistoista. Triangulaation tarkoituksena on vahvistaa arvioinnin luotettavuutta.
Kokemus on osoittanut, että hankkeen aikaisen kehittämisen ja arvioinnin kannalta erityisen hyödyllisiä
ovat monitieteelliset paneelit ja seminaarit, joissa kehittämisen substanssiin kiinnittyvät tieteenharjoittajat, johtamisen ja hallinnon tutkimukseen perehtyneet tutkijat sekä käytännön toimijat yhdessä tarkastelevat kerättyä aineistoa. Hankkeen arviointityöhön kytketään Tampereen yliopiston hyvinvointipalvelujen tutkimuksen WELLi –verkosto (http://www.uta.fi/hes/tutkimus/welli.html), jonka kautta
varmistetaan hankkeen aikainen monitieteellinen arviointi ja kehittämisimpulssien havaitseminen.
Verkoston yhdessä toteuttajien kanssa toteuttamat arviointipaneelit ja –seminaarit tuottavat hankkeelle samalla arviointitietoa väli- ja loppuarviointia varten. Seminaarien keskustelut ja tulkinnat nauhoitetaan ja litteroidaan ja näin syntyy myös uutta tutkimusaineistoa (vrt. Hermeneuttinen kehä, Gummesson 2000).
Hankkeesta saatavat dokumenttiaineistot koostuvat maakunta- ja projektihallinnossa tuotetuista asiakirjoista, kuten hallinnon raporteista, tilastoaineistosta ja lausunnoista (kts dokumenttianalyysistä
esim. Atkinson & Coffey 1997, Silverman 2014) sekä erillisesti tehtävistä toiminnasta kerättyyn dataan
perustuvista analyyseistä. Dokumenttiaineistojen tulkintaa pyritään varmistamaan verkostoitumalla
vastaavien hankkeiden kanssa valtakunnallisesti sekä kokeneiden tutkijoiden välisellä yhteistyöllä. Eri
aineistoja yhdistelemällä saadaan monipuolinen, useita eri näkökulmia esiin tuova kuva hankkeen onnistumisesta ja kehitettävistä aiheista.
Tärkeä osa aineistoa on nimenomaan toimijoiden omat tulkinnat siitä, millaiset muutoksen aikaiset tekijät johtavat hankkeen onnistumiseen, epäonnistumiseen tai pieniin muutoksiin, ja mitä tästä voitaisiin
oppia. Koko arviointi toteutetaan kiinteässä yhteistyössä muiden hankkeen toimijoiden kanssa. Tämä
tukee ajatusta syvällisestä ymmärtämisestä, mutta haastaa arvovapaan ja neutraalin, objektiivisen arvioinnin tavoitteen.
Todellisuuteen vaikuttamisen, hallinnan ja vallan elementtien kautta on tiedostettu, että arvioinnin eettisyys on tämän tyyppisissä arvioinneissa olennaista. Hankkeen sisäisen arviointiryhmän tehtävänä ei
voi olla mallin tai uudistuksen myyminen, vaan erilaisten onnistumiseen vaikuttavien (+/-) tekijöiden
kuvaaminen ja niistä kertominen sellaisina, kun se kerättyjen tai selvitettyjen aineistojen valossa näyttäytyy. Käytännössä arvioinnissa käytetyt näkökulmat ja analyysimenetelmät määrittävät jo lähtökohtaisesti sitä, mitä kohteesta on tutkimuksen keinoin mahdollista havaita. Riippumattomuus ja puolueettomuus ovat vaikeita etenkin yhteiskunnallisissa muutoshankkeissa tai ilmiöissä, joissa arvioija voi toimia olemassa olevia instituutioita vahvistaen tai toisia heikentäen.
Itsearviointi
Hankkeen tulosten ja vaikutusten arvioinnissa keskeisessä roolissa on hanketoimijoiden tekemä itsearviointi, jonka avulla tuotetaan tietoa toteutumisen onnistumista suhteessa sille asetettuihin tavoitteisiin. Itsearviointi kytketään oleelliseksi osaksi kehittävän arvioinnin työtä.
Itsearvioinnin kehikko rakentuu seuraavien perusperiaatteiden varaan:
1) lähtökohtana on hankesuunnitelma ja sen toteutukseen laadittu toteuttamissuunnitelma
2) lähtötilannearvio toiminnan nykytilasta ja maakunnan perustiedoista
3) yhteisesti hyväksytyt tavoitteet ja niiden toteutumisen mittarit
Arvioinnin kohteena on hankkeen toteutuminen suhteessa sille asetettuihin tavoitteisiin. Arviointia tehdään systemaattisesti eri kohderyhmien näkökulmasta. Tunnistetut kohderyhmät ovat
1) lapset, nuoret, perheet ja heidän läheisverkostonsa (jatkossa asiakas)
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2) henkilöstö julkisella sektorilla
3) yritykset, 3.sektori (yhdistykset, säätiö) ja kehittäjäkumppanit
4) määritetyt muut sidosryhmät, jotka tarkennetaan hankkeen alussa.
Itsearvioinnissa etsitään vastauksia toimintamallin toimivuuteen, toteutettavuuteen ja sen reunaehtoihin, etuihin ja haasteisiin sekä kustannuksiin. Asiakaskohtaisessa arvioinnissa pureudutaan asiakkaan
näkökulmasta mallien toteutettavuuteen ja niiden reunaehtoihin, saavutettaviin tuloksiin suhteessa asiakkaan omiin tavoitteisiin sekä toteutuksen onnistumiseen. Huomioita kiinnitetään käytössä olevan
teknologiaan soveltuvuuteen ja sen käytettävyyteen osana toteutusta. Henkilöstön arvioinnissa tarkastellaan erityisesti toimintamallin edellyttämää osaamista ja sen riittävyyttä sekä työtyytyväisyyttä. Yhdistysten, järjestöjen ja muiden kehittäjäkumppaneiden osalta itsearviointi kohdentuu osallisuuden ja
hyötykokemusten löytämiseen.
Itsearvioinnin tavoitteena on:
1) Arvioida uuden toimintamallin vahvuuksia, kehityskohtia, reunaehtoja ja toiminnan edellytyksiä
2) Arvioida asetettujen tavoitteiden toteutumista asiakasnäkökulmasta
3) Esittää kehitysehdotuksia toimintamallin edelleen kehittämiseen
Lähtökohta itsearvioinnille on hankkeen alussa valmisteltu lähtökohtakuvaus sekä hankkeelle asetetut
tavoitteet. Itsearvioinnin toteutukseen laaditaan kyselylomakkeet, joihin voi vastata sähköisesti tai kirjallisesti. Asiakkaille ja muille toimijoille laaditaan oma kyselynsä. Kyselyvastausten lisäksi aineistona
käytetään toiminnasta saatua palautetta, jota pyydetään jatkuvasti eri toimijoilta kehitystyön edetessä.
Palautteen antamiseen luodaan sähköinen palautekanava.
Toimintamallin pilotoinnin päätyttyä toteutetaan asiakashaastatteluja asiakaskokemuksen keräämiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään lapsivaikutusten esille saamiseen heidän itsensä kertomana ja
arvioimana. Asiakashaastatteluissa on mahdollista hyödyntää soveltuvin osin etäteknologiaa. Osa haastatteluista toteutetaan henkilökohtaisina joko kasvotusten tai etäteknologian välityksellä ja osa voidaan
toteuttaa ryhmämuotoisina. Kustannusvaikuttavuuden arvioimiseksi projektissa määritetään keskeiset
parametrit, joiden osalta kustannuksia seurataan. Kustannusten osalta analysoidaan vaihtoehtoiskustannuksia siltä osin kuin kustannustietoja on mahdollista kerätä. Lopputuloksena saadaan 2-3 skenaariomallia siitä, minkälaisella toteutusmallilla syntyy minkäkin suuruiset kustannukset ja mahdolliset
kustannussäästöt.
Itsearviointiprosessin työvaiheita ovat seuraavat:
Itsearviointitehtävän täsmentäminen




Ajoittuu heti hankkeen alkuun tammi-helmikuussa 2017, toteutetaan ensimmäisessä tapaamisessa ohjausryhmän kanssa
Tehtävämäärityksen ja odotusten läpikäyminen yhdessä
Tarvittavien täsmennysten kirjaaminen toteutussuunnitelmaan

Lähtötilannetietojen täsmentäminen ja tarkentaminen
 Ajoittuu hankkeen alkuun tammi-helmikuussa 2017
 Kustannusanalyysien tekemiseen liittyvien parametrien määritys
Itsearviointityökalujen rakentaminen
 Ajoittuu hankkeen alkuun tammi-maaliskuussa 2017
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laaditaan kyselylomakkeet
laaditaan haastattelukysymyskehikot (asiakkaille)
tarkennetaan kyselyyn vastaajien kohderyhmä ja henkilöt (maakunnan eri asiantuntijat,
johto ja henkilöstö)

Havaintojen tekeminen ja kokoaminen saatujen vastausten ja kootun palautteen perusteella
 Asiakkaiden näkemysten seuranta ja palautteen analyysit
 Asiakashaastattelut toteutetaan joko toimintamallin käyttöontosta sovitun aikajakson jälkeen tai pilotin päätyttyä
 Henkilöstön itsearviointi tätä varten laadittua lomaketta käyttäen/sähköisellä kyselyllä
 Havaintojen käsittely hankkeen ohjaus- ja projektiryhmässä
 Painopiste erityisesti eri toiminta- ja palvelumuotojen kustannusvaikuttavuudessa lapsille,
nuorille ja perheille
Tietojen kokoaminen ja raportointi
 Tausta-aineiston yhdistäminen hankkeessa kerättyyn kokemusperäiseen tietoon
 Kustannustietojen sekä muun vaikuttavuutta koskevan tiedon kokoaminen
 Arviointiosuuden raportti kirjoitetaan osaksi hankkeen loppuraporttia
 Arvioinnin suositusten hyödynnettävyyden varmistaminen yksilöidään raportissa tarkkaan sillä, mitä ehdotetaan tehtäväksi ja minkälaisella toimintamallilla.
Vaikuttavuusarviointi
Vaikuttavuusarvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa niistä ratkaisuista ja uusista toimintamalleista,
joita muutosohjelman toimeenpanon aikana toteutetaan. Vaikuttavuusarvioinnissa käytetään pohjana
hankkeen alkuvaiheessa kerättävää sekä numeerista että laadullista dataa, joka analysoidaan tieto ja
vaikuttavuus vaiheen aikana. Seuranta-aika sovitaan ja analyysit toistetaan sen jälkeen. Tuloksia peilataan myös suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.
Väliarviointi
Väliarvioinnin tavoitteena on kuvata Pirkanmaan Lape—hankkeessa saavutetut tulokset ensimmäisen
toteutusvuoden päättyessä. Väliarvioinnin raportointi valmistuu tammikuun 2018 loppuun mennessä
ja kattaa tiedot joulukuulle 2017 saakka. Väliraportoinnista vastaa hankkeen johto ja projektitiimi erikseen sovittavan muun työnjaon mukaisesti.
Lähtökohtana pyritään pitämään sitä, että väliarviointi ei vie kohtuutonta resurssia kehittämispanostuksista, vaan se kootaan hankkeessa systemaattisesti dokumentoitavasta ja syntyvästä aineistosta. Vaikuttavuuden arviointi toteutetaan alkuanalyyseihin perustuen niiden indikaattoreiden osalta, joista on
dataa käytettävissä hankkeen toteutuksen aikana. Itsearvioinnin tulokset ja jatkuvana saatu kuntalaispalaute ja muita osallisuuden kanavia pitkin saadut kehittämisviestit täydentävät arviointitietoja.
Väliarvioinnin toteutus perustuu siis hankkeen kokoaikaisen ja jatkuvan kehittävän arvioinnin sekä ketterän kehittämisen tulosten muodostamana kokonaisuutena, jota täydennetään soveltuvin osin tietoperusteisesti tehdyillä analyysituloksilla.
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LIITE 7: Hanketoimijoiden ja kehittäjäkumppaneiden kuvaukset
Hankekumppanit:
MLL Hämeen piiri ry
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri on alueellinen kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,
nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Piirin alueella Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä toimii 79 MLL:n paikallisyhdistystä, joissa on jäseniä yhteensä 14 490 (2015). Piirin toimintaa
tukevat RAY ja kunnat. Piirin alueella Pirkanmaalla on 22 kuntaa, joissa 43 toimivaa MLL:n paikallisyhdistystä ja 7 200 jäsentä.
Piiri tuottaa palveluita lapsiperheille, kunnille ja ammattilaisille, vaikuttaa lapsia ja perheitä koskevaan
päätöksentekoon sekä tarjoaa mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena lasten, nuorten ja perheiden hyväksi. Toimintamuotoina ovat lastenhoitotoiminta, Perhekummitoiminta sekä lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta, vapaaehtoistyö, nuorisotoiminta (tukioppilastoiminta, ennaltaehkäisevä päihdetyö,
mediakasvatus), Vaavinkaiset -vertaisryhmätoiminta, koulutuspalvelut, yhdistysten toiminnan tukeminen sekä kehittämishankkeisiin osallistuminen (Koko Suomi leikkii, Perhekummitoiminta). Toiminnan
kohderyhmiä ovat lapset, nuoret ja lapsiperheet eri elämäntilanteissa, kunnat ja ammattilaiset, yhdistykset sekä vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet.
MLL:n ammatillisesti tuettu ja vapaaehtoisvoimin toteutettu perhekeskustoiminta on maakunnan alueella elinvoimaista. Kunnat saavat MLL:n toimijoista lisäresursseja toimintaansa. Vapaaehtoistoiminnan
avulla monipuolistetaan perheille suunnattua palvelutarjontaa, lisätään ennaltaehkäisevää toimintaa,
vähennetään päällekkäistä toimintaa, luodaan perheiden tarpeiden mukaisia palveluja ja vahvistetaan
perheiden omien voimavarojen käyttö mahdollistamalla itse toteuttaa toimintaa.
Maakunnan kuntien alueella on yhteistyössä MLL:n kanssa kehitetty perheryhmämallia (2-4 kk vauvaperheet ja taaperoikäisten perheet) sekä lapsen näkökulmaa vahvistavaa toimintaa ja vanhemmuuden
ja parisuhteen tukemista. MLL:n kehittämä perheryhmämalli pohjautuu Yalen yliopistossa kehitettyyn
mentalisaatioteoriaan perustuvaan Parents First -ohjelmaan. Perheryhmän ohjaajakoulutuksiin
Perhekummitoiminnan pilotointihanke Tampereen Multisillan-Peltolammin alueelle alkoi maaliskuussa 2016.
Pirkanmaan Lape hankkeessa MLL Hämeen piiri tuo osaamisensa erityisesti vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamisen teemaan, mutta osallistuu myös muihin teema-alueisiin.
MLL Tampereen osasto ry
Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin, vaikuttava, valtakunnallinen kansalaisten järjestö, joka toimii lasten, nuorten ja lapsiperheiden oikeuksien ja etujen hyväksi. MLL edistää lasten ja nuorten kasvua
ja kehitystä tasapainoisiksi ihmisiksi. MLL toimii edistäen lapsiperheiden hyvinvointia tarjoamalla vertaistukea ja luomalla osallistumismahdollisuuksia eri elämäntilanteissa. Liitto on perustettu vuonna
1920. Tampereen osasto perustettiin vuonna 1921 ja se on yksi Suomen vanhimmista ja suurimmista
paikallisyhdistyksistä. Yhdistyksellä on n 15 työntekijää, joista valtaosa jatkuvassa työsuhteessa. Lisäksi
toimintaan osallistuu noin 250 vapaaehtoistoimijaa. Toiminnassa syntyy vuositasolla noin 40 000 asiakaskäyntiä.
Toiminta on kokonaisuudessaan ylisukupolvista ja monikulttuurista. Isovanhemmat ovat mukana toiminnassa erilaisissa rooleissa. Asiakkaista noin 30 % on taustaltaan muita kuin suomalaisia. Lisäksi ylläpidämme monikulttuurista ystävätoimintaa. Toimintamuodot kohdentuvat lapsi- ja perhetyöhön, vertaistukiryhmätoimintaan, eropalveluihin, nuorisotyöhön ja koulutusten järjestämiseen.

30

Pirkanmaan Lape hankkeessa MLL Tampereen osasto tuo osaamisensa erityisesti Perhekeskustoimintamallin eropalvelujen kehittämiseen. Heillä on vahvaa osaamista nimetyssä teema-alueessa ja myös
valmius alaryhmän työn koordinointiin osana kokonaishanketta.

Tampereen Setlementti ry
Setlementti Tampere ry on 1.8.2016 toimintansa käynnistänyt yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. Se on saanut alkunsa kahden tamperelaisen setlementin, OmaPolku ry:n ja Setlementtiyhdistys Naapuri ry:n yhdistäessä voimansa. Vuonna 2015 aloitetun valmistelutyön tuloksena on
Tampereen seudulle näin muodostunut monialainen sosiaalialan toimija, joka liittää yhteen kahden
yhdistyksen vahvan osaamisen. Yhdistyksen työmuodot ulottuvat laajasti yhteiskunnan eri osa-alueille.
Setlementti Tampere ry:n tarkoituksena on edistää ja tukea ihmisten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta
sekä osallisuutta yhteiskunnassa. Sen palveluksessa on noin 60 työntekijää osa- tai kokopäiväisissä
työsuhteissa, lisäksi toiminnassa on mukana suuri joukko vapaaehtoisia sekä työllistettyjä, harjoittelijoita ja opiskelijoita. Setlementti Tampere on Suomen Setlementtiliiton jäsen ja sen toiminta perustuu
kansainvälisen setlementtiliikkeen arvoihin. Setlementtityön arvot ovat rohkeus ja luottamus, paikallisuus ja yhteisöllisyys sekä yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus.
Pirkanmaan Lape-hankkeessa Tampereen Setlementti tuo osaamistaan Perhekeskustoimintamallin kehittämiseen ja pilotointiin liittyen Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen ja
Erotilanteen palveluiden kehittäminen lapsen etua, sovinnollisuutta ja toimivaa yhteistyövanhemmuutta edistäviksi teemoissa sekä Turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajalasten ja heidän perheidensä
matalan kynnyksen palveluiden kehittämiseen liittyen. Lisäksi se osallistuu Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen kokonaisuudessa Integratiivisten toimintamallien kehittäminen yhdessä
perustason palveluiden kanssa sekä Erityisosaamisen liittäminen osaksi perustason palveluja, uudet
toimintamallit vertikaalisen integraation mahdollistamiseksi teemoja.
Pikassos
Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos on kehittämistoiminnan asiantuntijaorganisaatio, joka on toiminut
viidentoista vuoden ajan Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan maakunnissa. Pikassoksen toimintaa ohjaa laki ja asetus sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja se saa toimintaansa valtionavustusta,
joka kattaa reilut puolet toiminnan rahoituksesta. Pikassoksen omistajakaupungit ovat Hämeenlinna,
Tampere ja Pori.
Pirkanmaan Lape-hankkeessa Pikassos tuo osaamisensa erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittämiseen, jossa he ottavat vastuulleen vertikaalisen ja horisontaalisen integraation kehittämiseen
liittyvät teemat. Teema-alueet ovat laajoja ja vaativat erityisosaamista, mistä syytä Pikassokseen palkataan projektikoordinaattori vastaamaan kehittämisalueen edellyttämästä työn koordinoinnista ja osaamisen varmistamisesta.
Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu
Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu on laaja-alainen tiedeyhteisö, jonka ytimessä on kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimus ja opetus. Johtamiskorkeakoulun tehtävä on etsiä totutut rajat ylittäviä johtamisen, talouden, hallinnon ja politiikan toimintamalleja sekä kouluttaa nopeasti muuttuvan
maailman dynamiikkaa ymmärtäviä johtajia ja asiantuntijoita. Johtamiskorkeakoulu opettaa ajattelemaan yhteiskuntien ja talouksien kehitystä hallinnon, liiketoiminnan ja politiikan muodostamana kokonaisuutena. Johtamiskorkeakoulun yhteydessä toimii tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, joka vastaa
Johtamiskorkeakoulun palvelutoiminnasta. Synergos tarjoaa asiantuntijapalveluita, täydennyskoulutusta, tutkimusta ja koulutusta yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille.
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Pirkanmaan Lape-hankkeessa yliopiston rooli painottuu läpileikkaavasti toteutettavan arviointiteeman
toteutukseen. Yliopisto käyttää arvioinnissa menetelmänä Kehittävää arviointia, jossa toteutuu tiivis
vuorovaikutus toteuttavien tahojen ja arviointia toteuttavien välillä reaaliaikaisesti. Käytännön toteutus
Yliopiston toteuttamasta arvioinnista on kuvattu kohdassa 8. Arviointi.
Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)
Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) on Suomen toiseksi suurin monialainen ammattikorkeakoulu,
jossa opiskelijoita on noin 13 000 ja henkilökuntaa noin 700. Vuonna 2016 TAMK sai Korkeakoulujen
arviointineuvoston ”valttina opiskelijoiden ja henkilöstön yhteisöllisyys”. Korkeakoulujen yhteishaussa
TAMK oli kolmas Metropolia AMK:n ja Helsingin yliopiston jälkeen. TAMK koulutusprofiilissa sosiaalija terveysala on volyymiltaan suurimpia, yhteensä noin 2600 tutkinto-opiskelijaa. Sote-alalla ylempiä
amk-tutkintoja TAMK tarjoaa sosiaali- ja terveysjohtamisessa, sosiaalialalla, terveyden edistämisessä
sekä terveysteknologiassa. Täydennyskoulutuksessa oli vuonna 2015 yli 2500 opiskelijaa. TAMK on
myös kansainvälinen toimija, kansainvälisiä korkeakoulusopimuksia on kaikkiaan yli 300.
Koulutuksen lisäksi toinen ydintehtävä on työelämäyhteistyössä toteutettava palveluiden yhteiskehittäminen. Parhaimmillaan tämä toteutuu yhteisessä hanketyöskentelyssä, jolloin ammattikorkeakoulun
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI) ja pedagogista osaamista voidaan hyödyntää. ”Uudet
sosiaali- ja terveysalan palvelut” on yksi TAMK:n kuudesta painopistealueesta. Asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen, palvelumuotoilu sekä osallistavat suunnittelu- ja tutkimus- ja arviointimenetelmät
ovat toiminnan ydintä. TAMK:n hankeosaaminen on laajaa, vuoden 2016 aikana se on mukana koordinaattorina tai partnerina 70:ssä TKI-hankkeessa.
Monialaisen ja moniammatillisen toimintakulttuurin kehittyminen on muutosprosessi, joka edellyttää
monialaisen johtamisen, verkostotyön ja verkosto-oppimisen taitoja. Oleellista on käyttäjien osallistuminen palvelujen kehittämiseen ja siten palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen lähestymistapa on keskeinen uusi osaamisen alue. TAMKin rooli LAPE kärkihankkeessa on yhteistoiminnassa osallistua verkoston toimijoiden osaamisen kehittämiseen räätälöidyin valmennuksin. Teemoina ovat erityisesti dialogisuus ja osallisuus palveluissa, monialainen verkostotyö ja verkostossa oppiminen, monialaisen toiminnan johtaminen sekä palvelujen tulevaisuuden ennakointi. Pedagoginen viitekehys koulutuksessa
perustuu tiimioppimiseen ja valmentavaan, osallistavaan otteeseen.
TAMK opiskelijoita osallistuu projektia tukevaan selvitys- ja kartoitustyöhön opinnäytetöiden kautta.
PSHP – Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
PSHP:n lastenpsykiatrian vastuualue tuottaa lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon erityistason ja
vaativan erityistason palveluja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnissa ja erva-alueen kunnissa
asuville 0-13-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Vastuualueen palveluita tuottaa viisi yksikköä
(säätelyhäiriöpsykiatrian yksikkö, traumapsykiatrian yksikkö, neuropsykiatrian yksikkö, perhe- ja pikkulapsipsykiatrian yksikkö, asiantuntijapalveluiden yksikkö) sekä lasten oikeuspsykiatrinen työryhmä.
Kaikissa yksiköissä on moniammatillinen, tehtäviinsä koulutettu henkilöstö. Suurin tuotettava palvelu
on lastenpsykiatrinen avohoito, ja kaikissa yksiköissä avohoidon palvelut tarkoittavat myös kotiin ja
perustason palveluihin tehtävää työtä. Asiantuntijapalveluissa on kiireellistä hoitoa varten akuuttityöryhmä ja erityisesti peruspalveluissa tapahtuvaa lasten mielenterveyspalvelujen toteutusta tukeva konsultaatiotyöryhmä. Säätely- ja traumapsykiatrian yksiköissä on ainoana erva-alueen lastenpsykiatrisista yksiköistä 24/7 palvelua tuottavat kokovuorokausiosastot, lisäksi neuropsykiatrian ja perhe-ja
pikkulapsipsykiatrian yksiköissä on päiväosastotoimintaa.
Nuorisopsykiatrian vastuualueella tuotetaan nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidon erityistason ja
vaativan erityistason palveluja 13 – 17 -vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen. Nuorisopsykiatrian poliklinikalla on tutkimus- ja akuuttityöryhmä, joka tuottaa myös kotiin viedyt interventiot, kolme yleispsykiatrista työryhmää ja psykoterapiatyöryhmä, ja lisäksi tehostetun avohoidon yksikkö, jossa kiireellistä hoitoa voidaan antaa sitä tarvitseville nuorille kahden viikon mittaisilla päiväosastojaksoilla. Pit-
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käniemen alueella sijaitsevat nuorisopsykiatrian osasto NPS1, joka tarjoaa 24/7 kokovuorokausiosastohoitoa PSHP:n jäsenkunnissa asuville nuorisopsykiatrisille potilaille sekä erityisen vaativaa hoitoa
tarvitsevien nuorten EVA-vastuuyksikkö, jossa oleva kokovuorokausiosasto palvelee koko maata. EVAyksikön konsultaatiopoliklinikka on sekin valtakunnallinen ja toteuttaa alaikäisten sukupuoli-identiteetin tutkimuksia ja eräitä nuorten oikeuspsykiatrisia tutkimuksia.
Lasten- ja nuorisopsykiatrian vastuualueet tuovat lasten ja nuorten psyykkisten häiriöiden ennaltaehkäisemisen, tunnistamiseen ja hoitoon tarvittavaa erityisosaamista. Tätä osaamista tarvitaan ja voidaan
hyödyntää vertikaalisessa integraatiossa tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kaikissa palveluissa esimerkiksi terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen yksiköihin suuntautuvassa konsultaatiotoiminnassa ja
suoraan perheisiin suunnatuissa perhepalveluissa, kuten jo on tehtykin. Erityisesti yhteistoimintana
tehtyä perhetyötä voidaan hankkeessa kehittää ja tehostaa, samoin sivistystoimen kanssa tehtävää kouluihin ja oppilashuoltoon suuntautuvaa työtä.
Vaativan erityistason palveluissa voidaan samoin kehittää ja tehostaa jo nyt aloitettua vaativan psykiatrisen hoidon ja lastensuojelun yhteistoimintaa Hybridi-yhteistyöryhmän jatkeena sekä valtakunnallisen
EVA-yksikön tertiaaritason palveluita vaikeimmin sairaiden, useimmiten samaan aikaan lastensuojeluasiakkaina olevien alaikäisten tutkimuksessa ja hoidossa. Tämän yhteistyön osana voidaan myös kehittää muita lastensuojelun moniammatillisia toimintamalleja sekä monitoimijaista arviointimallia. Horisontaalisen integraation osana lasten ja nuortenpsykiatrin erityisosaamisesta voidaan hankkeessa hyödyntää lähetteettömien, digitaalisten etäkonsultaatiopalvelujen kehittämisessä.
Muut kehittäjäkumppanit:
Pelastakaa lapset ry Länsi-Suomen aluetoimisto
Pelastakaa Lapset ry on kansainvälinen ja valtakunnallinen lastensuojelujärjestö. Järjestön missiona on
parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan, ja saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Sen lastensuojelutyössä on lähtökohtana lapsen edun ja lapsen oikeuksien toteutuminen ja lasten
osallisuuden vahvistaminen. Järjestö tukee lapsia, nuoria ja heidän vanhempiaan sekä tukihenkilöitä,
lomakoti-, tukiperhe-, sijais- ja adoptiovanhempia toimivaan vuorovaikutukseen ja turvalliseen vanhemmuuteen. Keskeistä on lasten ja perheiden omien verkostojen kanssa työskentely. Kotimaan toimintaa toteuttavat keskustoimiston lisäksi viisi aluetoimistoa, viisi erityis- ja lastenkotia, kaksi perhekuntoutusyksikköä, kaksi turvapaikanhakijanuorten /oleskeluluvan saaneiden yksikköä sekä 78 paikallisyhdistystä. Paikallisyhdistykset tekevät läheistä yhteistyötä aluetoimistojen kanssa. Tampereen Pelastakaa Lapset ry on ilmoittanut antavansa tukensa aluetoimiston Lape-kehittämiseen.
Pelastakaa Lapset yhdistyksen toiminnalla on perinteisesti vahva lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuva
toimintakulttuuri ja vahva osaaminen sekä kiinteä yhteistyö kuntien kanssa erityistason lastensuojeluja asiantuntijapalveluissa. Viime vuosina Pelastakaa Lapset on kehittänyt erityisesti matalan kynnyksen
palveluja. Toiminta rahoitetaan Rayn tuella ja omalla varainhankinnalla. Vapaaehtoiset valmennetut tukihenkilöt toimivat mm. perheiden kuuntelu- ja keskustelukumppaneina ja lasten harrastuskavereina.
Uusinta ovat Sporttikummit, jotka vievät lapsia urheiluharrastuksiin, kannustavat heitä ja luovat heille
onnistumisen kokemuksia. Sporttikummeja on jo n. 70 ja heistä suuri osa on miehiä. Tukihenkilöt ja
Sporttikummit järjestävät myös turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajalapsille leikkituokioita ja liikuntatapahtumia. Ehkäisevään lomakoti- ja tukiperhetoimintaan lapset tulevat perheiden itse ottaessa yhteyttä tai mm. perhekeskusten, neuvolan, päivähoidon ja koulun ohjaamina ilman sosiaalihuoltolain tai
lastensuojelulain mukaista asiakkuutta. Ehkäisevän toiminnan piirissä on Länsi-Suomen alueella yli 200
lasta.
Pelastakaa Lapset on tehnyt tiivistä yhteistyötä maahanmuuttajatyössä syksystä 2015 alkaen Pirkanmaan Ely- keskuksen, Tampereen kaupungin maahanmuuttajapalvelujen, Tampereen Perheryhmäkoti
Satakielen, Asiakasohjaus Luotsin ja Setlementti Tampereen kanssa. Tämän yhteistyön myötä yhdistys
on hakenut vuosille 2017 - 2018 Eusa- rahastosta hankerahaa ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten
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ja nuorten perhehoidon mahdollistamiseksi Suomessa. Haku etenee vaiheittain ja yhdistys on läpäissyt
sen ensimmäisen käsittelyvaiheen.
Pirkanmaan Lape-hankkeessa Pelastakaa Lapset ry tuo osaamisensa Perhekeskusmallin ja siellä erityisesti vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamiseen sekä turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajalasten ja heidän perheidensä matalan kynnyksen palvelujen kehittämiseen. Muihin osa-alueisiin heillä
on tarjota mm. asiantuntijapalvelua. Yhdistyksellä on valmius ottaa vastuulleen osatyöryhmän työn
koordinointia ja edistämistä.
SPR Nuorten turvatalo Tampere
SPR Nuorten turvatalon asiakkaat ovat 12–21- vuotiaita ja heidän perheitään. Toiminnassa keskitytään
mm. kriisi- ja perhetyöhön (silloin kun perheessä on nuori), asiakkaiden arjen hallinnan tukemiseen,
nuoren itsenäistymisen tukemiseen sekä väliaikaisen kriisimajoituksen järjestämiseen nuorille.
Myös ryhmä- ja tukihenkilötoimintaa järjestetään. Paljon yhteistyötä tehdään terveydenhuollon, sosiaalitoimen sekä koulujen kanssa.
Pirkanmaan Lape-hankkeessa SPR Nuorten turvatalo Tampere osallistuu Toimintakulttuurin muutos
kehittämiskokonaisuudessa lapsivaikutusten arviointi ja osaamisen kehittäminen -osioihin ja Perhekeskustoiminamallin kehittämisessä eropalvelujen ja näyttöön perustuvien varhaisen vaiheen palvelujen
kehittämien. Näihin se tuo kokemuksensa nykyisistä käytössä olevista toimintamalleista ja niiden vaikutuksista.
Kansalaistalo Mansikkapaikka ry
Kansalaistalo Mansikkapaikka on matalan kynnyksen talo, jonne ovat tervetulleita kaikki alueen asukkaat. Päätoimintamuotona on avoimet perhekerhot ja vauvakahvilat, ikäihmisten kerhot, tapahtumat ja
retket sekä pitkäaikaistyöttömien työllistäminen. Mansikkapaikka toimii myös alueen asukkaiden
omien juhlien sekä alueen yhdistysten kokoontumispaikkana. Mansikkapaikka on vahvasti verkostoitunut alueen sekä kunnallisiin toimijoihin, että alueen järjestöihin ja yhteisöihin.
Pirkanmaan Lape-hankkeessa Kansalaistalo Mansikkapaikka osallistuu Perhekeskustoimintamallin kehittämisessä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamisen osatyöryhmään.
Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry
Muotialan asuin – ja toimintakeskus ry Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka tarjoaa korkealaatuista, hyvinvointia tukevaa mielenterveys- ja päihdetyötä pääasiassa pirkanmaalaisille asiakkaille. Palveluja kehitetään tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden sekä palvelujen tilaajien kanssa. Vahvuutenamme ovat asiakasläheiset, monimuotoiset ja joustavat palvelut.
Muotialan asuin- ja toimintakeskus tarjoaa matalan kynnyksen palveluja, tukea ja apua perheiden arkeen. Perhetuki voi sisältää tukea ja vertaisuutta kasvatuksellisiin kysymyksiin, vanhemmuuteen, vuorovaikutukseen, seksuaalisuuteen ja ihmissuhdeasioihin luentojen ja ryhmien avulla. Lisäksi tamperelaisille lapsiperheille tarjotaan parisuhde- ja seksuaalineuvontaa henkilökohtaisissa tapaamisissa. Pareja voidaan tavata Solmu–neuvonnan merkeissä joko pariskunnittain tai ryhmämuotoisena, käsiteltävänä useita sisältöaiheita. Ihmissuhde-/parisuhdeluennot niin aikuisille kuin nuorille aikuisille sisältävät mm. tunteiden käsittelyä ja tietoa seksuaalisuudesta. Lasten vanhemmille tarkoitetuissa työkalupakeissa esitellään käytännön vinkkejä arjessa selviytymiseen.
Pirkanmaan Lape-hankkeessa Muotialan asuin- ja toimintakeskus osallistuu Perhekeskustoimintamallin kehittämiseen erityisesti vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamisen osa-alueessa.
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Tampereen seurakunnat
Tampereen ev.-lut. seurakuntayhtymä muodostuu viidestä paikallisseurakunnasta. Kaikille yhteistä toimintaa seurakunnan sisäisesti sovitun työnjaon mukaisesti ovat mm. perheasiain neuvottelukunnan
tuottamat palvelut sekä turvapaikanhakijoiden ja maahan muuttaneiden palvelujen järjestäminen.
Pirkanmaan Lape-hankkeessa Tampereen seurakunnat antavat työpanostaan ja osaamistaan useisiin
eri osa-alueisiin. Perhekeskustoimintamallin kehittämisessä erityisesti vanhemmuuden ja parisuhteen
tuen vahvistamiseen, erotilanteen palvelujen kehittämiseen sekä turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajalasten ja heidän perheidensä palveluiden kehittämiseen liittyvät teemat ovat kohteena. Perhekeskustoimintamallissa toimijana ja erityisvastuullisena on perheasiain neuvottelukeskus. Turvapaikanhakijaja maahanmuuttajalasten sekä heidän perheidensä palvelujen kehittämiskohdasta vastuun ottaa diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikkö.
Pirkanmaalla toimivat seurakunnat tekevät itsenäisesti päätöksen osallistumisestaan Lape-hankkeen
toteutukseen.
Kangasalan seurakunta
Kangasalan seurakunnan lapsi- ja perhetyö keskittyy perheiden tukemiseen erityisesti kasvattajina. Sen
toiminta painottuu ennalta ehkäisevään työhön. Seurakunta järjestää mittavan määrän (yhdeksän) perhekerhoa viikoittain, joista yksi on ilta-aikaan toimiva. Iltapäiväkerho huolehtii 176 koululaisesta päivittäin eli noin puolesta koko ekaluokkalaisten määrästä. Perhediakoniassa tehdään yhteistyötä kunnan
eri toimijoiden kanssa. Käytössä on useita toimintaan erityisesti kehitettyjä työkaluja, mm. hoidollinen
nukketeatteriryhmä, Tarinapaju-leiri eroperheiden 7-12 vuotiaille lapsille, paritrapiatyöskentelyä yhteistyössä Tampereen Perheasiainkeskuksen kanssa, tapahtumia, leirejä ja ryhmiä parisuhdetta tukevasti. Diakoniatyön kautta perheiden taloudellista tukemista yhdessä sosiaalitoimen kanssa.
Pirkanmaan Lape-hankkeessa Kangasalan seurakunta osallistuu Perhekeskustoimintamallin ja Varhaiskasvatus ja koulu lapsen hyvinvoinnin tukena kehittämiskokonaisuuksissa tehtävään kehitystyöhön
niissä tiimeissä joista erillisesti sovitaan.
Kölvin monikulttuurinen Nuorisotyö ry
Kölvin Monikulttuurinen Nuorisotyö ry on perustettu vuonna 1974. Vuoteen 2016 asti yhdistys tunnettiin nimellä Setlementtinuorten Hämeen piiri ry, ja se toimi Suomen Setlementtiliitto ry:n lapsi- ja nuorisotyön piirijärjestönä Hämeen piirin alueella. Monikulttuurista nuorisotyötä yhdistys on tehnyt vuodesta 2002 alkaen. Keväällä 2016 yhdistys muutti nimensä Kölvin Monikulttuurinen Nuorisotyö ry:ksi,
ja nimenmuutoksen myötä yhdistys keskittyy täysin monikulttuurisen nuorisotyön kehittämiseen ja toteuttamiseen, josta sillä on vuosien vankka kokemus ja asiantuntemus. Kölvin Monikulttuurinen Nuorisotyö ry on Suomen Setlementtiliiton jäsen.
Kölvin Monikulttuurinen Nuorisotyö tukee pakolaistaustaisia poikia ja nuoria miehiä (12-25v.) monimuotoisella järjestölähtöisellä erityisnuorisotyöllä. Ns. Kölvi-toiminnassa tärkeintä on kohdata jokainen poika yksilönä ja hänen tarpeistaan lähtien. Käytännössä Kölvi-toiminta on erilaista yksilö-, pienryhmä- ja ryhmätoimintaa poikien voimaannuttamiseksi ja tukemiseksi kokonaisvaltaisesti. Pojat ovat
vahvasti itse mukana toimintaa suunniteltaessa.
Pirkanmaan Lape-hankkeessa Kölvin monikulttuurinen nuorisotyö osallistuu Perhekeskustoimintamallissa erityisesti Turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajalasten sekä heidän perheiden matalan kynnyksen palveluiden kehittämiseen.
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Parasta Lapsille ry
Parasta Lapsille ry on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö. Tavoitteena on vahvistaa lapsiperheiden
arjessa jaksamista. Toimintamuotoina on leirien ja viikonlopputoiminnan järjestäminen lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Leiritoiminta lasten osalta vastaa mm. tukiperhepalvelujen ulkopuolelle jäävien
perheiden tarpeeseen. Toiminta on monikulttuurista ja kohdennettu tukea tarvitseville lapsiperheille,
mm. pienituloisille ja maahanmuuttajaperheille.
Perheiden monikulttuurinen viikonlopputoiminta tarjoaa virkistystä ja vertaistukea mm. maahanmuuttajaperheille. Leiri- ja viikonlopputoiminta on osallistavaa ja yhteisöllistä. Lapsille ja perheille tarjotaan
mahdollisuus leikkiä, liikkua, oppia uutta ja viettää aikaa yhdessä turvallisissa olosuhteissa lähellä luontoa.
Pirkanmaan Lape-hankkeessa Parasta Lapsille tuo osaamistaan Perhekeskustoimintamallin Näyttöön
perustuvien varhaisen tuen ja hoidon sekä vanhemmuustaitojen ohjaamisen työkalupakkien käyttöönottoon sekä Turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajalasten sekä heidän perheiden matalan kynnyksen
palveluiden kehittämisessä teemaan.
Suomen Mielenterveysseura
Suomen Mielenterveysseura on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö. Seura on perustettu vuonna 1897. Mielenterveysseuran jäsenistön muodostavat 54 paikallista mielenterveysseuraa ja
30 valtakunnallista järjestöä. Sen kriisikeskusverkostoon kuuluu 22 eri puolella Suomea toimivaa kriisikeskusta. Seuran palveluksessa on toimintavuoden aikana noin 100 työntekijää. Toiminnassa on mukana lähes 4000 vapaaehtoista ja yhteistyökumppaneita. Mielenterveysseura on organisoitunut viiteen
yksikköön, joita ovat kansalaistoiminnot, kriisikeskustoiminnot, koulutus- ja kehittämistoiminto, viestintä, hallinto ja talous. Kansainvälinen toiminta on kiinteä osa toimintaa. Lisäksi Mielenterveysseura
koordinoi viiden järjestön ja kirkon yhteistä valtakunnallista Rikosuhripäivystystä. Suomen Mielenterveysseuran perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy.
Pirkanmaan Lape-hankkeessa Mielenterveysseura tuo osaamistaan teemoihin, joihin he osallistumisellaan lisäävät mielenterveyden edistämisen tietotaitoa ja ongelmien ennaltaehkäisyn osaamista. Näiltä
osin tunnistettuja kehittämisen teemoja ovat esimerkiksi perhekeskustoimintamallin kehittämisessä
vanhemmuuden tueksi tarvittavien mielenterveystaitojen osaaminen, vanhemmuuden ja parisuhteen
tuen vahvistamiseen ja näyttöön perustuvien menetelmien kehittäminen ja käyttöönotto (esim. TLP ja
MDFT –mallista suomalainen Palaset kohdalleen malli valmistumassa), maahanmuuttajalasten ja perheiden mielenterveyden edistämisen ja tuen ja avun saaminen sekä varhaiskasvatuksen, koulun oppilashuollon ja perhekeskusten yhteistyön kehittäminen.
Miessakit ry
Miessakit ry on vuonna 1995 perustettu valtakunnallisesti toimiva kansalais- ja asiantuntijajärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on huolehtia miesten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä kehittää pitkäjänteisesti miesten yhteisvastuun ja keskinäisen auttamisen rakenteita. Tätä tarkoitusta toteutetaan
luomalla ja ylläpitämällä monimuotoista matalan kynnyksen vertaistoimintaa (Miessakkiopisto), tarjoamalla ammatillisia tuki- ja kriisipalveluja (Erosta Elossa, Lyömätön Linja, Väkivalta Kokeneet Miehet ja
Vieraasta Veljeksi), kouluttamalla vertaisohjaajia sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia
(Miestyön Osaamiskeskus), olemalla mukana rakentamassa erilaisten organisaatioiden miestyötä
(Miestyön Osaamiskeskus) sekä osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Miessakit ry:n tuki- ja vertaistoiminta on hyvinvointia ylläpitävää, ongelmia ja niiden negatiivisia vaikutuksia ennaltaehkäisevää sekä kriiseistä selviytymistä tukevaa ammatillista ja vapaaehtoispohjaista
miestyötä. Yhdistyksessä on tällä hetkellä vakinaisessa työsuhteessa 14 miestä, erilaisten ryhmien ohjaajia ja vapaaehtoisia tukihenkilöitä 90-110 miestä ja alueellisia yhdysmiehiä 20 paikkakunnalla. Toimitilat sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa ja Tampereella, ja toiminnan päärahoittaja on RAY/STEA.
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Miessakit ry:ssä halutaan vaalia ja olla osana yhteisvastuullista yhteisen hyvän rakentamista. Miessakit
ry:n idean ytimessä on näkemys naisten ja miesten kumppanuudesta ihmisyyden hyvinvoinnin perustana. Miehet ja naiset nähdään itselleen ja toisilleen lähtökohtaisesti hyvää haluavina. Miessakit ry perustaa missionsa ja visionsa tälle kantavalle voimalle.
Pirkanmaan Lapeen Miessakit tuovat asiantuntijuuttaan Perhekeskustoimintamallin sisällölliseen kehittämiseen ja mahdolliseen asiantuntijaryhmätoimintaan. Lisäksi heillä on mahdollisuus tuoda
mieserityiseen osaamiseen perustuvaa ammatillista konsultaatiota esimerkiksi osallistumalla mukana
olevien kuntien Perhekeskusten säännöllisiin yhteistyö- ja kehittämisrakenteisiin. He toimivat myös
maksuttomien tukipalvelujen tuottajana tarjoamalla erilaisia yhteisöjä lapsiperheiden hyvinvoinnin tueksi.
Kolmostien terveys
Kolmostien terveys on kunnan ja Pihlajalinnan yhteisyritys. Se tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Parkano - Kihniön alueella. Perhepalvelukeskuksen toimintaa tullaan toteuttamaan yhdessä ko. yrityksen
kanssa. Kunnan tekemää viranhaltijatyötä täydennetään Kolmostien Terveyden tuottamilla perhetyöllä,
neuvolatyöllä ja terveyskeskuspalveluilla.
Kolmostien terveys tuo hankkeelle asiantuntijuutta ja uutta näkökulmaa monitoimijaisen mallin kautta
tehdyn työn näkökulmasta.
Tampereen kaupunkilähetys ry
Tampereen Kaupunkilähetys ry on yli 100-vuotias yhdistys, joka tuottaa kokonaisvaltaisia ja monipuolisia, yhteiskunnan palvelutuotantoa täydentäviä palveluita. Yhdistys toimii ikäihmisten, kehitysvammaisten ja lapsiperheiden parissa sekä tekee järjestötyötä, johon kuuluu koulutus-, kehittämis- ja vapaaehtoistoiminta. Lisäksi yhdistys on kehittänyt valtakunnallisestikin levinneitä toimintamalleja. Yhdistyksen palveluksessa on 270 eri alan ammattilaista. Tampereen Kaupunkilähetyksen palvelujen piirissä on päivittäin noin 1 150 asiakasta. Asumispalveluissa on noin 450 asukaspaikkaa, erilaisia päivittäisiä palveluja käyttää noin 500 asiakasta ja lisäksi erilaisia projektiosallistujia on noin 200 päivittäin.
Kaupunkilähetys tarjoaa lapsiperheille monia palveluita, joista Kimpassa – perhetoiminta sopii tähän
kärkihankkeeseen erityisen hyvin. Siinä toiminnan päätavoitteena on varhaisen vuorovaikutuksen ja
vanhemmuuden tukeminen. Tarkoituksena on auttaa vanhempaa huomaamaan vauva ja vauvan tarpeet
heti vauvan syntymän jälkeen. Menetelminä käytetään Kimpassa-perhetoiminnassa kehitettyjä toimintamalleja: Tähtituokiota, Pallopiiriä ja Palikkakerhoa. Tavoitteena on, että vauvan tarpeita huomioiva
toimintamalli siirtyy käyttöön perheiden arkeen. Asiakasperheet tulevat toimintaan pääsääntöisesti
neuvolan työntekijöiden ohjaamina, neuvolan ilmoitustaulujen ilmoitusten ja neuvoloissa pidettävien
Tähtituokioiden ja Kimpassa-perhetoiminnan pitämien infotilaisuuksien sekä toisten ryhmäläisten hyvien kokemusten kautta. Lähetettä toimintaan ei tarvita.
Kimpassa-perhetoiminnassa pilotoidaan Helsinki Mission kehittämää äiti- ja isämentoritoimintaa Tampereella, jossa vapaaehtoinen mentor on mukana perheen arjessa tasavertaisena kumppanina. Äiti- ja
isämentoritoiminnasta on pääkaupunkiseudulla erittäin hyvät kokemukset. Palikkakerhoryhmät (vauvat yli 9kk) on vauvoista ja vanhemmista koostuva ryhmä, joka toimii vapaaehtoisen kokoonkutsujan
(vanhempien) voimin ja sen tavoitteena on tarjota vertaistukea vanhemmuudessa, vähentää vauvaperheiden yksinäisyyttä ja lisätä yhteisöllisyyttä. Toiminta alkoi Tampereella pilottina syksyllä 2016 ja siitä
on heti saatu positiivisia kokemuksia.
Pirkanmaan Lape-hankkeessa Kaupunkilähetys osallistuu perhekeskustoimintamallin kehittämiseen.
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