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TIIVISTELMÄ 
 
Pippuri -toimintamalli tuo perheiden ja lasten elämään ja arkeen lisäarvoa. Se kokoaa yhteen lasten, 

nuorten ja perheiden kannalta kaikki oleelliset toimijat, tuo perheet oikean tiedon lähteille ja auttaa 

kulkemaan ensikontaktista tarvittaessa palvelujen piiriin matalan kynnyksen toimintamallin mukai-

sesti. Pippuri luo turvallisen ja tavoitteenmukaisia ratkaisuja etsivän tien, jossa lapsi, nuori ja perhe ovat 

itse aktiivisia toimijoita ja omaan elämäänsä vaikuttajia. Tarvitessaan lapsi, nuori ja perhe saavat tar-

peenmukaisen, mahdollisimman hyvin tilanteita ennakoivan ja monitoimijaisen auttajaverkoston. Tär-

keimpänä tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden aiempaa parempi elämänhallinta, johon he tarvi-
tessaan saavat nopeasti ja matalan kynnyksen toimintamallilla avun, tuen ja palvelut.    

Pippuri on Pirkanmaalle sen monialaisten toimijoiden yhdessä luoma Perhekeskustoimintamalli, joka 

rakennetaan osana Sosiaali- ja terveysministeriön toteuttamaa kärkihanketta. Kärkihanke kohdentuu 

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman toimeenpanoon.      

Pirkanmaan Pippuri-hankeen päätavoite on, että tulevaisuudessa lasten, nuorten ja perheiden palvelut 
tuotetaan alueellisesti integroituna kokonaisuutena. Siinä sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatus, 
opetustoimi sekä kulttuuri-, vapaa-aika-, liikunta- ja nuorisopalvelut täydentyvät luontevasti laajan kol-
mannen sektorin, seurakunnan ja yksityisen sektorin toimijoiden avulla.  Pirkanmaalla tavoitteen saa-
vuttamiseen on erityisen hyvät edellytykset, sillä hankkeen toteutukseen osallistuvat kaikki alueen kun-
nat ja kaupungit sekä lukuisa joukko kolmannen sektorin ja muita toimijoita. Eri paikkakunnilla on ai-
hepiiriin liittyvä työ jo käynnistetty ja hankkeen myötä kunnat ja kaupungit saavat hyvän tuen kehitys-
työn edistämiseen. Palvelurakenteen osalta Pirkanmaan tunnusluvut ovat lähellä maan keskiarvoa, sen 
maantieteellinen rakenne kaupunkikeskittymineen ja haja-asutusalueineen on hyvä kokeiluympäristö.  
 
Maakunnalla on paljon kokemusta ja hyvää osaamista matalan kynnyksen palvelujen kehittämisestä esi-
merkiksi ikääntyneiden palvelujen osalta (Kotitori, Sitran Palvelutori, Lähitoritoimintamalli) eli vertai-
lumalleja muille sektoreille hyödynnettäviksi.  Näillä perusteilla maakunta edustaa hyvin sellaista ym-
päristöä, joka voi toimia valtakunnallisesti levitettävien toimintamallien koelaboratoriona. Tulokset 
mallinnetaan, vaikuttavuus arvioidaan ja näin tulokset ovat levitettävissä laajasti koko maahan. 
 
Valittu kehitystyön pääkohde on perhekeskustoimintamallin kehittäminen. Useilla paikkakunnilla toi-
mii jo perhekeskus, mutta vaihtelua näiden tarjoamista palveluista, toteutusresursseista sekä organi-
sointirakenteesta on runsaasti. Toiminnasta ei sen asiakaskunta ole riittävän tietoinen eikä palvelujen, 
tiedon tai tuen äärelle osata tulla. Lisäksi eri toimijoiden yhteinen työ etsii vielä muotoaan.  Pirkanmaan 
Pippuri mallissa tehdään yhdessä määritystyötä toimintamalliin liittyen, selvitetään sekä numeerisen 
että laadullisen datan perusteella tarkka lähtötilanne, mallinnetaan parhaat käyttöön otettavat toimin-
tamallit perhekeskustoiminnan toteutukseen, luodaan toimivat yhteistyön yhdyspinnat maakuntiin 
siirtyvien sote-palvelujen ja kuntiin jäävien varhaiskasvatus, opetus ja muiden palvelujen välille, luo-
daan työkaluja  asiakastyön tekemiseen ja dokumentointiin (mm. määritystyö yhteisistä tietojärjestel-
mistä), työn optimaaliseen hallintaan (mm. palvelukriteerit, toiminnanohjaus), yhteistyön tekemiseen 
(mm. sähköiset kanavat), seurantaan (mm. palvelutarpeen ennakoinnin riskimittari, seurantamitta-
risto) ja arviointiin (mm. itsearviointikehikko). Kehitystyön tulosten perusteella voidaan tehdä perus-
tellut ehdotukset kansallisesti käyttöön ehdotettavista toimivista käytänteistä. 
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Kuva 1. Hankkeessa tehtävän kehittämisen yleinen viitekehys 

 
 
 
STM on asettanut Lape-hankkeiden toteutukseen tavoitteita ja toteutusehtoja. Ne huomioiden Pirkan-
maan LAPE-hanke kohdentuu kaikkiin Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman toimeenpanosuun-
nitelman neljään kehittämiskokonaisuuteen siten, että  

- osa-alue 2 (Perhekeskustoimintamalli) toteutetaan kokonaan  

- kehittämiskokonaisuudesta 1 on valittu läpileikkaaviksi teemoiksi tietoperustaisuus, vaikutta-

vuus ja johtaminen 

- kehittämiskokonaisuudesta 3 on valittu varhaiskasvatuksen, koulujen oppilashuollon ja perhe-

keskusten yhteistyön kehittämisteema sekä palveluiden lapsilähtöisyyden ja monialaisen yh-

teistyön kehittämisen teemat 

- kehittämiskokonaisuudesta 4 Pirkanmaa nostaa kehittämisen keskiöön erityisesti erityisosaa-

misen saamisen osaksi perustyötä, monialaisen yhteistyön ja osaamisen sekä vertikaalisen että 

horisontaalisen yhdistämisen että lastensuojelun moniammatillisen toimintamallin luomisen. 

Lisäksi erityis- ja vaativan tason kehitystyö kohdennetaan osaamiskeskuksen perustamiseen.  

Teemoissa esiin nostettuihin tavoitteisiin päästään   
- tutustumalla kehittämiskohteeksi valittujen teemojen kansallisesti määriteltyihin sisältöihin ja 

analysoimalla niissä esitetyt sisällöt suhteessa Pirkanmaan nykytilaan. Arvioinnin perusteella 

löydetään muutosta edellyttävät kohdat, joille näin voidaan tehdä kehityssuunnitelmat  

- parhaimpien käytäntöjen arvioimisella, mikä tarkoittaa tunnistettujen Pirkanmaan alueella ja 
myös muualla toteutettujen kokeilujen kriittistä arviointia ja soveltuvien osien käyttöönottoa 

Pirkanmaalla 

- yhteisellä suunnittelutyöllä, mikä tarkoittaa kaikkien eri toimijoiden ja käyttäjäasiakasta osal-
listavaa yhteistä ideointia lasten, nuorten ja perheiden tunnistettuihin tarpeisiin sopivaksi 

- ketterillä kokeiluilla, mikä tarkoittaa mm. työryhmätyötä hyödyntäen uudenlaisia osallistavia 
menetelmiä, joissa korjaavat toimet tehdään nopeasti ja mutkattomasti sekä  

- valittujen toimintamallien juurtumisen tuella maakunnan toimintaan, mikä tarkoittaa sitä, että 
rakennetaan suoraan toimintakäytäntö, jota vahvistetaan ja edelleen muokataan iteraatiokier-

roksin ketterän kehittämisen periaattein  
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Hankkeeseen osallistuvat Pirkanmaan alueelta kaikki kunnat ja kaupungit. Julkisten toimijoiden orga-
nisaatioista lähes kaikissa osallistujatahoina ovat useat eri hallintokunnat. Hankekumppaneina toimivat 
MLL Tampereen osasto ry, MLL Hämeen piiri ry, Tampereen Setlementti ry, Pikassos, Tampereen am-
mattikorkeakoulu TAMK ja Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu sekä Pirkanmaan sairaanhoito-
piiri. 
 
Kehittäjäkumppaneiksi hankkeeseen ovat sitoutuneet SPR Nuorten turvatalo Tampere, Kansalaistalo 
Mansikkapaikka ry, Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry, Tampereen seurakunnat, Kangasalan seura-
kunta, Kölvin monikulttuurinen nuorisotyö ry, Parasta lapsille ry, Suomen mielenterveysseura, Miessa-
kit ry, Pelastakaa Lapset ry Länsi-Suomen aluetoimisto, Tampereen Kaupunkilähetys ry ja Kolmostien 
Terveys. Jo sitoutuneiden kehittäjäkumppaneiden lisäksi toteuttajina tulevat olemaan paikallisesti toi-
mivat seurakunnat ja yhdistykset, joiden kanssa sovitaan yhteistyöstä paikallisesti hankkeen käynnis-
tyttyä.   

Pirkanmaan Pippuri toimintamallin kehittämishanke toteutetaan ajalla 1.1.2017 – 31.12.2018. Hank-
keen kokonaiskustannukset ovat noin 1,8 M€, valtionavustusta haetaan 1,5 M€ ja osallistujien omara-
hoitus on noin 0,3 M€.  
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1 JOHDANTO 
 
Pippuri hanke toteutetaan Pirkanmaan maakunnan alueella kaikkien alueen kuntien ja kaupunkien 
osallistuessa kehittämistyöhön.  Maakunta muodostuu yhteensä 22 kunnasta ja kaupungista, näitä ovat 
Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, 
Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, 
Virrat ja Ylöjärvi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta kuntayhteenliittyminä toimivat Akaa ja Urjala, 
Kangasala ja Pälkäne, Pirkkala ja Vesilahti, Sastamala ja Punkalaidun, Tampere ja Orivesi sekä Virrat ja 
Ruovesi. (Kuva 2.)  
 

 
Kuva 2. Pirkanmaan maakunta ja sen paikkakunnat 

 
  
Toteuttajat ja osallistuvat tahot 
Pirkanmaan lapsiperheiden muutosohjelmaa toteuttavat Pirkanmaan alueen kaikki kunnat ja kaupun-
git. Julkisten toimijoiden organisaatioista lähes kaikissa osallistujatahoina ovat useat eri hallintokunnat. 
Hankekumppaneina toimivat MLL Tampereen osasto ry, MLL Hämeen piiri ry, Tampereen Setlementti 
ry, Pikassos, Tampereen ammattikorkeakoulu TAK ja Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu.  
 
Kehittäjäkumppaneiksi hankkeeseen ovat sitoutuneet Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, SPR Nuorten tur-
vatalo Tampere, Kansalaistalo Mansikkapaikka ry, Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry, Tampereen 
seurakunnat, Kangasalan seurakunta, Kölvin monikulttuurinen nuorisotyö ry, Parasta lapsille ry, Suo-
men mielenterveysseura, Kolmostien terveys, Pelastakaa Lapset ry Länsi-Suomen aluetoimisto, Tampe-
reen Kaupunkilähetys ry ja Miessakit ry. Jo sitoutuneiden kehittäjäkumppaneiden lisäksi toteuttajina 
tulevat olemaan paikallisesti toimivat seurakunnat ja yhdistykset, joiden kanssa sovitaan yhteistyöstä 
paikallisesti hankkeen käynnistyttyä.  Hanketoimijat verkostoituvat laajasti myös muun toistaiseksi ni-
meämättömien toimintaympäristössä toimivien tahojen kanssa.  

 
Valitut kehittämiskokonaisuudet 
Pirkanmaan LAPE-hanke keskittyy erityisesti Matalan kynnyksen palveluihin kattaen Lapsi- ja perhe-
palveluiden muutosohjelman toimeenpanosuunnitelmasta Perhekeskustoimintamallin kehittämisko-
konaisuuden kokonaan ja valittuja osia Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoin-
nin tukena kehittämiskokonaisuudesta. Kehittämiskokonaisuudesta 1 on valittu teemoja, jotka täyden-
tävät valittua teemaa ja kulkevat läpileikaten kaikki valitut aihealueet. Kehittämiskokonaisuudesta 4 on 
nostettu muutos- ja kehittämistyön keskiöön erityisesti horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio, 
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osaamisen varmistaminen ja saatavuus sekä moniammatillinen lastensuojelutyö ja osaamiskeskuksen 
kehittäminen.  
 
LAPE-kärkihankkeessa esitettyihin arviointikriteereihin Pirkanmaan Lape-hanke vastaa seuraavasti: 
 

1. Relevanssikriteeri: Muutoshanke edistää Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman tavoit-
teita sekä valittujen kehittämiskokonaisuuksien toimeenpanosuunnitelmien toteutusta. Muu-
toshanke kohdistuu yhteen hakujulistuksessa määriteltyyn kehittämiskokonaisuuteen (Perhe-
keskustoimintamalli), jota täydennetään muista kehittämiskokonaisuuksista valituilla sisäl-
löillä. Täydentävät kokonaisuudet koskevat tietoperustaisuutta, joka toteutuu läpileikkaavasti 
sekä varhaiskasvatuksen ja koulun lapsen hyvinvoinnin tukena että erityispalvelujen kehittämi-
nen kehittämiskokonaisuuden toteutuksen teemoissa.    
 

2. Alueellisen kattavuuden kriteeri: Muutoshanke toteutetaan koko maakunnan alueella ja siinä 
ovat mukana kaikki maakunnan kunnat. Lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri osallistuu kehi-
tystyön toteutukseen. Kunnat osallistuvat valitsemiinsa kehitysaiheisiin kiinnostuksensa perus-
teella siten, että kaikki sisältöteemat kuitenkin toteutetaan ohjeistuksen mukaisesti.  
 

3. Monitoimijaisuuskriteeri: Maakunnan alueella muutos toteutetaan yhteistyönä. Yhteistyöhön 
osallistuvat kunnat/kuntayhtymät rinnallaan järjestöt, seurakunnat, yritykset ja/tai muut toi-
mijat. Kuntien ja kaupunkien lasten, nuorten ja perheiden palveluiden osalta hankkeessa on mu-
kana sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi sivistystoimen, kulttuuri-, kirjasto-, vapaa-aika-, ja lii-
kuntatoimen edustajat sekä nuorisopalvelut. TE-toimi sekä työllisyyspalvelujen etsivän nuori-
sotyön edustajat osallistuvat kehittäjäkumppaneina muutostyön edistämiseen.  
 

Pirkanmaan alueen oppilaitoksista muutostyöhön osallistuvat Tampereen yliopisto ja ammatti-
korkeakoulu. Lisäksi alueellinen kehittämiskeskus Pikassos toimii yhden aihekokonaisuuden 
vastuullisena vetäjänä. Pirkanmaan liitto osallistuu muutoksen toteutukseen mm. muutosagent-
tien toimintamahdollisuuksien tukijana (tilat, hallinnollinen sijoittuminen). Järjestöistä kolme 
(MLL Tampereen osasto, MLL Hämeen piiri ja Tampereen Setlementti ry) on mukana hanke-
kumppanina koordinoiden yhtä kehittämisaluetta kukin ja osallistuen kiinteästi perhekeskus-
toimintamallin kehittämiseen.   
 

4. Osallisuuskriteeri: Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuudesta kehittämistyöhön on laadittu 
suunnitelma, jossa on hyödynnetty jo aiemmin alueella tehdyn kehitystyön tuloksia. Lasten, 
nuorten ja vanhempien osallisuus on ollut monipuolista jo valmisteluvaiheessa ja osallistumi-
sessa on käytetty myös sähköisiä ratkaisuja.  
 

Pirkanmaan hankesuunnitelmassa lapsi ja perhepalveluilla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodos-
tuu terveydenhuollon palveluista (mm. neuvoloista ja kouluterveydenhuollosta), varhaiskasvatuksesta, 
perusopetuksesta, koulujen ja oppilaitosten oppilashuollosta, sosiaalipalveluista (mm. lapsiperheiden 
sosiaalityöstä, lastensuojelusta, perhetyöstä, kotipalveluista sekä kasvatus- ja perheneuvolapalve-
luista), lasten ja nuorten perus- ja erikoissairaanhoidosta sekä lasten ja nuorten kuntoutuspalveluista. 
 
Perhekeskustoimintamallilla tarkoitetaan ministeriön määritystyön mukaisesti ”lähipalvelujen koko-
naisuutta, joka sisältää lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä 
edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Perhekeskus palvelee kaikkia lapsia ja perheitä ml. 
monimuotoiset perheet, vammaisen lapsen perheet ja maahanmuuttajat. Kyseessä on uusi tapa verkos-
toida nykyisin hajanaiset lasten ja perheiden palvelut ja sovittaa ne yhteen synergiaetuja tuottavasti ja 
lapsi- ja perhelähtöisesti siten, että jokainen lapsi ja perhe saa ajoissa tarvitsemansa tuen ja avun. Tule-
vaisuudessa perhekeskukseen kuuluu sekä maakuntien että kuntien järjestämiä palveluita ja järjestöjen 
sekä seurakuntien palveluita ja toimintaa.  Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä varhaiskasva-
tus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena -kokonaisuuden kanssa.” 
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2 HANKKEEN HAKIJA 
 
Hankkeen hakijana toimii sen hallinnollinen vastuutaho eli Tampereen kaupunki. Alueen kaikki kunnat 
ovat sitoutuneet hankkeen toteutukseen ja osallistuvat suunnitelmassa myöhemmin määritellysti tar-
peen ja kiinnostuksensa mukaisesti eri kehittämisteemojen työhön. 
 
Hakijana Tampereen kaupunki on koonnut sekä muiden julkisten toimijoiden että hankekumppaneiden 
tiedot yhteen. Sekä hankekumppaneiden että kehittäjäkumppaneiden kanssa ovat kunnat ja kaupungit 
käyneet tiivistä vuoropuhelua valmistelun aikana.      
 
Mukana olevat kuntien ja kaupunkien tällä hetkellä tiedossa olevat hallintokunnat on kuvattu taulu-
kossa 1. Lista osallistuvista tahoista täydentyy sekä edelleen käytävien kuntien sisäisten hallintokuntien 
välisten keskustelujen, että päättävien elinten päätöskäsittelyjen myötä.  
 

 
Taulukko 1. Osallistujahallintokunnat eri kunnista ja kaupungeista 

 

 
 

3 HANKKEEN TAVOITTEET JA TAVOITELLUT VAIKUTUKSET 

3.1 Hankkeen kohdentuminen LAPE-hankkeen kehittämiskokonaisuuksiin 

Pirkanmaan Pippuri hanke kohdentuu kaikkiin Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman toimeenpa-
nosuunnitelman neljään kehittämiskokonaisuuteen siten, että osa-alue 2 (Perhekeskustoimintamalli) 
toteutetaan kokonaan ja tätä täydennetään muiden osa-alueiden sisällöllä. Kehittämiskokonaisuudesta 
1 on valittu läpileikkaaviksi teemoiksi tietoperustaisuus ja johtaminen. Perhekeskustoimintamallin ke-
hittämiskokonaisuutta täydennetään kokonaisuudesta 3 varhaiskasvatuksen, koulujen oppilashuollon 
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ja perhekeskusten yhteistyön kehittämisteemalla sekä palveluiden lapsilähtöisyyden ja monialaisen yh-
teistyön kehittämisen teemoilla. Kehittämiskokonaisuudesta 4 Pirkanmaa nostaa kehittämisen keski-
öön erityisesti erityisosaamisen saamisen osaksi perustyötä, monialaisen yhteistyön ja osaamisen sekä 
vertikaalisen että horisontaalisen yhdistämisen että lastensuojelun moniammatillisen toimintamallin 
luomisen. Tämän lisäksi erityis- ja vaativan tason kehitystyö kohdennetaan osaamiskeskuksen kehittä-
miseen.   
 
Kuvassa 3 on koosteena valitut kehittämisen alueet Pirkanmaalla   
 

 
 

Kuva 3. Valitut kehittämisen alueet Pirkanmaalla 

 
Perhekeskustoimintamallin valinta ensisijaisesti toteutettavaksi kehittämiskokonaisuudeksi perustuu 
seuraaviin huomioihin ja tunnistettuihin tarpeisiin 

- Alueella useassa kunnassa perhekeskusten toimintaa on jo olemassa tai sitä parhaillaan 

suunnitellaan perustettavaksi. Kuitenkaan alueen toimijoilla ei ole yhteisiä työkaluja toimin-

nan toteutukseen niin, että paikkakunnasta riippumatta palvelujen saatavuus tai sisältö to-

teutuisi asukkaille yhdenvertaisesti tai vertailukelpoisesti 

- Perhekeskustoiminnan tunnistettiin olevan erityisen läheinen varhaiskasvatuksen ja koulu-

jen toiminnan kanssa, joka yhteistyö tulee saada sujuvaksi, rakenteet selkeiksi ja toiminta-

mallit yhteneväisiksi ennen kuin SOTE-uudistus voi toteutua – yhdyspintojen tarkastelu, 

asukkaille sujuvat palvelut hallinnonalasta riippumatta sekä vahvan jo olemassa olevan 

osaamisen hyödyntäminen asiakkaan hyväksi 

- Käytössä on useita hyviä ja toimivia työmalleja, joita halutaan levittää käyttöön otettavaksi 

koko maakunnan alueella 
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- Palveluketjuja halutaan edelleen kehittää ja tässä on tunnistettu erityisen tärkeäksi perhe-

keskustoiminnan, varhaiskasvatuksen ja koulun välinen yhteistyö  

- Sosiaali- ja terveystoimen yhteistyön osalta lapsiperheiden palvelujen osalta on edelleen ke-

hitettävää  

- Hyvin toimivan perhekeskustoimintamallin siihen liittyvine rinnakkaistoimintoineen usko-

taan tuovan palveluun sekä vaikuttavuutta että kustannusten hallinnassa pitämistä 

- On tunnistettu tarve saada ajantasaista ja laaja-alaista osaamista, taitoja asiakaslähtöiseen 

toimintaan sekä uusia työkaluja ja menetelmiä käyttöön  

- Halutaan toteuttaa laaja-alainen palveluohjaus lasten ja perheiden palveluissa, halutaan 

vahvistaa asiakkaan roolia, lisätä osallisuutta ja näin vahvistaa luottamusta palveluverkos-

toon ja avun saantiin 

- Palvelukeskustoimintamallin uskotaan helpottavan tietojen saantia ja löytymistä eri palve-

luista ja vaihtoehdoista  

- Matalan kynnyksen palvelujen tarve sekä sähköisten palvelujen kehittämisen tarve 

- Maakunnan tasolla on tunnistettu tarve yhtenäistää tiedon tarjoamisen kanavat, esimerkiksi 

tuottaa yhteiset nettisivut, joilta löytyisi eri kuntien palvelut samasta paikasta. Tänne voisi 

koota myös 3. sektorin toimijat yhteen. Nykyisin jokaisella kunnalla on hyvin erilaiset sivut 

ja palveluiden löytäminen hyvin hankalaa. Hyviä esimerkkejä mahdollisista yhteisistä tieto-

kanavista ovat Tampereen Kotitorin ja edelleen Pirkanmaan Ikäneuvon kehittämät yhteiset 

tietolähteet tai Helsingin perheentuki -sivusto 

- Pirkanmaalla yhteisen mallinnetun perhekeskustoimintamallin ajatellaan palvelevan erityi-

sesti sen kohderyhmää eli lapsia, nuoria ja perheitä löytämään tärkeän ja keskeisen tahon, 

jonka kautta voi matalan kynnyksen kautta saada apua tarpeeseensa. Kun toimintamallit 

ovat maakunnan tasolla yhteneväiset, toteutuu palvelujen sisällöllinen yhdenmukaisuus ja 

niiden saannissa yhdenvertaisuus. Toimintaa toteuttavien näkökulmasta sieltä saa aiempaa 

helpommin ja nopeammin tarvitsemansa tuen ja konsultatiivisen avun sitä tarvitessaan. 

Maakunnalle yhdenmukaiset palvelut ja niiden seurantamittarit ovat ehdoton edellytys toi-

minnan seurantaan ja johtamiseen.   

- Nuoret unohtuvat helposti ryhmänä, kun puhutaan perheiden palveluista. Siksi kehitettävän 

toiminnan ja tarjottavien palvelujen osalta on tähän kiinnitetty erityistä huomiota.  Kes-

keistä on tunnistaa matalan kynnyksen väylät, joita nuoret helpoimmin käyttävät ja raken-

taa tarpeenmukaisia työkaluja käyttäen uusia matalan kynnyksen lähestymistapoja ja pal-

veluja heille.  

Toimintakulttuurin muutoksen osalta tunnistettiin sen teemallinen läpileikkaavuus ja tarttumapinta 
kaikkiin eri osa-alueisiin. Kehittämiskokonaisuutta pidettiin erittäin tärkeänä mutta vain siihen keskit-
tymisen arvioitiin parantavan vain vähän itse asiakasrajapinnan toimintaa, jonne fokus haluttiin suun-
nata. Läpileikkaavasti muihin sisällöllisiin teemoihin liittyen halutaan kehittää  

- lapsivaikutusten arviointia, joka liittyy tietoperustaisuuteen, jatkuvaan toiminnan ja sen tu-

losten arviointiin sekä tätä kautta toiminnan vaikuttavuuden lisääntymiseen  

- johtamista, joka tulevaisuudessa tulee kohdentua laajojen kokonaisuuksien ymmärtämiselle 

sekä osaamista, jolla tulkita toiminnan perustaksi edellä kuvattua tietoperustaisuutta ja tu-

loksia  

- osaamisen varmistusta niin, että jo olemassa olevan osaamisen lisäksi tunnistetaan tulevai-

suuden osaamisvaatimukset ja suuntaudutaan riittävästi ennakoiden myös niihin 

- yhteistä toimintakulttuuria ja yhteisiä toimintatapoja, jotka aiempaa paremmin tukevat per-

heitä hallintorajat ylittäen  
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- Monialaista toimintaa sekä työprosesseja, pelisääntöjä ja niihin kuuluvan johtamisen/vas-

tuiden selkiyttämistä toimialojen kesken sekä toimi- ja tehtäväalueiden välisten raja-aitojen 

poistamista  

   Varhaiskasvatus ja koulu lapsen hyvinvoinnin tukena valittiin kehittämisen kohteeksi siksi, että 
- tunnistettiin sen olevan enemmän perinteisesti sote-perustaisena toteutetun perhekeskus-

toimintamallin vastinpari varhaiskasvatuksen ja koulun puolella. Näiden toimijoiden saami-

nen yhteisen kehittämisteeman äärelle on välttämätöntä, jotta perhekeskustoiminnasta syn-

tyy aidosti monialainen toimintamuoto  

- sote-uudistuksessa sote-palvelut siirtyvät maakunnan vastuulle, mutta varhaiskasvatus ja 

koulut jäävät peruskuntien toteutusvastuulle – jotta nämä vastinparit toimisivat jatkossakin 

hyvin - asiakkaalle, lapsille ja perheille saumattomina - tulee yhteiset yhdyspinnat selkeyt-

tää, työnjaosta sopia sekä yhteistyökäytänteet ja osaaminen varmistaa 

- halutaan toimivaa verkostotyötä perheiden ja ammattilaisten välillä hallintorajat ylittäen 

- halutaan oppia huomioimaan lapset aikuisten palveluissa ja vanhemmat lasten sekä erityi-

sesti nuorten palveluissa 

- Lasten ja nuorten kuulemisen ja osallisuuden tukeminen tulee olla toiminnan lähtökohta, 

mutta nykyään se ei vielä niin ole 

Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen liittyy tiiviisti edellä kuvattuihin toiminnan osa-
alueisiin. Erityisesti on tunnistettu tarve varmistaa 

- osaamisen riittävyyttä ja hyödyntämistä jo varhaisessa tuen tarpeen vaiheessa eli sekä ho-

risontaalisen että vertikaalisen integraation kehittämistarvetta  

- monitoimijuuden toteutumista ja mahdollisuuksia myös muualla kuin keskussairaalapaik-

kakunnalla 

- lastensuojelun moniammatillisen toimintamallin antamia hyötyjä arjen työn toteutukseen. 

- Nuorten palveluita tulee kehittää: erityisesti tarvitaan toimenpiteitä terveyserojen kaventa-

miseen, psyykkisen tuen lisääminen ja riittävien ja tarpeenmukaisten resurssien turvaami-

seen 

- Tietosuoja ja salassapito tulee saada asiakkaan etua tukevaksi 

3.2 Tavoitteet ja tavoitellut hyödyt 

Pirkanmaalla maakunnallisen muutostyön lopputuloksena on lasten, nuorten ja perheiden hyvin-

voinnin parantuminen sekä heidän itsensä kokemana, että erilaisilla indikaattoreilla mitattuna. 

Lopputulos saadaan aikaan siirtämällä tuen painopistettä korjaavista ennakoiviin ja ehkäiseviin 

palveluihin. Pirkanmaan Pippuri hankkeelle on asetettu useita tavoitteita. Seuraavassa kuvataan 

asetetut tavoitteet ja tavoitellut hyödyt.  

 

1)  Lasten, nuorten ja perheiden palvelut tuotetaan alueellisesti integroituna kokonaisuu-

tena paikalliset tarpeet huomioiden 

Kokonaisuus sisältää sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatuksen, opetustoimen sekä kulttuuri-
, vapaa-ajan-, liikunta- ja nuorisopalvelut, jotka luontevasti täydentyvät laajasti kolmannen sekto-
rin, seurakunnan ja yksityisen sektorin toimijoiden avulla. Paikalliset tarpeet huomioidaan ja niille 
on olemassa rakenteellinen yhdessä sovittu ja mallinnettu toimintatapa, prosessit ja menettelyt. 
Palvelurakenne on keventynyt ja siirtynyt korjaavista palveluista ja hoidosta ennakoivaan ja ennal-
taehkäisevään palveluun.   
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Tavoitellut hyödyt: 
- Perheiden kokemus tarvitsemiensa tietojen saannista on parantunut ja tietoa on aiempaa enem-

män tarjolla 

- Perheiden palvelupolku on sujuva ja joustava eikä polun kulkua eri hallinnonalalta toiselle huo-

maa  

- Riippumatta asuinpaikkakunnasta perhe saa laadullisesti ja sisällöllisesti samantasoista palve-

lua, tukea ja opastusta  

- Julkiset palvelut täydentyvät laajojen muiden toimijoiden tarjoamien palvelujen avulla 

- Ammatillisesti ohjatut vapaaehtoiset ovat toimijoina ja mukana ammattilaisten kumppaneina 

järjestämässä avointa ja kynnyksetöntä toimintaa lapsiperheille  

- Perheillä on mahdollisuus valita kokemansa tarpeen mukaan soveltuvimmat itselleen 

- Lapset, nuoret ja perheet voivat halutessaan käyttää sähköisiä palvelukanavia perinteisten si-

jasta tai lisäksi  

- Alueellinen palvelujen järjestämisen monimuotoisuus on turvattu 

- Osin yhteinen osin paikallinen toiminta on nivottu vaikuttavaksi ja tehokkaasti toimivaksi koko-

naisuudeksi, jossa jokainen toimija on saavana osapuolena  

- Ennakoiva, saavutettavissa oleva lähipalvelu auttaa osaltaan lastensuojelun palvelurakenteen 

keventymisessä 

- Palveluihin pääsy on helpompaa. Palveluita tarjotaan räätälöidysti yhteistyössä asiakkaan tar-

peen mukaisesti. 

- Osana perhekeskustoiminnan palvelukokonaisuutta tarjotaan eropalveluita 

- Nuorisoikäisten palvelut on soveltuvin osin nivottu yhteen perhekeskustoiminnan osa-alueiden 

kanssa  

 
2) Tietoperustaisuus palvelutoiminnan lähtökohtana, aiempaa parempi perheiden palve-

lutarpeiden tunnistaminen ja tietojen käyttäminen johtamisen välineenä 

Tavoitellut hyödyt: 
- Toiminnasta kerätään relevanttia tietoa, jota käytetään toiminnan suunnittelun ja edelleen ke-

hittämisen, johtamisen, seurannan ja arvioinnin työkaluna 

- Tiedon perusteella voidaan arvioida kohderyhmän palvelutarpeita ja tunnistaa trendejä sekä 

heikkoja signaaleja 

- Käyttöön on otettu erityiset työkalut lapsivaikutusten arviointia varten (Lava) 

- Toiminnassa on olemassa yhteiset prosessit, toimintaohjeet ja pelisäännöt  

- Toimintakulttuuri on kehittynyt aiempaa paremmin lapset, nuoret ja perheet huomioivaksi 

 

3) Eri ikäisten lasten palveluverkon ja palvelupolkujen sujuvuus hallinnon rajoista riippu-

matta 

Tavoitellut hyödyt: 
- Eri toimijat tuntevat toistensa toiminnan niin hyvin, ettei synny palvelujen katvealueita eikä 

päällekkäistä toimintaa 

- Asiakkaan näkökulmasta hallintorajan ylittäminen ei näy ja palvelujen eteneminen tapahtuu su-

juvasti. Kun yhteistyö toimii, niin palvelut muotoutuvat asiakkaiden näkökulmasta sopiviksi ja 

tarpeiden mukaisesti. Asiakas - lapsi, nuori tai perhe - on itseään koskevien asioiden keskiössä 

ja vaikuttamassa voimavarojensa puitteissa tehtäviin päätöksiin. 
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- Tarpeenmukainen tieto on asianosaisten saatavilla ajantasaisesti ja siinä laajuudessa, kuin asia-

kas on antanut luvan sen siirtymiseen 

- Asiakas – lapsi, nuori, vanhempi ja perhe – kokee tulevansa osalliseksi omissa asioissaan, kuul-

luksi ja huomioon otetuksi tarpeidensa mukaisesti 

 

4) Oikean osaamisen varmistaminen ja saatavuudesta huolehtiminen niin, että lapset ja 

perheet saavat tarpeisiinsa nähden organisaatiosta riippumatta tarpeenmukaisen tie-

don, avun ja palvelun 

Tavoitellut hyödyt: 
- osaaminen ennakoivan otteen toteuttamiseen ja varhaiseen puuttumiseen on lisääntynyt 

- erityisosaamista on tarjolla siellä, missä sitä on erityisesti tunnistettu tarvittavan – peruspalve-

luilla on käytettävissään sekä riittävä osaamispotentiaali että mahdollisuus nopeaan konsultaa-

tioon  

- Osaamista arvioidaan ja varmistetaan yhtenäisin menettelyin 

- Lasta, nuorta tai perhettä ei riittämättömän osaamisen vuoksi siirretä toiseen palveluun tai pal-

velutasoon, vaan voidaan toimia lähipalveluperiaatteella  

- Palvelujen painopiste on siirtynyt ennakoiviin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin, kun varhai-

sessa vaiheessa on riittävä osaaminen, jolla on tunnistettu heikot signaalit  

- Palvelu muuttuu ongelmapainotteisesta yksilötyöstä vetovoimaiseen yhteisölliseen työhön 

- Sähköisin palveluin varmistetaan, että myös vanhemmat pysyvät ajan hermolla ja riittävän tie-

toisina nuoren rinnalla  

- Sähköisten palveluiden kehittymisen arvioidaan laajentavan palvelutarjontaa ja palveluiden 

vastaanottaminen eri aikoina ja eri paikoissa on aiempaa helpompaa. Palveluihin pääsy tulee 

helpommaksi tukien oikea-aikaisuuden toteutumista. Kustannusvaikuttavuus paranee, kun pal-

veluita tarjotaan myös sähköisessä muodossa 

 

5) Eri toimijoiden välinen yhteistyö on luontevaa ja perheiden asiointia edistävää 

Tavoitellut hyödyt: 
- Toiminnan monimuotoisuus toteutuu tarpeen mukaisten yhdessä sovittujen ja hyväksi koettu-

jen mallien avulla 

- Voidaan varmistaa, että kulloisessakin perheen asioiden selvitystilanteessa käytettävissä on riit-

tävä ja perheiden asiointia edistävä tilannetieto mieluiten lapsen, nuoren tai perheen tuntevan 

toimijan antamana 

- Avoin viestintä on lisääntynyt: sekä ammattilaiset keskenään, mutta myös parempi tiedon jaka-
minen vaihtoehtoisista palveluista – tunnistetaan palveluverkosto 

- asiakasta/asiakasperhettä kohdellaan kokonaisuutena  

- Palvelujen ruuhka-aikojen ja toiminta-aikojen ajallinen yhteensovittaminen palvelujatkumojen 
turvaamiseksi 

- Asiakas ohjataan nopeasti oikealla taholle tai tuodaan lähipalveluun asiakkaan tarvitsema eri-
tyisosaaminen ja palvelu jatkuu lähipalvelussa. 

 
Kehitystyö varmistaa palveluiden oikea-aikaisen saatavuuden ja painopisteen siirtymisen korjaa-
vista palveluista kaikille yhteisiin yleisiin, ennakoiviin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin. Nämä täy-
dentyvät varhaisella tuella ja puuttumisella sekä tarpeen- ja tarkoituksenmukaisella hoidolla ja 
muulla palvelulla. Kehitystyö fokusoituu myös toiminnan vaikuttavuuden lisääntymiseen, jossa kus-
tannusvaikuttavuus korostuu. 
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4 HANKKEEN TOTEUTUS  
 

4.1 Maakunnallisen yhteistyön toteutuminen hankkeessa 

4.1.1 Hankkeen vastuutaho 
 
Hankehallinnoijana toimii Tampereen kaupunki, joka maakunnan suurimpana kaupunkina voi kantaa 
kokonaisvastuun ison hankkeen toteutuksessa. Aiemmin toteutettujen isojen hankkeiden myötä kau-
pungin asiantuntijoiden hankeosaaminen ja – johtaminen on erittäin korkealla tasolla. 

 
Osavastuita on jaettu maakunnan muille toimijoille sekä kehittämisteeman että alueellisuuden perus-
teella. Näin voidaan toteuttaa vahvan osaamisen jakamisen ja alueellisen osallisuuden periaate myös 
hankkeen toteutuksessa. 
 
 
4.1.2 Hankkeen hallinnointi ja koordinointi 
 
Tampere palkkaa hankkeelle projektipäällikön. Projektipäällikön tueksi palkataan 10 projektikoordi-
naattoria, jotka vastaavat sovitun työnjaon mukaisesti eri osa-alueista, ovat vastuuryhmän vetäjiä tai 
osavastuullisia vetäjiä ja raportoivat projektipäällikölle. Osan projektikoordinaattoreista työpanos on 
50%. Projektipäällikkö ja -koordinaattorit muodostavat projektiryhmän. Lisäksi palkataan projektisih-
teeri (100%). Hankkeen hallinnointi ja vastuutahot kuvataan kuvassa 4. 

 
Näiden hankevastuullisten toimijoiden työtä johtaa ja ohjaa ohjausryhmä. Ohjausryhmänä toimii maa-
kunnan Lape-ryhmä. Hankkeen operatiivisen toiminnan edistämisestä ja yhteensovittamisesta vastaa 
projektitiimi, jota täydennetään kuntien ja muiden toimijoiden nimeämillä edustajilla. Ryhmän koko pi-
detään kuitenkin toiminnallisena eli noin 7-9 henkilön suuruisena. Projektiryhmä vastaa hankkeen oh-
jauksesta ja koordinaatiosta ja toimii ohjausryhmän ja hankeryhmän työrukkasena.  
 

 
 

Kuva 4. Hankehallinnointi  
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Projektiryhmän työnjako on ajateltu toteutettavan seuraavien vastuualueiden kautta. 
 

Nimike Hallinnollinen sijoittuminen Vastuut 
Tehtävät  

Projektipäällikkö, 100% Tampere Kokonaisvastuu ja vastuuryhmä 1  

Projektisihteeri, 100% Tampere Osavastuu ryhmästä 1 

Projektikoordinaattori, 100 % 
Projektikoordinaattori 50% 

Tampere 
MLL Tampereen osasto 

Vastuuryhmän 2 vetäjä 
Eropalveluiden kehittäminen 

Projektikoordinaattori, 50 % 
Projektikoordinaattori 50% 

Nokian kaupunki 
MLL Hämeen piiri 

Vastuuryhmän 3 vetäjä 
Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki 

Projektikoordinaattori, 100 % 
Projektikoordinaattori 50% 

Valkeakosken kaupunki 
Tampereen Setlementti ry 

Vastuuryhmän 4 vetäjä 
Maahanmuuttajapalveluiden kehittäminen 

Projektikoordinaattori, 100 % Ylöjärven kaupunki Vastuuryhmän 5 vetäjä 

Projektikoordinaattori, 50 % Sastamala, SOTESI Vastuuryhmän 6 vetäjä 

Projektikoordinaattori, 100 % Pikassos Vastuuryhmän 7 vetäjä 

Projektikoordinaattori 50% PSHP  Osavastuu ryhmästä 7 

 
Taulukko 4. Projektiryhmän työnjako 

 
Kokonaiskoordinaatio on projektipäälliköllä ja samoin viestintä. Projektisihteeri toimii vastuuryhmän 
1 osalta osavastuullisena. Vastuuryhmän 1 tehtävien toteuttaminen on kaikkien osallistuvien tahojen ja 
järjestöjen koordinaattoreiden vastuulla olevaa työtä. Viestinnän toteutuksessa hyödynnetään myös 
I&O -hankkeeseen luotuja rakenteita. Arviointiosio toteutetaan projektiryhmän yhteistyönä.  
 
 
4.1.3 Hanketoimijat ja kehittäjäkumppanit  
 
Pirkanmaan lapsiperheiden muutosohjelmaa toteuttavat Pirkanmaan kaikki kunnat ja kaupungit, sekä 
iso joukko muita toimijoita. Kaikki toimijat on nimetty jo Johdanto – kappaleessa (sivulla 6).   
   
Hanketoimijoiden ja kehittäjäkumppanit, heidän toimintansa kuvaukset sekä osallistumisen roolit on 
kuvattu yhteenvetoon, joka on hankesuunnitelman liitteenä 7. 
  
 
4.1.4 Ostopalveluiden hyödyntäminen hankkeessa 

Pirkanmaan Lape-hanke on merkittävä niin laajuudeltaan kuin sisällöltään. Kun halutaan varmistaa pa-
ras mahdollinen lopputulos, tulee etukäteen määrittää käytettävissä oleva osaaminen ja voimavarat 
suhteessa vaatimuksiin ja haluttuihin lopputuloksiin. Pirkanmaan maakunnan alueen toimijoilla on 
merkittävää hankkeen toteutukseen tarvittavaa osaamista. Silti tarvitaan ulkopuolista tukea niin han-
kejohdolle kuin sen muille toteuttajille, sillä hanketyötä tehdään valtaosin osana muuta työnkuvaa. Asi-
antuntijatuen avulla saadaan hankkeeseen osaamista ja tietoa, jota kuntien omissa organisaatioissa ei 
tällä hetkellä ole, mutta joka on kriittistä hankkeen toteuttamisen kannalta. 
 
Ulkopuolisena asiantuntijana projektissa käytetään kilpailutettavia asiantuntijaorganisaatioita, jotka 
tuovat hankkeeseen tarvittaessa sekä isojen kehitysprojektien läpiviennin projektiosaamisen, tiedolla 
johtamisen ja analytiikan osaamisen, että arviointiosaamisen. 
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Asiantuntijat toimivat tarvittaessa kuntaorganisaatioiden työn tukena. Ulkopuolinen asiantuntija tuot-
taa johdon ja projektiryhmän päätöksenteon ja sen valmistelutyön tueksi tutkimuksellisia ja tietoon pe-
rustuvia analyysejä lasten, nuorten ja perheiden ja heidän palveluidensa nykytilasta. Asiantuntijatuelta 
edellytetään analyyttistä lähestymistapaa ja ymmärrystä tiedolla johtamisesta. 
 
Täydentävää osaamista käytetään hankkeessa tarvittaessa hanketuen lisäksi tietojohtamisen osa-aluei-
siin, tiedon hankintaan ja analyysien tekemiseen, prosessien kuvaamiseen ja mallintamiseen, muutos-
johtamisen tukeen, osaamisvaatimusten selvittämiseen ja uuden osaamisen varmistamiseen, tietotek-
nisten osa-alueiden selvitykseen ja toimenpiteiden määritykseen sekä arviointiin liittyvien prosessien 
toteutukseen. Tarvittaessa kilpailutetaan toiminnanohjausjärjestelmä, jota voidaan pilotoida muutoin 
kuin kansallisen ohjauksen kautta.  
 
Toiminnan juurtumisen yksi kulmakivi on koko hankkeen aikainen muutoksen tuki, jota tarvitaan sekä 
johtamiseen että itse arkityöhön. Asiantuntijapalvelun ostolla tuetaan tarvittaessa osa-alueen toteu-
tusta. Tähän liittyy tarve saada asiantuntijuutta sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään, viestintäka-
navien nopeaan luomiseen hankkeen alussa sekä strukturoituun visuaaliseen dokumentaatioon, jota 
hyödynnetään myös viestinnän osalta. Asiantuntijaa käytetään tarvittaessa myös hankkeen aikana to-
teutettavien useiden asiakas-, henkilöstö- ja esimiestyöpajojen toteutuksessa luomassa näille struktu-
roitua mallia ja dokumentoimassa niiden tulokset osaksi kokonaisuutta, tukemassa muutoksen aikaan-
saamista. 
 
 
4.1.5 Osallisuussuunnitelma lasten, nuorten ja perheiden osallistumisesta kehittämistyöhön 

4.1.5.1 Osallisuus hankkeen taustalla ja sen valmisteluvaiheessa 

 
Pirkanmaalla paikallisen lape-hankkeen suunnitteluvaiheessa on osallistettu kuntien asukkaita sähköi-
sen kyselyn avulla, jossa on kysytty kysymyksiä hankkeen kehittämiskokonaisuuksiin liittyen: 
- Mitä muutoksia toivot lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimintatapoihin ja -kulttuuriin? 
- Miten voidaan paremmin tukea parisuhteita, vanhemmuutta ja erotilanteita? 
- Miten varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset voivat olla paremmin lasten ja nuorten hyvinvoinnin tu-
kena?  
- Miten voidaan kehittää lasten ja nuorten erityispalveluita, kuten lasten ja nuorten erikoissairaanhoitoa 
ja lastensuojelua?  
Asuinkunta kysytään kuntakohtaisten kehittämistarpeiden selvittämiseksi. 
 
Kysely on avoinna koko hankkeen ajan Pirkanmaan kuntien ja kaupunkien internet-sivuilla; kyselyn 
kautta saadaan koko hankkeen ajan kuntalaisten ehdotuksia ja palautetta lapsi- ja perhepalveluihin liit-
tyen. Tähän mennessä ideoita ja ehdotuksia sekä kehittämistarpeita on saatu useita kymmeniä. Vastauk-
set ovat mukana hankesuunnitelman perusteluissa ja ehdotetuissa toimenpiteissä.  
 
Hankkeen aihepiiriin liittyviä (palvelu)tarpeita on noussut esille jo ennen hankevalmistelua mm. Per-
heiden talon suunnittelussa (Perheiden talon toiminta käynnistynyt syyskuussa 2016 ja kehittämistyötä 
jatketaan edelleen). Palvelujen kehittämistarpeita on noussut esille myös muita väyliä pitkin, esimer-
kiksi Perheverkon kautta; Perheverkko on Tampereen kaupungin koordinoima verkosto, jossa on mu-
kana lasten ja perheiden kanssa työskenteleviä kaupungin, järjestöjen ja seurakunnan edustajia.  
 
Tampereella on vuosina 2013 ja 2015 toteutettu laaja kysely 4-vuotiaiden huoltajille. Kyselyyn vastan-
neet ovat voineet arvioida oman perheensä hyvinvointia sekä palveluja. Palvelujen kehittämistarpeita 
on noussut myös Kouluterveyskyselyn kuntakohtaisista tuloksista.  
 
Keskusteluja hankkeen suunnitteluvaiheessa on käyty eri sidosryhmien kanssa, esim. Perheverkossa ja 
tapaamisissa koulujen vanhempainyhdistysten kanssa. 



17 

 

 

4.1.5.2 Osallisuus hankkeen toteutuksessa 

Pirkanmaalla järjestetään hankkeen esittely ja kuulemistilaisuuksia sekä hyödynnetään sähköistä tie-
dottamista. Osallisuuden toteutuksessa hyödynnetään erilaisia menetelmiä ja kanavia, esimerkiksi työ-
pajoissa, teemailloissa sekä digitaalisin keinoin. Koko hankkeen ajan on kuntalaisilla mahdollisuus vas-
tata sähköiseen kyselyyn tai antaa palautetta sähköisiä tai perinteisiä kanavia käyttäen. Osallistami-
sessa hyödynnetään sekä jo olemassa olevia erilaisia ryhmiä (koulujen oppilaskuntia, kokemusasian-
tuntijaryhmiä, vanhempainyhdistyksiä ja nuorisovaltuustoja) että uusia esille nostettavia ryhmiä (asia-
kasraateja ja some-kanavia). 
 
Pirkanmaan maakunnan lape-ryhmään kutsutaan edustaja Pirkanmaan nuorisofoorumista, joka on Pir-
kanmaan kuntien nuorisovaltuustojen yhteinen toimielin. Kuntakohtaisiin työryhmiin kutsutaan koke-
musasiantuntijoita, joita voivat olla lasten ja/tai nuorten sekä huoltajien edustajat.  
 
Hankkeen alussa toteutetaan lapsivaikutusten arviointi ja sitä tarkistetaan määräajoin. Lapsivaikutus-
ten arviointiin osallistetaan hankkeen eri sidosryhmiä. Tämä tarkoittaa sitä, että hankkeeseen nimettä-
vät työryhmät osaltaan tukevat ja tuottavat tarvittavaa tietoa arviointiin ja sen toteutukseen. 
 
Osallisuutta varmistetaan pitämällä yhteyttä ja kutsumalla aktiiviseen kommentointiin mukaan koulu-
jen oppilaskuntia, asiakasraateja, Lasten Parlamentin jäseniä, kokemusasiantuntijaryhmiä (esim. Voi-
kukkia, Selviytyjät ja Salapoliisit), muita neuvostoja (maahanmuuttaja- ja vammaisneuvosto), aluever-
kostoja, koulujen ja varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistyksiä. Tampereella vuosittain järjestettävillä 
4. luokkalaisten vaikuttamispäivillä työstetään oppilaiden kanssa lasten ja perheiden palvelujen kehit-
tämistä. Myös erilaisissa asukastilaisuuksissa ja -illoissa kootaan kuntalaisten näkemyksiä palveluiden 
kehittämiseksi.  
 
Osallisuus toteutuu hankkeen ajan myös välillisesti esimerkiksi asiakastapaamisissa, yhteisöllisessä op-
pilashuollossa, asiakaspalautejärjestelmien kautta, kasvatuskumppanuudessa (varhaiskasvatus). Asia-
kaskokemusten ja -palautteen kokoamiseksi mallinnetaan ja rakennetaan kanava palveluiden kehittä-
miseksi asiakkaiden tarpeita paremmin vastaaviksi. 
 
Lasten, nuorten, perheiden ja käyttäjäasiakkaiden osallistumisen tapoina ja vaikuttamisen kanavina on 
ja käytetään mm. 

 palvelujen kokonaisuuden muotoilua tukena toteuttavissa asiakastyöpajoissa  

 asiakasraateja 

 avoimia ja kohdennettuja kyselyjä, joita toteutetaan myös sähköisesti  

 sekä käyttäjä- että järjestäjätahojen haastatteluja 

 palautekanavia – sähköposti, puhelin, viestiseinä kuntien omia nykyviestinnän väyliä hyödyn-

täen 

 osana palautekanavia toteutetaan ideapankit: sekä sähköisinä että eri toimipisteisiin sijoitet-

tuna fyysisinä seininä, joihin asiakkaat voivat kirjata toiveitaan, ajatuksiaan ja ideoitaan 

 tapahtumia, joissa palveluntuottajat ja asiakkaat tapaavat vapaamuotoisen vuorovaikutuksen 

äärellä 

 paikallisia asiakasiltoja, tietoiskuja sekä teemakeskusteluja 

 
 
4.1.6 Maakunnan LAPE-ryhmä 

Pirkanmaan Liitto koordinoi Pirkanmaalla sote-muutosprojektia. Muutosprojekti koostuu eri teema-
ryhmistä, joista Lasten ja perheiden palvelujen teemaryhmä on yksi. Lape-muutosohjelma halutaan kyt-
keä vahvasti sote-muutosprojektiin. On sovittu, että maakunnalle nimettynä Lape-ryhmänä toimii sote-
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muutosprojektin teemaryhmä Lasten ja perheiden palvelut. Ryhmään kuuluu edustajina kaikki lasten ja 
nuorten palvelujen toimijat, myös sivistys- ja kulttuuripalvelut sekä alan edustajia sekä kunnista että 
erikoissairaanhoidosta. Lisäksi sinne nimetään järjestöjen edustajat sekä henkilöstöjäsenet. Ryhmää on 
täydennetty seurakunnan ja nuorisovaltuuston edustajalla sekä kokemusasiantuntijalla. Lape-muutos-
agentti toimii tämän ryhmän keskeisenä ja tärkeänä jäsenenä. 

Sote-muutosprojektin teemaryhmä toimii myös Pirkanmaan Lape-hankkeen ohjausryhmänä.  
 
 
4.1.7 Kuntien LAPE-ryhmät 
 
Kuntien Lape-ryhmät on nimetty lähes kaikkiin maakunnan kunnista hankehakemuksen jättämiseen 
mennessä. Hankehakemuksen liitteessä 2 on kooste hakemuksen jättöhetkellä tiedossa olevista Lape-
ryhmän perustamispäätöksistä. Täydennetty lista toimitettiin annetussa aikataulussa marraskuun 2016 
loppuun mennessä. 
 
4.1.8 Muutosagentin rooli hankkeessa 
 
Muutosagentin keskeisin tehtävä on edistää ja koordinoida LAPE-muutosohjelman tavoitteiden toteu-
tumista Pirkanmaalla. Tässä onnistuakseen muutosagentti ylläpitää ja tarvittaessa palauttaa muutosoh-
jelman tavoitteet ja työskentelyä ohjaavat periaatteet Pirkanmaalla tehtävän työn keskiöön, innostaa ja 
motivoi toimijoita muutostyöskentelyyn, osallistaa lapsia, nuoria ja perheitä sekä panostaa viestintään. 
Muutosagentti verkostoi kunnat, järjestöt, seurakunnat, oppilaitokset, yritykset ja kuntalaiset yhteisen 
työn äärelle.  
 
Muutosagentti tekee tiiviisti yhteistyötä maakunnan LAPE-ryhmän puheenjohtajan ja Pippuri-hank-
keen projektipäällikön kanssa. Kolmikko tapaa säännöllisesti ja tiiviisti, jotta yhteinen näky tavoiteti-
lasta ja työskentelysuunnitelmasta säilyy koko hankkeen ajan. Muutosagentti ja Pippuri-hankkeen pro-
jektipäällikkö ovat jäseniä heidän työtään ohjaavassa maakunnallisessa LAPE-ryhmässä. Muutosagen-
tin esimiehenä toimii Pirkanmaan sote-projektipäällikkö Jaakko Herrala ja muutosagentti kuuluu Pir-
kanmaan liiton sote-valmistelusta vastaavaan muutostiimiin. Muutosagentin tehtävään kuuluu vaikut-
taa suunniteltavaan lasten, nuorten ja perheiden palveluverkkoon ja rakenteisiin, jotta LAPE-ohjelman 
aikana luotavat toimintatavat on mahdollista juurruttaa pysyviksi käytännöiksi myös tulevissa organi-
saatioissa tehtävässä työssä. 

Muutosagentti jalkautuu tiiviisti ja laajasti maakunnan alueen eri päättäjien, ammattilaisten ja kunta-
laisten keskuuteen. Muutosagentin tehtävänä on perustella muutosohjelman ja hankkeen tavoitteiden 
välttämättömyyttä, vahvistaa muutosvalmiutta, viestiä hankkeen etenemisestä ja ylläpitää positiivista 
ja ratkaisukeskeistä mielialaa. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää uudenlaisen ajattelun ja toiminta-
tapojen syntymistä maakunnassa. Muutosagentti toimii organisaatioihin ja ammattiryhmiin sitoutumat-
tomana toimijana, mistä syystä hänen voi olla helpompi päästä vaikuttamaan keskusteluihin, joissa mie-
titään ratkaisuja ohi organisaatioiden ja professioiden oman edunvalvonnan. Muutosagentti osallistaa 
lapsia, nuoria ja perheitä sekä heidän kanssaan työskenteleviä toimijoita yhteiseen vuoropuheluun ja 
varmistaa, ettei mikään oleellinen taho jää hanketyöskentelyssä ulkopuolelle. Tiiviin yhteydenpidon an-
siosta hankkeen aikaiset heikotkin viestit pääsevät läpi ja mahdollisiin ongelmiin päästään puuttumaan 
varhaisemmassa vaiheessa. Laajaa ja verkostomaista yhteistyötä tarvitaan senkin vuoksi, että muutos-
agentin rooliin oleellisena osana kuuluu välittää tietoa ja näkökulmia maakunnasta valtakunnalliseen 
LAPE-työhön ja päinvastoin. Muiden muutosagenttien kanssa verkostoituminen helpottaa hyvien käy-
täntöjen levittämistä yli maakuntarajojen, mutta tarvittaessa myös avun ja tuen hakemista toisista maa-
kunnista.  
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Muutosagentti osallistuu hankkeen aikaisiin työpajoihin ja yhteisiin tapaamisiin siten, että pysyy perillä 
hankkeessa tapahtuvan kehittämistyön etenemisestä ja toimivien käytäntöjen juurruttamisesta. Muu-
tosagentti varmistaa, että hankkeen työpajoihin osallistumattomien näkökulmat tulevat kuulluiksi ja 
huomioiduiksi hanketyöskentelyn aikana. Tarvittaessa muutosagentti ottaa valmentavan tai ohjaavan 
roolin, mutta ensisijaisesti varsinainen hanketyöskentely kuuluu projektipäällikön ja hanketyöntekijöi-
den vastuulle.  

Muutosagentti vierailee kaikkien kuntien LAPE-ryhmissä hankkeen aikana. Tämän lisäksi muutos-
agentti kiertää yhdessä I & O-muutosagentin kanssa kaikki Pirkanmaan kunnat. Ensimmäinen kunta-
kierros on suunniteltu toteutettavaksi kevään 2017 loppuun mennessä, seuraavan kuntakierroksen to-
teutustavasta ja ajankohdasta tehdään päätös hankkeen edetessä. Ensimmäisellä kuntakierroksella on 
tarkoitus kertoa ammattilaisille, luottamushenkilöille ja kuntalaisille sote-uudistuksen etenemisestä ja 
kärkihankkeiden tavoitteista, mutta ennen kaikkea kerätä palautetta ja kartuttaa tietoa maakunnan eri 
kuntien asukkaiden näkemyksistä ja hyvistä käytännöistä. Poliittisiin päättäjiin vaikuttamisella pyri-
tään siihen, että kuntien työntekijöiden työn reunaehdot olisivat sellaiset, että hankkeen tavoitteet on 
mahdollista saavuttaa. Poliittisiin päättäjiin ja johtajiin vaikuttamisella pyritään myös siihen, että am-
mattilaisilla on lupa lähteä työskentelemään toisin. 

Hanketyöntekijöiden työtä tulee helpottamaan se, että muutosagentti kokoaa ja koostaa tietoa Pirkan-
maan eri kuntien ja toimijoiden työskentelytavoista, työskentelyn tuloksista sekä lapsiperheiden anta-
mista palautteista ja muutostoiveista yhteiseen käyttöön. Kuntakohtaisten erojen selvittäminen ja tar-
kempi analysointi antaa paremman tietopohjan tulevien muutosten suunnitteluun ja perusteluun. Las-
ten, nuorten ja vanhempien kokemusasiantuntijaryhmän kokoamisen ja ryhmän kanssa työskentelyn 
myötä saadaan aiempaa syvempää tietoa palvelutarpeista, toivotuista ja vaikuttavista työskentelyta-
voista sekä voidaan testata ennakolta suunniteltavien pilottien toimintasuunnitelmia. Tiedolla johtami-
nen, hyvien käytäntöjen esiin nostaminen ja nöyrästi avoin sekä kiinnostunut asenne helpottaa mahdol-
lisesti negatiivisesti hankkeeseen ja sen toteutukseen suhtautuvien tahojen motivointia ja innostamista 
hankkeen tavoitteiden mukaiseen työskentelyyn.    

Muutosagentin rooli viestinnässä on merkittävä. Suullisen ja kasvokkain tapahtuvan viestinnän lisäksi 
sosiaalinen media tulee toimimaan muutosagentin tärkeänä viestintävälineenä. Erityisesti Faceboo-
kissa jaettava tieto hankkeen etenemisestä, muutosagentin ja mahdollisesti hanketyöntekijöiden jalkau-
tumisista sekä tapahtumista, LAPEa koskevista yleisemmistä ajankohtaisista asioista, artikkeleista, tut-
kimuksista ja selvityksestä mahdollistaa reaaliaikaisen viestinnän laajalle joukolle. Perinteistä mediaa 
pyritään hyödyntämään viestinnässä mahdollisimman paljon. Pirkanmaan liiton ja STM:n viestinnän 
ammattilaisia hyödynnetään viestinnässä. 

Pirkanmaan alueella muutosagenttina toimii Titta Pelttari.  

 

4.1.9 Toteuttajien työnjako hankkeessa 
 
Hankkeen toteuttajat ovat itse määrittäneet ne kehittämisen teemat, joihin haluavat osallistua ja antaa 
työpanostaan. Valintojen takana on pitkälti kuntien ja kaupunkien omakohtaiset näkemykset ja koke-
mukset nykytoiminnan keskeisestä kehittämispotentiaalista sekä työn kohteena jo olevasta kehitys-
työstä.  Osallistujat ovat varsin monipuolisesti mukana eri teemoissa, mikä tukee osiensa toisiinsa liit-
tymistä ja rajapinnan muuttumista yhteistyöpinnaksi eri osa-alueiden välillä. 
 
Taulukossa 2 on kuvattu hankekehittäjien jakautuminen eri kehittämiskokonaisuuksiin ja teemoihin.  
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Taulukko 2. Hanketoimijoiden jakautuminen kehittämiskokonaisuuksien eri teemaryhmiin 

 
Kehittäjäkumppaneiden osallistuminen eri teemojen kehittämiseen on suunniteltu toteutuvan seuraa-
valla tavalla: 
 
Osa-alue:  Toimintakulttuurin muutos 
Osallistujat:  SPR Nuorten turvatalo Tampere, Miessakit ry, Suomen Mielenterveysseura, Tampereen 

Kaupunkilähetys ry 
 
Osa-alue:  Perhekeskustoimintamallin kehittäminen 
Osallistujat: SPR Nuorten turvatalo Tampere, Miessakit ry, Suomen Mielenterveysseura, Kansalaistalo 

Mansikkapaikka, Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry, Tampereen seurakunnat, Kangas-
alan seurakunta, Kölvin monikulttuurinen nuorisotyö ry, Parasta lapsille ry, Kolmostien 
terveys, Pelastakaa lapset ry, Tampereen Kaupunkilähetys ry 

 
Osa-alue:  Varhaiskasvatus ja koulu lapsen hyvinvoinnin tukena 
Osallistujat: Kangasalan seurakunta, Kolmostien terveys 

 
 

4.2 Tietojärjestelmien yhteiskäyttömahdollisuudet hankkeessa 

Hankkeen toteutuksessa tunnistetaan vaikeana toteutusalueena tietojärjestelmiin liittyvät osa-alueet. 
Vaikka Pirkanmaalla on toteutettu useita toiminnanohjausjärjestelmien kehittämisinterventioita ja 
käyttöönottoja, ne eivät ole kohdentuneet sosiaalipalveluihin tai erityisesti perhepalveluihin. Alueen eri 
kunnissa ja kaupungeissa käytetään eri asiakastietojärjestelmiä niin sosiaali- ja terveyspalveluissa kuin 
perhepalveluihin sidoksissa olevissa muissakin palveluissa. Näin käyttäjämäärä on erittäin suuri ja tie-
totarpeet vaihtelevia käyttäjästä riippuen. Lisäksi tietojen salassapito ja luottamuksellisuus korostuvat.  
 
Ennen kuin voidaan miettiä tietojärjestelmien yhteiskäyttöä, tulee tietää mitä järjestelmiä käytetään. 

Pirkanmaan Lapessa ehdotetaan tehtäväksi kartoitustyö eri tietojärjestelmien käytöstä maakunnan 



21 

 

kunnissa ja muiden toimijoiden osalta. Kartoitustyön valmistuttua tehdään yhteiskäytön osalta vaati-

musmäärittely, jonka jälkeen voidaan määrittää nykyisten järjestelmien mahdollisuudet yhteiskäyttöön 
liittyen. Tämä jälkeen voidaan tehdä ehdotuksia ja päätöksiä mahdollisista yhteishankinnoista ja järjes-
telmien yhteiskäytöstä. Kehittämistyössä huomioidaan kansallisella tasolla tapahtuva kehittäminen, yh-
teensovitetaan maakunnallinen kehittäminen kansallisen tason kehittämiseen ja toteutetaan tarvitta-
essa kansallisella tasolla valittavien järjestelmien pilotointia paikallisesti. 

Asiakastietojärjestelmien rinnalla nähdään myös muita maakunnassa yhteisesti toteutettavia tietojär-

jestelmähankkeiden tarpeita. Näitä ovat sähköinen asiointi ja teknologia-alustat etäpalvelujen käyttöön 

ja tiedonsaantiin ja levittämiseen. Sähköisen asioinnin osalta mm. Tampere on edelläkävijä ja useita säh-

köisen asioinnin palveluväyliä on jo rakennettu. Kehitystyötä suunnataan jatkossa enenevästi perhei-

den palveluihin. Teknologia-alustat etäpalvelujen toteutuksen tukena auttavat sekä ammattilaisia että 

asiakkaita. Asiakkaat löytävät systemaattisesti kerätyt tiedot yhdestä nimetystä paikasta ja ammattilai-

set voivat koota sinne työtään tukevia työkaluja, toimintaohjeita tai prosessikuvauksia. IKÄNEUVO -

hankkeessa toteutetaan yritysten ja kolmannen sektorin palveluntuottajien tietojen kokoaminen yhteen 

järjestelmään maakunnan alueella. Lape-hanke hyödyntää tätä kehitystyötä.   

Pirkanmaan toimijoita on osallistunut valtakunnallisella tasolla tehtyyn tietojen hallinnan kehitystyö-

hön (esim. ODA). Yhteiseen työhön osallistutaan edelleen ja sen tuloksia otetaan sovitusti ja kohdenne-

tusti käyttöön Pirkanmaalla myös osana Lape-hankkeen toteutusta. Kokonaisarkkitehtuuri ja sähköis-

ten palveluiden kehittäminen koordinoidaan hankkeen alussa ja sen edetessä UNA-hankkeen kanssa. 

Hankkeessa laaditaan selkeä kuvaus kokeilussa toteutettavasta toimintamallista ja sitä tukevista digi-
taalisista ratkaisuista (kokonaisarkkitehtuurin kuvaus). Kuvauksessa esitetään näkemys kansallisesti ja 
alueellisesti yhteisistä digitaalisista ratkaisuista sekä käsitellään kansallisten ja alueellisten ratkaisujen 
hyödyntäminen ja yhteydet niihin hankkeen toteutuksessa. Lisäksi kuvataan rekisterinpitoon liittyvien 
kysymysten ratkaisutavat.  
 

4.3 Hankkeen aikataulu ja vaiheistus 

Hanke toteutetaan tammikuun 2017 ja joulukuun 2018 välisenä aikana. Valmistelutyö hankkeen orga-
nisoimiseksi aloitetaan kuitenkin heti, kun päätös hankeen totutuksesta on saatu. Organisointivaihe pi-
tää sisällään hankkeen täsmennetyn toteutussuunnitelman laadinnan sekä mahdolliset tarvittavat ja 
pyydetyt tarkennukset hankesuunnitelmaan. 

 
Hankkeessa toteutetaan neljä varsinaista vaihetta. Näitä täydentävät kaksi läpileikkaavaa teemakoko-
naisuutta, jotka kulkevat hankkeen toteutuksen ajan vaiheiden rinnalla. 

 
Läpileikkaavat teemat ovat   

o Tieto ja vaikuttavuus 

o Hankkeen hallinnointi ja koordinointi, joka sisältää dokumentoinnin ja raportoinnin 

Varsinaiset hankkeen toteutuksen vaiheet ovat 
Vaihe 1: suunnittelu, valmistelu ja toiminnan rakenteellisen kehikon mallinnus 

Vaihe 2: uuden toimintamallin käyttöönotto, pilotit sekä toimintamallien ketterä edel-

leen kehittäminen 

Vaihe 3: toimintamallien laajamittainen käyttöönotto ja juurtumisen varmistaminen 

Vaihe 4: arviointi ja tutkimus 

Hankkeen toteutus on kuvattu työvaihekuvana aikajanaan sijoitetusti kuvassa 5. 
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Kuva 5. Hankkeen työvaiheet ja läpileikkaavat vaiheet aikajanalla 

 
 
LÄPILEIKKAAVA TYÖVAIHE 1: HANKKEEN HALLINNOINTI 

Hankkeen hallinnointi sisältää hankesuunnitelman mukaisen työskentelyn ohjaamisen ja koordinoin-
nin niin, että tehtyä työtä, syntyviä tuloksia ja siitä edelleen raportointia toteutetaan sovitusti. Hankkeen 
hallinnointi sisältää lisäksi ohjausryhmän ja projektiryhmän kokousten organisoimisen ja valmistelun, 
työryhmien tarvitseman työtuen, työpajojen organisoinnin ja valmistelun sekä hankkeen yhteistyön ke-
hittämisen, tiedotuksen ja viestinnän. Hankkeen osa-alueiden tulosten koordinointi sekä väli- ja loppu-
raportointi ovat hankehallinnon vastuulla. Hyvällä projektin johtamisella ja koordinaatiolla pystytään 
välttämään päällekkäiset työt ja kohdistamaan työpanos mahdollisimman tehokkaasti hankkeen toteu-
tuksen kannalta kriittisiin vaiheisiin. Se myös edistää suunnitelman mukaista toteutusta ja auttaa laajaa 
toimijaverkostoa pysymään suunnitellussa aikataulussa.  

Osana tätä vaihetta tehdään viestinnän ja vaikuttamisen suunnitelman konkretisointi ja toimeenpano-

suunnitelma. Toteutuksessa hyödynnetään Pirkanmaan toisen kärkihankkeen (KAAPO/ Ikäneuvo) ra-

kennetta ja etsitään sen kanssa yhteiset rajapinnat ja viestinnän kanavat.  

 
LÄPILEIKKAAVA TYÖVAIHE 2: TIETO JA VAIKUTTAVUUS  

Tieto ja vaikuttavuus kulkevat hankehallinnon rinnalla läpileikkaavasti koko hankkeen ajan. Vaiheen 
työ käynnistyy hankkeen kohdeteemojen osalta tietoperustaisuuden selvittämisellä. Tämä tarkoittaa, 
että kartoitetaan toiminnasta hankkeen alkutilanteessa käytettävissä oleva tieto, määritetään sen lisäksi 
hankkeen aikana tarvittava lisätieto ja selvitetään, miten tieto on mahdollista saada kerätyksi tietojär-
jestelmiä hyödyntäen. Tieto tässä kohdin on erityisesti numeerista eri lähteistä saatavaa tilasto- tai 
muuta vastaavaa tietoa.  
 
Toimintatietojen saatavuus on suoraan verrannollinen mahdollisuuksiin toteuttaa vaikuttavuusanalyy-
siä tehtävien toimenpiteiden lopputuloksesta. Siksi tämä on erittäin tärkeä vaihe, sen tulee jatkua hank-
keen keston ajan ja sen tuloksia voidaan käyttää hyväksi mallinnettaessa levitettäviä hyviä käytäntöjä 
hankkeen toteutuksen kolmannessa vaiheessa.    

Lisäksi työvaiheessa suunnitellaan ja määritellään tietoperustaisen toiminnan, seurannan, mittaroinnin 

ja johtamisen tarpeet ja niihin soveltuvat työkalut. Tähän liittyy tiedot nykyisestä palveluverkosta, sen 
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kattavuudesta ja katvealueista maakunnan eri osissa ja kunnissa sekä käytössä olevista nykyresurs-

seista. Erityinen tarkastelukohde tulee olla julkisten toimijoiden rinnalla toimivat kolmannen sektorin 

erilaiset verkostot, yhteisöt ja muut toimijat.  

Osana tieto- ja vaikuttavuusteemaa toteutetaan vaikuttavuuden arviointi. Sen datana käytetään alkuvai-

heessa määritettyä ja todennettua aineistoa ja valtakunnallisistakin tilastotietoa sekä muita erikseen 

määriteltäviä indikaattoreita. Soveltuvin osin vaikuttavuudesta voidaan tehdä väliarviointi osaksi to-

teutettavaa väliarviointikokonaisuutta.  Hankkeen päättyessä toteutetaan vaikuttavuusarviointi osana 

todennettavaa uuden toimintamallin juurtumista. 

VAIHE 1: SUUNNITTELU, VALMISTELU JA TOIMINNAN RAKENTEELLISEN KEHIKON VALMISTELU  

Vaihe 1 on ensimmäinen varsinainen hankkeen sisällöllinen työvaihe.  Se käynnistyy nykytilan kartoi-

tuksella sekä tieto ja vaikuttavuusosassa käynnistetyllä kehitystarpeiden ja tavoitteiden täsmentämi-

sellä. Tilastollista dataa täydennetään laadullisilla tiedoilla.  

Työvaiheen tavoitteena on määrittää kussakin kehittämiskokonaisuudessa maakunnallisen toiminta-

mallien laatimisen periaatteet ja reunaehdot kehitystyölle. Periaatteet ja reunaehdot määräytyvät osal-

taan nykyisen alueen palveluverkon ja –valikoiman sekä resursoinnin kehittämistarpeiden pohjalta. Ny-

kytoiminnan osallisuusmuotojen kautta vaiheen toteutus saa hyvää tietoa kuntalaisten kokemista tar-

peista sekä ideoista toiminnan kehittämiseen liittyen.   

Vaihe sisältää toiminnan ydinprosessien ja välttämättömien tukiprosessien kuvaamisen ja mallintami-

sen, yhteistyörakenteiden selvittämisen, kuvaamisen ja rakentamisen sekä toiminnan organisoinnista 

päättämisen. Jotta toimintaa voi toteuttaa, pitää myös tietää, millä resursseilla se toteutetaan. Siksi käy-

tettävissä olevat resurssit tulee kartoittaa ja tarpeenmukaiset resurssit arvioida. 

Vaihe sisältää hankkeen toteutuksessa tarvittavien työryhmien perustamisen. Jokaiseen teemaan pe-

rustetaan työryhmä, joka saa tuen ja ohjauksen hankkeen projektipäällikön ja projektikoordinaattorin 

kautta. Työryhmät tulevat olemaan kooltaan ja kokoonpanoltaan erilaisia, mistä syystä on varauduttu 

myös eritasoiseen tukeen kullekin ryhmälle. Kullekin teemaryhmälle nimetään vastuullinen vetäjä. Ve-

täjä voi olla kunnan tai kaupungin viran- tai toimenhaltija tai hankekumppaniedustaja, jolla on erityinen 

osaaminen teema-alueesta. Erityistä huomiota kiinnitetään kehittämiskokonaisuuksien 2 ja 3 yhteis-

työn rakentumiseen jo perustettavissa teemaryhmissä. Poikkihallinnollisuus varmistetaan ja sen toteu-

tumista tuetaan ohjausryhmätoiminnasta alkaen. 

Työryhmien ensimmäiset tehtävät liittyvät hanketyön rakenteiden järjestämiseen, työn edellyttämän 

lähtötiedon määrittämiseen yhteistyössä läpileikkaavien vaiheiden työtä, tavoitteiden täsmentämiseen 

ja työn organisointiin ja jakoon teemaryhmän sisällä. Kukin teemaryhmää tekee tämän omalta osaltaan 

ja hyödyntää tässä hankesuunnitelmaan koottua aineistoa. Yhteinen lähtötilan ymmärrys on välttämä-

tön, jotta työryhmä voi edetä yhteistä tavoitetta kohdin mahdollisimman yhtenäisen tietoperustan tur-

vin.   

Kun teemaryhmällä on koossa lähtötilannetieto Pirkanmaalta ja kehittäjien kohdealueelta ja he ovat 

huolellisesti tutustuneet STM:n ja THL:n mallintamiin sisältökuvauksiin, on teemaryhmän tehtävänä yh-

distää nämä tiedot. Tietojen yhdistämisen lopputuloksesta on laadittava toteutettavan sisällön käyt-

töönottosuunnitelma huomioiden tehdyt selvitykset ja toimintaympäristön reunaehdot sen toteuttami-

seen liittyen. Synteesi on toiminnan rakenteellisen kehikon muodostuminen.   

VAIHE 2: UUSIEN TOIMINTAMALLIEN KÄYTTÖÖNOTTO, PILOTIT JA EDELLEEN KEHITTÄMINEN  

Vaiheessa 2 otetaan käyttöön edellisessä vaiheessa suunnitellut ja mallinnetut toiminnat. Lähtökohtana 

Pirkanmaan Lape-hankeen toteutuksessa pidetään sitä, että mikäli malli on otettavissa käyttöön ilman 

erillistä pilotointia, se toteutetaan suorana käyttöönottona. Ehtona tälle toteutukselle on, että mallia on 
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mahdollista edelleen kehittää ketterän kehittämisen periaattein. Se tarkoittaa mahdollisuutta tehdä pie-

niä toiminnan muutoksia, mikäli huomataan korjausta ja muutosta edellyttävä kohta. Mikäli arvioidaan 

pilotointi toteutusmallina välttämättömäksi, käytetään tätä etenemisen polkua. Myös, mikäli STM tai 

THL arvioi ainoaksi mahdollisuudeksi toteuttaa pilotointi ennen käyttöönottoa, se toteutetaan.  

Tässä vaiheessa otetaan käyttöön kaikki 15 kehittämisteeman alaista toimintoa, kukin oman aikatau-

lunsa mukaisesti. Vaiheessa hyödynnetään kehittävän arvioinnin mukaista tukea teemaryhmille. Sa-

malla hiotaan edelleen toimintaprosesseja, kuvataan niitä, tehdään toimintaohjeita, kuvataan ja doku-

mentoidaan toimintamalli, laaditaan mallin laajamittaiseen käyttöönottoon toimintamallin levittämisen 

suunnitelma ja tehdään jatkuvaa mallin toimivuuden arviointia sekä itsearviointina että vertaisarvioin-

tina.  

Ketterään kehittämiseen kuuluu periaatteena laaja ja vahva osallistaminen. Pirkanmaan Lape-hank-
keessa tehty osallisuussuunnitelma sisältää elementtejä, joita tässä vaiheessa hyödynnetään. Tärkeätä 

tietoa saadaan palveluja tarvitsevilta ja niiden käyttäjiltä. Käytettäviä osallisuuden kanavia on useita, 

sekä perinteisiä että sähköisiä. Näistä saatava palaute, kommentit ja muutosehdotukset käsitellään 

osana ketterän kehittämisen mallin toteutusta. Palvelujen muotoilut ja muotoutuminen käyttäjien tar-

peista lähteviksi varmistetaan osaltaan tällä menettelyllä    

   VAIHE 3: TOIMINTAMALLIEN LAAJAMITTAINEN KÄYTTÖÖNOTTO JA JUURTUMINEN   

Vaiheessa 3 toteutetaan erillisesti tehtävän suunnitelman mukaisesti toimintamallien alueellinen ja pai-
kallinen käyttöönotto. Suunnitelma laaditaan huomioiden tiedossa olevat toteutettavat uusien toimin-
tamallien käyttöönotot ja näiden osalta laaditaan täsmennetty käyttöönoton suunnitelma. Suunnitel-
massa huomioidaan kuntien eri kehitysvaihe ja olemassa olevat toiminnot. Lisäksi lopulliseen suunni-
telman muotoutumiseen vaikuttaa teemaryhmien työn edistyminen edellisten vaiheiden aikana. Han-
kejohdon tehtävä on huolehtia kullekin teemaryhmälle sen tarvitsema tuki, jos ryhmä kokee tukea työn 
valmiiksi saattamisessa tarvitsevansa.  
 
Laajamittaisesti uusien toimintamallien käyttöönotto sisällytetään kokonaissuunnitelmaan, jossa kun-
kin osa-alueen ominaispiirteet ja vaatimukset tulevat huomioiduiksi.  
 
VAIHE 4: ARVIOINTI JA TUTKIMUS   

Vaihe 4 koostuu koko hankkeen aikaisesta arvioinnista. Vaihe käynnistyy arvioinnin menettelyjen läpi-

käymisellä eri teemaryhmien kanssa sekä tekemällä kunkin ryhmän kanssa oma suunnitelma arviointi-

tapojen toteutumisesta hanketyön aikana. Arvioinnin toteutuksessa huomioidaan kansallisen tason tuo-

mat velvoitteet ja ohjeet sen toteutuksesta. 

Eri arviointitavoissa käytetään monipuolisesti useita työkaluja, joiden käyttöä myös harjoitellaan tee-

maryhmissä. Eri teemaryhmät voivat toteuttaa arvioinnin eri tapoja soveltuvasti suhteessa työnsä sisäl-

töön ja sen elementteihin. Toteutettavaan arviointiin liittyy oleellisesti arviointikriteerien etukäteinen 

määritys ja mittareiden valinta. Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä tieto ja vaikuttavuus vaiheen kanssa. 

Lopputulosta arvioidaan suhteessa asetettuihin työn tavoitteisiin valituilla mittareilla mitattuna. 

Hankkeen arvioinnista on erillinen kooste liitteenä 6.  

 

4.4 Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet   

Hankkeessa valitut kehittämisen kohteet toteutetaan sisällöllisesti STM:n ja THL:n työpajojen tulosten 
ja määritysten mukaan, jotka sovitetaan Pirkanmaan toimintaympäristöön sen erityispiirteet huomioi-
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den.  Uudistamista ohjaavat seuraavat periaatteet: lapsen oikeudet ja lapsen etu, lapsi- ja perhe-lähtöi-
syys, perheiden monimuotoisuus sekä lasten, nuorten ja perheiden omien voimavarojen vahvistuminen. 
Kehittämiskokonaisuuksien tunnistetaan liittyvän tiiviisti toisiinsa, mikä on huomioitu Pirkanmaan ke-
hittämiskokonaisuuksien toimeenpanossa.  
 
Pirkanmaan hanke perustuu vahvaan kehittämiskohteeksi valittujen osa-alueiden läpileikkaavuuteen 
ja toisiinsa liittymiseen. Suurin osa suunnitellusta kehittämistyöstä nivoutuu osaksi hankkeessa kehi-
tettävää perhekeskustoimintamallia, joka on hankkeen pääpainopiste. Toimenpiteet on suunniteltu si-
ten, että varmistetaan perhekeskustoimintamallin toteutuminen STM:n tavoitteiden ja linjausten mu-
kaisena.  
 
Pirkanmaan yhteishankkeessa korostetaan tunnistetun tahtotilan mukaisesti erityisesti 

- Lapsen huomioimisen lisäksi koko perheen huomioon ottamista   

- Yhden luukun toimintamalliperiaatetta, palveluiden oikea-aikaista saatavuutta ja saavutetta-

vuutta 

- Ennakoivaa ja ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä ja tarpeen – ja tarkoituksenmukaisten palve-

luiden löytymistä  

- Erityispalvelut on oleellinen osa toimivaa palveluketjua, se tuo tarvittavan osaamisen lähelle 

tarvitsijoita ja varmistaa riittävän syvän osaamisen jo varhaisessa vaiheessa   

- Lasten ja nuorten palveluiden johtamista kokonaisuutena 

- Tietoperustaisuutta  

- Toiminnallista yhteistyötä ja yhteisesti sovittuja periaatteita ja toimintatapoja 

- Tietojärjestelmiä tiedon siirtymisen varmistumiseksi 

- Kehitystyön toteutusta siten, että se palvelee tulevaisuuden maakuntaa, joka toteuttaa lasten, 

nuorten ja perheiden palvelut yhteistyössä kuntien kanssa 

Seuraavassa kuvataan kunkin hankkeessa muutostyön kohteeksi valitun kehittämiskokonaisuuden 
suunnittelut toimenpiteet. Toimenpiteet on valittu niin, että niiden avulla alueella tunnistettu kehittä-
mispotentiaali voidaan hyödyntää.   
 
 

1 Toimintakulttuurin muutos 

Teemat 
1) Päätösten lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottaminen (ml. lasten ja nuorten osallistami-

nen palveluiden arviointiin ja kehittämiseen) 

2) Edistetään yhteensovittavaa johtamista ja verkostojohtamista lapsi, nuoriso ja perhepalve-

luissa 

3) Uudistetaan ammattilaisten osaamista muutosta tukevaksi 

Kuvaus 
 
Maakunnallisessa muutostyössä vahvistetaan lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaa toimintakult-
tuuria päätöksenteossa (kunnissa ja tulevassa maakuntahallinnossa) sekä palveluissa kehittämällä 
välineitä, pilotoimalla ja ottamalla mahdollisuuksien mukaan käyttöön kehittämiskokonaisuudessa 
mainittuja toimintamalleja. Päätösten lapsivaikutusten arviointi toteutetaan Pirkanmaalla maakun-
tatasoisena kehitystyönä. Muiden samaa teemaa kehittävien maakuntien kanssa kansalliseen kehi-
tystyöhön osallistutaan teemojen 2 ja 3 osalta. Kehittämisalueen osalta lopputuloksena maakun-
nassa on käytössä uudistuneet menettelyt ja työkalut valituissa ja toteutettavissa kohdeteemoissa. 
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Menetelmiä 
 

Ryhmätyöskentely teemaryhmässä, projektiryhmätyö, ohjausryhmätyö, kansalliset ja paikalliset 
työpajat, dokumentointi, pilotointi, arviointi, osallisuussuunnitelman mukaisesti sähköiset kyselyt, 
jatkuvan palautteen kanavat, erilaisten asiakasraatien työskentely. 

Toimenpiteitä 
 

 Tutustutaan ja selkiytetään maakunnan tasolla kansallisen Lava-toimintamallin sisältö ja 

sen mahdollinen toteuttaminen 

 Selvitetään nykytila Lava-toiminnan periaatteiden toteutumisesta Pirkanmaalla sen eri kun-

nissa ja kaupungeissa 

 Selvitetään ja tunnistetaan lapsen ja perheen osallisuus arvioinnin tekemiseen 

 Kartoitetaan, miten lapsen oma näkökulma nykytoiminnassa kuullaan ja onko eri lapsiryh-

millä mahdollisuus yhdenvertaiseen mahdollisuuteen osallistua ja vaikuttaa 

 Osallistutaan kansallisen mallin laatimistyöhön  

 Tehdään mallin toimeenpanosuunnitelma Pirkanmaalle ja otetaan malli käyttöön 

 Osallistutaan kansallisen tason kehitystyöhön muiden teeman valinneiden maakuntien 

kanssa ja tuomalla kehitystyöhön Pirkanmaan kokemuksen ja osaamisen perhepalvelujen 

vahvasta johtamisesta 

 Osallistutaan mahdollisiin teema koskeviin kokeiluihin ympäristönä Pirkanmaa 

 Selvitetään maakunnan tasolla käytössä nyt olevia osaamisen kartoituksen menetelmiä 

 Mahdollisuuksien mukaan kokeillaan jonkin kehittämisteeman osalta pienimuotoisesti tule-

vaisuuden osaamisvaatimusten määritystä, dokumentoidaan kokeilu ja sen tulokset edel-

leen hyödynnettäviksi 

 Osallistutaan kansallisen tason kehitystyöhön teeman valinneiden maakuntien kanssa ja 

tuomalla kehitystyöhön Pirkanmaan kokemuksen ja osaamisen edelleen kehittämiseen  

Vastuu  
 

Projektipäällikkö.  
Tarvittaessa nimetään alatyöryhmiä ja niille omat vastuuhenkilöt. 

Toteuttajat  

Kunnat ja kaupungit: Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Mänttä-Vilppula, Nokia, 
Pirkkala, Tampere, Valkeakoski, Ylöjärvi  

Hankekumppanit: Pikassos, Tampereen yliopisto, TAMK, PSHP 

Kehittäjäkumppanit: SPR nuorten turvatalo Tampere, Miessakit, Suomen Mielenterveysseura, 
Tampereen Kaupunkilähetys ry 
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2 Matalan kynnyksen palveluiden verkostointi:  
Perhekeskustoimintamalli 

Teemat 
 

1) Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja pilotointi, mukaan lukien yhteistyö koulun ja 

varhaiskasvatuksen kanssa 

2) Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen 

3) Erotilanteen palveluiden kehittäminen lapsen etua, sovinnollisuutta ja toimivaa yhteistyö-

vanhemmuutta edistäviksi 

4) Näyttöön perustuvien varhaisen tuen ja hoidon sekä vanhemmuustaitojen ohjaamisen työ-

kalupakkien käyttöönotto 

5) Turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajalasten ja heidän perheidensä matalan kynnyksen 

palveluiden kehittäminen 

Kuvaus 
 
STM:n määrityksen mukaan Perhekeskustoimintamalliin kohdistuvan maakunnallisen muutostyön 
tavoitteena on ottaa käyttöön paikallisesti sovellettava perhekeskustoimintamalli. Perhekeskustoi-
mintamallilla tarkoitetaan lähipalvelujen kokonaisuutta, joka sisältää lapsille ja perheille suunnatut 
hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut. 
Perhekeskus palvelee kaikkia lapsia ja perheitä ml. monimuotoiset perheet, vammaisen lapsen per-
heet ja maahanmuuttajat. Kyseessä on uusi tapa verkostoida nykyisin hajanaiset lasten ja perheiden 
palvelut ja sovittaa ne yhteen synergiaetuja tuottavasti ja lapsi- ja perhelähtöisesti siten, että jokai-
nen lapsi ja perhe saa ajoissa tarvitsemansa tuen ja avun. Tulevaisuudessa perhekeskukseen kuuluu 
sekä maakuntien että kuntien järjestämiä palveluita ja järjestöjen sekä seurakuntien palveluita ja 
toimintaa. Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen 
ja nuoren hyvinvoinnin tukena -kokonaisuuden kanssa. 
Pirkanmaalla valittiin tämä kehittämiskokonaisuudeksi, jonka kaikki teemat toteutetaan. Tavoit-
teeksi on asetettu alueellisen mallin syntymisen lisäksi sen toimivuus koko maakunnan alueella. Toi-
mivuutta tuetaan muiden kehittämiskokonaisuuksista 1, 3 ja 4 valittujen kehittämisteemojen avulla.  
Erityisen tiivistä yhteistyötä tehdään kehittämiskokonaisuus 3:n kanssa, jossa poikkihallinnollisilla 
työryhmillä varmistetaan yhteiset lähtökohdat hyvälle toiminnalle myös maakunnallisen SOTE-uu-
distuksen tultua voimaan.   
 
Toteutettava kehitystyö rakentuu alla olevan STMn Perhekeskuksen palveluverkostosta laatiman 
kuvan 6 mukaisesti. 

 

HANKKEEN 
PÄÄFOKUS 

Kuva 6. STM/ Perhekeskuksen 
palveluverkosto 
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Menetelmiä  
 
Ryhmätyöskentely teemaryhmässä, projektiryhmätyö, ohjausryhmätyö, kansalliset ja paikalliset 
työpajat, selvitystyö (kirjallisuus, kysely, haastattelut), dokumentointi, pilotointi, arviointi, osalli-
suussuunnitelman mukaisesti sähköiset kyselyt, jatkuvan palautteen kanavat, erilaisten asiakasraa-
tien työskentely. 

Toimenpiteet 
Seuraavassa esitellään hankkeen toimenpiteet, joilla varmistetaan STM:n suunnitelman mukaisen 
perhekeskustoimintamallin toteutuminen Pirkanmaalla. 

Palvelujen kokonaisuus 
 
Mallinnetaan perhekeskustoimintamalli, joka sisältää palvelujen kokonaisuuden (perus- ja erityis-
palvelut; kohtaamispaikka; kuvaus järjestöjen, seurakuntien ja vapaaehtoistoimijoiden roolista ja 
tehtävistä päivitettynä; liittymäpinta kouluikäisten lasten, nuorten ja aikuisten palveluihin sekä eri-
tyistason palveluihin, digitaaliset palvelut).   
 
Toimenpiteet Pippuri-hankkeessa: 
 STM:n ja THL:n antaman tehtäväksi annon mukaan määritetään palveluiden kokonaisuus, ydin-

tehtävät ja sisältö mm. tarpeiden tunnistaminen sekä tuen ja avun järjestäminen, toimintaperi-

aatteet ja toimintatavat, organisoiminen, johtaminen ja tulevan maakunnan, kuntien, järjestöjen 

ja mahdollisten yksityisten toimijoiden toiminnan yhteensovittaminen Pirkanmaalla sekä mal-

linnetaan kohtaamispaikka 

 Selvitetään edellisen toimenpiteen toteuttamisen perustaksi nykyisten eri kunnissa toimivien 

perhekeskustoimintojen nykytila ja hyvät käytännöt samojen avainkohtien suhteen kuin edellä 

oleva 

 Selvitetään lasten, nuorten ja perheiden palvelutarpeet Pirkanmaalla ja osallistetaan lapset, nuo-

ret, heidän huoltajansa sekä kuntien, järjestöjen ja yksityisten toimijoiden ammattilaiset kehit-

tämään Pirkanmaalle toimiva palvelukokonaisuus 

 Osallistutaan kansallisiin työkokouksiin, joissa kehitetään kansalliset reunaehdot perhekeskus-

ten toiminnoille  

 Koostetaan yhteiset nettisivustot, joilla tietoa lapsen kehityksestä, vanhemman tuesta, parisuh-

teen vaiheesta, palveluista jne. Tarjotaan palveluita digitaalisessa muodossa. Koostetaan yhteen 

kuntien, järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien palvelut 

 Lisätään ammatillisesti tuettua ja vapaaehtoisvoimin toteutettua toimintaa. Kunnat saavat ke-

hittäjäkumppanitoimijoista lisäresursseja toimintaansa. Vapaaehtoistoiminnan avulla moni-

puolistetaan perheille suunnattua palvelutarjontaa, lisätään ennaltaehkäisevää toimintaa, vä-

hennetään päällekkäistä toimintaa, luodaan perheiden tarpeiden mukaisia palveluja ja vahvis-

tetaan perheiden omien voimavarojen käyttöä  

Ydintehtävien ja sisällön määrittely sekä niistä sopiminen yhdessä lasten ja perheiden kanssa 
 
Mallinnetaan perhekeskustoimintamalli, joka sisältää ydintehtävien ja sisällön määrittelyn sekä 
niistä sopimisen yhdessä lasten ja perheiden kanssa, mm. muutosohjelman mukaan uudistetut laki-
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sääteiset palvelut ml. laajat terveystarkastukset, vanhemmuuden ja parisuhteen tuki, eroauttami-
nen, vanhempien palvelutarpeiden tunnistaminen sekä tarvittavan tuen ja hoidon järjestäminen. 
Lapset ja perheet otetaan mukaan kehittämistyöhön. 
 
Toimenpiteet Pippuri-hankkeessa: 
 Määritetään optimaalinen ja toivottu lopputulos Pirkanmaan perhekeskustoimintamallille yh-

dessä lasten, nuorten ja heidän perheidensä ja sekä kuntien, järjestöjen ja mahdollisten yksityis-

ten toimijoiden ammattilaisten kanssa 

 Lasten, nuorten ja perheiden osallistumisessa hyödynnetään osallisuussuunnitelman mukai-

sesti olemassa olevia foorumeita (oppilaskunnat, Pirkanmaan nuorisofoorumi, Nuorisoval-

tuusto, Lasten parlamentti, asiakasraadit, kokemusasiantuntijaryhmät, vanhempainyhdistyk-

set) ja järjestetään mahdollisuuksia olla vaikuttamassa palveluiden kehittämiseen (työpajat, tee-

maillat, asiakasillat, teemakeskustelut, kehittämisryhmät sekä edustajien valinta työryhmiin). 

 Otetaan käyttöön koko Pirkanmaan laajuinen sähköinen vaikuttamiskanava, joka mahdollistaa 

palveluiden kehittämisen kommentoinnin koko hankkeen ajan 

 

 Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen:  

o Selvitetään nykyisten eri kunnissa toimivien palveluiden nykytila ja hyvät käytännöt  

o Selvitetään lasten, nuorten ja perheiden palvelutarpeet Pirkanmaalla ja osallistetaan lap-

set, nuoret, heidän huoltajansa sekä kuntien, järjestöjen ja yksityisten toimijoiden am-

mattilaiset kehittämään Pirkanmaalle toimiva vanhemmuuden ja parisuhteen tuen pal-

velukokonaisuus hyödyntäen myös kansallisesti ja muissa maakunnissa tehtyä kehittä-

mistyötä 

o Yhteensovitetaan vanhemmuuden tuen ja parisuhteen tuen palvelut toimivaksi kokonai-

suudeksi ja osaksi perhekeskustoimintamallin toimintaa (perustieto, sähköiset palvelut, 

matalan kynnyksen palvelut perhekeskuksissa ja koulussa, varhaiskasvatuksessa ja op-

pilaitoksissa, erityispalvelut, vertaistuki) luomalla toiminnalle rakenne, pelisäännöt, re-

surssisuunnitelma ja verkostotyön kehikko/malli sekä rakentamalla toiminnalle koordi-

noinnin toimintamallit. MLL Hämeen piiri koordinoi järjestöjen toimesta tehtävän työn. 

o Koulutetaan perustason työntekijöitä ja mallinnetaan erityistason konsultointimahdol-

lisuudet perustasolle.   

 

 Erotilanteiden palveluiden kehittäminen:  

o Selvitetään nykyisten eri kunnissa toimivien eropalveluiden nykytila ja hyvät käytännöt  

o Selvitetään lasten, nuorten ja perheiden palvelutarpeet Pirkanmaalla ja osallistetaan lap-

set, nuoret, heidän huoltajansa sekä kuntien, järjestöjen ja yksityisten toimijoiden am-

mattilaiset kehittämään Pirkanmaalle toimiva ja helposti saavutettava eropalveluiden 

kokonaisuus. Eropalveluiden kehittämisellä tuetaan yhteistyövanhemmuutta. 

o Yhteensovitetaan eropalvelut toimivaksi kokonaisuudeksi ja osaksi perhekeskusten toi-

mintaa (perustieto, sähköiset palvelut, matalan kynnyksen palvelut perhekeskuksissa ja 

koulussa, varhaiskasvatuksessa ja oppilaitoksissa, erityispalvelut, vertaistuki) hyödyn-

täen myös kansallisesti ja muissa maakunnissa tehtyä kehittämistyötä ja luomalla toi-

minnalle rakenne, pelisäännöt, resurssisuunnitelma ja verkostotyön kehikko/malli sekä 

rakentamalla toiminnalle koordinoinnin toimintamallit 

o Koulutetaan perustason työntekijöitä ja mallinnetaan erityistason konsultointimahdol-

lisuudet perustasolle.   
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o Lapsen huomioiminen ja hänen näkökulmansa esille nostaminen eri palveluissa, kun 

perheessä on erotilanne 

o Sovittelupalvelun laajentaminen koko Pirkanmaalle 

o MLL koordinoi järjestöjen tekemää erotyötä, se kokoaa koulutuspaketin lapsi ja perhe-

työtä tekeville ammattilaisille. Paketti sisältää perustietoa eroista, sen vaikutuksista lap-

siin, yhteistyövanhemmuudesta, perheiden monimuotoisuudesta ja palveluista sekä oh-

jeet niihin ohjaamisesta. 

o Vahvistetaan Pirkanmaan eroverkon toimintaa ja monipuolistetaan sen sisältöjä tarpei-

den mukaan. Vakiinnutetaan toimintamalli. Edelleen kehitetään sitä.  

o Otetaan käyttöön Apua Eroon –sivusto 

o Mallinnetaan vanhempain sopimus  

o Fasper-sovittelu toimintamallin luominen ja käyttöönotto 

Maahanmuuttajataustaisten sekä muiden monikulttuuristen lasten, nuorten ja perheiden eri-
tyistarpeiden huomioiminen palveluissa ja kohtaamispaikan toiminnassa. 
 
Mallinnetaan perhekeskustoimintamalli, joka sisältää maahanmuuttajataustaisten sekä muiden mo-
nikulttuuristen lasten, nuorten ja perheiden erityistarpeiden huomioimisen palveluissa ja kohtaa-
mispaikan toiminnassa. 
 
Toimenpiteet Pippuri-hankkeessa: 
 
 Selvitetään nykyisten eri kunnissa toimivien palveluiden nykytila ja hyvät käytännöt  

 Selvitetään maahanmuuttajalasten, -nuorten ja -perheiden palvelutarpeet Pirkanmaalla ja osal-

listetaan heidät sekä kuntien, järjestöjen ja yksityisten toimijoiden maahanmuuttajien parissa 

toimivat ammattilaiset kehittämään Pirkanmaalle toimivat maahanmuuttajapalvelut 

 Yhteeensovitetaan maahanmuuttajapalvelut toimivaksi kokonaisuudeksi ja osaksi perhekes-

kusten toimintaa (matalan kynnyksen palvelut perhekeskuksissa ja koulussa, varhaiskasvatuk-

sessa ja oppilaitoksissa, erityispalvelut, vertaistuki) hyödyntäen myös kansallisesti ja muissa 

maakunnissa tehtyä kehittämistyötä ja luomalla toiminnalle rakenne, pelisäännöt, resurssisuun-

nitelma ja verkostotyön kehikko/malli sekä rakentamalla toiminnalle koordinoinnin toiminta-

mallit. Setlementti Tampere vastaa tältä osin järjestöjen tekemän työn koordinoinnista. 

 Koulutetaan perustason työntekijöitä ja mallinnetaan erityistason konsultointimahdollisuudet 

perustasolle.   

Toimintaperiaatteiden konkretisointi, dokumentointi, implementointi, seuranta ja tiedottami-
nen 
 
Mallinnetaan perhekeskustoimintamalli, joka sisältää toimintaperiaatteiden konkretisoinnin, doku-
mentoinnin strategisiin asiakirjoihin, implementoinnin käytäntöön sekä seurannan ja tiedottami-
sen. Esimerkkejä periaatteista: lapsen oikeudet, vastavuoroinen kohtaaminen, helppo pääsy palve-
luihin, avun saaminen viiveettä, vertaistuki ja yhteisöllisyys, vaikuttavien menetelmien käyttö, kus-
tannustietoisuus.   
 
Toimenpiteet Pippuri-hankkeessa: 
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 Mallinnetaan ja dokumentoidaan Pirkanmaan perhekeskustoimintamalli hyödyntäen kansal-

lista perhekeskusmallin kehittämistyötä  

 Laaditaan toiminnalle toimintaperiaatteet ja pelisäännöt 

 Kuvataan toimintaprosessit, niihin liittyvät toimijat ja sidosryhmät, vastuut ja velvollisuudet 

sekä päätösoikeudet 

 Laaditaan toimintamallin käyttöönoton pilotointisuunnitelma sekä arviointimalli toimeenpanon 

onnistumisen arvioimiseksi 

 Seurataan systemaattisesti toimeenpanoa ja uuden toimintamallin juurtumista  

 Huolehditaan viestintäsuunnitelman mukaisesti proaktiivisesti tarvittavasta tietojen antami-

sesta sekä ennakoiden että toimeenpanoprosessin aikana   

 Laaditaan implementoinnin onnistumisesta raportti 

Tarpeiden tunnistamisen sekä tuen ja avun järjestämisen tavat 
 
Mallinnetaan perhekeskustoimintamalli, joka sisältää tarpeiden tunnistamisen sekä tuen ja avun 
järjestämisen tavat, ml. monialainen palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus sekä menettelytavat 
palveluihin pääsyn helpottamiseksi ja vastuuhenkilön nimeämiseksi.    
 
Toimenpiteet Pippuri-hankkeessa: 
 Rakennetaan ja muotoillaan kuntien, järjestöjen ja mahdollisten yksityisten toimijoiden palvelut 

toimivaksi kokonaisuudeksi (perustieto, sähköiset palvelut, matalan kynnyksen palvelut, eri-

tyispalvelut) koordinoimalla ja johtamalla yhteistä toimintaa sovittujen pelisääntöjen mukaan  

 Toimintamallin kehittäminen tapahtuu järjestöjen edustajien ja muiden toimijoiden yhteistyönä  

(kaikki koordinaattorit yhdessä) 

 Kartoitetaan mahdollisia vertaistuen muotoja ja rakennetaan vertaisryhmiä asiakastarpeiden 

mukaisesti, mallinnetaan ne sekä viedään käytäntöön. Vahvistetaan vertaisryhmäosaamista.   

 Kehitetään nuorisoikäisten perheiden palveluita yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen, nuori-

sotoimen, koulun ja 3. sektorin toimijoiden kanssa. Tarjotaan nuorisoikäisten perheille palve-

luita eri tasoilla ja tavoilla.  

 Tarjotaan tietoa kootusti yhdestä paikasta Pirkanmaalla (murkkunetti tms., tietoa murrosiästä, 

vanhemmuuden tuki, digiohjaus). Kehitetään nuorten ja vanhempien ohjausta mobiilisti  

 Selvitetään, mallinnetaan ja rakennetaan monialaisen palvelutarpeen selvittämisen toiminta-

malli, kuvataan se ja otetaan käyttöön 

 Laaditaan sidosryhmä- ja verkostoanalyysin pohjalta kuvaus palveluihin pääsyn väylistä ja toi-

mintaohjeista kunkin väylän osalta  

 Selvitetään ja laaditaan perusteltu malli vastuuhenkilötoiminnan toteutukseen sekä asiakkaalle 

nimettävän vastuuhenkilön valinta- ja nimeämisprosessiin – kuvataan toimintamalli, otetaan se 

käyttöön  

Mallinnetaan perhekeskustoimintamalli, joka sisältää suuntaviivat perhekeskustoiminnan or-
ganisoimiseksi, johtamiseksi ja toiminnan yhteensovittamiseksi.   
 
Toimenpiteet Pippuri-hankkeessa: 
 Tehdään nykytilan analyysi pohjautuen käytettävissä olevaan tietoon – kuvataan palvelura-

kenne ja analysoidaan sen muutospotentiaali 
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 Selvitetään palvelujen tarve erikseen määritettyjen indikaattoreiden ja tietojen valossa 

 Selvitetään ja määritetään tarvittava muutos, jotta toivottuun lopputulokseen päästään 

 Laaditaan perhekeskustoiminnalle johtamis- ja organisointimalli 

Kehitetään matalan kynnyksen palvelujen (perhekeskustoiminta ja varhaiskasvatus, koulu ja 
oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena) ja erityispalvelujen integratiivisia toiminta-
malleja mm. monialainen palvelutarpeen arviointi ja vertikaalinen integraatio. 
 
Toimenpiteet Pippuri-hankkeessa: 
 Suunnitellaan yhdessä tekemisen rajapinnat, rakenteet ja pelisäännöt eri toimijoiden yhteistyö-

hön 

 Mallinnetaan toimintatapa ja prosessit sekä määritetään sen toimijat ja reunaehdot 

 Yhteensovitetaan perhekeskuksen, erityispalveluiden ja koulun, varhaiskasvatuksen ja oppilai-

tosten palvelut toimivaksi, asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi luomalla toiminnalle rakenne, 

pelisäännöt, resurssisuunnitelma ja verkostotyön kehikko/malli sekä rakentamalla toiminnalle 

koordinoinnin toimintamallit  

Suunnitellaan ja otetaan käyttöön rakenteet paikallista, maakunnallista ja kansallista oh-
jausta, seurantaa, arviointia ja kehittämistyötä varten, ml kansallinen koordinaatiorakenne.   
 
Toimenpiteet Pippuri-hankkeessa: 
 Tutustutaan kansalliseen koordinaatiorakenteeseen ja muotoillaan siitä Pirkanmaalle sovellet-

tava malli hyödyntäen muissa maakunnissa ja kansallisesti tehtyä kehittämistyötä 

 Suunnitellaan ja luodaan rakenteet paikallista ja maakunnallista ohjausta, seurantaa, arviointia 

ja kehittämistyötä varten 

Tunnistetaan perhekeskustoimijoiden keskeiset osaamistarpeet ja käynnistetään koulutukset 
osana Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa 
 
Toimenpiteet Pippuri-hankkeessa: 
 Rakennetaan ja mallinnetaan osaamisen lisäämisen toimintamalli lasten kohtaamiseen ja palve-

luohjaukseen  

 Nuorisoikäisten kanssa työskentelevien työntekijöiden koulutuksen lisääminen, jotta murros-

ikäiset oireilevat nuoret ja heidän perheensä saisivat riittävän tuen ennen lapsiperheiden sosi-

aalityön tukea. ART-koulutukset, päihdekoulutukset, jne. Konsultointimahdollisuudet erityista-

son työntekijöille.  

 Tehdään tulevaisuuden osaamistarpeen arviointi, jota hyödynnetään koulutussuunnittelun läh-

tökohtana (esim. eropalvelut, johtaminen, vanhemmuuden tuki – teemoina) 

 Käynnistetään tarvittavat koulutukset hankkeen sisäisenä toimintana eri hanketoimijoiden 

osaamisalueita ja tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita hyödyntäen 

 Hyödynnetään kansallinen koulutustarjonta 

Toteutetaan pilotointi ja organisoidaan riittävä tuki, seuranta ja arviointi. Saadun palautteen 
perusteella muokataan mallia tarvittaessa 
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Toimenpiteet Pippuri-hankkeessa: 
 Laaditaan pilotointisuunnitelma, johon liitetään itsearviointimenettelyn malli osaksi 

 Laaditaan seurantaan mittarit, ohjeet seurannan toteutukseen, sovitaan vastuut ja toteutetaan 

seuranta 

 Kehitetään mallia kehittävän arvioinnin pohjalta sekä ketterän kehittämisen periaattein  

Otetaan malli käyttöön, tuetaan sen käyttöönottoa ja levitetään mallia 
 
Toimenpiteet Pippuri-hankkeessa: 
 Laaditaan käyttöönoton ja rakennettujen toimintamallien levittämisen suunnitelma 

 Otetaan mallit käyttöön 

Vastuu 
 

Viisi nimettyä projektikoordinaattoria.  
Alatyöryhmät ja niillä omat vastuuhenkilöt 

Toteuttajat  

Kunnat ja kaupungit: Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Lempäälä, 
Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, 
Ruovesi, Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat, Ylö-
järvi 

Hankekumppanit: MLL Tampereen osasto, MLL Hämeen piiri, Tampereen setlementti, Tam-
pereen yliopisto, PSHP 

Kehittäjäkumppanit: SPR nuorten turvatalo Tampere, Kansalaistalo Mansikkapaikka, Muo-
tialan asuin- ja toimintakeskus, Tampereen seurakunnat, Kangasalan seu-
rakunta, Kölvin monikulttuurinen nuorisotyö, Parasta Lapsille, Suomen 
mielenterveysseura, Miessakit, Pelastakaa Lapset,  Tampereen Kaupunki-
lähetys ry 

 
 

3 Matalan kynnyksen palveluiden verkostointi 
Varhaiskasvatus ja koulu lapsen hyvinvoinnin tukena 

Teemat 
1) Varhaiskasvatuksen, koulun oppilashuollon ja perhekeskusten yhteistyö: kasvatuskumppa-

nuus ja vanhemmuuden tuki 

2) Palveluiden lapsilähtöisyys ja monialainen yhteistyö eri tahojen välillä ovat kehittämistyön 

kohteena, kuten myös varhaiskasvatukseen, kouluun ja oppilaitoksiin jalkautuvat erityispal-

velut. 

Kuvaus 
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STM:n ja THL:n tekemän määrityksen mukaan kehittämiskokonaisuudessa keskitytään varhaiskas-
vatus-, koulu- ja oppilaitosympäristöihin ja -yhteisöihin lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistajina. 
Kehittämistyöllä tuetaan lasten ja nuorten arjen kehitysympäristöjä tekemään sekä yhteisöllistä että 
yksilökohtaista opiskeluhuolto- ja hyvinvointityötä työtä tavoitteellisemmin ja vaikuttavammin. 
Lasten ja nuorten sekä vanhempien osallisuutta vahvistetaan arjen hyvinvointityössä. Yksilökohtai-
set palvelut järjestetään lapsi- ja nuorisolähtöisesti, mikä käytännössä edellyttää lasten ja nuorten 
vahvaa osallistumista palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Kehittämistyö koskee 
varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta sekä nuorisoasteen lukiokoulutusta ja ammatillista perus-
koulutusta. 
 
LAPE-ohjelman periaatteita (osallisuus, lapsen oikeudet ja lapsen etu, voimavarojen vahvistaminen, 
lapsi-, nuori- ja perhelähtöisyys, perheiden monimuotoisuus) konkretisoidaan. Niiden mukaisesti 
kehittämistyössä edistetään ammatillisen auttamisen toimintatapaa, jossa tunnistetaan yksilöiden 
erilaisuus. Tämä pitää sisällään maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten tarpeiden huomioimi-
sen sekä tarvittavan erityisen tuen järjestämisen mm. vammaisille ja pitkäaikaisesti sairaille. Am-
matillisen auttamisen painopistettä siirretään hyvinvointia edistävään, ennalta ehkäisevään, yksi-
löitä ja yhteisöjä vahvistavaan suuntaan. Yhteisöön ja yksilöön kohdistuvalla työllä vahvistetaan las-
ten ja nuorten normaalia kehitystä ja hyvinvointia suojaavia tekijöitä kuten hyviä tunne- ja vuoro-
vaikutustaitoja ja muita vahvuuksia. Kaikessa kehittämistyössä ja uusissa työtavoissa arvostetaan 
lapsen ja nuoren omaa toimijuutta sekä lapsen kokemusta ja tietoa. 
 

Toimenpiteitä 
 

 Selvitetään nykyiset osallisuuden menetelmät ja niiden käytön tulokset 

 Toteutetaan kysely: kysytään lapsilta ja nuorilta itseltään heidän kokemuksensa osallisuu-

desta ja sen kehittämisen tarpeista 

 Selvitetään nykyiset menettelyt keittämisteemassa toteutettavasta tuesta  

 Selvitetään perheiden näkemys hyvästä toteutettavasta tuesta 

 Tehdään kehittämissuunnitelma, jossa on määritetty konkreettinen polku nykytilasta tavoi-

tetilaan pääsemiseksi ja tarvittavat toimenpiteet sen tuoksi 

 Toteutetaan suunnitellut toimenpiteet  

 Sähköisten palvelujen kehittäminen tukemaan yhteistyön toteutumista 

 Laaditaan oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän hyvä valtakunnallinen työskentely-

malli kouluasteittain, esiopetus mukaan lukien 

 Järjestetään opiskeluhuoltopalvelut lapsi- ja nuorilähtöisenä kokonaisuutena, joka jatkossa 

voisi tarjota lapsille ja nuorille peruspalveluja myös somaattisen ja psyykkisen terveyden 

pulmissa.  

 Kehitetään erityistason palvelujen, opiskeluhuoltopalvelujen ja koulun yhteistyökäytänteitä 

vastaamaan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tarpei-

siin.  

 Varmistetaan yksilökohtaisen opiskeluhuollon lain mukaiset toimintatavat  

 Mallinnetaan esiopetuksen yksilökohtainen opiskeluhuolto  

 Mallinnetaan varhaiskasvatus-, esiopetus-, koulu- ja oppilaitosympäristöön sopivia varhai-

sen tuen ja hoidon käytänteitä (ml. yhteinen työ perhekeskuksen, erikoissairaanhoidon ja 

lastensuojelun kanssa). Näihin kuuluvat erityisesti toimet mielenterveysongelmien var-

haiseksi tunnistamiseksi ja niiden hoitamiseksi.  
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 Kehitetään valtakunnallisesti sähköisiä palveluja ja menetelmiä sekä tuetaan niiden käyt-

töönottoa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, koulujen ja oppilaitosten hyvinvointityön tu-

eksi (Esimerkkejä ovat nettiterapiat/mielenterveystalo, koulun hyvinvointimittari ja säh-

köiset esitietolomakkeet koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon) 

 Tunnistetaan yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen työhön liittyviä osaamistarpeita ja järjeste-

tään tarvittavaa koulutusta.  

 Toteutetaan maakuntakohtaiset pilotit, joissa kehitetään useamman kunnan alueella var-

haiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten yhteisöllistä ja yksilökohtaista työtä. Työskente-

lyyn liitetään kunnan opiskeluhuollon ohjausryhmät kunnissa. 

 Nuorison palveluiden kehittämisessä käytetään pohjatietoina Rajatonta riemua - Tampe-

reen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishankkeessa 2013–2016 ja Ylöjärven nuoriso-

palvelujen auditointiraportissa nousseita asioita 

 Nuorten psyykkisen tuen palvelujen ja toimintamallin levittäminen maakunnan kaikkiin 

kuntiin: perhekeskustoiminnan ja sivistystoimen vapaa-aikapalvelujen, koulujen kuraatto-

ritoiminnan, kouluterveydenhuollon ja työllisyyspalvelujen yhdistelmänä ->mallinnetaan 

palveluketjut ja palveluohjaus sekä selkeytetään roolit ja vastuut  

 Hyödynnetään menossa olevien Ohjaamon digialustahankepilotoinnin tulokset ja otetaan 

kaikkien käyttöön nuorten Ylöjärvi- APPS-sovellus pilotoinnin jälkeen - > mallinnukset ja 

koulutukset menetelmistä  

 Kehitetään verkostoyhteistyön malli, jolla estetään siiloutumista, kun aikanaan osa viran-

omaistahoista siirtyy SOTE-uudistuksen mukana maakuntaan 

Menetelmiä 
 
Ryhmätyöskentely teemaryhmässä, projektiryhmätyö, ohjausryhmätyö, kansalliset ja paikalliset 
työpajat, dokumentointi, pilotointi, arviointi, selvitystyö (kirjallisuus, kysely, haastattelut), osalli-
suussuunnitelman mukaisesti sähköiset kyselyt, jatkuvan palautteen kanavat, erilaisten asiakasraa-
tien työskentely, eri toimijoiden prosessikuvaukset ja palveluketjujen päällekkäisyyksien purkami-
nen. Ryhmähoitojen kehittäminen nuorille (matala kynnys), ART- menetelmäkoulutukset (koulut), 
AVEKKI-malli aggressiivisten lasten kanssa, MDFT- koulutukset hoitopalveluissa käytös- ja päihde-
ongelmien hoitoon nuorten perheille, TLP, LP, Maestro, FRIENDS  

Vastuu  
 
 

Projektikoordinaattori.  
Kokonaisuuteen perustetaan kaksi alatyöryhmää, jotka tekevät tiivistä yh-
teistyötä perhekeskustoimintaa kehittävien työryhmien kanssa. 

Toteuttajat  

Kunnat ja kaupungit: Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Lempäälä, Nokia, 
Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, 
Tampere, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi 

Hankekumppanit: TAMK 
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Kehittäjäkumppanit: Kangasalan seurakunta, Kolmostien terveys 

 
 

4 Erityistason palveluiden verkostointi 

Teemat 
1) Monitoimijainen arviointimalli 

2) Erityisosaamisen liittäminen osaksi perustason palveluja, uudet toimintamallit vertikaalisen 

integraation mahdollistamiseksi 

3) Monialainen yhteistyö ja osaamisen yhdistäminen erityistason palveluissa, uudet toiminta-

mallit horisontaalisen integraation mahdollistamiseksi 

4) Lastensuojelun sosiaalityön moniammatillinen toimintamalli 

5) OT-keskustoiminnan kehittäminen 

Kuvaus 
 
STM:n ja THL:n tekemän määritystyön mukaan erityis- ja vaativimman tason palveluihin kohdistu-
van muutostyön tavoitteena on uudistaa palvelut asiakaslähtöisyyden ja integraation periaattein, 
uudistaa palvelujen rakenteita sote- ja maakuntauudistus huomioiden sekä luoda työskentelytapoja, 
jotka perustuvat tutkimustietoon ja hyvin suunniteltuihin moniammatillisiin toimintamalleihin.  
Muutos koskee lasten, nuorten ja perheiden erikoissairaanhoitoa, lastensuojelua, vammaisten las-
ten ja nuorten sekä heidän perheidensä erityispalveluita, alaikäisille ja lapsiperheiden vanhemmille 
suunnattuja päihdehuollon erityispalveluita, opetustoimen kanssa yhteistyönä toteutettavia erityis-
tason tukimuotoja, yhteistyössä poliisin kanssa toteutettuja työmuotoja sekä rikosseuraamuslaitok-
sen, yksityisten palveluntuottajien ja järjestöjen tuottamia erityispalveluita. 

Toimenpiteet 
 

Selvitetään sote-palveluverkkoselvitystyön osana ja tukena ja sovittaen yhteen palveluverkkotyö-

ryhmän työn kanssa soveltuvin ja tarpeenmukaiseksi todetuin osin: 

 Mitä palveluja nyt on saatavana ja mistä/ missä kunnissa niitä on saatavilla 

 Selvitetään, miten palvelut on resursoitu kunnissa ja TAYSissä  

 Selvitetään, mitä osaamista on tällä hetkellä? Missä sitä on? 

 Tehdään konkreettinen tarpeen mukainen alueellinen ja paikallinen suunnitelma eri-

tyis- ja vaativimman tason palveluiden ja OT-keskuksen toimintarakenteesta uudelleen 

organisoinnista hyödyntäen myös kansallisesti ja muiden maakuntien Lape-hankkeissa 

tehtyä kehittämistyötä 

 Huolehditaan muutoksen johtamisesta ja riittävän osaamisen kehittämisestä 

 Tehdään toimintamallien arviointi ja edelleen kehittäminen ketterän kehittämisen me-

netelmillä  

 Toteutetaan Hackneyn mallin paikallinen pilotointi ja dokumentoidaan sen käyttökoke-

mukset  

 Valmistellaan ja suunnitellaan maakuntatasoinen mallien käyttöönotto  
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 Sovitetaan THLn määrittämiä toimintamallisisältöjä kunta-seutu-maakunta-tasoille Pir-

kanmaalla 

Luodaan toimintamalleja, joiden avulla 
 Erityisosaaminen tuodaan mukaan perustasolla tehtävään työhön 

 Erityistason osaaminen ja voimavarat ovat lasten, nuorten ja perheiden käytössä perhe-

keskuksissa sekä varhaiskasvatuksen ja koulun hyvinvointia tukevan työn yhteydessä 

 Mahdollistetaan tarvittava erityisosaajien tuki perustasolla tehtävässä asiakastyössä 

 Hyödynnetään erilaiset konsultaatiomallit ja digitaaliset palvelut 

 Jalkautuvien työntekijöiden yhteys omaan ammatilliseen viiteryhmään säilyy 

 Asiakkaan ympärille muodostetaan tarvittaessa yksilöllistä tuen tarvetta vastaava mo-

nitoimijainen lapsi- ja perhekohtainen tiimi 

 Eri toimijoiden roolit, vastuut ja työnjako lapsen ja perheen tukijoina selkiytyvät 

 Huomioidaan perheen ja läheisverkoston oma toiminta ja voimavarat 

 Otetaan käyttöön lähi- tai vastuutyöntekijämalli monia palveluita tarvitsevien lasten, 

nuorten ja perheiden kohdalla 

 Eri ammattiryhmät yhdistävät osaamisensa ja omien taustayhteisöjensä voimavarat su-

juvasti ja sovitusti asiakaslähtöiseksi yhdessä tekemiseksi ja yhteiseksi toiminnaksi sa-

malla varmistaen lapsen tai nuoren ja perheen osallisuuden palvelun suunnittelussa ja 

toteutuksessa erityistason tuki sovitetaan saumattomasti perustasolla koottuun toimi-

joiden verkostoon 

 Vahva, yhteen sovitettu johtajuus varmistaa yhteistyön sujumisen ja kehittymisen 

 Luodaan rakenne tieteellisen tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen yhteistyö-

kumppaneiden kanssa yhteisen OT-keskuksen kehittämiseksi ja koordinoimiseksi 

 Rakennetaan malli OT-keskusten tuottamasta tuesta työyhteistöille ja ammattilaisille 

Menetelmät 
 
Ryhmätyöskentely teemaryhmässä, projektiryhmätyö, ohjausryhmätyö, kansalliset ja paikalliset 
työpajat, dokumentointi, pilotointi, arviointi, osallisuussuunnitelman mukaisesti sähköiset kyselyt, 
jatkuvan palautteen kanavat, erilaisten asiakasraatien työskentely. fasilitoidut kehittämistyöpajat, 
olemassa olevien tilastojen analysointi sekä tarvittavien täydentävien tietojen kokoaminen ja ana-
lysointi. 

Vastuu  
 

Kolme nimettyä projektikoordinaattoria. Yksi vastaa teemoista 2 ja 3, toi-
nen teemoista 1 ja 4, kolmas erityis- ja vaativan tason palvelujen kehittä-
misestä ja uudistamisesta  
Alatyöryhmät, joilla omat vetäjät 

Toteuttajat  

Kunnat ja kaupungit: Akaa, Hämeenkyrö, Juupajoki, Kangasala, Nokia, Orivesi, Punkalaidun, Päl-
käne, Ruovesi, Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Virrat, Ylöjärvi 

Hankekumppanit: Pikassos, TAMK, PSHP 
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5 TARVITTAVAT VOIMAVARAT 
 

5.1 Työmääräarviot 

Kuntien kustannuksista 80 % rahoitetaan valtionavustuksella ja 20 % kuntien omarahoitusosuudella, 
joka katetaan pääosin kohdistamalla hankkeeseen omaa työnpanosta. Pirkanmaalla toteutettavan hank-
keen muut rahoitusta hakevat toimijatahot ovat suurimmaksi osaksi yhdistyksiä ja järjestöjä, joista osa 
hakee hanketukea 100%, osa 80%. Myös nämä kattavat omarahoitusosuuden omalla työpanoksellaan. 
Tampere vastaa hankkeen hallinnoijana, että avustusta käytetään lainsäädännön ja ohjeiden mukaisesti.  
 
Hankkeeseen osallistuvat kunnat sekä muut rahoitusta hakevat tahot ovat arvioineet hankkeessa tar-
vitsemansa työpanoksen taulukossa 3 esitettyinä työmäärinä. 
 
Kehittäjäkumppanien osalta työmäärästä ei ole tehty arviota, vaan ne tarkennetaan hankkeen alkaessa, 
jolloin myös laaditaan hankkeen toteutus- ja toimeenpanosuunnitelma.  
 

 
 
Taulukko 3 Hankekumppaneiden työpanos hankkeessa 
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5.2 Kustannusarviot 

Kokonaiskustannusarvio 
 
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 1,8 M eur. Tästä henkilöstökustannuksia on noin 1,33 M eur, 
palvelujen ostoja noin 0,37 M eur ja muita kustannuksia yhteensä noin 0,1 M eur. Kokonaisavustuspro-
sentti on 83 % ja haettava valtionosuuden määrä 1,5 M eur.  Hanke ei saa ulkopuolista rahoitusta, vaan 
se on tarkoitus toteuttaa hanketoimijoiden omarahoituksella sekä haettavalla valtionavustuksella. 
 
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on erillisenä allekirjoitettuna liitetiedostona (liite 1a), joka on tä-
män hankehakemuksen oheistettuna liitteenä.  
 
 
Osallistujatahojen rahoitusosuudet  
 
Osallistujatahojen arvioidut rahoitusosuudet vaihtelevat suuresti kuntakohtaisesti, koska lähtökohtana 
kuntien ja kaupunkien panostukselle hankkeessa on väestöpohja. Kukin kunta osallistuu kunnan väes-
töön suhteutetulla panostuksella ja on itse määrittänyt, millä tavalla omarahoitusosuus hoidetaan. Lä-
hes kokonaan kunnat ovat valinneet työpanoksen siirron omarahoitusmuodoksi. 
 
Kuntakohtaista perusrahoitusta muuttaa, mikäli kunta aikoo palkata hankkeen toteutusta varten hen-
kilön, joka vastaa hankkeessa nimetystä osakokonaisuudesta osana projektitiimiä.  
Rahoitusta hakevat yhdistykset ja järjestöt ovat alueella jo toimivia, joten toimintaympäristötuntemus 
on heillä hyvällä tasolla. Yhdistysten panostus rakentuu heidän kykyynsä siirtää henkilöstöä hankkeelle, 
joka kuittaa heidän omarahoitusosuutensa. Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen osalta panostuksen 
siirto ei ole mahdollista, sillä toimintaan saadut avustukset on kohdennettu suoraan toteutettaville toi-
minnoille. Hanke on uusi ja erillinen kohde, johon panostamiseen ei ilman 100 %:n tukea ole mahdolli-
suuksia. 
 
Hankekumppaneiden budjetit ovat erillisenä liitetiedostona (liite 1), joka on tämän hankehakemukseen 
oheistettuna liitteenä.  
 
 

6 VARSINAISTA HANKESUUNNITELMAA TUKEVAT SUUNNITELMAT JA 
TAUSTATIEDOT 

 

6.1 Hankeen tausta ja lähtötilanteen kuvaus 

Hankesuunnitelman valmistelu käynnistettiin Pirkanmaalla keväällä 2016. Hakemusta varten tehtiin 
laaja-alaista yhteistyötä ja tietojen keräämistä eri kuntien, hankekumppanien ja kehittäjäkumppanien 
kesken. Hankesuunnitelman taustaksi kerättiin tiedot Pirkanmaan väestöstä ja toimintaympäristöstä 
sekä lasten ja perheiden palveluiden nykytilasta ja kehittämistarpeista.  
 
Keskeinen haaste Pirkanmaalla koko maan tapaan on kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17 vuotiaiden-
määrä suhteessa koko ikäluokkaan. Laitoshoidon määrän väheneminen on hankkeen keskeinen pää-
määrä, jota tavoitellaan monien ennakoivien ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden avulla.  Aiempien 
selvitysten ja toiminnasta saadun palautteen perusteella lasten ja perheiden palvelut koetaan siiloutu-
neiksi ja hajanaisiksi. Palvelut eivät kohdennu asiakkaiden yksilöllisiin ja kokonaisvaltaisiin tarpeisiin 
ja asiakkaan perhe ja lähipiiri kokevat usein jäävänsä huomioimatta. Erityisen haastavan ryhmän muo-
dostavat useita eri palveluja käyttävät henkilöt. 
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Pirkanmaalla Lapsi – ja perhepalvelujen muutosohjelman toimeenpanon sisältö perustuu kehittämis-
potentiaaliin, joka on tunnistettu palvelurakenneselvitystietojen, toimijoille tehdyn kyselyn, tärkeiksi 
tunnistettujen toiminnan valintojen sekä kuntalaispalautteen perusteella. Palvelurakenteen osalta ke-
hittämispotentiaali kohdentuu erityisesti lastensuojelun palvelurakenteen keventämiseen. Palvelujen 
tarjoamisessa on tunnistettu kuntien välisiä eroja. Kehittämispotentiaalia tunnistetaan olevan erojen 
tasaamiseen siten, että maakunnassa voi saada saman tasoiset ja laatuiset palvelut asuinkunnasta riip-
pumatta. Tehtyjen kyselyjen perusteella lähtökohta kehitystyössä tulee olla, että lasten, nuorten ja per-
heiden palvelut ovat tulevaisuudessa aiempaa kohdennetummat lasten ja perheiden tarpeisiin, aiempaa 
vaikuttavammat sekä laadullisesti aiempaa paremmin toteutetut. Lapsi- ja perhepalvelut ovat tulevai-
suudessa toiminallisesti saumaton ja integroitu kokonaisuus, jossa palveluja tuotetaan lapsi- ja perhe-
lähtöisesti. 
 
Hankkeen tausta ja lähtötilanne Pirkanmaalla sekä aiemmin tehty kehittämistyö on kuvattu tarkemmin 
liitteessä 3. 
  

6.2 Viestintä-, vaikuttamis- ja juurruttamissuunnitelmat 

Viestinnän tavoitteena on lisätä tietoisuutta lasten, nuorten ja perheiden saatavana ja käytössä olevista 
palveluista, tuesta ja vaihtoehdoista avun hakemisessa. Viestinnän onnistumiseksi tarvitaan tieto vies-
tinnän kohderyhmistä ja tiedon hyödyntäjistä. Hankkeen käynnistyessä tehdään sidosryhmäselvitys ja 
analyysi, jotta kaikki oleelliset tahot löydetään mukaan verkostoon. Kohderyhmiksi olemme Pirkan-
maan kärkihankkeessa tunnistaneet ensisijaisesti lapset, nuoret ja perheet lähipiireineen ja toiseksi 
kaikki keskeiset lasten, nuorten ja perheiden palveluja tarjoavat hallintokunnat ja yksiköt, päätöksente-
koon osallistuvat tahot (lautakunta, kh, kv) ja keskeiset muut palveluja tuottavat tahot julkisen sektorin 
lisäksi (yritykset, 3.sektori, vapaaehtoistoimijat).   
 
Viestinnän toteutukseen tullaan käyttämään laajasti eri kanavia. Hankkeen alussa kartoitetaan eri kun-
tien nyt käyttämät viestinnän kanavansa ja tehdään suunnitelma näiden hyödyntämisestä viestintään 
eri kohderyhmille sekä hankkeen sisäiseen viestintään. Hankkeen projektipäällikkö vastaa siitä, että 
osallistuvien kuntien ja muiden hankekehittäjien käytössä on yhteneväinen viestintäaineisto. Vastuul-
listen hanketoimijoiden keskinäinen ja tiivis yhteistyö varmistaa yhdenmukaisen tiedon kaikkialle maa-
kuntaan. 
 
Hankkeelle asetetut tavoitteet ovat toimintamallien juurtumisen perusta ja juurtuminen tapahtuu pit-
kälti jo hankkeen aikana. Keskeistä muutoksen juurruttamisessa on johdon ja kaikkien hanketoimijoi-
den sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja hankkeen läpivientiin. Johdon tehtävänä on lisätä tietoisuutta 
hankkeesta kaikissa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Johto, lähiesimiehet ja hankkeen vastuullisen 
toimijat vastaavat siitä, että hankkeesta, sen etenemisestä ja tuloksista, on saatavana ajantasaisesti tie-
toa. Juurtuminen linkittyy oleellisesti tietoisuuteen, jonka varmistajana toimii viestintäsuunnitelma. Si-
toutuminen hankkeeseen ja erityisesti sen tavoitteisiin ja haluttuun lopputulokseen varmistetaan hen-
kilöstön mukana ololla heti hankkeena alusta lähtien. Paikallisesti käyttöönotetut uudet toimintamallit 
mallinnetaan ja kuvataan, prosessit dokumentoidaan ja tarvittavat resurssit määritetään. Lisäksi laadi-
taan tarvittavilta osin toimintaohjeet. Maakunnan alueella levitettäville ja käyttöön otettaville toiminta-
malleille laaditaan käyttöönotto- ja toimeenpanosuunnitelmat. Hankkeen jälkeen juurtuminen voidaan 
todentaa toteutettavien arviointimenettelyjen avulla. 
 
Hankkeen yksityiskohtainen viestintä-, vaikuttamis-, ja juurruttamissuunnitelma on kuvattu liitteessä 
4. 
 

6.3 Riskienhallintasuunnitelma 

Hankkeen riskien arvioinnissa on huomioitu ja tunnistettu seuraavat keskeiset riskit: 
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1. Kaikkia maakunnan kuntia ja niiden keskeisiä hallinnonaloja ei saada sitoutumaan hankkeessa 

määriteltyjen muutosten toteuttamiseen tai resurssi ei riitä muutosten toteuttamiseen. 

2. Aikataulu osoittautuu liian tiukaksi tavoiteltujen muutosten aikaansaamiseksi. 

3. Tietoa toiminnan lähtötilanteesta ja kehityksestä ei ole saatavilla, joten tulosten arviointi ei pe-

rustu indikaattorin mitattavaan muutokseen. 

4. Viestintä ja tiedottaminen epäonnistuvat. 

5. Kuntakohtaisesti tai maakuntatasoisesti riittävää eri toimijoiden yhteistyötä ei pystytä turvaa-

maan hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Näiden riskien toteutumisen vaikutukset, vakavuus ja todennäköisyys on arvioitu ja ne kuvataan liit-
teessä 5, joka sisältää myös varautumissuunnitelman kunkin riskin välttämiseksi.  

 

6.4 Arviointisuunnitelma 

Arviointi koostuu hankkeen aikana jatkuvasti tehtävästä itsearvioinnista ja kansallisen tason edellyttä-
mistä arviointitehtävistä sekä näistä koostettavista väli- ja loppuarvioinneista. Arvioinnissa hyödynne-
tään arviointistrategiaa, joka perustuu sekä kärkihankkeen projektisuunnitelmassa ennalta määritet-
tyyn että arviointiprosessin kautta syntyvään arviointikriteeristöön. Arvioinnin kohteeksi nostetaan 
sekä hanketta koskevat ennalta määritetyt tavoitteet, että selvityksen myötä havaittavat kehityskulut ja 
vaikutukset. 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. 
 
Arvioinnit monitieteellisyys varmistetaan kytkemällä hankkeen arviointityöhön Tampereen yliopiston 
hyvinvointipalvelujen tutkimuksen WELLi –verkosto (http://www.uta.fi/hes/tutkimus/welli.html). 
Tampereen yliopiston hyvinvointialoite (WELLi) yhteistyöverkosto on monitieteinen, kansallisesti ja 
kansainvälisesti verkottunut tutkimuskeskittymä, joka vahvistaa alan tutkimuksen edellytyksiä, näky-
vyyttä, laatua ja yhteiskunnallista relevanssia. Verkosto on mukana hankkeessa kehittämällä ja tuke-
malla uudenlaisen moniammatillisen ja verkostomaisen toiminta- ja johtamiskulttuurin luomista sekä 
tuottamassa ja ohjaamassa hankkeen aikaista kehittävää ja realistista arviointia. Verkoston yhdessä toi-
mijoiden kanssa toteuttamat arviointipaneelit ja –seminaarit tuottavat hankkeelle samalla arviointitie-
toa väli- ja loppuarviointia varten. 
 
Lähtökohta itsearvioinnille on hankkeen alussa valmisteltu lähtökohtakuvaus sekä hankkeelle asetetut 
tavoitteet. Arviointia tehdään systemaattisesti eri kohderyhmien näkökulmasta. Toteutuksessa hyödyn-
netään sähköisiä kyselyjä, asiakashaastatteluita sekä palautetta, jota pyydetään jatkuvasti eri toimijoilta 
kehitystyön edetessä. Itsearviointitehtävä ja -prosessi ja työkalut täsmennetään hankeen alkaessa. 
 
Väliarvioinnin tavoitteena on kuvata Pirkanmaan Lape—hankkeessa saavutetut tulokset ensimmäisen 
toteutusvuoden päättyessä. Väliarviointi kootaan hankkeessa systemaattisesti dokumentoitavasta ja 
syntyvästä aineistosta. Väliarviointi toteutetaan kokoaikaisen ja jatkuvan kehittävän arvioinnin sekä 
ketterän kehittämisen tulosten muodostamana kokonaisuutena, jota täydennetään soveltuvin osin tie-
toperusteisesti tehdyillä analyysituloksilla. 
 
Yksityiskohtainen arviointisuunnitelma on hankesuunnitelman liitteenä 6.  
 
  
 

http://www.uta.fi/hes/tutkimus/welli.html

