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• Kuulumiskierros

• Terveiset THL:n Valtakunnallisilta LAPE-päiviltä 21.-22.9.2017

https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3176752

• Pilotointiohjeet + suunnitelma

• Muut asiat

• Tutustuminen Pirtti-perhekeskukseen
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Pilotoinnin ohjeistusta...



Pirkanmaan 

perhekeskustoimintamalli

Ohjeita pilotointiin
Pirkanmaan LAPE Pippuri

15 26.9.2017



Ketterästi kokeillen kohti yhteistä toimintakulttuuria

• Kunnat, järjestöt ja seurakunnat pilotoivat perhekeskustoimintamallia kokonaisuudessaan 
tai osia siitä.

• Pilotit toteutetaan ketterän kehittämisen ajatuksella. Pilotin aikana 
toimintamallia/käytäntöä/palvelua/toimintaa arvioidaan jatkuvasti ja tehdään tarvittavia 
muutoksia.

• LAPE-hanke tarjoaa pilotoiville organisaatioille vahvaa tukea pilotointiin paikallisten 
tarpeiden mukaisesti ja jokaiselle pilotille nimetään oma projektikoordinaattori 
yhteyshenkilöksi Pippurin projektiryhmästä. Projektikoordinaattorit ovat pilottien 
käytettävissä pilotin suunnittelussa, arviointikriteerien määrittelyssä, pilotin 
käynnistämisvaiheessa, tarvittavien verkostojen ja sidosryhmien kokoamisessa sekä pilotin 
seurannassa ja arvioinnissa.

• Eri pilotit ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään pilotoinnin aikana, mikä 
mahdollistaa yhteisen oppimisprosessin ja maakunnan yhteisen mallin syntymisen. 
Piloteille järjestetään yhteisiä foorumeita pilotoinnin aikana.

• Pilottien kokemuksia käsitellään pilotoivien organisaatioiden tapaamisissa ja 
kehittämistyöryhmissä, tuloksia vedetään yhteen sekä sovitaan tarvittavista muutoksista ja 
mallin laajentamisesta. Maakuntaan luodaan yhtenäinen toimintamalli, joka huomioi 
paikalliset erityistarpeet.

• Pilotoinnissa voidaan hyödyntää myös oppilaitosyhteistyötä (Tampereen yliopisto, TAMK).
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Perhekeskustoimintamallin pilotoinnin edellytykset:
1. Kaikki keskeiset toimijat sitoutuvat pilotointiin johto-, lähiesimies- ja työntekijätasoilla

• Kunta/kunnat: sivistyspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut

• Järjestöt ja seurakunta

• Kela (jos pilottina perhekeskustoimintamallin kokonaisuus)

• Huom! Kunnan LAPE-ryhmällä keskeinen rooli

2. Pilotin aloitus loppuvuoden 2017 aikana. Perhekeskustoimintamallin kokonaisuuden tai sen osa-
alueen/-alueiden pilotointi erillisen suunnitelman mukaisesti. 

3. Yhteyshenkilön nimeäminen
• Yksittäistä osa-aluetta pilotoiva kunta nimeää yhteyshenkilön, joka vastaa perhekeskustoimintamallin 

kehittämisestä omassa kunnassaan sekä osallistuu LAPE-hankkeen järjestämiin työryhmiin, koulutuksiin ym. 

• Perhekeskustoimintamallin kokonaisuutta pilotoivilla alueilla yhteyshenkilöitä nimetään 3-4/pilotointialue eri 
sektoreilta, esim. sivistystoimesta, sote-palveluista, järjestöistä ja seurakunnasta. 

4. Asiakkaiden osallisuus kehittämistyössä varmistetaan pilotin suunnittelu-, toimeenpano- ja 
arviointivaiheessa.

5. Pilotin toimijat sitoutuvat pilotin kaikissa vaiheissa tapahtuvaan arviointiin, esim. 
asiakaspalautteen  ja työntekijöiden kokemusten systemaattinen kerääminen. 

6. Pilotin toimijat tiedottavat pilotin etenemisestä pilotin työntekijöille, kuntalaisille, sidosryhmille ja 
LAPE-hankkeen muille toimijoille.

7. Pilotin toimijat jakavat pilotin aikana syntyvää materiaalia LAPE-hankkeen muille toimijoille.
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Perhekeskustoimintamallin pilottikokonaisuus 

(elementit luodaan viimeistään pilotin aikana)
1. Asiakasosallisuuden ja tarveperustaisen kehittämisen rakenteet

2. Rakenteet organisaatio-/sektori-/yksikkörajat ylittävälle yhteistyölle

3. Työntekijöiden roolien määrittely, vastuu-/omatyöntekijyys

4. Verkostojohtamisen rakenteet

5. Luo luottamusta, suojele lasta -verkkokoulutuksen laaja käyttöönotto ja toimintatavan 
juurruttaminen

6. Nopean avun saamisen väylät (Pyydä apua -nappi, palveluohjaus tms.)

7. Kohtaamispaikka 

8. Verkostokoordinaattorit/perhekeskusagentit/avainhenkilöt (3/kunta)

9. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki osana perhekeskustoimintamallia

10. Eropalvelut (palvelupolun pilotointi)

11. Ehkäisevän väkivaltatyön toimintamallin käyttöönotto

12. Lapset puheeksi -toimintamallin käyttöönotto

13. Suunnitelma siitä, miten maahanmuuttajien erityistarpeet ja monikulttuurisuus huomioidaan 
peruspalveluissa

14. Yhteistyörakenteet muihin palveluihin:
• Erityis- ja vaativan tason palvelut

• Aikuisten palvelut

15. Sähköiset palvelut: osallistuminen maakunnalliseen sähköisten palveluiden kehittämiseen
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Pilotoinnin aikataulu

12/20181/2018 3/2018 9/20186/20189/2017

Arviointi

Jalkauttaminen

Loppuraportointi

Yhtenäisen mallin muodostaminen
Pilottien 

suunnittelu

Pilotit ja 

jatkokehittäminen

12/2017

Pilottien välinen vuorovaikutus 



Pilotoinnin suunnittelu ja käynnistäminen

• Pilotointisuunnitelma laaditaan yhdessä projektikoordinaattoreiden kanssa 
yhteiseen pohjaan

• Suunnitelmaan kuvataan seuraavat tiedot:

• Yhteystiedot

• Lähtötilanne

• Pilotin tavoitteet ja toteutus

• Pilottien välinen yhteistyö

• Pilotin seuranta ja arviointi

• Pilottien yhteyshenkilöiksi nimetyt projektikoordinaattorit sopivat pilotin 
suunnitteluun yhteisen tapaamisen pilotoivien organisaatioiden kanssa

• Perhekeskustoimintamallin kokonaisuutta pilotoiville organisaatioille järjestetään 
yhteinen kick off -tilaisuus 27.11.2017 klo 9-11.30

• Toimintamallin yksittäisiä osakokonaisuuksia pilotoiville organisaatioille 
järjestetään omia tilaisuuksia, joiden ajankohdat sovitaan myöhemmin.
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Muut asiat



Päivi Viitanen-Marchegiano

Kohtaamispaikkatoiminnan kehittämistyöryhmän 

tapaamiset syksy 2017 ja kevät 2018
pe 13.10.2017 klo 10–14.30,THL/ Helsinki

ma 6.11.2017 klo 14 - 16, Lempäälä (osoite varmistumatta)

to 23.11.2017 klo 9 - 16, THL/ Helsinki (Valtakunnalliset LAPE -päivät)

to 14.12.2017 klo 14 - 16, Tampere, Tipotie, Amuri –kabinetti

to 18.1.2018 klo 14 - 16 

ma 5.2.2018 Valtakunnalliset LAPE-päivät

ti 6.2.2018 Valtakunnalliset LAPE-päivät

ma 19.2.2018 klo 14 - 16 16 

ti 20.3.2018 klo 14 - 16 

ma 23.4.2018 Valtakunnalliset LAPE-päivät

ti 24.4.2018 Valtakunnalliset LAPE-päivät

to 26.4.2018 klo 14 – 16

ti 22.5.2018 klo 9 - 4 – 16

pe 15.6.2018 klo 8.30 - 11

Huom. punaisella merkityt kehittämispäivät vapaaehtoista, eikä niistä makseta korvauksia. 

Osallistujat vastaavat matkakustannuksista. THL tarjoaa kokoontumisten puitteet. 

Työskentely työryhmässä edellyttää, että osallistujan on mahdollista antaa 

ryhmän työskentelyyn työaikaa ja osallistua myös välitehtävien tekemiseen.  
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Kiitos!

Pirkanmaan Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen - PIPPURI

Perhekeskustoimintamallin projektikoordinaattori

Päivi Viitanen-Marchegiano

Puh. 040 639 7358

paivi.viitanen-marchegiano@tampere.fi

mailto:paivi.viitanen-marchegiano@tampere.fi

