
 

Ministerivierailua, Pirkanmaan LAPE-seminaaria, LAPE-toria ja onnistu-
nutta arjen aherrusta. Viimeisin kuukausi on tarjonnut positiivisen piris-
tysruiskeen kaikille kehittämistyössä mukana oleville.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko 

ja sote-uudistuksen muutosjohtaja Sinikka Salo 

halusivat maakuntavierailullaan 25.10.2017  

tutustua Pirkanmaan LAPE-kehittämistyöhön ja 

kohteeseen, jossa LAPEn mukaiset toimintatavat 

toteutuvat. Tutustumiskohteeksi valitsimme 

Tampereen kaupungin Perheiden talon.  

Ministeri Saarikko vakuutti tilaisuudessa asian-

tuntevuudellaan ja lapsiperhemyönteisyydellään. 

Saimme asiantuntevat ohjeet jatkotyöskentelylle 

ja aiemmin päivällä johtaville virkamiehille järjes-

tetyssä ministeritilaisuudessa julkiset kiitokset 

Pirkanmaan LAPE-työn etenemisestä. 

Kokemusasiantuntijamme puhuivat ministeri 

Saarikon ja Sinikka Salon tapaamisella välittämi-

sestä, rohkeudesta ja rakkaudesta. Ei huonoja 

evästyksiä lasten ja perheiden kanssa työskente-

leville ammattilaisille. Ja kuten aina; kokemusasi-

antuntijoiden puhuessa alkava käsilaukut rapista 

ja kuulijoiden käsiin ilmestyy valkoisia liinoja.  

 

 

 

Järjestimme Pirkanmaan LAPE-ryhmien jäsenille 

LAPE-seminaarin 3.11.2017. Seminaarin toteu-

tuksen idea oli tuoda eri organisaatioissa tehty 

kehittämistyö näkyväksi ja tueksi maakunnassa 

tehtävään työhön.  

Seminaarin anti loi uskoa muutoksen mahdolli-

suuteen. Jossain päin on nytkähtänyt jokin asia 

eteenpäin, toisaalla jokin toinen. Seuraavalla 

kerralla meillä on taas eri organisaatioiden onnis-

tumiset esimerkkeinä.  

Tärkeä anti LAPE-kehittämistyössä ja sen raken-

teissa on se, että eri organisaatioiden jäsenet 

säännöllisesti kohtaavat, miettivät yhdessä rat-

kaisuja ja katsovat samaan suuntaan. Näin tapah-

tuu paikallistasolla kuntien LAPE-ryhmissä  ja 

maakuntatasolla LAPEn eri kehittämisryhmissä.  

Tilaisuuden esitykset löytyvät nettisivuiltamme. 

Valitettavasti emme pysty tässä kirjeessä tai tilai-

suuden esityksissä tuomaan esiin seminaarin 

tunnelmaa , positiivista virettä tai kokemusasian-

tuntijan ääntä.   

 

 

Tampereen Koskikeskuksessa järjestetyssä LAPE-

torilla 14.11.2017 oli mukana vetovoimaisia 

esiintyjiä, mutta ennen kaikkea esillä pirkan-

maalaisten lapsi-, perhe- ja eropalveluiden toi-

mijoiden hyviä käytäntöjä. 

 

Karnevaalitunnelmista  

muutosohjelman perusteisiin! 
 

Torilla LAPE esillä asukkaille 

 

Eri organisaatioissa tehty LAPE-työ 

näkyviin 

 

https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-palvelut/perheiden-talo.html
https://lapepirkanmaa.fi/materiaalipankki/uutiskirjeet/
https://lapepirkanmaa.fi/lape-tori-koskikeskuksessa-14-11-2017/


Torilla puhuttiin ääneen rakkaudesta, parisuhteis-

ta, vanhemmuudesta ja eroamisesta. Pirkanmaan 

lapsiperheille suunnatut hyvät käytännöt kiinnos-

tivat yleisöä laajasti. 

 

 

 

Surullisten Porvoon tapahtumien jälkeen LAPE-

hankkeen tarve ja perusteet muutosohjelmalle 

ovat taas kirkkaana mielessä. 

Porvoon tapahtumien jälkeisissä keskusteluissa 

on noussut esiin haavoittuvissa olosuhteissa elä-

vien lasten asema. Erityisesti keskusteluun on 

nostettu lastensuojelun ja eropalveluiden mah-

dollisuudet suojella lasta. On uutisoitu lastensuo-

jelun työntekijöiden haastavasta työtilanteesta ja 

huolto- ja tapaamisriitojen kasvusta. Myös LAPE 

ja varhaisen vaiheen tuki on ollut näkyvästi esillä. 

Pirkanmaan LAPEssa pyritään vastaamaan näihin 

haasteisiin. Varhaisen vaiheen tuen palveluita ja 

yhteistyötä kehitetään perhekeskustoimintamalli-

työssä. Tämän sisällä eropalveluilla on oma kehit-

tämisryhmä. Pirkanmaalla kaikki kunnat kehittä-

vät ja pilotoivat jotain perhekeskustoimintamallin 

osa-aluetta. Koko perhekeskustoimintamallin 

pilotoinnin ovat käynnistäneet Kangasala, Lem-

päälä, Nokia ja Tampereelta Vuores-Hervannan 

alue.   

Tärkeänä kehittämiskohteena on lastensuojelun 

sosiaalityön moniammatillinen toimintamallin 

rakentaminen. Mallin tavoitteena rakentaa tiimi-

rakenne, jossa lapsia ja perheitä voidaan auttaa 

yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti eri toimijoiden 

kesken. Tiimin työskentelyä ohjaa systeeminen 

ajattelu ja perheterapeuttinen työote. Jotta toi-

mintamallin toteutukselle on edellytykset, tulee 

toimintamallia käyttävän työryhmän asiakasmää-

rää vähentää huomattavasti keskimääräisestä. 

Ensimmäisenä mallin ottaa käyttöön Sastamala.   

Monialaisen yhteistyön tekemisen tarve on myös 

lastensuojelun ulkopuolella. Sen lisäämiseksi 

saamme koulutusapua varatuomari Vuokko Yli-

seltä. Vuokon koulutusryhmät ovat jo täynnä, 

mutta tilaisuuksia voi katsoa jälkikäteen tallen-

teilta. Tallenteet viedään www.lapepirkanmaa.fi -

sivustolle. 

Ennaltaehkäisyn ja varhaisen tuen näkökulmasta 

aikuisten palveluissa tehtävä työ on merkittäväs-

sä roolissa. Tämä usein jää vähäisemmälle huo-

miolle, kun lasten ja perheiden palveluita kehite-

tään. 

Edellä mainittuun liittyen Pirkanmaalla on linjat-

tu, että tulemme levittämään ja juurruttamaan 

Lapset puheeksi –menetelmän käytön osaksi arki-

työtä kaikissa lasten, nuorten ja aikuisten palve-

luissa. Tällä pyritään siihen, että lapsi tulisi huo-

mioiduksi lasten vanhempien kanssa työskennel-

täessä ja mahdolliset huolenaiheet tulevat käsi-

tellyksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  

Tavoitteeseen liittyen Pirkanmaalla alkaa Lapset 

puheeksi  -koulutukset vuoden 2018 alussa.  Kou-

luttajaringin laajentamisen myötä syksystä 2018 

käynnistyvät laajamittaiset ammattilaisten koulu-

tukset menetelmän saloihin. 

Muutosohjelman perusteiden ää-

rellä 

 

http://www.lapepirkanmaa.fi/


 

 

 

Tiesitkö, että myös Suomi on hyväksynyt kan-

sainvälisen  YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen? 

Tämä sopimus kulkee sisällä kaikissa lapsia ja 

nuoria koskevissa laissa ja pitäisi olla sisällä lap-

sivaikutusten arvioinnin osalta myös päätöksen-

tekojärjestelmässä.  

Muistutuksena sopimuksen olemassa olosta vie-

tetään joka vuosi kansainvälistä lapsen oikeuksien 

päivää  20. marraskuuta hyväksymisen sopimuk-

sen hyväksymispäivän (20.11.1989) kunniaksi. 

Päivän tarkoituksena on tuoda esiin lapsen oike-

uksien sopimusta ja herättää keskustelua lasten 

hyvinvointiin liittyvistä asioista meillä ja maail-

malla. 

 

 

Paljon tapahtuu koko ajan kansallisella ja maa-

kunnallisella tasolla. Parhaiten pysyt kärryillä 

www.lapepirkanmaa.fi -sivuston tai oman organi-

saatiosi kehittämistyössä mukana olevien henki-

löiden kautta. FB-tiedottaminenkin on Pirkan-

maalla päivittäistä. 

Kansallisen tason LAPE-tilaisuudet ja edellisten 

tilaisuuksien tallenteet löydät täältä. Tässä kuussa 

lähetettiin myös ensimmäinen valtakunnallinen 

LAPE-uutiskirje. Voit käydä tilaamassa uutiskir-

jeen itsellesi STM:n sivuilta. 

Nostamme tässä uutiskirjeessä esiin muutamia 

Pirkanmaan tapahtumia kalentereihinne mer-

kattavaksi:  

- Infotilaisuus Suomi.fi –palveluista  24.11. klo 

13-15.30 Tampereen kaupungin virastotalon val-

tuustosalissa 

- Toimintakulttuurin muutos  –seminaarisarja: 

18.12. klo 13–16, Hämeenlinna  

Seminaarisarja kohdennettu kaikille LAPE-

esimiehille ja LAPE-kehittämistyössä mukana 

oleville. Aiemmin pidettyjen seminaarien diat ja 

videotallenne löytyvät osoitteesta 

www.lapepirkanmaa.fi   

-LAPE info 16.1. klo 13-16 kaikille LAPEsta kiin-

nostuneille. LAPE infossa kuulet käynnistyneistä 

piloteista ja ajankohtaisista hankkeen asioista. 

 

 

Mukava marraskuuta teille kaikille! 

Pirkanmaan LAPE-hankkeen porukat

 

 

Lapsilla on omat oikeudet 

 

Tulevia tapahtumia 

 

https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/mika-on-lapsen-oikeuksien-sopimus/
http://www.lapepirkanmaa.fi/
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/lape-tyopajat-2017
http://stm.fi/uutiskirjeet
http://www.lapepirkanmaa.fi/

