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Tänään

1. Tervetuloa, kahvia ja esittäytyminen (uusia jäseniä ja 

vierailijoita paikalla)

2. Opiskelijat esittäytyvät

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

4. Edellisen kokouksen ryhmätöiden purku

5. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki – Tia Kemppainen

6. Pilottien pienryhmät

7. Muut asiat
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Pienryhmätyöskentely: varhaiskasvatus ja 

horisontaalinen yhteistyö perhekeskustoimintamallissa

• Kuusi ryhmää, kuusi näkökulmaa:
1. Neuvola

2. Kotipalvelu ja perhetyö

3. Sosiaalityö

4. Perheneuvola

5. Eropalvelut

6. Järjestöt/seurakunnat

• Yhteiset kysymykset:
• Millaiset rakenteet tai käytännöt tällä hetkellä toimivat hyvin tämän 

yhteistyökumppanin kanssa? Anna konkreettisia esimerkkejä.

• Miten kehittäisit yhteistyökäytäntöjä? 

• Nimeä jokin tilanne, jossa varhaiskasvatus voisi hyödyntää nykyistä paremmin 
tämän yhteistyökumppanin osaamista.  Nimeä jokin tilanne, jossa tämä 
yhteistyökumppani voisi hyödyntää paremmin varhaiskasvatuksen osaamista.
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Muutamia nostoja viime kerran 

pienryhmäkeskusteluista…
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Millaiset rakenteet toimivat tällä hetkellä?

• Yhteistyökumppanin jalkautuminen varhaiskasvatuksen yksiköihin

• Esim. perhetyöntekijä seuraa lapsen toimintaa päiväkodissa, osallistuu vasuihin

• Toimijoiden säännölliset yhteiset tapaamiset  tiedonvaihtoa, yhteisiä 

käytäntöjä

• Tampereen Keinu-tiimit tukevat toimijoiden välistä yhteistyötä

• Varhaiskasvatuksen työntekijöillä mahdollisuus konsultoida esim. 

perheneuvolan työntekijöitä

• Tiedonsiirto neuvolan ja varhaiskasvatuksen välillä ikäkausitarkastuksiin 

liittyen
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Miten kehittäisit yhteistyökäytäntöjä?

• Enemmän vuoropuhelua toimijoiden välillä

• Tutustumista yhteistyökumppaniin ja hänen työhönsä

• Kotipalvelua tarvittaessa myös varhaiskasvatuksen asiakasperheille

• Yhteistyökumppanit voisivat kouluttaa varhaiskasvatuksen työntekijöitä (esim. 
perheneuvola)

• Järjestöjen ja seurakuntien konsultointimahdollisuuksien vahvistamista

• Yhteisten ilmiöiden esiin nostaminen ja käsitteleminen yhdessä 

• ”Konsti kulkee” - perheneuvolan nopean avun ryhmä uudelleen käyttöön

• Yhteistyökumppani voisi tutkia/havainnoida lasta tämän omassa 
arkiympäristössä ikätovereiden joukossa (esim. neuvolan terveydenhoitaja, 
perheneuvolan psykologi)

• Yhteisiä materiaalia, toimintakäytäntöjä, koulutuksia, arviointeja jne.
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Millaisissa tilanteissa voitaisiin hyödyntää toisen 

osaamista nykyistä paremmin?

• Erotilanteiden tunnistamisessa, puheeksi ottamisessa ja palveluihin 

ohjaamisessa voitaisiin hyödyntää eropalveluiden osaamista

• koulutusta, infomateriaalia

• Varhaiskasvatus mukaan yhteistyöhön, kun lapsella alkaa perheneuvola-

asiakkuus

• miten varhaiskasvatuksessa voidaan tukea lasta ja perhettä jakson aikana ja sen 

jälkeen

• perheneuvolan työntekijän jalkautuminen varhaiskasvatuksen yksikköön 

havainnoimaan lasta
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Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki- Tia 

Kemppainen
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Perhekeskuskokonaisuutta lähtevät pilotoimaan:
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Perhekeskustoimintamallin kokonaispilotit ovat käynnistyneet/käynnistymässä

•Kangasala

•Lempäälä

•Nokia

•Tampere/Vuores&Hervanta

Kokonaisuuspilotteihin linkitetään myös varhaiskasvatuksen osuus

Lisäksi pilotoidaan erillisiä osakokonaisuuksia, esim. kohtaamispaikka, 

monitoimijainen arviointi, nepsy, väkivaltatyö

Kehittämistyöryhmät jatkavat ja tukevat pilotteja



Pilottien pienryhmät

• Jakautukaa pilottiryhmiin

• Mahdollinen yhteistyö

• Yhteinen tapaaminen –onko tarvetta?

• Pilotointisuunnitelman täyttöaikataulu – sovitaan Marian ja Susannan 

kanssa
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Koonti TOP 4 

Osallisuus – osallisuuden vahvistaminen, yhteisöllisen toimintakulttuurin ja 

varhaiskasvatuksen hyvinvointityön vahvistaminen

Kangasala, Lempäälä, Tampereen seurakunnat

Kiusaaminen – kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja niihin puuttuminen, 

kaverisuhteiden ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen

Pirkkala, Ikaalinen, Sastamala, Vesilahti, Hämeenkyrö, Ylöjärvi, MLL 

Tampereen osasto, 

Varhainen tuki – varhaisen tuen ja hoidon käytänteiden mallintaminen

Mänttä-Vilppula, Juupajoki, Virrat, Ruovesi, Pälkäne

Vanhempien tukeminen – vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä

Valkeakoski, Tampere
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Ensi kevään kehittämisryhmän aikataulut

Varhaiskasvatus

30.1.2018 klo 9.00 – 12.00, Koilliskeskus, Kivi

22.2.2018 klo 9.00 – 12.00, Tipotien luentosali

23.3.2018 klo 9.00 – 12.00, Tipotien luentosali

26.4.2018 klo 9.00 – 12.00, Tipotien luentosali

24.5.2018 klo 9.00 – 12.00, Koilliskeskus Kivi
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Muut asiat
Kehittämisryhmän aikataulut vuonna 2017

21.11. klo 13-16 Tipotien luentosali

Erityis- ja vaativan tason palvelut. Linkitetään varhaisentuen osuus tähän päivään. Nanna Miettunen 

mukana päivässä 

18.12 klo 13-16 Koilliskeskus, monitoimitila Kivi

Kokoava ja vuoden 2018 suunnittelu sekä esiopetusryhmän materiaali

Seuratkaa kokouskutsuista kokouspaikkoja. Pyrimme muuttamaan kokouspaikkaa pois keskustasta, 

jos löydämme vapaita ja ilmaisia paikkoja. Jos haluatte kutsua ryhmän omiin tiloihinne niin viestitelkää 

asiasta Susannalle ajoissa. 
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Muita tärkeitä päivämääriä

31.10. klo 13 -16. LAPE toimintakulttuurin muutos –seminaari. Tampereen yliopistolla järjestetään 31.10.2017 

klo 13–16 LAPE-johtamisseminaarien sarjassa toimintakulttuurin muutokseen ja johtamiseen keskittyvä seminaari. Sarja kestää koko 

hankkeen ajan ja tukee johtajia ja johtamista muutoksessa. Syksyllä 2017 keskitymme saamamme palautteen pohjalta 

moniammatillisuuteen ja verkostojen johtamiseen. Lokakuun seminaarissa käsitellään sitä, miten asiakaslähtöisyys voi toimia 

kompassina muutoksessa. Työstämme esimerkkitapausten kautta moniammatillisten verkostojen muodostamista ja johtamista. 

Seminaarisarjan kohderyhmänä on kaikki LAPE-kehittämistyössä olevat sekä lasten ja perheiden palveluiden esimiehet. 

Seminaariin mahtuu 100 ensin ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset pyydetään 25.10.2017 mennessä oheisella lomakkeella:

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/14823/lomake.html

Seminaariin on mahdollista osallistua myös etänä. Tällöin osallistuminen keskusteluihin tapahtuu ns. padletilla (kts. erillinen ohje). 

Padlet on käytännössä virtuaalinen seinä, jonne osallistujat voivat omalla mobiililaitteellaan esittää kysymyksiä ja kommentteja. Myös

ryhmätöiden tuotokset tullaan keräämään virtuaaliseinälle. 

Tilaisuuden seuraaminen etänä:https://moniviestin.uta.fi/videot/yop/tietohallinto/suorat-lahetykset/lapsi-ja-perhepalveluiden-

muutosohjelma

Katselua koskevia ohjeita:https://www2.uta.fi/it-helpdesk/videopalvelut

Myös keskusteluihin voi osallistua etänä virtuaaliseinällä: https://padlet.com/Synergos/300qcdtkj6l3

Padletin käyttöohjeet löytyvät tämän viestin liitteestä.
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Asiakastiedon käsittely monialaisessa työssä - lainsäädännön mahdollisuudet ja rajoitukset

Pirkanmaan LAPEn ja Pirkanmaan liiton järjestämään lakikoulutukseen, jossa käsitellään lainsäädännön tarjoamia 

mahdollisuuksia ja rajoituksia asiakastiedon käsittelyssä. Tilaisuudet on suunnattu lasten, nuorten ja perheiden 

kanssa työskenteleville ammattilaisille ja heidän esimiehilleen, lasten ja perheiden palveluiden johdolle sekä kuntien ja 

maakunnan LAPE-ryhmien jäsenille. Koulutuksen sisällön tuottaa Pirkanmaan liitossa työskentelevä 

lainsäädännöllisen tuen projektipäällikkö Vuokko Ylinen.

Samansisältöiset koulutukset järjestetään Tampereen virastotalon valtuustosalissa (Aleksis Kiven katu 14–16 C)

24.11.2017 klo 9–11.30, ilmoittautuminen ja ennakkokysymykset: 

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/14811/lomake.html

26.1.2018 klo 9–11.30, ilmoittautuminen ja ennakkokysymykset: 

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/14812/lomake.html

Molempiin koulutuksiin mahtuu 100 ensin ilmoittautunutta. Tilaisuuksien tallenne tullaan viemään 

www.lapepirkanmaa.fi -sivustolle
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Muut asiat jatkuvat

• Pippurin nettisivut www.lapepirkanmaa.fi

• Muutosagentti Titta Pelttari  ja Susanna Raivio jatkavat 

sivistysjohtajakierrosta Pirkanmaalla

• Koulutustarpeiden kerääminen. Viestittäkää Susannalle

• TAMK ja yliopiston hyödyntäminen ->onko opinnäytetyön/gradun aiheita 

löytynyt? 
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Susanna Raivio

Puh. 040 660 2180

susanna.raivio@ylojarvi.fi

Maria Antikainen

Puh. 040 335 7688

maria.antikainen@valkeakoski.fi

Yhteystiedot

Varhaiskasvatus lapsen hyvinvoinnin tukena –projektikoordinaattorit

Pirkanmaan lasten ja perheiden palveluiden kehittäminen - PIPPURI

mailto:susanna.raivio@ylojarvi.fi
mailto:maria.antikainen@valkeakoski.fi
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Kiitos!
#lapemuutos

stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut


