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Esityslista 30.11.2017

Päivi Viitanen-Marchegiano

• Tervetuloa

• Terveiset 22.-23.11.2017 Valtakunnallisilta LAPE-

päiviltä

• Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen perusta: kohtaa, 

uskalla kysyä, kuuntele kiireettä; projektikoordinaattorit 

Tia Kemppainen ja Suvi Nieminen

• Kahvitarjoilu

• Muut asiat

• perhekeskustoimintamallin pilotoinnit
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Valtakunnalliset 
LAPE-päivät 

22.-23.11.2017
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Perhekeskus mukana elämässä.

8.11.2017 Maria Antikainen



5.12.20175

Perhekeskus mukana elämässä.

8.11.2017 Maria Antikainen
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VALTAKUNNALLISET LAPE-PÄIVÄT 22.-23.11.2017

Päivi Viitanen-Marchegiano

Ensimmäisen aamupäivän teemana lasten, nuorten ja perheiden 

hyvinvoinnin johtamisen välineet

• mm. lapsibudjetointi, jossa tarkastellaan lapsiin kohdistuvia kustannuksia 

kokonaisuutena yli kunta-maakunta rajojen

Iltapäivän sekä seuraavan päivän perhekeskustoimintamallin työpajan 

teemana monialainen/monitoimijainen arviointi ja avun antaminen

• marraskuun päivässä keskitytään horisontaaliseen näkymään; matalan 

kynnyksen palvelujen sisäisenä ja erityispalvelujen sisäisenä työnä

• helmikuussa asian käsittelyä jatketaan enemmän vertikaalisesta 

näkökulmasta - kuinka monialainen/monitoimijainen arviointi ja avun 

antaminen tapahtuu matalan kynnyksen ja erityispalvelujen keskinäisenä 

työnä

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

/event/3041023

https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3041023
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VALTAKUNNALLISET LAPE-PÄIVÄT 22.-23.11.2017

Päivi Viitanen-Marchegiano

Keskustelu 22.11.2017 perhekeskuksen 

organisoinnissa tarvittavasta terminologiasta

Vaihtoehto 1

• perhekeskus ja sen 

toimipisteet

• kohtaamispaikka

Vaihtoehto 2

• perhekeskus

• perheasema

• kohtaamispaikka

• …keskustelu jatkuu.
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MINISTERI SAARIKKO 14.11.2017

Päivi Viitanen-Marchegiano

”Mä haluan sellaisen 

perhepalvelujärjestelmän 

Suomeen, jossa koskaan ei tulisi 

lähetetyksi pois. Ja aina 

ensimmäiselläkin yhteydenotolla 

saisi avun tai ainakin perustellusti 

ohjatun matkan eteenpäin 

palvelujen ääreen.” (Ministeri 

Saarikko).

https://www.youtube.com/watch?v=

luPutN1jzz4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=luPutN1jzz4&feature=youtu.be


Vanhemmuuden ja 
parisuhteen tuen perusta

Projektikoordinaattorit Tia Kemppainen ja Suvi Nieminen
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Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen perusta

Kenen vastuulla edustamassasi organisaatiossa on tukea 

maahanmuuttajaperheiden kotoutumista ja vanhemmuutta? Miten se 

käytännössä näkyy?

Millaisia yhteistyöverkostoja (julkinen, järjestöt, seurakunnat, 

uskonnolliset yhteisöt, yritykset) ja kenen osaamista hyödynnätte 

maahanmuuttajataustaisten ja monikulttuuristen lapsiperheiden 

kotoutumisen ja vanhemmuuden tukemisessa? Miten yhteinen työ 

käytännössä näkyy?

Miten edustamiesi palveluiden saavutettavuus on huomioitu 

maahanmuuttajataustaisten vanhempien näkökulmasta esim. 

tiedottaminen, ajanvaraus, työssä hyödynnettävät lomakkeet, kieli?

Miten organisaatiossanne on vastattu monikulttuurisuuteen liittyviin 

ammattilaisten osaamis- ja tukitarpeisiin?

Päivi Viitanen-Marchegiano

2.

1.

3.

4.



Perhekeskustoimintamallin 
pilotointi
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PERHEKESKUSTOIMINTAMALLIN PILOTTIKOKONAISUUS

Asiakas-

osallisuus

Kunnan toimintaympäristö

Nopean avun 

saamisen 

polut

Kohtaamis-

paikka

Sähköiset 

palvelut

Johtamisen 

rakenteet

Ehkäisevä

väkivalta-

työ

Moni-

toimijainen 

yhteistyö

Avain-

henkilöt ja

agentit

Luo 

luottamusta, 

suojele lasta 

Lapset 

puheeksi 

Yhdyspinnat

erityistason

palveluihin

Vanhem-

muuden ja 

parisuhteen 

tuki

Yhdyspinnat 

aikuisten 

palveluihin

Ero-

asiakkaan 

palvelut

Moni-

kulttuurisuus

Asiakas on aina oikealla ovella.
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KETTERÄSTI KOHTI YHTEISTÄ TOIMINTAKULTTUURIA

Perhekeskustoimintamallin kokonaisuutta pilotoivat

• Tampere/Hervanta & Vuores

• Kangasala

• Lempäälä

• Nokia

Kaikki toimijat sitoutuvat pilottiin työntekijä- ja esimiestasolla

Ketterää kehittämistä  jatkuvaa arviointia ja tarvittavia 
muutoksia jo pilotin aikana, esim. asiakas- ja 
työntekijäpalautteet

LAPE-hankkeesta vahva tuki pilotointiin  piloteille nimetty 
omat projektikoordinaattorit

Pilottien keskinäinen vuorovaikutus  kohti maakunnan 
yhteistä mallia

Kuntalaisten ja työntekijöiden osallisuus pilotin kaikissa 
vaiheissa

Oppilaitosyhteistyö (Tampereen yliopisto, TAMK)

Maria Antikainen



PILOTTIAGENTIT

Kangasala

Maija Mäkinen Hyvinvointikoordinaattori maija.makinen@kangasala.fi

Elina Rissa Hoitotyön johtaja elina.rissa@kangasala.fi

Päivi Segerroos Perhediakoni paivi.segerroos@evl.fi

Lempäälä

Katri Auvinen Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö katri.auvinen@lempaala.fi

Essi Lehtiö Koulukuraattori/tukiohjaaja essi.lehtio@lempaala.fi

Tuula Salminen Suunnittelija, hyvinvointikoordinaattori tuula.salminen@lempaala.fi

Eeva-Maria Salo Vs. johtava sosiaalityöntekijä eeva-maria.salo@lempaala.fi

Nokia

Johanna Rauma Johtava sosiaalityöntekijä johanna.rauma@nokiankaupunki.fi

Heidi Leppänen Osastonhoitaja heidi.leppanen@nokiankaupunki.fi

Mirva Levä Varhaiskasvatuksen erityisopettaja mirva.leva@nokiankaupunki.fi

Petteri Väkiparta MLL Nokian edustaja petteri.vakiparta@mll.fi

Hervanta & Vuores

Marianne Aalto-Siiro Kehittäjäsosiaalityöntekijä marianne.aalto-siiro@tampere.fi

Leena Kostiainen Rehtori leena.kostiainen@tampere.fi

Anneli Leponen Neuvolan osastonhoitaja anneli.leponen@tampere.fi

Sami Rantanen Ysti ry:n edustaja sami.rantanen@yst.net

mailto:maija.makinen@kangasala.fi
mailto:elina.rissa@kangasala.fi
mailto:paivi.segerroos@evl.fi
mailto:katri.auvinen@lempaala.fi
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mailto:johanna.rauma@nokiankaupunki.fi
mailto:heidi.leppanen@nokiankaupunki.fi
mailto:mirva.leva@nokiankaupunki.fi
mailto:petteri.vakiparta@mll.fi
mailto:marianne.aalto-siiro@tampere.fi
mailto:leena.kostiainen@tampere.fi
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mailto:sami.rantanen@yst.net
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Muut asiat

seuraava kehittämistyöryhmän 
tapaaminen tiistaina12.12.2017 
klo 13-16, Tipotien luentosalissa 
mukana koulumaailman 
projektikoordinaattori Susanna 
Raivio

tilaa kansallisen tason uutisia 
sähköpostiisi STM:n LAPE-
uutiskirje: http://stm.fi/uutiskirjeet

muista antaa palautetta; 
palautelinkki 
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lo
makkeet/15159/lomake.html

Päivi Viitanen-Marchegiano

http://stm.fi/uutiskirjeet
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15159/lomake.html


Pirkanmaan LAPE/ 

projektikoordinaattorit

Maria Antikainen  

maria.antikainen@valkeakoski.fi

puh. 040 335 7688

Päivi Viitanen-Marchegiano

paivi.viitanen-marchegiano@tampere.fi

puh. 040 639 7358

Kiitos!

Perhekeskustoimintamallin 
kehittäminen
Pirkanmaalla 28.11.2017

mailto:maria.antikainen@valkeakoski.fi
mailto:paivi.viitanen-marchegiano@tampere.fi

