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• Lasten ja perheiden matalan kynnyksen 
lähipalveluiden verkosto

• Ei vain rakennus vaan ensisijaisesti 
toimintamalli

• Kokonaisvaltaista, asiakaslähtöistä 
apua oikeaan aikaan 

• Tarvittava apu ja tuki tuodaan perheen 
arkiympäristöihin

• Työntekijät liikkuvat, vältetään 
asiakkaan ohjaamista palvelusta toiseen

• Verkostoidaan ja sovitetaan yhteen 
kuntien, maakunnan, järjestöjen, 
seurakuntien ja yksityisten yritysten 
toimintoja ja palveluita

3

Asiakas 

on aina 

oikealla 

ovella.

8.11.2017

PERHEKESKUSTOIMINTAMALLI
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Systeeminen näkökulma perhekeskustoimintamallissa

8.11.2017 Maria Antikainen

Kaikki lapsi- ja perhepalveluiden toimijat ovat osa samaa 
systeemiä, jonka keskiössä ovat lapsi ja hänen 
perheensä. Lapsi, perhe ja hänen arkiympäristönsä 
muodostavat oman systeeminsä  perhe ja palvelut 
liittyvät yhdeksi systeemiksi

Systeeminen näkökulma on tapa tarkastella ihmistä ja 
ympäristöä kokonaisvaltaisena systeeminä, jossa kaikki 
vaikuttaa kaikkeen

Systeemisyys korostaa järjestelmän osien välisiä 
vuorovaikutussuhteita

Ongelmien juurisyitä ei etsitä yksilöistä vaan ennemmin 
suhteista ja vuorovaikutuksesta

Ammattilaisilla ei ole vastauksia ja ratkaisuja kaikkiin 
ongelmiin  ratkaisuja etsitään dialogisissa 
kohtaamisissa yhdessä asiakkaan kanssa
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Perhekeskus mukana elämässä.

8.11.2017 Maria Antikainen
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Perhekeskus mukana elämässä.

8.11.2017 Maria Antikainen
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Pirkanmaan perhekeskustoimintamalli 2020?

Maria Antikainen

MONITOIMIJAINEN YHTEISTYÖ

Oppilashuolto

Kohtaamispaikka

Vapaa-aika, kulttuuri 

ja harrastukset

Neuvola

Varhaiskasvatus

Koulu
Vertaistuki

Psykologipalvelut

Puheterapia

Lääkäripalvelut

Fysioterapia

Toimintaterapia

Perhetyö

Kotipalvelu

Perheoikeudelliset palvelut

Suun terveydenhuolto

Kasvatus- ja perheneuvonta

Ravitsemusterapia

Sosiaalityö

Järjestöjen 

muut toiminnot 

ja palvelut

Seurakunnan 

muut toiminnot 

ja palvelut

Pyydä 

apuaTukiperhe/tukihenkilö
Perhe systeeminä

Sähköiset palvelut

Nuorisotyö

Kelan palvelut

Palveluohjaus



Perhekeskustoimintamallin 
pilotointi 

Pirkanmaan LAPEssa
2018
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KETTERÄSTI KOHTI YHTEISTÄ TOIMINTAKULTTUURIA

Perhekeskustoimintamallin kokonaisuutta pilotoivat
• Tampere/Hervanta & Vuores
• Kangasala
• Lempäälä
• Nokia

Lisäksi muut alueet pilotoivat perhekeskustoimintamallin 
osakokonaisuuksia

Kaikki toimijat (kunta, seurakunnat, järjestöt, yksityiset toimijat) 
sitoutuvat pilottiin työntekijä- ja esimiestasolla  lähiesimiehet 
ratkaisevassa roolissa

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

LAPE-hankkeesta 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
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PERHEKESKUSTOIMINTAMALLIN KOKONAISUUDEN PILOTOINTI

Tähän mennessä tapahtunutta…

Pilottikohtaiset agentit on nimetty ja eri pilottien agentit 
ovat verkostoituneet keskenään

Jokaiselle pilotille on nimetty kaksi projektikoordinaattoria 
yhdyshenkilöiksi

Pilottikunnat ovat linjanneet etenemisjärjestyksen ja pilotin 
painopisteet

Pilottikunnat ovat kartoittaneet oman alueensa 
lähtötilannetta

Paikalliset tavoitteet on määritelty ja pilottisuunnitelmat 
ovat lähes valmiit (valmistuvat kaikkien kuntien osalta 
14.2. mennessä)

12.12.2017
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Maakunnan 

LAPE-ryhmä
Ohjaa maakunnallista 

kehittämistyötä.

Kunnan LAPE-ryhmä
Ohjaa paikallista kehittämistyötä ja 

pilotointia.

Paikallinen taso Valtakunnallinen tasoMaakunnallinen taso

Valtakunnalliset 

työpajat, 

LAPE-päivät, 

perhekeskus-

yhdyshenkilöiden 

verkosto jne

Tarjoavat kansallista 

ohjausta ja 

toimeenpanon tukea.

.

Pilottiryhmä

(Tampere)
Alueellinen 

työryhmä, joka 

jalkauttaa 

muutosta ja 

toteuttaa pilotti-

suunnitelmaa.

Pilottiagentit
Koordinoivat 

pilottia ja 

jalkauttavat 

muutosta.

Maakunnalliset 

kehittämisryhmät
Välittävät tietoa paikallisen ja 

maakunnallisen tason välillä.

Pirkanmaan LAPEn

hankehenkilöstö
Koordinoi maakunnallista 

kehittämistyötä.

Pilotin ohjausryhmä

(Tampere)
Ohjaa paikallista kehittämistyötä ja 

pilotointia.

Muut pilottikunnat
Toteuttavat perhekeskuspilottia 

yhteistyössä toisten pilottien 

kanssa.Työrukkaset
Pilotin osakokonaisuuksia 

kehittävät paikalliset työryhmät

PERHEKESKUSPILOTTIEN KOORDINOINTI

18.12.2017
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Vastaa kehittämistyön koordinoinnista ja toimintakulttuurin 
muutoksen jalkauttamisesta pilottialueella

Varmistaa, että pilotti etenee suunnitelman mukaisesti

Toimii yhteyshenkilönä hankehenkilöstön ja pilotin välillä

Osallistuu hankkeen järjestämiin työryhmiin, koulutuksiin ja 
perehdytystilaisuuksiin sekä jakaa niissä saamaansa tietoa 
omalle pilottialueelleen

Tuo maakunnalliselle tasolle tietoa oman kunnan paikallisista 
tarpeista sekä kehittämistyön etenemisestä

Ei tee pilottia koskevia linjauksia tai päätöksiä vaan toimii 
kunnan LAPE-ryhmän (Tampereella pilotin ohjausryhmän) 
ohjauksessa

Agenttiverkoston avulla varmistetaan, että kehittämistyö etenee 
kaikilla pilottialueilla samansuuntaisesti

Yhtenäinen toimintamalli koko maakuntaan

PILOTTIAGENTIN TEHTÄVÄT



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
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PERHEKESKUSTOIMINTAMALLIN KOKONAISUUDEN PILOTOINTI

Miten tästä eteenpäin?

Pilottisuunnitelmien konkreettinen toteutus 
käynnistyy/jatkuu paikallisella tasolla

Neljän pilotin yhteiset agenttitapaamiset jatkuvat

• Hyvien käytäntöjen jakamista ja parastamista

• Koulutusta ja verkostoitumista

 Varmistetaan, että pilotit etenevät yhteiseen suuntaan, 
kohti Pirkanmaan yhteistä mallia

Maakunnalliset kehittämistyöryhmät pilottien tukena

 Miten varmistetaan resurssien riittävyys piloteissa? Onko 
agenteilla ja muilla pilottitoimijoilla riittävästi työaikaa 
käytettävissään pilottia varten?

 Lähiesimiesten sitouttaminen ja kouluttaminen?

12.12.2017
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PILOTIN JATKUVA ARVIOINTI

KUNTALAISTEN OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN PILOTIN KAIKISSA VAIHEISSA

PILOTTIEN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS

PILOTTIEN AIKATAULU

9-10/2017 11-12/2017 1-6/2018 7-12/2018

ALKUKARTOITUS 

JA SUUNNITTELU

Pilotti-

kokonaisuuksien 

määrittely ja 

pilotointiohjeet 

kuntiin

Paikallisten 

pilottitoimijoiden 

kokoaminen yhteen

Lähtötilanteen 

kartoitus 

paikallisesti

PILOTIN 

SUUNNITTELU 

JA KÄYNNISTYS

Kehittämisen 

painopisteiden 

valinta 

paikallisesti

Konkreettiset 

pilottisuunnitelmat

Pilottiagenttien 

perehdytys

TOIMINTAMALLIN 

ARVIOINTI 

YHTENÄISEN 

MALLIN 

MUODOSTAMINEN

TOIMINTAMALLIN 

JALKAUTTAMINEN

MAAKUNTAAN

SOTE 

2020

PILOTOINTI, 

ARVIOINTI JA 

JATKO-

KEHITTÄMINEN 

PILOTOINNIN 

AIKANA

Pilottisuunnitelman 

toteuttaminen

Uusien elementtien 

mukaan ottaminen 

vähitellen

Pilottien välinen 

vuorovaikutus 



Perhekeskustoimintamallin 
pilotin osakokonaisuudet
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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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MISTÄ LÄHDETÄÄN LIIKKEELLE?

Kangasala

• Vanhemmuuden ja 
parisuhteen tuki

• Monitoimijainen yhteistyö

• Johtamisen rakenteet

• Nopean avun saamisen polut

• Sähköiset palvelut

• Kohtaamispaikka

• Asiakasosallisuus

Lempäälä

• Vanhemmuuden ja 
parisuhteen tuki

• Eropalvelut

• Monitoimijainen yhteistyö

• Johtamisen rakenteet

• Ehkäisevä väkivaltatyö

• Asiakasosallisuus

Nokia

• Vanhemmuuden ja 
parisuhteen tuki

• Eropalvelut

• Monitoimijainen yhteistyö

• Ehkäisevä väkivaltatyö

• Kohtaamispaikka

Hervanta & Vuores

• Vanhemmuuden ja 
parisuhteen tuki

• Eropalvelut

• Monitoimijainen yhteistyö

• Johtamisen rakenteet

• Monikulttuurisuus

• Asiakasosallisuus
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Asiakasosallisuus 

Kytkeytyy pilotin kaikkiin osakokonaisuuksiin

Kaikessa kehittämistyössä huomioidaan 
asiakkaiden/kuntalaisten mukaan ottaminen suunnitteluun 
ja toteutukseen

Erityisesti huomioidaan nuorten osallisuus

Osallisuuden eri muotojen huomioiminen ja kehittäminen:

• edustuksellinen osallisuus

• kokemusasiantuntijuus

• kyselyt

• asiakasraadit

• arjen toiminnallinen osallisuus

• jne.
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Johtamisen rakenteet, 
perhekeskusagentit ja avainhenkilöt

Johtamisen ja koordinaation rakenteita (luonnos)

Lähtökohtana suunnittelussa n. 30 000 asukkaan 
alue/perhekeskus

Koordinaation perustana perhekeskusagentit, joiden vastuulla 
verkostoyhteistyö  muodostavat agenttiverkoston

Substanssiosaamisen tukena avainhenkilöt, joilla 
erityisasiantuntemusta (eropalvelut, nepsy, parisuhteen tuki jne.)

Toimintamallia johtaa perhekeskusalueen ohjausryhmä/LAPE-
ryhmä, jossa edustus eri sektoreilta:

• Maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut

• Perusopetus 

• Varhaiskasvatus

• Järjestöt

• Seurakunnat

• Kuntalaisedustus
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Johtamisen ja koordinaation rakenteita jatkuu… (luonnos)

Asiakasvaikuttajaryhmä vahvistaa asiakasosallisuutta ja 
palveluiden tarveperusteisuutta

Alueellinen asiakaspalautejärjestelmä

Alueellinen työntekijäpalautejärjestelmä

Lisäksi asiakastyön tukena moniammatilliset verkostot 
(asiakaskohtaisen verkoston kokoaminen, ja/tai tiimimallit?)

Perhekeskustoiminta-alueiden paikalliset ohjausryhmät syöttävät 
tietoa maakunnalliselle LAPE-ohjausryhmälle, lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmia sekä maakunnan ja kuntien 
hyvinvointikertomusta seuraaville työryhmille. 

Perhekeskustoimintamallin ja sen tavoitteiden linkittäminen 
osaksi alueellista (?) ja kuntien lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmaa sekä alueelliseen ja kuntien 
hyvinvointikertomukseen.
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Johtamisen ja koordinaation rakenteita (luonnos)

1. Perhekeskusagentit verkosto-osaajina (sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, koulu, 
varhaiskasvatus, järjestöt, seurakunnat)
• työntekijöiden konsultaatio
• toimintamallin jalkauttaminen
• verkostoasiantuntijuus, paikallistuntemus
• yhteistyö perhekeskusagenttien verkostossa
• linkki asiakastyön ja johdon välillä
• koulutus

2.      Avainhenkilöt substanssiosaajina
• nepsy
• monikulttuurisuus ja maahanmuuttajat
• lähisuhdeväkivalta
• parisuhteen tuki ja eropalvelut
• vanhemmuuden tuki
• päihde, mielenterveys, aikuissosiaalityö, somatiikka, erityis- ja vaativan tason palvelut 

perhekeskusmallin ulkopuolelta?

1. Perhekeskusalueen LAPE-lähiesimiestiimi (sosiaali- ja terveyspalvelut, koulu, 
varhaiskasvatus, järjestöt, seurakunnat, asiakasedustus)

2. Asiakaspalaute- ja työntekijäpalautejärjestelmä 
3. Asiakasvaikuttajaryhmä
4. Maakunnallinen LAPE-ryhmä

1. Moniammatillisen tiimityön rakenne
2. Asiakaskohtainen verkosto

Esimiestaso

Työntekijätaso

Avainhenkilötaso
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Monitoimijainen yhteistyö asiakastyössä

Lähtökohtana olemassaolevien hyvien käytäntöjen 
jakaminen, parastaminen ja jatkokehittäminen

Arvioidaan nykyisiä yhteistyörakenteita LAPEn
periaatteiden näkökulmasta

Keskiössä universaalit palvelut: neuvola, varhaiskasvatus, 
opetuspalvelut jne.

Vastuutyöntekijän määritelmän rakentaminen keskeisenä 
osana monitoimijaisen yhteistyön rakenteita

Yhtenä toimijana myös Kela

• Etäpalveluyhteys

• Monitoimijainen arviointi

Lempäälän pilotissa mukana opinnäytetyöntekijä 
(sosionomiopiskelija)



Kelan palvelujen järjestäminen perhekeskuksissa osana 
hankekokeiluja -etäpalvelu                                                                  
1/2 

1. Kela voisi lähteä mukaan hankekokeiluun Pirkanmaalla muutaman 
perhekeskuksen kanssa keväällä 2018 sopien toiminnan järjestämisestä 
paikallisten perhekeskusten kanssa  

2. Kelalainen ei jalkautuisi perhekeskuksiin, vaan syvällisempää neuvontaa 
Kela-asioissa tarvittaessa Kelan palveluneuvoja palvelee asiakasta 
etäpalveluna

3. Perhekeskus hankkisi etäpalvelussa tarvittavat tietokoneet 
verkkoyhteyksineen ja muine tarvittavine välineineen (mikrofoni, 
kaiuttimet tai kuulokkeet sekä webbikamera)

4. Työaseman hankinta, asennus ja ylläpito sekä perhekeskuksen 
palveluneuvojan teknisen ict-tuen järjestäminen ovat perhekeskuksen 
isäntäorganisaation vastuulla

5. Kela tarjoaa tarvittaessa koulutusta ja opastusta perhekeskusten 
asiakasohjaajille.

• Kela kouluttaa perhekeskusten asiakasohjaajat  Kelan avustavan tason 
palveluun

24 9.1.2018



Kelan palvelujen järjestäminen perhekeskuksissa osana 
hankekokeiluja -etäpalvelu                                                              
2/2     

Perhekeskuksen asiakasohjaaja opastaa eri toimijoiden, myös Kelan, asiakkaita lähitorilla

1. Tekee arvion asiakkaan palvelutarpeesta

2. Opastaa asiakkaita Kelan verkkopalvelujen käytössä  

3. Ohjaa ja neuvoo asiakkaita avustavalla tasolla Kelan asioissa

4. Syvällisempää asiantuntemusta Kela-asioiden neuvonnassa tarvittaessa avaa asiakkaalle  

etäpalveluyhteyden perhekeskuksen tietokoneella Kelan asiantuntijapalveluun, jossa Kelan 

palveluasiantuntija palvelee asiakkaan tämän palvelutarpeen mukaisesti

 Mikäli etäpalvelussa ei pystytä vastaamaan asiakkaan palvelutarpeeseen, etäpalvelun palveluneuvoja 

ohjaa asiakkaan asian Kelan vakuutuspiirin asiantuntijoiden hoitoon. Vakuutuspiirin asiantuntija 

soittaa asiakkaalle muutaman päivän kuluessa asiakkaan palvelutarpeen täyttämiseksi. 

 Jos tunnistetaan tarve monialaiselle yhteistyölle, siitä sovitaan ja kokeillaan erikseen

• Miten toimitaan tilanteessa, jossa tarvitaan asiakkaalta hakemus Kelan etuuden 

hakemiseksi? (kaikkia etuuksia ei voi vielä hakea verkossa /lääkärintodistukset ja liitteet)

− Jos asia ja tilanne edellyttää etäpalvelua, voidaan hyödyntää suullista hakemista.

− Muutoin toimitaan kuten on toimittu tähänkin asti

25 9.1.2018



Monialainen yhteistyö perhekeskuspiloteissa

1) Perhekeskus, joka toimii samoissa tiloissa

− Kela voisi olla sovitusti paikan päällä perhekeskuksessa tiettynä 

päivänä

− Kela voisi olla sovitusti perhekeskuksessa tavoitettavissa esim. 

Skype-yhteydellä

2) Perhekeskus, joka toimii useissa toimipisteissä

− Kela voisi olla sovitusti perhekeskuksessa tavoitettavissa esim. 

Skype-yhteydellä

3) Yhteisiä verkkokoulutuksia/kehittämistyötä yhteistyössä mukana 

olevien perhekeskusten kanssa

26 9.1.2018
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Luo luottamusta, suojele lasta -verkkokoulutus

THL:n verkkokoulutuksen teemoina mm. asiakkaan 
dialoginen kohtaaminen, huolen puheeksi otto, varhainen 
avoin yhteistyö, luottamus, lainsäädäntö

Koulutusmateriaalia kehitetään vielä kevään 2018 aikana

Pirkanmaan oma perehdytystilaisuus lähiesimiehille 
maaliskuussa 2018 (ajankohta vielä auki)

Pilotoidaan Pirkanmaalla osana perhekeskuspilotteja 
kevään 2018 aikana

Esimerkki: Tampereen seurakunnat laatinut suunnitelman 
koulutuksen läpikäymiseksi  pohjana muidenkin 
seurakuntien koulutuksille?
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Nopean avun saamisen polut

Linkittyy sähköisiin palveluihin, kohtaamispaikkaan, 
monitoimijaiseen yhteistyöhön jne.

Tavoitteita: 

• Pyydä apua -nappi jokaiseen kuntaan

• Paikalliset tarpeet ja toimintaympäristö huomioiden

• Toiminnassa jo ainakin seuraavilla paikkakunnilla: 
Akaa, Lempäälä, Nokia, Tampere/Orivesi, 
Kangasala, Ikaalinen

• Huom! Info-tilaisuus 1.2.2018

• Matalan kynnyksen neuvonnan ja ohjauksen 
tarjoaminen lapsiperheiden arkeen (esteettömyys, 
tavoitettavuus, saavutettavuus)
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1. Yhteinen ymmärrys siitä mitä tarkoitamme kohtaamispaikalla osana 

perhekeskustoimintamallia.

2. Yhteinen ymmärrys kohtaamispaikan tärkeydestä osana lasten, nuorten ja 

lapsiperheiden palveluita (asiakaspolut ja –prosessit).

3. Ymmärrys siitä, mitä minun tulee työntekijänä tietää ja osata kohtaamispaikassa 

toimiessani (koulutus-minimiosaaminen).

4. Muiden toimijoiden kanssa sujuvan yhteistoiminnan tärkeyden ymmärtäminen (esim. 

palveluohjaus, agentti- ja avainhenkilömallit, Pyydä apua -nappi).

5. Ymmärrys aktiivisesta asiakkaiden osallistamisesta osana työn kuvaa.

6. Käsitys siitä, miten kohtaamispaikkatoiminnan arviointia ja seurantaa toteutetaan 

(mm. oikeat ja toimintaa kuvaavat indikaattorit).

7. Perhekeskustoimintamallin palveluketjujen ja moniammatillisuuden alueellisessa 

kehittämisessä mukana oleminen.

8. Palvelun saavutettavuus kaikille kaikkialla, huomioiden myös erityiset riskiryhmät .

9. Koordinoimisen vastuun selkiyttäminen ja näin päällekkäisen työn vähentäminen.

10. Selkeät kirjaukset (tavoitteet, toimenpiteet) perhekeskustoimintamallin kuvauksissa, 

Lasten ja perheiden palvelutuotannon käsikirjassa (sote), kuntastrategiassa, 

hyvinvointikertomuksessa ja muissa toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa.

Perhekeskuksen kohtaamispaikka

Tavoitteena on kartoittaa, kehittää ja rakentaa 

maakunnallista kohtaamispaikkatoimintaa
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Tervetuloa mukaan! 
Pirkanmaan perhekeskuksen 

kohtaamispaikkatoiminnan 

kehittämisen iltapäivään Tampereelle 

torstaina 8.2.2018 klo 12-16! Tipotien sosiaali- ja 

terveysasema, Tipotie 4, auditorio, 5.krs.

Kehittämisiltapäivässä ovat mukana THL:n

erityisasiantuntija Marjatta Kekkonen ja LSKL:n

ohjelmapäällikkö Ulla Lindqvist sekä Pirkanmaan LAPE.

Ilmoittautuminen: 

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15377/lomake.

html

Maria Antikainen

Kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15377/lomake.html
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Yhdyspinnat erityistason palveluihin

Linkittyy monitoimijaiseen yhteistyöhön, johtamisen 
rakenteisiin jne.

Pilotteja esim.

• Vertikaalinen integraatio

• Yhteistyö Päiväperhon kanssa

• Monitoimijainen arviointi

• Alkuvaiheen arviointi

• Yhteistyön rakenteet

• Yhteiset kirjaamiskäytännöt

2.2.2018 monitoimijaisen arvioinnin yhteiskehittämispäivä, 
Tampereen yliopisto, Väinö Linna -sali
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Yhdyspinnat aikuisten palveluihin

Tavoitteena kokonaisvaltaisen työotteen vahvistaminen 
sekä lasten että aikuisten palveluissa  lapsi puheeksi 
aikuisten palveluissa ja perhe/vanhemmuus puheeksi 
lasten palveluissa

Linkittyy osa-alueisiin: Lapset puheeksi, monitoimijainen 
yhteistyö, johtamisrakenteet jne.

Mukana myös Kela

Yhteistyö ProSos-hankkeen kanssa
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Lapset puheeksi -toimintamalli

Peruskoulutus 1/2018 lähtien, kouluttajakoulutus alkaa 
3/2018, yhteensä 17 koulutettavaa

Työntekijöiden koulutukset käynnistyvät jo 
kouluttajakoulutuksen aikana
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Sähköiset palvelut

Tavoitteena luoda sähköinen perhekeskus, kehittää 
sähköisiä konsultaatiomalleja jne.

Kokonaisuuspiloteissa kehittämiskohteina mm.

• Kunnan nettisivujen kehittäminen 
asiakaslähtöisemmiksi, palvelukuvaukset näkyville

• Pyydä apua -napin kehittäminen, toimijoiden yhteistyön 
vahvistaminen yhteydenottojen käsittelyssä

• Skype-yhteistyö Kelan kanssa
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Ehkäisevä väkivaltatyö

Kaltoinkohdeltu lapsi -toimintamallin jalkauttaminen 
maakunnan kaikkiin kuntiin, myös järjestö- ja 
seurakuntatoimijoille

Työntekijäkoulutukset osana eropalveluiden 
koulutuskokonaisuutta

BriefCap Inventory -työkalun pilotointi?
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Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki

Pilottikohtaisesti kootaan paikallinen työryhmä työstämään 
vanhemmuuden ja parisuhteen tukeen liittyviä asioita: 4-8 
henkilöä, laaja-alaisesti, sektorirajat ylittäen (kunnan eri 
sektorit, seurakunta, järjestöt).

Läpileikkaava teema, linkittyy pilotin kaikkiin 
osakokonaisuuksiin

Kangasalan pilotissa mukana kansanterveystieteen 
yliopistoharjoittelija
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Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki

1. Yhteinen ymmärrys vanhemmuuden ja parisuhteen tuen 
tärkeydestä osana lasten, nuorten ja lapsiperheiden 
palveluita.

2. Yhteinen ymmärrys siitä mitä tarkoitamme vanhemmuuden ja 
parisuhteen tuella osana perhekeskustoimintamallia.

3. Ymmärrys siitä, mitä minun tulee työntekijänä ottaa huomioon 
vanhemmuuden ja parisuhteen tukemisen osalta.

4. Jaettu käsitys siitä, mikä on työnjako näiden palveluiden 
osalta eli tieto siitä kuka hoitaa ja huolehtii kun omat keinot 
eivät riitä (esim. palveluohjaus, agentti- ja avainhenkilömallit, 
Pyydä apua -nappi).

5. Selkeä käsitys siitä, miten työntekijät, vanhemmat, lapset ja 
nuoret on osallistettu.

6. Selkeät kirjaukset (tavoitteet, toimenpiteet) 
Perhekeskustoimintamallin kuvauksissa, Lasten ja perheiden 
palvelutuotannon käsikirjassa (sote), kuntastrategiassa, 
hyvinvointikertomuksessa ja muissa toimintaa ohjaavissa 
asiakirjoissa.

7. Käsitys siitä, miten vanhemmuuden ja parisuhteen tuen 
arviointia ja seurantaa toteutetaan (mm. oikeat ja toimintaa 
kuvaavat indikaattorit).
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Eropalvelut

Pilotin tavoitteet

• Luodaan yhtenäinen toimintatapa ja palvelupolku 
lapsiperheelle, jossa vanhemmat ovat tehneet 
eropäätöksen 

• Vahvistetaan lapsiperheiden kanssa työskentelevien 
osaamista

Toimenpiteet neljässä pilotissa

1. Mallinnetaan eroasiakkaan palvelupolku. Kootaan 
moniammatillinen ryhmä työntekijöistä, jotka 
kohtaavat eroasiakkaita työssään, myös 
universaalipalveluista, max 10 hlöä. 
Projektikoordinaattori Marja Olli vastaa ryhmän 
sisällöistä.

2. Järjestetään koulutus lapsiperheitä kohtaaville 
työntekijöille: Kuule, kohtaa ja tunnista perheen 
tarpeet vanhempien erotilanteessa 
(https://lapepirkanmaa.fi/wp-
content/uploads/2018/01/eropalvelut.pdf)

https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/01/eropalvelut.pdf
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Monikulttuurisuuden huomioiminen

Maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuusnäkökulman 
huomioiminen osana kaikkia pilotteja

Miten maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja 
perheiden kototutumisen tukemiseen liittyvät palvelut on 
järjestetty? 

Miten lapsiperheiden palveluiden saavutettavuus on 
huomioitu maahanmuuttajaperheiden näkökulmasta? 

Maakunnallinen kehittämistyöryhmä kehittämisen tukena



Nepsy-palveluiden 
kehittäminen 

Pirkanmaan LAPEssa
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NEPSY-PALVELUIDEN PILOTIT (EHDOTUS)

Lähtötilanne

• Nepsy-palveluiden saatavuus ja ammattilaisten 
osaamisen taso vaihtelevat eri kunnissa

• Palvelujärjestelmä on hajanainen 

• Paljon hyviä käytäntöjä luotu aiemmissa 
kehittämishankkeissa, mutta ne eivät ole jalkautuneet 
koko maakuntaan

Työskentelyn tavoitteena on luoda Pirkanmaalle 
yhtenäisiä toimintamalleja neuropsykiatrisesti oireilevien 
lasten, nuorten ja heidän perheidensä auttamiseen.

Maakunnallinen työryhmä laatinut ehdotuksen nepsy-
palveluiden ja ammattilaisten nepsy-osaamisen 
minimikriteereistä 

 piloteissa tarkennetaan minimikriteerien sisältöä ja 
testataan niiden toteutumista oman pilotin alueella

Mukaan lähdössä Sastamala, Nokia, muita?

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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NEPSY-PALVELUIDEN MINIMIKRITEERIT (EHDOTUS)

Osaamisen minimikriteerit: mitä jokaisen lapsiperheiden 
palveluiden työntekijänt tulee osata ja ymmärtää?

• Perustiedot neuropsykiatrisista piirteistä

• Palvelujärjestelmän tuntemus

• Kyky ohjata lasta ja vanhempaa

• Ymmärrys nepsy-lapsen arjesta ja sen tukemisesta

Palveluiden minimikriteerit: mitä palveluita pitää 
minimissään olla tarjolla 
kunnan/perhekeskusalueen/maakunnan alueella?

• Nepsy-osaaja/nepsy-”avainhenkilö”

• Nepsy-koordinaattori

• Nepsy-lasten tarpeiden huomioiminen peruspalveluissa

• Konkreettinen arjen apu perheille 

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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NEPSY-KOULUTUSTARPEITA

Työryhmässä esiin nostetut koulutustarpeet ”TOP 4 ”:

• Perustietoa neuropsykiatrisista oireista

• Nepsy-asiakkaan kohtaaminen

• Koulutus arjen apuvälineiden käyttöön lapsen tueksi

• Nepsy-asiakkaan ja hänen perheensä 
palvelujärjestelmä ja etuudet

Miten näihin vastataan kunta-/maakuntatasolla?

Ennakkotieto: 5.3.2018 iltapäivä kasvatustieteiden 
professori Erja Sandbergin koulutus nepsy-asiakkaan 
kohtaamisesta, pääkirjasto Metso, Lehmus-sali, 
tarkempaa tietoa tulossa lähiaikoina

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä



KIITOS!



Maria Antikainen

Projektikoordinaattori

Pirkanmaan LAPE

Puh. 040 335 7688

www.pirkanmaanlape.fi

stm.fi/lape

#lapemuutos

#kärkihanke

http://www.pirkanmaanlape.fi/

