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PIRKANMAAN LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

SOTE-valmistelutyö

Lasten ja perheiden 

palveluiden SOTE-

ryhmä

pj Maria Päivänen

Kuntien LAPE-ryhmät

Maakunnan LAPE-

ryhmä

pj Maria Päivänen

Pirkanmaan LAPE 
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Leena 

Lähdeaho
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sosiaali-

palvelut 
pj Heli Niemi
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huolto 
pj Nina 

Lehtinen

Perhekeskustoimintamalli

Eropalvelut

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki

Maahanmuuttajapalvelut

Varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-aikapalvelut

Erityis- ja vaativat palvelut

Lastensuojelun sosiaalityön kehittäminen

Toimintakulttuurin muutos ja 

Johtamisen ja osaamisen kehittäminen

Pirkanmaan 

LAPE 

Pippuri -hanke



Toimintakulttuurin muutos
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TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS

Lapsivaikutusten arviointi
• Pilotointisuunnitelmat aluillaan

• Nokia pilotoi uuden yhtenäiskoulun rakentamisen 
lapsivaikutuksia

• Johdon perehdyttäminen suunnitteilla

• Pohjatietojen kokoaminen

• Jo toiminnassa olevan Harjuniityn yhtenäiskoulun ja 
päiväkodin lapsivaikutusten arvioinnin 
käynnistäminen

• THL mukaan tekemään prosessimallinnusta?

• Mänttä-Vilppula pilotoi avoimen kerhotoiminnan 
lapsivaikutuksia

• Tampere pilotoi Hervanta-Vuores alueella 
aloittavan perhekeskustoimintamallin 
lapsivaikutuksia

• Yhteistyö Hervanta-Vuores alueen Lapsiparlamentin 
kanssa 
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TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS

Johtamisen ja ammatillisen osaamisen 
kehittäminen
• Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen Lape- esimiehille 

suunnatussa Tampereen yliopiston 
Johtamiskorkeakoulun järjestämässä 
seminaarisarjassa ollut vähän osallistujia

• Seuraava tilaisuus 18.12. Hämeenlinnassa, 
etäyhteystilaisuus Tampereella ja lisäksi 
etäyhteysmahdollisuus itsenäisesti

• Seminaarisarjan jatkon/vaihtoehtojen työstäminen: Miten 
tukea esimiehiä muutoksessa?

• Ammatillisen osaamisen kehittäminen

• TAMK tarjoaa koulutusta asiakastyöntekijöille vuoden 
2018 aikana mm. teemoihin kohtaaminen, yhteistyö, 
asiakaslähtöisyys, systeemisyys, osallisuus liittyen

• Luo luottamusta, suojele lasta -verkkokoulutus

• Perhekeskustoimintamallin johtaminen



Perhekeskustoimintamalli



23.1.201811

PERHEKESKUSTOIMINTAMALLIN TILANNEKATSAUS 11/2017

Perhekeskustoimintamallin kehittäminen

• Kansallinen määrittelytyö vasta alussa

• Maakunnan tasolla aloitettu toimintamallin 
osakokonaisuuksien rakentaminen

• Kehittämistyön pohjana olemassaolevat hyvät 
käytännöt, joita tarvittaessa jatkokehitetään ja 
syvennetään LAPEn tavoitteiden mukaisesti 
tavoitteena yhtenäinen toimintamalli koko maakuntaan

Kehittämistyöryhmä ja alatyöryhmät toimivat 
toimintakulttuurin muutoksen, perhekeskustoimintamallin 
pilotoinnin ja jalkauttamisen tukena

Pilotointi käynnistynyt neljällä alueella: Kangasala, 
Lempäälä, Nokia ja Tampere (Hervanta&Vuores)
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• Lasten ja perheiden matalan kynnyksen 
lähipalveluiden verkosto

• 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

Asiakas 

on aina 

oikealla 

ovella.

7.12.2017

PERHEKESKUSTOIMINTAMALLI
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Pirkanmaan perhekeskustoimintamalli 2020?

MONITOIMIJAINEN YHTEISTYÖ

Oppilashuolto

Kohtaamispaikka

Vapaa-aika, kulttuuri ja harrastukset

Neuvola

Varhais-

kasvatusKoulu
Vertaistuki

Psykologipalvelut

Puheterapia

Lääkäripalvelut

Fysioterapia

Toimintaterapia

Perhetyö

Kotipalvelu

Perheoikeudelliset palvelut

Suun terveydenhuolto

Kasvatus- ja perheneuvonta

Ravitsemusterapia

Sosiaalityö

Järjestöt

Seurakunta

Pyydä 

apua

Tukiperhe/tukihenkilö
Perhe systeeminä

Sähköiset palvelut

Nuorisotyö

Kelan palvelut

Palveluohjaus
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PERHEKESKUSTOIMINTAMALLIN TILANNEKATSAUS 11/2017

Laajan kehittämistyöryhmän tapaamiset ja teemat

3.5.2017 Kick off -tilaisuus

1.6.2017 Kohtaamispaikkojen esittelyä

15.6.2017 Monitoimijainen yhteistyö, case-työskentelyä

15.8.2017 Palvelupolut ja rakenteet, esittelyssä Sastamalan 
perhepalveluverkosto

26.10.2017 Vertikaalinen integraatio, vierailijoina projektikoordinaattorit 
Nanna Miettunen, Tiina Civil ja Sari Miettinen

28.11.2017 Vanhemmuuden tuki ja monikulttuurisuus, vierailijoina 
projektikoordinaattorit Tia Kemppainen ja Suvi Nieminen

2.12.2017 Koulu ja vapaa-aikapalvelut osana perhekeskustoimintamallia, 
vierailijoina projektikoordinaattori Susanna Raivio ja seudullisen 
nuorisotyön koordinaattori Elina Peippo

12.1.2018 Erityisryhmien huomioiminen peruspalveluissa

16.3.2018 Perhekeskustoimintamallin ja aikuisten palveluiden yhdyspinnat

17.5.2018 Kulttuuri osana perhekeskustoimintamallia
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PERHEKESKUSTOIMINTAMALLIN TILANNEKATSAUS 11/2017

Mallinnustyöryhmän tapaamiset ja teemat 2017

17.8.2017 Perhekeskustoimintamallin toimintaperiaatteet

20.9.2017 Avainhenkilömalli

23.10.2017 Hyvinvointineuvolamallit ja monitoimijainen yhteistyö

24.11.2017 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut osana 
perhekeskustoimintamallia

14.12.2017 Nuorisopalvelut perhekeskustoimintamallissa

Mallinnustyöryhmän tapaamiset 2018 (teemat tarkentuvat myöhemmin)

23.1.2018

9.3.2018

20.4.2018



Kohtaamispaikat
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Kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisen tilannekatsaus 11/2017

Kohtaamispaikkatoiminnan mallintamisen työskentelyä tehdään yhteistyössä 
THL/Marjatta Kekkosen kanssa; tavoitteena on konkretisoida LAPE -ohjelman 
matalan kynnyksen palvelujen kehittämislinjausta sekä perhekeskussuunnitelmaan 
kirjattuja tavoitteita

Tähän mennessä saatu aikaan mm.

• pirkanmaalaisten kohtaamispaikkojen kartoitus aloitettu

• hyvän kohtaamispaikan kriteereitä kerätty

• kohtaamispaikkatutustumisia tehty; Pälkäne ja Lempäälä

Tällä hetkellä menossa

• perhekeskustoimintamallin piloteissa mukana olevat kohtaamispaikat

• Tampere-Vuores

• Lempäälä

• Nokia

• Kangasala

• kohtaamispaikkapilotit

• Orivesi

• Valkeakoski

• Sastamala

Seuraavaksi tulossa

• pirkanmaalaisten kohtaamispaikkojen asettaminen kartalle

• yhteistoiminta muiden toimijoiden kanssa 

• asiakasprosessit
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11.9.2017 Pirkanmaan kohtaamispaikkojen kartoitus alkaa

2.10.2017 Pilotointi, tutustuminen Pälkäneen Pirtti –perhekeskukseen

13.10.2017 Kohtaamispaikkatyöpaja, THL/ Helsinki

6.11.2017 Kohtaamispaikkakriteerien määrittely, tutustuminen Lempäälän 
Perhetupa Pikkukettuun

14.12.2017 Perhekeskuksen kohtaamispaikkaverkoston 
kartoitus

18.1.2018 

8.2.2017 Koulutuspäivä kaikille Pirkanmaan kohtaamispaikkatoimijoille 

Tampereella; THL/Marjatta Kekkonen

19.2.2018

20.3.2018 

26.4.2018 

22.5.2018

15.6.2018

2017

2018

Kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisen tilannekatsaus 11/2017

Työskentelypäivien teemat

1. Miten varmistamme, että kohtaamispaikkojen verkosto rakentuu 

osaksi maakunnallista perhekeskuksen toimintamallia? 

2. Miten olemme toteuttaneet kohtaamispaikkaverkoston kartoituksen 

kunnan sekä maakunnan alueella?

12.12.2017



Vanhemmuuden ja 
parisuhteen tuki



Vanhemmuuden ja parisuhteen 

tuen perusta: 

kohtaa, uskalla kysyä, kuuntele 

kiireettä, syyllistämättä
- Pirkanmaan vanhemmuuden ja parisuhteen tuen 

työryhmä -

”…lapsen tulisi 

persoonallisuutensa 

täysipainoisen ja sopusointuisen

kehityksen vuoksi kasvaa 

perheessä onnellisuuden, 

rakkauden ja ymmärtämyksen 

ilmapiirissä.” 
- YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus, otettu käyttöön 

Suomessa vuonna 1991 -
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Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki osana pilotteja

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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AJANKOHTAISTA 11/2017

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen konkreettiset kohteet 
osana perhekeskus- sekä kohtaamispaikkapilotointia -
vanhemmuuden tuen toteutuminen jo olemassa olevissa 
toimintamalleissa ja –käytänteissä.

Yhteinen työ kaikkien pilotoitavien osakokonaisuuksien 
kanssa, erityisesti eropalvelut, maahanmuuttaja- ja 
monikulttuurisuus, varhaiskasvatus, koulut, vapaa-aika, 
erityisen ja tehostetun tuen palvelut, digitaaliset palvelut 
(erilliset aikataulut).

Vuonna 2018 vanhemmuuden ja parisuhteen tuen 
työryhmä jatkaa pilottialueiden sisällöllisen kehittämistyön  
keskustelu- ja asiantuntijaryhmänä. Sisältö määrittyy 
täsmällisemmin pilottisuunnitelmissa, joita parhaillaan 
laaditaan.



Eropalvelut
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LAPE Pirkanmaa, eropalvelut

Eropalvelut-kokonaisuuden tavoitteena  
perhekeskustoimintamallissa on luoda yhtenäinen 
toimintatapa ja palvelupolku lapsiperheelle, jossa vanhemmat 
ovat tehneet eropäätöksen. Kokonaisuudessa huomioidaan 
lapsiperheiden monimuotoisuus ja eri kulttuuritaustat.

Toimintamallia  ja asiakasprosessia on työstetty syksyn 2017 
aikana eropalveluiden työryhmässä, jossa on ollut 
monipuolinen edustus eri eroauttamisen palveluita tuottavista 
toimijoista.  Työskentelyn näkökulmia ovat olleet asiakas, 
työntekijä ja verkosto. Asiakasprosessinkuvauksen 
rakentamisessa on ollut mukana Minutor Oy. 

Asiakasprosessia työstetään ennen pilotointia koko Pippuri-
tiimin sekä eropalveluiden työryhmän kanssa. Pilotoinnissa  
saadaan kokemuksia asiakasprosessin toimivuudesta neljältä 
eri perhekeskustoiminta-alueelta. Tämä työtapa tukee 
LAPESSA toteuttavaa systeemistä näkökulmaa asiakastyön 
lisäksi myös kehittämistyössä. 
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Kaikista perhekeskustoiminta-alueella olevista eropalveluista 
tehdään palvelukuvaukset, joista selviää mitä ne ovat, kenelle 
ne ovat tarkoitettuja ja missä eron vaiheessa? Nämä 
kuvaukset tehdään näkyviksi asiakkaille perhekeskusalueen 
sähköisellä alustalla. 

Palveluista on erityisesti nostettu esille perheasiainsovittelua 
koskevat palvelut. Pilotin aikana tehdään kartoitus alueilla 
olevista sovittelupalveluista ja suunnitelma palvelun 
käynnistämisestä ja mahdollisesta koulutuksesta, jos 
katvealueita löytyy. Perheasioidensovittelun käynnistämistä 
pilotoidaan Lapen aikana Pirkkalan kunnassa.



23.1.201826

EROPALVELUIDEN PILOTOINTI

Erotyön osalta vahvistetaan eri lapsiperheiden kanssa toimivien 

osaamista. Valtakunnallisten linjausten mukaisesti viranomaiset ja 

ammattilaiset erityisesti neuvoloissa, varhaiskasvatuksessa, kou-

luissa, terveyskeskuksissa ja työterveyshuollossa jne. koulutetaan 

tunnistamaan eroperheiden tarpeita ja tarvittaessa koulutetaan 

heidät ohjaamaan tarpeen mukaisiin palveluihin lainsäädännössä, 

erityisesti sosiaalihuoltolaissa (1302/2014) säädettyjen velvoittei-

den mukaisesti. Koulutuksissa huomioidaan lähisuhdeväkival-

lan ja sen riskin tunnistaminen, taito ottaa lähisuhdeväkivalta 

puheeksi ja tietoisuus perhekeskustoiminta-alueen 

palveluista. 
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EROPALVELUIDEN PILOTOINTI

Kaikkien perhekeskusten erotyön tueksi kootaan jo 
pääasiassa olemassa olevista palveluista Eron ensiapupiste, 
josta löytyy kattavasti erimuotoisia palveluita niin asiakkaille 
kuin työntekijöillekin. 

Kevään 2018 aikana käynnistetään työ high-conflict erojen 
työstö yhteisellä työpajalla OT-työryhmän kanssa.

Eropalveluiden työryhmien ja pilottien kokemukset kootaan 
Sote-valmistelussa käytettävään tuotannon käsikirjaan. 
Eropalveluiden osalta tehdään ehdotus siitä miten 
eroasiakaan prosessi perhekeskusalueilla toimii ja miten 
työtä tehdään yhdessä eritoimijoiden kanssa.

Tätä kokonaisuutta ohjaavat perhekeskustoimintamallin 
yleiset tavoitteet.



Maahanmuuttajapalvelut
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Maahanmuuttajapalveluiden tilannekatsaus 11/2017

Tähän mennessä on tehty mm. seuraavaa:

• Kartoitettu tarpeita, haasteita ja katvealueita sekä työstetty alustavia toimenpide-ehdotuksia liittyen

• varhaiskasvatukseen

• kouluun ja muihin nuorten kotoutumista tukeviin palveluihin ja toimintoihin

• matalan kynnyksen terveyspalveluihin

• vanhemmuuden tukeen

• eropalveluihin

• Jaettu ja jatkotyöstetty em. materiaalia yhdessä eropalveluiden sekä perhekeskusmallin 

kehittämistyöryhmien kanssa

• Tehty laajaa verkostoyhteistyötä

Tällä hetkellä ajankohtaista:

• Maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuusnäkökulman integroiminen perhekeskustoimintamallin pilotteihin 

(Hervanta/Vuores, Nokia, Kangasala, Nokia)

• Yhteistyöskentelyn jatkaminen muiden kehittämistyöryhmien kanssa

Seuraavaksi työstämme:

11.1.18 Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki

13.2.18 (Alkuvaiheen) kotoutumispalvelut

6.3.18 Mielenterveyspalvelut

5.4.18 Erityisen ja vaativan tason palvelut

8.5.18 Turvapaikanhakijoiden palvelut (vastaanottokeskukset, alaikäisyksiköt; yhteistyö julkisten 

palvelujen kanssa)

7.6.18 Kevään työskentelyn koonti



Sähköiset palvelut
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Toimenpiteet sähköisissä palveluissa

Tunnistetaan asiakastyötä helpottavat lapsille ja perheille 
soveltuvat sähköiset palvelut

Koostetaan yhteiset nettisivustot, joilla tietoa lapsen 
kehityksestä, vanhemman tuesta, parisuhteen vaiheesta, 
palveluista ym. Tarjotaan palveluita digitaalisessa muodossa.

Varmistetaan, että alueen lapsi-ja perhepalveluissa tunnetaan 
tarjolla olevat palvelut sekä digitaalisten palveluiden ja 
vertaistuen muodot ns. ”sähköinen perhekeskus”

Varmistetaan, että aikuispalveluissa tunnetaan vanhemmuuden 
ja parisuhteen tuen muodot ja tarjotaan proaktiivisesti tukea mm. 
”sähköisen perhekeskuksen” kautta.

Varmistetaan, että perheet saavat tietoa heille suunnatuista 
alueen palveluista ja toiminnoista (palvelu-tarjotin)

Koostetaan yhteen kuntien, järjestöjen ja yksityisten 
palveluntuottajien palvelut

Kehitetään sähköistä konsultointia ja tuodaan nettisivut niin 
asiakkaiden käyttöön kuin   työntekijöiden työn tueksi
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Kehittämisryhmän tapaamiset (lihavoitu) ja muut
sähköisten palveluiden kehittämiseen liittyvät tapahtumat

23.8.2017, Kysely omahoitopalveluista ja 6Aika-hanke

24.10. 2017, Virtuaalisairaala2.0 ja Apuaeroon.fi

23.11. 2017, Lape-päivillä Maakuntien sähköisten palveluiden kehittäjien 
verkostotapaaminen

24.11. 2017 Suomi.fi-esittely

7.12.2017, Virtu.fi-esittely

18.1.2018, ODA-esittely

1/2018 Pyydä- apua napista esittelytilaisuus

22.2.2018, Perheoikeudelliset palvelut, neuvolapalvelut

22.3.2018



Ehkäisevä väkivaltatyö
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Ehkäisevän väkivaltatyön kehittämisen tilannekatsaus 11/2017

Tähän mennessä saatu aikaan mm.

• pirkanmaalaisten väkivaltapalveluiden ja -tarpeiden 
koonti (päivitetään jatkuvasti)

• päivitetty työkirja Pirkanmaan LAPEn nettisivuilla: 
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2017/11/T-
Y-Ö-K-I-R-J-A_ennaltaehkäisevä-
väkivaltatyö_päivitetty_20112017.pdf

Tällä hetkellä menossa

• aloitettavat pilotoinnit mm.

• kaltoin kohdeltu lapsi -toimintaohjeen 
jalkauttaminen Pirkanmaalle

• väkivaltatyön työntekijäkoulutuksen jalkauttaminen 
maakuntaan yhteistyössä eropalveluiden  ”Kohti 
sovinnollista eroa” -koulutusrupeaman kanssa

Seuraavaksi tulossa

• yhteistoiminta muiden toimijoiden kanssa 

• maakunnalliset väkivaltakoulutusasiat

• asiakasprosessit

https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2017/11/T-Y-Ö-K-I-R-J-A_ennaltaehkäisevä-väkivaltatyö_päivitetty_20112017.pdf
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9.6.2017 hankkeen esittelyt; vierailija THL/ Martta October

17.8.2017 olemassa olevien palveluiden/ puutteiden kartoittaminen

19.9.2017 koulutuksista, avainhenkilö/ agentti/ verkostotyöntekijä 
perhekeskustoimintamallissa

17.10.2017 ennaltaehkäisevän väkivaltatyön pilotit, lähisuhdeväkivalta/ero 
vierailija projektikoordinaattori Marja Olli 

30.11.2017 lasten kaltoinkohtelun riskin tunnistamistyökalun                    
CAP inventory -menetelmän esittely, Tampereen yliopisto/ 
Lasten kaltoinkohtelun riskinarviointi –hanke/ projektipäällikkö
Heidi Reunanen

8.1.2018 koulutustarpeet/ koulutukset

9.2.2018 yhteistoiminta muiden toimijoiden kanssa

14.3.2018 asiakasprosessit

19.4.2018

9.5.2018

7.6.2018

2017

2018

Ehkäisevän väkivaltatyön kehittämisen tilannekatsaus 11/2017

Työskentelypäivien teemat

12.12.2017



Näyttöön perustuvat 
menetelmät
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Näyttöön perustuva menetelmä: Lapset puheeksi

LAPEn näyttöön perustuvista menetelmistä Pirkanmaa 
valitsi ensi vaiheessa levitettäväksi Lapset puheeksi –
menetelmän. 

Lapset puheeksi –menetelmästä lisätietoa 
http://kasvuntuki.fi/tyomenetelmat/

LAPE tukee Pirkanmaata menetelmän levittämisessä 
siten, että Pirkanmaalle tarjotaan ilmaiseksi 
kouluttajakoulutus 15-20 hengen ryhmälle. Koulutuksen 
järjestää Kasvun tuki.

Menetelmän johtoryhmäksi valittiin maakunnan LAPE-
ryhmä. 

Johtoryhmän työskentelyn käynnistyy 4.12.2017. 
Ensimmäiseen kokoukseen osallistuu myös Kasvun tuki.

Maakunnan LAPE-ryhmä tekee suunnitelman menetelmän 
käyttöönotosta ja juurruttamisesta eri organisaatioissa.

http://kasvuntuki.fi/tyomenetelmat/
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Lapset puheeksi -koulutusten organisointi

Pirkanmaalta ei löytynyt riittävää määrää Lapset puheeksi –
koulutettuja ammattilaisia, jotka olisivat pystyneet 
sitoutumaan kouluttajiksi.

Tästä syystä Pirkanmaan LAPE-hanke Pippuri kustantaa 
Lapset puheeksi –peruskoulutuksen 12 ammattilaiselle, jotka 
sitoutuvat jatkamaan maaliskuussa käynnistyvään 
kouluttajakoulutukseen.

Haku koulutukseen on avoinna 5.12.2017 saakka. 
Marraskuun loppuun mennessä koulutukseen on hakenut 13 
ammattilaista eri puolilta Pirkanmaata.

Pirkanmaan tulevat Lapset puheeksi –kouluttajat järjestävät 
Lapset puheeksi –koulutuksia syksystä 2018 lukien. Tavoite 
on, että vuodessa käynnistyy vähintään kahdeksan uutta LP-
koulutusta.

Koulutussuunnitelma tehdään yhdessä koulutettavien kanssa 
huhtikuussa 2018. Koulutusten aikataulut ja 
ilmoittautumislinkit lähetetään eri organisaatioihin viimeistään 
toukokuussa 2018.

12.12.2017
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LAPSET PUHEEKSI –KOULUTUSTEN AIKATAULUT

Lapset puheeksi –peruskoulutus 

Kouluttajana toimii VTM, sosiaalityöntekijä ja 
sosiaalipsykologi, lastentarhanopettaja, TLP –kouluttaja Bitta 
Söderblom.

Koulutuspäivät: 10.1., 21.2. ja 5.3.2018.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista 
kouluttajakoulutukseen, mahdollisuutta käyttää työaikaa 
kahden Lapset puheeksi –koulutukseen vetämiseen 
vuosittain sekä mahdollisuutta käyttää menetelmää 
asiakkailla koulutuksen aikana.

Lapset puheeksi –kouluttajakoulutus:

Koulutus sisältää kuusi kokonaista koulutuspäivää.

Koulutuspäivät 13.-14.3.2018, 11.4.2018, 22.5.2018 ja 12.-
13.6.2018

Lapset puheeksi –kouluttajakoulutuksen kouluttajana toimii 
Mika Niemelä.

12.12.2017



Varhaiskasvatus ja koulu 

lapsen hyvinvoinnin tukena



23.1.201841

VARHAISKASVATUKSEN TILANNEKATSAUS 11/2017

Varhaiskasvatuksen kehittämiskokonaisuudet ja niitä pilotoivat
toimijat:

1. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen

• Kangasala, Lempäälä, Tampereen seurakunnat

• Pilotit kytkeytyvät perhekeskustoimintamallin 
kokonaispilotteihin

2. Kiusaamisen ehkäisy, tunne- ja vuorovaikutustaitojen 
kehittäminen

• Hämeenkyrö, Ikaalinen, Pirkkala, Sastamala, Vesilahti, 
Ylöjärvi, MLL Tampereen osasto, Suomen Mielenterveysseura

• Yhteinen pilotti koulu, oppilaitos ja vapaa-ajan 
kehittämisryhmän toimijoiden kanssa

3. Varhainen tuki ja yhteistyökäytännöt

• Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Virrat

4. Vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä

• Pälkäne, Tampere, Valkeakoski

• Tampereen pilotti kytkeytyy perhekeskustoimintamallin 
kokonaispilottiin
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KOULU, OPPILAITOS JA VAPAA-AJAN TILANNEKATSAUS 
11/2017

Koulu, oppilaitos ja vapaa-aika ryhmän 
kehittämiskokonaisuudet ja niitä pilotoivat toimijat:

1. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen

• Kangasala, Tampereen seurakunnat, Seudullinen 
nuorisotyö, TAMK

2. Kiusaamisen ehkäisy, tunne- ja vuorovaikutustaitojen 
kehittäminen

• Hämeenkyrö, Ikaalinen, Pirkkala, Sastamala, Vesilahti, Nokia, 
Orivesi, MLL Tampereen osasto, Suomen Mielenterveysseura

• Yhteinen pilotti varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa

3. Vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä

• Pälkäne, Tampere, Valkeakoski

• Tampereen pilotti kytkeytyy perhekeskustoimintamallin 
kokonaispilottiin

4. Opiskeluhuollon järjestäminen lapsilähtöisenä 
kokonaisuutena

• Ylöjärvi, Virrat, Ruovesi



Erityis- ja vaativan tason 

palvelut
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Ajankohtaista erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittämisessä

Pirkanmaalle valittuja kehittämisalueita (monitoimijainen
arviointi sekä vertikaalinen ja horisontaalinen integraatio) 
aloitettu työstämään hyviin käytäntöihin ja valmisiin 
toimintamalleihin tutustumalla sekä tarvittavia 
toimintamalleja suunnittelemalla.

Aloitettu yhteistyö muiden kehittäjäryhmien kanssa 
koordinaattoreiden vierailuilla omien kehittäjäryhmien 
toiveiden ja terveisten kanssa. Perhekeskus-, 
lastensuojelun monialainen toimintamalli- , 
varhaiskasvatus- sekä koulu- ja vapaa-aika 
kehittäjäryhmien kanssa on ensimmäiset vierailut jo 
toteutettu. Tänä vuonna jatketaan vielä Vanhemmuuden ja 
parisuhteen tuen kehittäjäryhmän kanssa. Muut 
kehittäjäryhmät yhteistyöhön kevätkauden aikana.

Lisäksi kehittäjäryhmässä työn alla kehittämisalueisiin 
liittyvien pilottien valitseminen ja  käynnistäminen. 

Pilotointia vahvistetaan tarpeen mukaan myöhemmin 
yhteistyössä muiden kehittäjäryhmien kanssa.



23.1.201845

Erityis- ja vaativan tason pilotteja

Päiväperho valmistelee vertikaalisen integraation pilottia 
Lempäälän, Nokian ja Ikaalisten kanssa Päiväperhon palveluiden 
laajentamiseksi kohti maakunnallista palvelua. Pilotointiin kuuluu 
alkuvaiheessa neuvolapalvelut ja työskentelyn painopiste on 
raskausajassa. Päiväperho tarjoaa pilottikunnille koulutusta, 
konsultaatiota ja työparitoimintaa työskentelyyn vaativien 
päihdeperheiden kanssa.

Taysin nuorisopsykiatria ja Ylöjärven kaupunki valmistelevat 
vertikaalisen integraation pilottia, tavoitteena kehittää 
toimintamalli erikoislääkärin konsultaatioista kuntien nuorten mt-
tiimeille.

Virrat, Ruovesi ja Sastamala ovat lähtemässä pilotoimaan
alatyöryhmässä kehitettävää monitoimijaisen arvioinnin 
toimintamallia.



Monitoimijainen arviointi
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MONITOIMIJAISEN ARVIOINNIN TILANNEKATSAUS 11/2017

Tavoitteet

• Lapsitoimijuuden vahvistaminen lapsen ja perheen tilanteen 
arvioinnissa

• Asiakaslähtöisyyden vahvistaminen arviointikäytännöissä

• Avun saamisen nopeuttaminen 

• Yhtenäisten arviointikäytäntöjen jalkauttaminen koko 
maakuntaan

• Eri toimijoiden erillisten arviointi- ja suunnitteluprosessien 
yhdistäminen toisiinsa 

Mistä lähdettiin liikkeelle?

• Työskentelyn perustana kansallisesti laadittu arvioinnin 
viitekehys ja aiempi kehittämistyö

• Kesällä 2017 kartoitettiin Pirkanmaan kuntien palvelutarpeen 
arviointikäytäntöjä 

Työryhmä aloittanut työskentelynsä elokuussa 2017, tähän 
mennessä tehty:

• Arviointiprosessien määrittely, ryhmän tavoitteiden 
konkretisointi

• Alkuvaiheen arviointi-/huolen puheeksioton työkalun 
kehittäminen aloitettu
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MONITOIMIJAISEN ARVIOINNIN TILANNEKATSAUS 11/2017

Kehittämistoimenpiteet ja etenemisjärjestys

1. Nopeakäyttöisen arviointityökalun kehittäminen

• Varhaisen vaiheen työn tueksi, asiakkaan ja lähityöntekijän 
tekemään yhteiseen arvioon

2. Monitoimijaisen arvioinnin yhteistyön rakenteiden 
kehittäminen

• Varhaisen vaiheen monitoimijaisen verkoston rakenteet (tiimit, 
yhteistyökäytänteet, konsultaatiomallit, sopimukset tms.)

• Sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin, 
lastensuojelutarpeen selvityksen ja muun erityispalveluiden 
tarpeen arvioinnin toimijat, työparityöskentely ja yhteistyön 
rakenteet

3. Yhteisten kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen

• Yhteinen neuvottelurunko yhteistyöhön asiakasprosessin eri 
vaiheissa

• Palvelutarpeen arvioinnin runko

• Yhteinen asiakassuunnitelma horisontaalisessa ja 
vertikaalisessa yhteistyössä

12.12.2017



Nepsy
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NEPSY-TYÖRYHMÄN TILANNEKATSAUS 11/2017

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.

Työryhmä aloittanut työskentelynsä lokakuussa 2017, tähän mennessä 
tapahtunutta:

• Hyvien käytäntöjen esittelyjä ryhmässä

• Nepsy-palveluiden nykytilanteen kartoitusta kaikista Pirkanmaan 
kunnista sähköpostikyselyllä

• Nepsy-lasten ja -nuorten läheisille suunnatun kyselyn suunnittelu ja 
käytännön toteutus (sähköinen kysely auki 14.11.2017 lähtien: 
https://lapepirkanmaa.fi/kysely-neuropsykiatrisia-erityisvaikeuksia-
omaavien-lasten-ja-nuorten-perheille/)

https://lapepirkanmaa.fi/kysely-neuropsykiatrisia-erityisvaikeuksia-omaavien-lasten-ja-nuorten-perheille/
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NEPSY-TYÖRYHMÄN TILANNEKATSAUS 11/2017

Kehittämistoimenpiteet ja etenemisjärjestys

1. Olemassaolevien palveluiden ja osaamisen kartoittaminen 
koko maakunnassa

• Ohjaus ja neuvonta

• Nepsy-asiantuntijuus ja konsultaatiokäytännöt

• Koulutukset perheille ja ammattilaisille

• Nepsy-materiaalien ja -välineiden saatavuus

• Nepsy-valmennus

• Monitoimijaiset yhteistyökäytännöt ja palvelupolut (esim. 
ADHD-hoitoketju)

• Nepsy-osaamisen koordinointi ja johtaminen

• Vertaistuki

• Asiakkaiden osallisuus palveluiden suunnittelussa ja 
kehittämisessä

2. Yhtenäisten toimintamallien valitseminen/kehittäminen

3. Valittujen mallien pilotointi, arviointi ja jatkokehittäminen 
pilotoinnin aikana

4. Yhtenäisten mallien jalkauttaminen koko maakuntaan



Lastensuojelun systeeminen 
toimintamalli 
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Ajankohtaista lastensuojelun kehittämisessä

Pirkanmaalla on aloitettu muutostyö LAPE Pippurihankkeen (Pirkanmaan perheiden 
palveluiden uudistaminen) avulla. Hankesuunnitelmaan kirjattua lastensuojelun 
sosiaalityön moniammatillista toimintamallia lähdetään pilotoimaan hankkeeseen 
sitoutuneissa kunnissa (Akaa, Tampere ja Orivesi, Urjala, Sastamala ja Punkalaidun, 
Valkeakoski, Ylöjärvi). Kehittämisen yhteydessä puhutaan sosiaalityön toimintamallista, 
joka hyödyntää systeemisyyttä pyrkiessään auttamaan perheitä.

Tarkoituksena lastensuojelun osalta muutostyössä on tehdä tilaa asiakasta kohtaavalle ja 
kunnioittavalle ihmissuhdetyölle monitoimijaisen mallin avulla. Mallin tavoitteena on muun 
muassa rakentaa tiimirakenne, jossa lapsia ja perheitä voidaan auttaa yksilöllisesti ja 
kokonaisvaltaisesti eri toimijoiden kesken. Tiimin työskentelyä ohjaa systeeminen ajattelu 
ja perheterapeuttinen työote. Perheterapeuttisen työotteen tiimiin tuo potilastyötä tekevä 
henkilö, jolla on terveydenhuollon osaaminen (perheterapeutti). Muita lähtökohtia ja 
periaatteita lastensuojelun sosiaalityön moniammatilliselle mallille ovat muun muassa 
lapsen ja perheen osallistaminen, yhdessä tekeminen, jakaminen ja vaihtoehtojen 
miettiminen sekä suoran asiakastyön intensiivisyys ja reflektiivinen työote.

Mallin käyttöönottoon liittyen THL on järjestänyt Systeemisen 
lastensuojelukouluttajakoulutuksen, johon Pirkanmaalta on osallistunut kolme työntekijää. 
Kehittämistyöhön sitoutuvien kuntien esimiehiä ja lastensuojelutiimien työntekijöitä 
tuetaan mallin käyttöönotossa kouluttamisen ja työnohjauksen avulla.

Pilotoinnin yhteydessä toteutettavassa arviointitutkimuksessa tarkastellaan toimintamallin 
pilotoinnin aiheuttamia muutoksia lastensuojelun sosiaalityön organisoinnissa, 
työskentelyn laadussa, työhyvinvoinnissa ja asiakasperheiden hyvinvoinnissa sekä näitä 
muutoksia edistäneitä ja estäneitä tekijöitä. Arviointitutkimukseen liittyviä lähtötilanteen 
kartoituslomakkeita on annettu täytettäväksi  lastensuojelutiimien esimiehille.
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Lastensuojelun sosiaalityön pilottitiimien orientaatiokäyntien - ja 
koulutuksien aikataulutukset:

Sastamala ja Punkalaidun: Orientaatiokäynnit 
lastensuojelutiimeihin 12.4. ja 12.6.2017. Systeemisen 
lastensuojelukoulutuksen jaksot 26.-28.9. ja 23.-
25.10.2017 sekä työnohjaukset tammi-maaliskuulle 2018. 
Systeemisen mallin mukaisen työskentelyn arvioitu 
aloitusaika tammikuussa 2018.

Akaa: Orientaatiokäynti 13.9.2017. Koulutusjaksot 18.-
19.1., 1.-2.2. ja 8.-9.3.2018.

Valkeakoski: Orientaatiokäynti 7.9.2017. Koulutusjaksot 
22.-23.1., 8.-9.2. ja 19.-20.2.2018.

Ylöjärvi: Orientaatiokäynti 19.9.2017. Koulutusjaksot 15.-
16.3., 27.-28.3. ja 12.-13.4.2018.

Urjala: Orientaatiokäynti 30.8.2017. Sovittu 
yhteydenotosta joulukuussa 2017.

Tampere ja Orivesi: Alatyöryhmän tapaaminen 24.11.2017.



OT-keskus



”Nopean 
toiminnan 

iskujoukot”?

Näyttöön perustuvien 
menetelmien implementointi ja 

ylläpito

EVA
Onko OT-keskuksen tarve juuri silloin, kun esiintyy 
uusia tilanteita ja ilmiöitä, joihin täytyy luoda 
toimintamalli yhdistämällä eri alojen 
erityisosaamista ja uusinta tutkimustietoa?

12.12.2017

Perhekeskus + 
kunnan 
palvelut 
(koulu, 

varhaiskas-
vatus)

Erityis- ja 
vaativan 

tason 
palvelut

Vaativinta erityisosaamista 
edellyttävät lasten, 
nuorten ja heidän 
perheidensä 
(erikoissairaanhoidon, 
lastensuojelun, 
vammaisten) palvelut → 
täsmentäminen ja 
raajaminen?

Päiväperho (ei 
kokonaisuudessaan?)

Oikeuspsykiatrinen 
yksikkö

OT-keskus 1 % 

Koordinoi 
palvelukokonaisuutta

Tietoperustainen kehittäminen
Koulutusten koordinointi

Vaikuttavuuden 
ja laadun 

arviointi ja 
seuranta

Käytäntölähtöinen 
tutkimus 

Osallistuminen 
tutkimusverkostoihin

Erityisen vaativan lastensuojelun 
moniammatilliset sijaishuollon 
yksiköt

Asiakas ja 
hänen 

perheensä

Asiakaslähtöinen yhteistyö

Myös kiinteitä 
monialaisia 

tiimejä/yksiköitä
Verkostomainen

Suhde maakunnan 
kehittämisyksikköön?

Kuka voi 
konsultoida?

Johtamisrakenne?

Mistä 
resurssit

?

Ei voi 
koordinoida 
ja kehittää 

koko 
palvelukoko
naisuutta –

liian 
kaukana 

perustason 
arjesta?

OT-KESKUKSEN RAKENTAMINEN PIRKANMAAN, KANTA-HÄMEEN JA ETELÄ-POHJANMAAN 
ALUEELLE 



OT-keskus työryhmän tavoitteiden konkretisointi ja 
aikataulutus

12.12.2017

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

TYÖRYHMÄN 

KOKOAMINEN JA 

KÄYNNISTYMINEN

THL-RUKKASEN 

KÄYNNISTYMINEN

SOSIAALIHUOLLON 

PORRASTEISUUS

RYHMÄN 

KÄYNNISTÄMINEN

SOSIAALIHUOLLON 

PORRASTEISUUDEN 

VALMISTELU yhteistyössä 

pääkaupunkiseudun 

kanssa

-Focusryhmähaastattelut

29.11. Iso työryhmä

- Sovitaan työryhmät 

palvelujen valmisteluun

- Perustetaan tutkimus ja 

kehittämistoimintaa 

valmisteleva työryhmä

SOTE 

2020

- järjestetään foorumi, 

jossa mietitään 

yhdessä uudelta 

pohjalta yhteistä 

työtä tulevassa OT-

keskuksessa 

(mahdollisesti 

palvelumuotoiluna). 

Mukaan myös 

varhaiskasvatuksen 

ja koulun toimijat 

sekä asiakkaat. 

- Alatyöryhmät työskentelevät omien 
suunnitelmiensa mukaisesti

Seuraava 

kehittämistyöryhmä 

29.11.2017
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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.

12.12.2017


