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AAMUN OHJELMA

Teemana perheiden monimuotoisuus ja asiakasosallisuus

Alkuhöpinät kahvikupposen äärellä

Vuoden 2017 yhteenveto ja palautteet, työryhmän tarkoitus 
ja tavoitteet

Ajankohtaista asiaa piloteista

Nepsy-lasten ja heidän perheidensä ääni 
perhekeskustoimintamallissa - kokemusasiantuntijan 
puheenvuoro

Vammaispalveluiden näkökulma

Pienryhmätyöskentelyä päivän teeman äärellä

Ajankohtaiset ja muut asiat



Perhekeskustoimintamallin 
työryhmä

Vuosi 2017
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KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN TAPAAMISET 2017

3.5.2017 Kick off -tilaisuus

1.6.2017 Kohtaamispaikkojen esittelyä

15.6.2017 Monitoimijainen yhteistyö, case ”Karvinen”

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

12.12.2017 Koulu ja vapaa-aikapalvelut osana perhekeskustoimintamallia, 
vierailijoina projektikoordinaattori Susanna Raivio ja seudullisen 
nuorisotyön koordinaattori Elina Peippo
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1.6.2017 PERHEKESKUKSEN KOHTAAMISPAIKAT

Hyvien käytäntöjen esittelyä

• Pälkäneen pirtti

• Tampereen Perheiden talo

• Ylöjärven perhekioski

• MLL:n perhekahvila Valkeakoski

Pohdi kohtaamispaikkaa lapsen/nuoren, vanhemman ja työntekijän silmin. Miltä 
kohtaamispaikassa näyttää? Keitä siellä on? Mitä siellä tapahtuu? 

• Saavutettavuus (sijainti, aukioloajat, kohderyhmä jne.)

• Palvelutarjonta

• Fyysiset/sähköiset puitteet

Kohtaamispaikan kriteerejä lapsen/vanhemman/työntekijän näkökulmasta:

• Fokuksessa: ennaltaehkäisy, tuki, perhekeskeisyys, yhteistyö yli 
organisaatiorajojen, joustavuus, monipuolisuus.

• Kohtaamispaikan toiminnan brändääminen yhteisen sateenvarjon alle, jolloin se 
mielletään uutena ja tuoreena

• Mitä tarkoitetaan matalalla kynnyksellä? ilman ajanvarausta? ilman lähetettä? Mitkä 
ovat asiakkaan toiveet ja odotukset matalalta kynnykseltä? apua ja ohjausta ”heti” 
sekä tarvittaessa pikaista ohjausta eteenpäin oikeaan osoitteeseen? Voiko 
viranomaisyksikkö olla matalakynnyksinen? vrt. järjestöjen vertaisryhmät ym. 

• Täytyykö aina olla ongelma? Voiko asioida ilman ongelmia?
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15.6.2017 MONITOIMIJAINEN YHTEISTYÖ

”Case Karvinen”

• Mitä lisäarvoa kukin toimija tuo asiakkaalle ja asiakasprosessiin?

• Millaisia esteitä tai kompastuskiviä on yhteistyössä ja miten 

perhekeskustoimintamalli konkreettisesti tukisi saumatonta yhteistyötä?

• Millaista eri toimijoiden yhteistä työtä tämän asiakasperheen kohdalla 

tarvitaan? 

• Kuka ohjaa/johtaa prosessia missäkin vaiheessa?

• Miten vahvistetaan perheenjäsenten osallisuutta palveluprosessin eri 

vaiheissa?

Keskustelua:

• kuka kantaa koordinaatiovastuun? täytyy sopia ja yhteisesti nimetä ja perheellekin 

tiedoksi (joskus perheellä itsellään ”langat käsissään”)

• jatkuva dialogi yhdessä perheen kanssa; perhe pysyy subjektina, jolla on 

mahdollisuus päättää avun määrästä ja laadusta

• lähisuhdeverkoston kartoitus ja osallistaminen

• lapsen osallistaminen; kohtaamiset ja keskustelut

• puolesta tekemistä vai ohjausta palveluihin (”pakottamista” vai ei?); juridinen 

velvollisuus ohjaukseen… asiakkaan puolesta ajan varaaminen?

• ohjaus ja tuki mm. Kelan lomakkeiden täyttämisessä ja tukien hakemisessa

• yhteistyötä työterveyshuollon kanssa kehitettävä

• palveluohjauksen rooli korostuu; jokaisen toimijan osattava hoitopolut tai ainakin 

tiedettävä, mistä tarvittavaa tietoa saa
• palveluista tiedottaminen myös perheelle
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15.8.2017 PALVELUPOLUT JA RAKENTEET

Perhekeskustoimintamallin rakenteiden 
ideointia neljän eri asiakassegmentin                                      
näkökulmasta

Millaisin uusin rakentein voimme vastata asiakkaiden tarpeisiin perhekeskusmallissa? 

Millaisin rakentein voidaan ehkäistä kompastuskohtia?

Jakaudutaan neljään ryhmään, neljä eri näkökulmaa:

1. Omatoimiasiakkuus

• keskiössä palveluista tiedottaminen ja asiakkaan kohtaaminen sekä sähköiset 

palvelut

2. Tukiasiakkuus

• tärkeä ja kriittinen vaihe; kohtaaminen ja asioiden puheeksiotto

3. Yhteistyöasiakkuus

• selkeät yhteiset toimintamallit yli organisaatiorajojen, rinnallakulkija/ 

omatyöntekijä/ avainhenkilö

4. Verkostoasiakkuus

• yksi ihminen, joka vastaa perheen palvelukokonaisuudesta, yksi yhteinen 

rakennus, yhteinen suunnitelma ja seuranta, asiakaslähtöiset työajat
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26.10.2017 VERTIKAALINEN INTEGRAATIO

Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäminen LAPE-
hankkeessa

Systeeminen näkökulma ja lastensuojelun 
moniammatillinen toimintamalli

Keskustelua mm.

Konsultointiin yksinkertaiset, helpot rakenteet

Kirjaamiskäytänteiden yhtenäistäminen

Tarvitaan verkoston johtamista, yhteisiä sopimuksia ja 
sovittuja rakenteita

Ammattiryhmien osaamisen jakaminen ja toiselta 
ammattiryhmältä oppiminen

Palveluprosessien ja tehtävänkuvien selkiyttäminen
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28.11.2017 VANHEMMUUDEN TUKI JA MONIKULTTUURISUUS

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen 
Pirkanmaalla

Maahanmuuttajataustaisten ja monikulttuuristen perheiden 
vanhemmuuden ja kotoutumisen tukeminen 
perhekeskusmallissa

Ryhmätyöskentelyä:

A) Mahdollisuudet, edut, ratkaisut -ryhmä 

B) Vaikeudet, esteet, haasteet -ryhmä 

• 1. Palvelujen integrointi ( ”kotouttamisvastuu”)

• 2. Yhteistyöverkoston toiminta

• 3. Palveluiden saavutettavuus

• 4. Ammattilaisten osaaminen ja tukeminen
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12.12.2017 KOULUIKÄISET LAPSET/NUORET

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, oppilaitoksen ja 
vapaa-ajan kehittämistyöryhmien kuulumiset 

Vapaa-aika osana lapsen ja nuoren arkea 

Poimintoja pienryhmätyöskentelyistä: 

Kouluikäiset lapset ja nuoret toimijoina 
perhekeskustoimintamallissa 

• Miten saadaan ei-aktiivisten nuorten ääni kuuluviin? 

• Nuoret vapaaehtoistyössä vertaistoimijoina

• Harrastustoimintaa lisää koulupäivien yhteyteen, matalan kynnyksen 
harrastusmahdollisuuksia

• Lisää monialaista yhteistyötä koulupäivien sisälle, ”ovet auki” -periaatetta 
yhteistyö järjestöjen ja seurakuntien kanssa
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KOONTIA PALAUTTEISTA

Perhekeskustoimintamallin kehittämistyöryhmäläisiltä 
vastauksia 10.1.2018 mennessä yhteensä 3 kpl

 Uusi pyyntö: vastauksia pyydetään 9.2.2018 mennessä

Tähän mennessä tulleiden palautteiden perusteella:

• Tapaamisten ajankohta mieluiten aamupäivä

• Toivotaan vaihtelevia paikkoja, toisten toimipisteisiin 
tutustumista

• Muut työmuodot ok, mutta ei luentoja

• Ei ole saatu riittävästi tietoa LAPEsta ja 
perhekeskustoimintamallista

• ryhmän tavoitteiden tarkennus

• luoko tämä ryhmä toimintamallin?

• konkreettisia perhekeskustoimintamallin 
määritelmiä



Miten tästä eteenpäin?
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Maakunnallisen mallin 
rakentuminen

Kuntakohtaiset 

pilottiryhmät

Maakunnalliset teemoitetut 

kehittämisryhmät

Maakunnan Lape-ryhmä

Kuntien Lape-

ryhmät

Maakunnalliset 

pilottiryhmät

Lasten ja perheiden SOTE -

valmisteluryhmä

Hankkeen projektiryhmä

Väliaikainen valmistelutoimielin

Hankkeen 

ohjausryhmä

KEHITTÄMISEN RAKENNE PIRKANMAAN LAPESSA
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SOTE-valmistelutyö

Lasten ja perheiden 

palveluiden SOTE-

ryhmä

pj Maria Päivänen

Kuntien LAPE-ryhmät

Maakunnan LAPE-

ryhmä

pj Maria Päivänen

Pirkanmaan LAPE 

Pippuri-hankkeen 

ohjausryhmä

Äitiys- ja 

lastenneuvola

–toiminnan 

alaryhmä 
pj.Tuire

Sannisto

Lasten ja 

nuorten 

mielenterve

ystyö 
pj Riittakerttu 

Kaltiala-

Heino

Lasten ja 

nuorten 
somaattinen 

sairaanhoito
pj Marja-

Leena 

Lähdeaho

Lasten ja 

perheiden 

sosiaali-

palvelut 
pj Heli Niemi

Oppilas- ja 

opiskelija-

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

KEHITTÄMISEN RAKENNE PIRKANMAAN LAPESSA
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TYÖRYHMÄN TAVOITTEET 2018

Toimintakulttuurin muutoksen edistäminen

Hyvien käytäntöjen jakaminen

Pilottien suunnittelun ja toteutuksen tukeminen

Hankkeen osakokonaisuuksien integraation tukeminen

 Muita tavoitteita? Ideoita? Toiveita?

 Miten näihin tavoitteisiin päästään?



Perhekeskuspilotit
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PERHEKESKUSTOIMINTAMALLIN PILOTTEJA

Perhekeskustoimintamallin kokonaisuus (ks. seuraava dia)

• Pilotit käynnistyneet 12/2018: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Hervanta & Vuores

Kohtaamispaikka

• Tuotetaan yhteinen jäsennys Pirkanmaan perhekeskuksen kohtaamispaikasta, useita eri pilotteja

Lapset puheeksi -toimintamalli

• Kouluttajakoulutus alkaa 3/2018, 17 koulutettavaa

• Työntekijöiden koulutukset käynnistyvät jo kouluttajakoulutuksen aikana

Ehkäisevä väkivaltatyö

• Kaltoinkohdeltu lapsi -toimintamallin jalkauttaminen

• Väkivaltatyön työntekijäkoulutuksen jalkauttaminen osana eropalveluiden pilottia

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki

• Osana kokonaisuuspilotteja, vanhemmuuden ja parisuhteen tuen minimikriteerit

Maahanmuuttajapalvelut

• Osana kokonaisuuspilotteja

Eropalvelut

• Osana kokonaisuuspilotteja, lisäksi perheasioiden sovittelun pilotti

Monitoimijainen arviointi

• Pilotit käynnistyvät alkuvuonna 2018

• Alkuvaiheen arviointikäytännöt, monitoimijaisen arvioinnin rakenteet, kirjaamiskäytännöt

Nepsy-palvelut

• Pilotit käynnistyvät alkuvuonna 2018, testataan osaamisen ja palvelutarjonnan minimikriteerejä

Sähköiset palvelut

• Pyydä apua –nappi ym.  luodaan sähköistä perhekeskusta
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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.

12.12.2017



Orientoitumista 
päivän teemaan
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Kirjoita lapuille niitä asiakasryhmiä, joiden 
asiat eivät kuulu sinun yksikkösi 

hoidettavaksi.



Kokemusasiantuntijan 
puheenvuoro



Perheiden 
monimuotoisuuden 

huomioiminen 
perhekeskustoimintamallissa 

- vammaispalveluiden 
näkökulma
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VAMMAISTEN HENKILÖIDEN OIKEUDET

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus 
(”Vammaissopimus”, Suomessa voimaan 2016)

YK:n lapsen oikeuksien sopimus 

”Vammainen lapsi on 

ensisijaisesti lapsi.”

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2016/20160027/20160027_2#idp450986768
https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-kokonaisuudessaan/
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VAMMAISTEN LASTEN TOIVEITA

”Haluan olla tekemisissä muiden kanssa.”

”Haluan avustajan, joka vie mut sinne sun tänne. Haluan 
soittaa rumpuja, fillaroida, uida ja käydä kahvilassa 
katsomassa elämää.”

”Haluan matkustaa kavereiden kanssa Suomessa ja 
lähiulkomailla ilman vanhempia, koulureissuja 
(vapaaehtoisia tai vapaa-ajan), mennä vaihtoon tai 
kielikurssille.”

”Haluan pelata pallopelejä, hypätä hyppynarua, hypätä 
ruutua, Kuusamon tropiikki ja Ranuan eläinpuistoon.”

Lähde: https://www.lskl.fi/teemat/lapsen-oikeudet/vammaisten-lasten-oikeus-
mielekkaaseen-vapaa-aikaan-toteutuu-huonosti/
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POIMINTOJA VAMMAISPALVELUJEN KÄSIKIRJASTA

https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/lapset-perheet

https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/lapset-perheet
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”Lapsen oikeudet 

kuuluvat 

jokaiselle lapselle.”
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”Kunnan peruspalveluiden 
tulee olla esteettömiä 

ja kaikille saavutettavia.”
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”Vammaisen vanhemman 
vanhemmuus on 

samanlaista kuin 

kenen tahansa.”
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” Kumppanina toimiva ammattilainen 
sitoutuu keskustellen, kartoittaen ja 
neuvotellen sopimaan palveluista 

perheen kanssa.”



Pienryhmätyöskentelyä 
päivän teeman äärellä
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PIENRYHMÄTYÖSKENTELYN KYSYMYKSET

1. Millaista osaamista tarvitset lisää 
monimuotoisten perheiden kohtaamiseen?

2. Miten voidaan lisätä esteettömyyttä 
lapsiperheiden palveluissa?

3. Mitä on asiakasosallisuus?



Ajankohtaista
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TYÖRYHMÄN AIKATAULUT

• 16.3.2018 klo 9-12 Perhekeskustoimintamallin ja 
aikuisten palveluiden yhdyspinnat

• Mukana Pro Sos -hankkeen 
koordinaattori Sirpa Karjalainen, 
Pikassos

• 17.5.2018 klo 9-12 Kulttuuri osana 
perhekeskustoimintamallia

 Toiveita vierailijoista, ideoita työskentelytavoista, 
tilaehdotuksia?
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TULEVIA LAPE-TAPAHTUMIA

Huom! 16.1. LAPE-info on peruttu  uusi ajankohta 
10.4.2018 klo 12-16

1.2.2018 klo 9-11.30 Pyydä apua -infotilaisuus, Tipotien
luentosali

2.2.2018 monitoimijaisen arvioinnin yhteiskehittämispäivä, 
Tampereen yliopisto, Väinö Linna -sali 
(ennakkoilmoittautuminen!)

7.2.2018 klo 13-16 kunta-järjestö-seurakunta-yhteistyö 
LAPE-kehittämisessä, Tyrvään pappila, Sastamala

8.2.2018 klo 12-16 Kohtaamispaikkakehittämisen iltapäivä 
Tampereella, Tipotien luentosali

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

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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KOTITEHTÄVÄT

1. Millaisin keinoin voidaan edistää tämän 
kehittämistyöryhmän tavoitteiden saavuttamista? Käy 
vastaamassa palautekyselyyn ja kirjaa keinot tavoitteiden 
saavuttamiseksi ”Sana on vapaa” -kenttään 13.2.2018 
mennessä 
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15159/lomake.h
tml

2. Millaisia uusia sähköisiä palveluita tarvitaan tulevaan 
perhekeskustoimintamalliin? Millaiset sähköiset palvelut 
edistäisivät oikea-aikaista avun saamista, asiakkaiden 
osallisuutta ja toimijoiden välistä saumatonta yhteistyötä? 
Ideoikaa työryhmissänne ja lähettäkää vastaukset 
28.2.2018 mennessä maria.antikainen@valkeakoski.fi.

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15159/lomake.html
mailto:maria.antikainen@valkeakoski.fi


MARIA ANTIKAINEN

maria.antikainen@valkeakoski.fi

puh. 040 335 7688

PÄIVI VIITANEN-MARCHEGIANO

paivi.viitanen-marchegiano@tampere.fi

Puh. 040 639 7358

www.lapepirkanmaa.fi

stm.fi/lape

#lapemuutos

#kärkihanke


