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MAKU ja SOTE -TYÖRYHMÄT 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 



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 

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 
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PIRKANMAAN LAPE PIPPURI –HANKKEEN KEHITTÄJÄRYHMÄT 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 



Erityis- ja vaativien palveluiden kehittäminen Pirkanmaalla  

Pirkanmaa LAPE 

Pippurin 

Tilannekatsaus 



PERHEKESKUS-
TOIMINTAMALLI 
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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) 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi 
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PERHEKESKUSTOIMINTAMALLIN PILOTTIKOKONAISUUS 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi 



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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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 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 
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VALTAKUNNALLISESSA KEHITTÄMISESSÄ 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 



EROPALVELUT 
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LAPE Pirkanmaa, eropalvelut 

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

•  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 
Pirkkalassa. 

 

 

 

 

 

 

 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi 
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EROPALVELUIDEN PILOTOINTI 

 

 

 

 

 

 

 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi 

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 lähisuhdeväkivallan 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. Ensiapupisteen yhtenä tulevaisuuden 
tavoitteena on Tätä kokonaisuutta kehitetään Lape-hankkeen 
aikana.  

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 kaikissa perhekeskusalueilla toimii ja 
miten työtä tehdään yhdessä eritoimijoiden kanssa. 

Tätä kokonaisuutta ohjaavat perhekeskustoimintamallin 
yleiset tavoitteet. 

 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi 



VANHEMMUUDEN 
JA PARISUHTEEN 
TUKEMINEN 
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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). 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi 
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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. 

 
> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi 



NEPSY 
ALATYÖRYHMÄ 
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NEPSY ALATYÖRYHMÄ 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 
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Kysely neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia omaavien  
lasten ja nuorten perheille 

”Onko lapsellasi neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia? 
Millaista apua ja tukea haluaisit nähdä tulevaisuuden 
palveluvalikossa?” 

 

Kysely on tarkoitettu pirkanmaalaisille neuropsykiatrisia 
erityisvaikeuksia omaavien lasten ja nuorten perheille. Sen 
tavoitteena on kerätä tietoa nykyisistä palveluista ja antaa 
eväitä tulevien palveluiden kehittämiseen. Kyselyn 
aineistoa voidaan käyttää myös tutkimukseen. Vastaajia ei 
voi jälkikäteen mahdollisista tutkimuksista tunnistaa. 

 

Kyselyyn: 
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15084/lomake.ht
ml 

 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15084/lomake.html
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15084/lomake.html
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15084/lomake.html


EHKÄISEVÄ 
VÄKIVALTATYÖ 
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LASTENSUOJELUN 
SOSIAALITYÖN 
MONIAMMATILLINEN 
TOIMINTAMALLI  
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TAVOITTEET LASTENSUOJELUN OSALTA 

Lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelmaan (LAPE) on 
sisällytetty lastensuojelun kehittäminen osana erityis- ja 
vaativimpien palveluiden kokonaisuutta. Kehittämisen 
yhteydessä puhutaan sosiaalityön toimintamallista, joka 
hyödyntää systeemisyyttä pyrkiessään auttamaan perheitä. 

 

Pirkanmaan LAPE Pippurihankkeen hankesuunnitelmaan 
kirjattua lastensuojelun sosiaalityön moniammatillista 
toimintamallia lähdetään pilotoimaan hankkeeseen sitoutuneissa 
kunnissa (Akaa, Tampere ja Orivesi, Urjala, Sastamala ja 
Punkalaidun, Valkeakoski, Ylöjärvi). 

 

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.  

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 
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…. TAVOITTEET JATKUU 

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. 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. 

 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 
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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. 

 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 



ERITYIS- JA 
VAATIVAN TASON 
PALVELUT 
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TYÖRYHMÄN TOIMINTATAVAT 

Kokouksiin osallistuminen ja välityöskentely on työryhmän 
toimimisen kannalta erittäin tärkeää  

Ryhmän tehtävänä on työstää ehdotuksia 
kuntien/toimijoiden LAPE-ryhmille sekä -ohjausryhmälle, 
jotka sitten tekevät tarvittavia linjauksia ja päätöksiä.  

Mikäli kokoukset teemoitettuina kehittämiskohteiden tai 
pilottien mukaan: Mukaan ainakin  henkilöt joita asia 
koskee – mutta muidenkin osallistuminen toivottavaa, jotta 
saadaan laajempaa näkökulmaa  

Pilottien ympärille kootaan tarvittavat alatyöryhmät 

Koordinaattorit työstävät kehittämiskohteita yhdessä 
ryhmän kanssa ja tulevat pyydettäessä työstämään asioita 
myös työyhteisöihin 

Koordinaattorit huolehtivat kokousten esityslistat ja 
kirjaavat pöytäkirjat kokouksista (toimitetaan jäsenille 
sähköpostilla, sekä julkiseksi hankkeen nettisivuille) 

 

 
Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 
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TYÖRYHMÄN TAPAAMISET JA TEEMAT 

PÄIVÄMÄÄRÄ JA 

KELLO 

TEEMA 

3.5.2017 Kick Off: Työskentelyn käynnistäminen 

18.5.2017 Konkreettiset kehittämistoimet case-tehtävän avulla 

13.6.2017 Ehdotukset kehittämistehtäviksi ja piloteiksi. 

Esittelyssä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lasten ja nuorten mielenterveystyön 

palveluverkko sekä Tays lastenpsykiatrian jalkautuva konsultaatiotyöskentely 

16.8.2017 klo 13-15 Kehittämistehtävien täsmentäminen, pilottien hahmottelu 

Monitoimijainen arviointi ja työskentely, horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio 

14.9.2017 klo 13-15 OT-keskusten kehittäminen 

25.10.2017 Peruuntunut 

28.11.2017 klo 13-16 Pilottien käynnistäminen 

Varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-aika 

31.1.2018 klo 9-12 Pilottien käynnistyminen ja arviointi 

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki 

22.2.2018 klo 9-12 Pilottien arviointi 

Perhekeskutoimintamalli 

9.4. klo 13-16 Pilottien arviointi 

Maahanmuuttajapalvelut 

8.5. klo 9-12 Pilottien arviointi 

20.6. klo 13-16 Pilottien arviointi 
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KOORDINAATTOREIDEN TEHTÄVÄT JA VASTUUALUEET 

 
SARI NANNA 

Erityis- ja vaativan tason palveluiden vastuuryhmä / kehittämisryhmä 

Sähköiset palvelut -työryhmä OT -keskus 

Nepsy -työryhmä Monitoimijainen arviointi 

Päiväperho -pilotti 
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VIESTINTÄ 

Pirkanmaan LAPE Pippuri -hankkeen nettisivut: 
https://lapepirkanmaa.fi/  
 
Muistiot:  
https://lapepirkanmaa.fi/materiaalipankki/muistiot/  
 
Uutiskirjeet: 
https://lapepirkanmaa.fi/materiaalipankki/uutiskirjeet-2/  
 

Muu viestintä: puhelin, sähköposti, skype/lync 
 
 

Koordinaattoreiden yhteystiedot: 
Miettinen Sari p. 050 3607558 sari.miettinen@pshp.fi   
Miettunen Nanna p. 050 349 5610 nanna.miettunen@pikassos.fi   

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 

https://lapepirkanmaa.fi/
https://lapepirkanmaa.fi/
https://lapepirkanmaa.fi/materiaalipankki/muistiot/
https://lapepirkanmaa.fi/materiaalipankki/muistiot/
https://lapepirkanmaa.fi/materiaalipankki/uutiskirjeet-2/
https://lapepirkanmaa.fi/materiaalipankki/uutiskirjeet-2/
https://lapepirkanmaa.fi/materiaalipankki/uutiskirjeet-2/
https://lapepirkanmaa.fi/materiaalipankki/uutiskirjeet-2/
mailto:sari.miettinen@pshp.fi
mailto:nanna.miettunen@pikassos.fi
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Koulutukset 
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VERKKOKOULUTUS  
Lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimiville 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 

Koulutus on 

tarkoitus käydä 

läpi yhdessä 

työyhteisöissä 

keskustellen 

esim. 

osastotunneilla 
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Toimiva lapsi ja perhe -työmenetelmä 

Vuonna 2018 Kasvun tuki ry kouluttaa Pirkanmaalle 
Lapset puheeksi –menetelmäkouluttajia menetelmän 
käyttöönoton laajentamiseksi 

 

Koulutettavat työntekijät kunnista, lastenpsykiatrialta, 
nuorisopsykiatrialta sekä Tays syöpätaudeilta. Kouluttajat 
velvoitettuja kouluttamaan vuosittain n 2 koulutusryhmää 
lasten ja perheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia 
menetelmäosaajiksi. 

 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 
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Pirkanmaan LAPEn koulutukset 

Koulutusten esitykset löytyvät LAPE Pirkanmaan nettisivuilta, 
materiaalipankista: 

Vuokko Ylinen, Pirkanmaan liitto: Asiakastiedon käsittely 
monialaisessa työssä – lainsäädännön mahdollisuudet ja 
rajoitukset https://lapepirkanmaa.fi/wp-
content/uploads/2017/11/Monialainen-yhteistyö-24.11.-
VY.pdf   

Infotilaisuus Suomi.fi –palvelutietovarannosta 
https://lapepirkanmaa.fi/wp-
content/uploads/2017/11/Suomi.fi-info-24.11.-Tampere.pdf  

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 

https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2017/11/Monialainen-yhteistyö-24.11.-VY.pdf
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2017/11/Monialainen-yhteistyö-24.11.-VY.pdf
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2017/11/Monialainen-yhteistyö-24.11.-VY.pdf
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https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2017/11/Monialainen-yhteistyö-24.11.-VY.pdf
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2017/11/Monialainen-yhteistyö-24.11.-VY.pdf
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Erityis- ja vaativien palveluiden kehittäminen Pirkanmaalla  

Pilotointi 
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Erityis- ja vaativimman tason palvelut helpommin saataville 

Erityis- ja vaativimman tason palvelut sovitetaan yhteen siten, 
että vaikeissa elämäntilanteissa elävät lapset ja nuoret saavat 
parhaan mahdollisen avun ja palvelut.  

• Yksittäisen lapsen ja hänen perheensä kohdalla tämä voi 
tarkoittaa esimerkiksi erikoissairaanhoidon, lastensuojelun, 
perhekeskuksen ja varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen 
tiivistä yhteistyötä. 

Erityistason tarjoamat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 
toteutetaan mahdollisimman usein lähellä perheen 
peruspalveluja tai lapsen tai nuoren lähiyhteisöissä, kuten 
varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa. Palvelut ovat 
yhdenvertaisesti saatavilla kaikkialla Suomessa. 

Erityistason palveluiden uudistaminen asiakkaiden tarpeita 
vastaavaksi. Suunnitelma kansallisen ja maakunnallisen 
toimeenpanon tueksi (projektisuunnitelma) 
https://verkkojulkaisut.valtioneuvosto.fi/stm/zine/20/cover  

Erityis- ja vaativan tason työpajaprosessin raportit  – osana 
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-874-6  

 
Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 

https://verkkojulkaisut.valtioneuvosto.fi/stm/zine/20/cover
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KAARIKUVA 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 
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ERITYISPALVELUT PERUSTASON TUKENA 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 
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VALITUT KEHITTÄMISALUEET ERITYIS- JA VAATIVAN TASON 
PALVELUIDEN KEHITTÄMISESSÄ PIRKANMAALLA 

Monitoimijainen arviointimalli 
Pääsy asianmukaiseen palvelutarpeen arviointiin ja 
tarpeenmukaisiin erityispalveluihin 
Yksi arviointi ja yksi yhteinen palvelusuunnitelma 

Horisontaalinen integraatio 
Palvelukokonaisuus, jossa asiakkaan kannalta oleelliset 
palvelut toimivat saumattomassa yhteistyössä  

Vertikaalinen integraatio 
Asiantuntemusta ja osaamista lasten, nuorten ja 
perheiden käyttöön perustason palveluissa 
Konsultaatiomallit ja digitaaliset palvelut 

Osaamis- ja tukikeskuksen kehittäminen 
Vaativinta erityisosaamista ja erikoistumista edellyttämien 
palveluiden laatu, taloudellisuus, vaikuttavuus, alueellinen 
kattavuus sekä riittävän osaamisen ylläpitäminen 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 
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MUUT PILOTOINTIIN LIITTYVÄT ASIAT 

Itsearviointityökalua työstetään yhdessä Tampereen 
yliopiston kanssa, lisäinfoa tulossa, yhteyshenkilönä Anna 
Saloranta (anna.saloranta@staff.uta.fi) 

TAY:n ja TAMKin opiskelijat voivat tulla pilottiin mukaan 
tekemään opinnäytetyötä ja/tai harjoittelua  
yhteyshenkilönä LAPEn projektikoordinaattori Suvi 
Nieminen (suvi.nieminen@setlementtitampere.fi) 

Sähköinen työtila pilottien käyttöön: Lasten ja perheiden 
palvelut työryhmäsivusto (sharepoint)  kutsu pilottien 
yhdyshenkilöille. 

 

Projektikoordinaattorit ovat palveluksessanne! 

 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 

mailto:anna.saloranta@staff.uta.fi
mailto:suvi.nieminen@setlementtitampere.fi
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PILOTTIEN AIKATAULUTUS 

9-11/2017 
 

Pilottien 
valitseminen 

11-12/2017 
 

Valmistelu ja 
pilotti -

työryhmien 
kokoaminen  

1-6/2018 
 

Pilotointi 

7-12/2018 
 

Arviointi ja 
jalkauttaminen 

2019 
 
 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 

Kuntien LAPE-

ryhmät ja PSHP 

ilmoittavat 

24.11.2017 

mennessä 

koordinaattoreille, 

mihin pilotteihin 

lähtevät ja kuka 

kunnassa on 

pilotin 

yhteyshenkilö 

Erityis- ja 

vaativan tason 

työryhmässä 

työstetään 

28.11.2017  

ryhmittäin 

valittujen pilottien 

perusrunko, 

stepit ja aikataulu  

            

Jatkuva arviointi, koulutus-tarpeiden 

kartoittaminen 

 

Yhteensovittava johtaminen 

 

Tiivis yhteistyö muiden 

kehittämisryhmien kanssa sisältöjen 

ja toimintatapojen integroimiseksi 

 2020 

 

SOTE 

Siirtymäaika… 
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Maakunnan  

LAPE-ryhmä 
Ohjaa maakunnallista 

kehittämistyötä. 

Kunnan LAPE-ryhmä 
Ohjaa paikallista kehittämistyötä ja 

pilotointia. 

 

Paikallinen taso Valtakunnallinen taso Maakunnallinen taso 

Valtakunnalliset 

työpajat,  

LAPE-päivät, 

yhdyshenkilöiden 

verkosto jne 

 
Tarjoavat kansallista 

ohjausta ja 

toimeenpanon tukea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Pilottiryhmä 
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 



PIRKANMAAN LAPE KEHITTÄMISKOKONAISUUDET 
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LÄHETETTYJEN EHDOTUSTEN KÄSITTELY RYHMISSÄ 16.8.2017  

Nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun keskinäistä 
ymmärrystä lisäävä arviointitapa 

Monitoimijainen palvelutarpeenarviointi 

Tukiluokka lapsille ja nuorille, joiden koulunkäyntiä ei 
saada järjestymään pelkästään koulun toimesta 

Risu – rikoksista irti suuntaamalla uudelleen 

Vaativat lapsiperheiden päihdepalvelut: Yhteistyön 
rakentaminen Päiväperhon kanssa 

Toimintamalli ja strukturoitu kokeilu erikoislääkärin 
konsultaatiosta kuntien nuorten mt-tiimeille 

Erikoislääkärin konsultaatio suoraan perustasolle 

Toimintamalli ja strukturoitu kokeilu psykiatrian 
konsultaatiosta lastensuojelu/vammaispalvelutiimiin 
(Kliinikko Hackneyn mallin lastensuojelutiimiin) 

…. 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 



5.2.2018 49 

…. JATKUU 

Konsultaatiomalli skypen tai muun sähköisen menetelmän 
avulla 

Suuntiman muokkaaminen lapsiperhepalveluihin 

Mielenterveystyön palveluverkon laajentaminen ja 
laajempaan käyttöön vieminen 

Lapset puheeksi –toimintamallin käytön laajentaminen ja 
aktivoiminen 

Lastensuojelun avotyön,(vaativan ja erityistason), 
kehittäminen: yhteistyö lapsi- ja nuorisopsykiatrian kanssa 
sekä koulupudokkaiden kanssa toimiminen 

Keskustelu piloteista on jatkunut kokouksen jälkeen 
sähköpostitse 

 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 
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PILOTTIEN VALITSEMINEN: MIHIN ME KESKITYMME? 

1. Monitoimijainen arviointimalli 

• Suuntiman muokkaaminen lapsiperhepalveluihin 

• Yksi yhteinen suunnitelma? 

• Vastuu/oma/koordinaatiotyöntekijä?  
Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen? 

2. Horisontaalinen integraatio 

• Hybridi-malli? 

• Asiakkaan ympärille muodostettava yksilöllistä tuen tarvetta vastaava monitoimijainen lapsi- 
ja perhekohtainen tiimi? 

• Mielenterveystyön palveluverkon tarkentaminen, laajentaminen ja laajempaan käyttöön 
vieminen? 

• Tukiluokka lapsille ja nuorille, joiden koulunkäyntiä ei saada järjestymään pelkästään koulun 
toimesta (myös vertikaalinen integraatio? 

3. Vertikaalinen integraatio 

• Monialainen psykososiaalinen konsultaatiotyöryhmä (esim. erikoissairaanhoito-
lastensuojelu)? 

• Muut konsultaatiomallit erityistasolta perustasolle? Toimintamalli ja strukturoitu kokeilu 
erikoislääkärin konsultaatiosta kuntien nuorten mt-tiimeille 

• Digitaalisten palveluiden hyödyntäminen? Huoma-hanke? 

• Alueelliset ”avaintyöntekijät” perustason tueksi? 

4. OT-keskuksen kehittäminen 

• Sosiaalihuollon porrasteisuuden mallintaminen? 

• Yliopiston ja käytännön työn linkittäminen? 

• Päiväperhon vaativien päihdeperheiden palvelujen vieminen laajemmalle maakuntaan? 

 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 

Asiakasprofilointi ja 

prosessikuvaukset 



PILOTTI -
EHDOTUKSET 
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MONITOIMIJAINEN ARVIOINTIMALLI 

Tavoitteena yksi yhteinen suunnitelma 

Tavoitteena asiakkaan kannalta yhtenäinen palvelupolku 

Suuntiman tmv asiakasprofilointivälineen hyödyntäminen 
asiakkuuksien määrittelyssä – ja erilaisten asiakasryhmien 
tarvitsemien palvelumallien määrittelyssä  

Asiakkaalle omatyöntekijä (tarvittaessa verkostokoordinaattori) 

Erityistason (vammaispalvelut, psykiatria, somaattinen 
sairaanhoito, päihdetyö, aikuisten palvelut, lastensuojelu) 
osallistuminen arviointiin silloin kun se on tarpeen 

Lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluverkon 
hyödyntäminen  

Tays lastenpsykiatrian konsultaatioyksikön hyödyntäminen 

Palveluverkko ja konsultaatioyksikkö myös muille esim. 
vammaispalveluihin ja lastensuojeluun 

Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen? 

Yhteinen alatyöryhmä perhekeskustason kanssa  

 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 
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MONITOIMIJAINEN ARVIOINTI ALATYÖRYHMÄ 

Marianne Aalto-Siiro, kehittäjäsosiaalityöntekijä, Tampere  

Mirka Forsström, johtava sosiaalityöntekijä, Pirkkala 

Leena Kaarineva, koulukuraattori, Tampere 

Jenni Kilpinen, lasten ja nuorten psykologi, Urjala 

Tiina Koivulahti, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, 
Hämeenkyrö  

Minna Hakala, sosiaalityöntekijä, Virrat 

Laura Parviainen, kokemusasiantuntija, Tampere 

Taru Räsänen, rehtori, Orivesi 

Maippi Kiiski vammaispalvelut, Tampere 

Tuija Ukkonen-Erenius, yhdyspintastt, Tampere 

Teija Virtanen, sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja, Akaa 

PSHP:n edustaja? Aikuisten palvelut? 
Maahanmuuttajapalvelut? 

 
Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 



MONITOIMIJAINEN ARVIOINTIMALLI 

KUNTA YHTEYSHLÖ TYÖRYHMÄ AIKATAULU MUUTA? 

Virrat - Ruovesi Minna Hakala 

Sastamala 
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HORISONTAALINEN INTEGRAATIO 

Hybridi-malli : 
Psykiatrian ja lastensuojelun/lapsiperheiden sosiaali-
palveluiden yhteisten asiakkaiden kanssa työskentelyyn 
luotu toimintamalli: 

• Työparityöskentely ja  

• Tarvittaessa asiakkaan ympärille koottava 
yhteistyöverkosto  

• Määritellään asiakkaalle omatyöntekijä ja tarvittaessa 
verkostokoordinaattori 

• Yhteistyöneuvottelupohjan käyttäminen (yhteinen 
suunnitelma) 

• Mallin avulla pyritään myös lisäämään psykiatrian ja 
lastensuojelun keskinäistä ymmärrystä 

• Asiakkaan ympärille muodostettava yksilöllistä tuen 
tarvetta vastaava monitoimijainen lapsi- ja 
perhekohtainen tiimi 

• Voidaan pilotoida myös oman kunnan sisällä 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 
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…. HORISONTAALINEN JATKUU 

Voisiko Hybridi-mallia kokeilla monitoimijaiseen 
työskentelyyn myös muiden tahojen (vammaispalvelut, 
somaattinen sairaanhoito, päihdetyö, koulu ja 
varhaiskasvatus)? 

Hybridi-alatyöryhmä: Anne Meskanen, Riitta Oksa, Anna 
Hemmi, Maria Antikainen,Tiina Civil, Anne-Mari Borg, 
Minna Kuusela, Anna-Maija Koivisto, Sari Intonen, Sari 
Miettinen, Niina Ali-Rantala, Terhi Huttunen, Harri Mäkelä 

Mielenterveystyön palveluverkon tarkentaminen, 
laajentaminen ja laajempaan käyttöön vieminen 

Tukiluokka lapsille ja nuorille, joiden koulunkäyntiä ei 
saada järjestymään pelkästään koulun toimesta 

 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 



HORISONTAALINEN INTEGRAATIO 

KUNTA PILOTTI YHTEYHENKILÖ TYÖRYHMÄ AIKATAULU 

PSHP 
Hybridi -

toimintamalli 
Anna Hemmi 
 

Tampere 

Orivesi? Marika Mäkinen 

Nokia? Anu Tapio 
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VERTIKAALINEN INTEGRAATIO 

Erilaiset konsultaatiomallit erityistasolta perustasolle  

Toimintamalli ja strukturoitu kokeilu erikoislääkärin 
konsultaatiosta kuntien nuorten mt-tiimeille 

Digitaalisten palveluiden hyödyntäminen  

Huoma-hanke 

Lastenpsykiatrian konsultaatioyksikön palvelut 

Alueelliset ”avaintyöntekijät” perustason tueksi? 

Monialainen psykososiaalinen konsultaatiotyöryhmä 
(esim. erikoissairaanhoito-lastensuojelu)? 

Päiväperhon vaativien päihdeperheiden palvelujen 
vieminen laajemmalle maakuntaan 

 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 



VERTiKAALINEN INTEGRAATIO 

KUNTA PILOTTI YHTEYSHLÖ TYÖRYHMÄ AIKATAULU 

PSHP 

Tays nuorisopsyk. 
Toimintamalli ja 

strukturoitu 

kokeilu 

erikoislääkärin 

konsultaatiosta 

kuntien nuorten 

mt-tiimeille 

Riittakerttu Kaltiala-

Heino 

Ylöjärvi 
Niina Immonen 

 

Tampere 
Päiväperhon 

päihde-

palveluiden tuki 

perustason 

neuvolan (ja 

aikuissosiaalityö

n) tueksi  

 

Timo Ahonen 

Nokia 

Lempäälä 

Ikaalinen 



PILOTOINTIOHJEET 
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KETTERÄSTI KOKEILLEN KOHTI YHTEISTÄ TOIMINTAKULTTUURIA 

Kunnat, järjestöt ja muut toimijat voivat lähteä pilotoimaan 
erityis- ja vaativien palveluiden tavoitteita kokonaisuutena 
tai osia niistä. 

Pippuri-hankkeessa pilotointi tarkoittaa ketterää kokeilua, 
jonka aikana toimintamallia/käytäntöä/palvelua/toimintaa 
arvioidaan jatkuvasti ja tehdään tarvittavia muutoksia jo 
pilotin aikana. 

LAPE-hanke tarjoaa pilotoiville organisaatioille vahvaa 
tukea pilotointiin ja jokaiselle pilotille nimetään oma 
projektikoordinaattori yhteyshenkilöksi. 
Projektikoordinaattorit ovat pilottien käytettävissä esim. 
pilotin suunnittelussa, arviointikriteerien määrittelyssä jne. 

Pilotoinnissa voidaan hyödyntää myös 
oppilaitosyhteistyötä (Tampereen yliopisto, TAMK). 

 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 
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…. 

Eri pilotit ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään 
pilotoinnin aikana (kehittämistyöryhmät, erilliset tietyn 
teeman ympärille koottavat ryhmät, suora yhteydenpito 
toimijoiden välillä jne.), mikä mahdollistaa yhteisen 
oppimis- ja kehittymisprosessin kokeilujen aikana. 

Pilottien kokemuksia käsitellään pilotoivien 
organisaatioiden tapaamisissa ja kehittämistyöryhmissä, 
tuloksia vedetään yhteen sekä sovitaan tarvittavista 
muutoksista ja mallin laajentamisesta. Tavoitteena on 
luoda maakuntaan yhtenäinen toimintamalli, joka kuitenkin 
sallii paikalliset asukkaiden tarpeista, kunnan 
palvelujärjestelmästä ja järjestöjen toiminnasta johtuvat 
pienet erot.  

 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 
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PILOTOINNIN EDELLYTYKSET 

Kaikki keskeiset toimijat sitoutuvat pilotointiin johto-, 
lähiesimies- ja työntekijätasoilla 

Huom! Kunnan LAPE-ryhmillä keskeinen rooli 

Pilotointi erillisen suunnitelman (ks. ohjeet) mukaisesti 
vähintään kuuden kuukauden ajan. Pilotin aloitus 
mielellään tammikuun aikana. 

Pilottiin osallistuva toimija nimeää yhteyshenkilön 
/koordinaattorin, joka osallistuu Pippuri-projektiryhmän 
järjestämiin työryhmiin, koulutuksiin ja työpajoihin. 
Asiakkaiden osallisuus kehittämistyössä varmistetaan 
pilotin suunnittelu-, toimeenpano- ja arviointivaiheessa. 

Pilotin toimijat sitoutuvat pilotin kaikissa vaiheissa 
tapahtuvaan arviointiin, esim. asiakaspalautteen  ja 
työntekijöiden kokemusten systemaattinen kerääminen.  

 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 
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…. 

Pilotin toimijat tiedottavat pilotin etenemisestä pilotin 
työntekijöille, kuntalaisille, sidosryhmille ja Pippuri-
hankkeen muille toimijoille. 

Pilotin toimijat jakavat pilotin aikana syntyvää materiaalia 
Pippuri-hankkeen muille toimijoille. 

Pilotointisuunnitelma: 
Pilotointisuunnitelma laaditaan valmiiseen pohjaan (katso 
erillinen lomake), johon kuvataan seuraavat tiedot: 

• Yhteystiedot 

• Lähtötilanteen kartoitus 

• Pilotin tavoitteet ja toteutus 

• Pilotin seuranta ja arviointi 

Projektikoordinaattorit voivat tarvittaessa olla mukana jo 
suunnitteluvaiheessa. 

 

 
Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 

Pilotit/LAPE_Pirkanmaa_pilotointisuunnitelmapohja.docx


Kiitos 



SARI MIETTINEN 

sari.miettinen@pshp.fi  

stm.fi/lape 

#lapemuutos 

#kärkihanke 

 

Erityis- ja vaativan tason 
palveluiden 
kehittämisryhmän 
tapaaminen 28.11.2017 

mailto:sari.miettinen@pshp.fi


 

Varhaiskasvatuksen, 

perusopetuksen, oppilaitoksen 

ja vapaa-ajan 

kehittämisryhmät 
Projektikoordinaattorit Susanna Raivio ja Maria Antikainen 

LAPE Pirkanmaa 



VARHAISKASVATUKSEN  
KEHITTÄMISRYHMÄN JÄSENET 
Riitta Alalantela, neuvolapsykologi, Tampere 

Kirsi Pihlajasaari, varhaiskasv. perheohjaaja, Lempäälä 

Juha Forsman, varhaiskasvatusjohtaja, Pälkäne  

Elina Hautamäki, kelto, Mänttä-Vilppula 

Malla Heinonen, päiväkodin johtaja, Juupajoki 

Tanja Jokela-Penttinen, perhetyönohjaaja, Tampere 

Maria Järvinen, terveydenhoitaja neuvola, Tampere 

Minna Kaihlanen, lapsityönohjaaja,Tre srk,   

Niina Kettunen-Niemi, varhaiskasv. suunnittelija Kangasala   

Tanja Kuusisto, päiväkodin johtaja, Kihniö 

Sari Lapikisto, varhaisk-,  perusop, perhetyöntekijä, Ikaalinen   

Päivi Lehtonen, kokemusasiantuntija 

Teija Mäkelä, Kuhmoinen 

Sari Välilä, varhaiskasvatuspäällikkö,  Sastamala 

Anna-Kaisa Lyyski, opiskelija, TAMK 

Sanni Rajamäki, opiskelija, TAMK  

 

 

 



VARHAISKASVATUKSEN  
KEHITTÄMISRYHMÄN JÄSENET 
Anne Mäki, varhaiskasvatuspäällikkö, Vesilahti   

Kaisa Ojanen, varhaiskasvatuksen johtaja, Hämeenkyrö Maija  

Penninkilampi-Rousio, ohjaaja sosiaalityö, Tampere 

Anniina Pesonen, asiantuntija, Suomen mielenterveysseura 

Kirsi Pihlajasaari, varhaisk. perheohjaaja, Lempäälä 

Arja Raunio, varhaiskasvatuspäällikkö, Pirkkala   

Anne Saarinen, vammaispalvelun johtaja,  Valkeakoski 

Sari Salomaa-Niemi, erikoissuunnittelija, Tampere 

Minna Sillanpää, varhaiskasvatuksen johtaja, Nokia   

Kaisa Suksi-Koivisto, perhetyöntekijä,  Nokia 

Anne Tuovila, varhaiskasvatuksen johtaja, Juupajoki 

Karin Uotila, johtava lapsityönohjaaja, Kangasalan srk  

Anna-Maija Vehkaoja, varhaisk. ohjaaja, Ruovesi 

Marjo Vesa, varhaiskasvatuksen johtajaYlöjärvi  

Raija Yliniemi, lehtori, TAMK 

 

 

 



VARHAISKASVATUKSEN  TOP 4 
PILOTIT JA TOIMIJAT 
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 kanssa toimijoiden kanssa 

3. Varhainen tuki ja yhteistyökäytännöt 

• Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Virrat 

4. Vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä 

• Pälkäne, Tampere, Valkeakoski 

• Tampereen pilotti kytkeytyy perhekeskustoimintamallin 
kokonaispilottiin 

 

 

 

 

 



KOULU, OPPILAITOS JA 
VAPAA-AJAN  
KEHITTÄMISRYHMÄN JÄSENET 
Marja Mattila, opetuskoordinaattori, Kangasala   

Tuija Landström, vastaava kuraattori, Ylöjärvi 

Sonja Hakari, sosiaalityöntekijä, Virrat 

Anne Ylä-Viteli, luokanopettaja, Juupajoki 

Tiina Kivinen, siviastysjohtaja Pälkäne 

Jukkamatti Hiltunen, rehtori, Pirkkala 

Mari Liukonsuo, rehtori Nokia   

Taina Koski-Vähälä, koulun sosiaalityöntekijä, Sastamala   

Terhikki Hulkko-Haavisto, johtava 
erityisopettaja,Hämeenkyrö 

Sanna Oikarinen, opetuspalvelut, Lempäälä 

Silja Silvennoinen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Orivesi 

Matti Sillanpää, sivistystoimenjohtaja,Kihniö 

Nina Kaarlenkaski, rehtori, Vesilahti 

Hannele Järvi,  suunnittelija,Tampere   

Maija Penninkilampi-Rousio, Tampere 

  

Anu Säynäjäkangas, Tampere 

  

Marja Nurmi-Vuorinen, Tampere 2. aste 

  

Kirsi Kulmala, Tampere 

  

Reetta Mäkinen, Pirkkalan seurakunta 

  

Anssi-Pekka Udd, TAMK 

  

Anniina Pesonen, Suomen Mielenterveysseura 

  

Anna- Riikka Kivikoski, Tampere 

  

Kati Kuikka, Lempäälä Etsivän nuorisotyön 
seutukoordinaattori 

  

Jari Jokirinne , Tampere, Tikas-paja- Tredu 

  

Elina Peippo, Tampere seudullinen nuorisotyö 

  

Laura Järvinen, Ikaalinen 

  

Leena Katriina Leppänen, Messukylän seurakunta 

  

Laura Juutilainen, Ylöjärven seurakunta 

  

Saija Mäenpää, Tampereen ev.lut seurakunta 

  

Jaana Hartus, Kuhmoinen 

  

Niina Pirinen, Valkeakoski 

  

Outi Ritari-Alho, MLL Tampereen osasto 

  

Sari Hallikainen, Ikaalinen 

  

Susanna Fagerlund-Jalokinos, Tampere (varalla Paula-
Maria Lehtipuu) 

  

Kirsi Andrejeff-Keränen, Pälkäne 

  

Mika Seppänen, Vesilahti 

  

Hanna-Maria Grann, Lempäälä, Tehy 

  

 

 



KOULU, OPPILAITOS JA 
VAPAA-AJAN  
KEHITTÄMISRYHMÄN JÄSENET 
Anu Säynäjäkangas, ohjaaja/perhepalvelut, Tampere 

Marja Nurmi-Vuorinen, erityispalvelupäällikkö, Tre 2. aste 

Kirsi Kulmala, terveydenhoitaja /nepsytuki, Tampere 

Reetta Mäkinen, pappi, Pirkkalan seurakunta 

Anssi-Pekka Udd, lehtori, TAMK 

Anniina Pesonen, asiantuntija, Suomen 
Mielenterveysseura 

Anna- Riikka Kivikoski, apulaisrehtori, Tampere 

Kati Kuikka, etsivä nuorisotyö/seutukoordinaattori, 
Lempäälä 

Jari Jokirinne, projektipäällikkö Tikas-paja- Tredu, Tre 

Elina Peippo, seudullinen nuorisotyö, Tampere 

Laura Järvinen, vastaava kuraattori, Ikaalinen 

Leena Katriina Leppänen, lapsityönohjaaja Messukylän srk 

Laura Juutilainen, nuorisotyö,Ylöjärven seurakunta 

  

Saija Mäenpää, Tampereen ev.lut seurakunta 

  

Jaana Hartus, Kuhmoinen 

  

Niina Pirinen, Valkeakoski 

  

Outi Ritari-Alho, MLL Tampereen osasto 

  

Sari Hallikainen, Ikaalinen 

  

Susanna Fagerlund-Jalokinos, Tampere (varalla Paula-
Maria Lehtipuu) 

  

Kirsi Andrejeff-Keränen, Pälkäne 

  

Mika Seppänen, Vesilahti 

  

Hanna-Maria Grann, Lempäälä, Tehy 

  

 

 



KOULU, OPPILAITOS JA 
VAPAA-AJAN  
KEHITTÄMISRYHMÄN JÄSENET 
Saija Mäenpää, Tampereen ev.lut seurakunta 

Jaana Hartus, rehtori, Kuhmoinen 

Niina Pirinen, osastonhoitaja, Valkeakoski 

Outi Ritari-Alho, koordinaattori,  MLL Tampereen osasto 

Sari Hallikainen, Ikaalinen 

Susanna Fagerlund-Jalokinos, osastonhoitaja, Tampere 

Kirsi Andrejeff-Keränen, kuraattori,  Pälkäne 

Mika Seppänen, sivistysjohtaja, Vesilahti 

Hanna-Maria Grann, kouluterveydenhoitaja, Lempäälä, 
Tehy 

Riikka Puoliväli, kokemusasiantuntija 

 

 



KOULU, OPPILAITOS JA 
VAPAA-AJAN 
TILANNEKATSAUS 11/2017 Koulu, oppilaitos ja vapaa-aikakehittämiskokonaisuudet 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 

 

 

 

 



Varhaiskasvastuksen 
kehittämisryhmän terveisiä  

• Kehitysvammalaissa on hyviä käytänteitä, esim. erityistason työntekijä 
kulkee perheen matkassa mukana, yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa 

• toive saada lastensuojelusta enemmän tietoa yhteisestä asiakkaasta. 
Varhaiskasvatuksessa ei ole aina tietoa lapsen mahdollisesta 
erityispalveluiden asiakkuudesta, joten aloitetta yhteistyöhön toivotaan 
erityispalveluilta.  

• helppoja konsultaatiomahdollisuuksia 

• Tarvitaan enemmän tietoa toisten toimijoiden tehtävänkuvista ja roolista. 
Kaiken yhteistyön lähtökohtana on toisen työn arvostaminen ja toisen 
ammattitaitoon luottaminen. 

• Varhaiskasvatuksessa tuetaan lasta monin tavoin, mutta siellä kertynyttä 
kokemusta ja asiantuntemusta ei välttämättä osata hyödyntää 
lapsiperheiden erityispalveluissa tai aikuisten mielenterveyspalveluissa.  
Konsultointia lisättävä puolin ja toisin.  

• Lapsen ja perheen omatyöntekijä tulisi nimetä mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa, jotta hän toimisi yhteyshenkilönä kaikkien 
toimijoiden suuntaan, sekä asiakkaalle että työntekijöille. 

• Neuvolan toive on, että Taysista ilmoitettaisiin, jos vastasyntyneestä 
vauvasta tai hänen perheestään on huolta tai heillä on erityistä tuen 
tarvetta.  

 

 

 



koulu, oppilaitos ja vapaa-ajan 
kehittämisryhmän terveisiä • Psykiatrian jonot lyhyemmiksi (lisää resurssia) 

• Tarvitaan akuuttitiimi hoidon tarpeen arviointiin. Nyt konsultaatiotiimin 
tuloa joutuu odottamaan viikkoja ja lapsi on koko ajan koulussa. 
Tähän siis satsaus, jotta apu tulee nopeasti. Luottamus paikallisten 
työntekijöiden arviointiin tilanteen vakavuudesta  

• Jalkautuva palvelu kouluun 

• Käsipareja arkeen, esim lapsen kuntoutusjakson jälkeen 

• Konsultaatiomallit selkeiksi  

• Nepsy-tuki kouluun 

• Ylipäätään nepsy-lasten/nuorten osalta tarvitaan 
hoidon/tuen/asiakasprosessin selkeyttämistä. Usein ovat 
väliinputoajia ja joudutaan käymään keskusteluja siitä, että kuka 
vastaa hoidosta ja sen kustannuksista.  



SUSANNA RAIVIO 

susanna.raivio@ylojarvi.fi 

puh. 040 660 2180 

 

MARIA ANTIKAINEN 

maria.antikainen@valkeakoski.fi 

puh. 040 335 7688 

 

www.lapepirkanmaa.fi 

 

stm.fi/lape 

#lapemuutos 

#kärkihanke 

 


