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Asialista 

 

• Lape-kuulumiset lyhyesti 

• Erityis- ja vaativan tason pilottien työstämistä:  

• Pilottien valitseminen 

• Ohjeet pilotointiin  

• Pilotointisuunnitelma 

• OT-keskuskuva 

• Seuraavat stepit ja kevään kokouspäivät 
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Lape – Pippuri -kuulumiset 
• Nettisivut https://lapepirkanmaa.fi/ 

• Sari palannut töihin! 

• Uusien vastuuryhmäläisten esittely – Tampereen nuorisopsyk. ja ensi- ja turvakoti 
toivoisivat pääsevänsä mukaan 

• Pilottien käynnistämistä 

 

Poliisi-yhteistyö: 
• Perustyön mallit ainakin Tampereen kanssa aika hyvällä mallilla (Ankkuri, Marak, yhden 

luukun periaate) 

• Erityisryhmiin kannattaisi huomiota laittaa 

• Poliisin työskentelyalueet suhteessa sote-alueisiin? 

• Yhteistyön suunnittelemisessa huomioitava poliisin nykyiset resurssit – mikä on mahdollista? 

 

• Lape-tori Tampereen Koskikeskuksessa 14.11.2017 
o Hyvät käytännöt Pirkanmaalla 

o https://lapepirkanmaa.fi/lape-tori-koskikeskuksessa-14-11-2017/ 
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Lapset puheeksi –kouluttajakoulutus 
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Yksi ryhmä: Ryhmään mahtuu kouluttajasta riippuen (kilpailutus tämän osalta on vielä kesken) n. 15-20 henkilöä.  

  

Esityksiä henkilöiksi, jotka lähtisivät tähän koulutukseen, joka järjestetään ensi vuoden puolella.  

Kasvun tuki tulee vielä katsomaan koulutettavien soveltavuuden ja alueellisen kattavuuden,  

mutta tässä kohtaan koulutettavilta edellytetään:  

• 2 tai 3 päivän peruskoulutus menetelmään itsellä alla 

• Mahdollisuus vetää vuodessa vähintään kaksi ryhmää pirkanmaalaisille lasten ja/tai vanhempien kanssa  

 työskenteleville ammattilaisille. Työnantajan tulee siis antaa tähän käyttää työaikaa. 

  

Kasvun tuen porukat ovat tarkemmin yhteydessä viikon sisällä ja olisivat tulossa meidän maakunnan LAPE- 

ryhmän vieraaksi 4.12.2017. LAPE-ryhmä olisi siis tämän menetelmän käyttöönoton ja juurruttamisen varmistava 

johtoryhmä. 

  

Jos ajattelet, että oman organisaatiosi ammattilainen olisi sopiva kouluttajaksi, niin laitapa nimi, ammattinimike ja 

menetelmään liittyvä koulutustieto tulemaan tähän sähköpostiin.  

  

Titta Pelttari 

Pirkanmaan LAPE-muutosagentti titta.pelttari@pirkanmaa.fi 

Nanna Miettunen ja Sari Miettinen 

mailto:titta.pelttari@pirkanmaa.fi


”Luo luottamusta - Suojele lasta” – uusi väline lapsi- ja 
perhelähtöiseen työhön 

• Valtakunnallisilla LAPE-päivillä 21.-22.9.2017 THL:n kehittämispäällikkö Päivi Lindberg ja 

kehittämispäällikkö Katja Sankalahti esittelivät verkkomateriaalia 

• tarkoitettu kaikille ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään lapsia, nuoria ja perheitä  

• Opas tukee lapsi- ja perhelähtöistä käytännön yhteistyön toteuttamista sekä lapsen ja perheen 

arvostavaa kohtaamista 

• Opasta ei ole kirjoitettu eri ammattiryhmien, palveluiden tai toimijoiden mukaisesti eriteltynä vaan 

kaikille yhteisten lainalaisuuksien näkökulmasta. Sitä kannattaa lukea ajatuksella: ”Mitä tämä 

tarkoittaa minun työssäni ja tekemässämme yhteistyössä kumppaneidemme kanssa?” Siten opas 

ei kuvaa kattavasti eri lasten ja perheiden palveluiden toimintaa määrittäviä tekijöitä tai 

toimintatapoja, vaan antaa aiheita pohdintaan sekä eväitä lasta ja perhettä hyödyttävän yhteistyön 

kehittämiseen. 

• Materiaali koostuu sekä oppaasta että verkkokoulutuksesta 

• Toimii hyvin esim. tiimin kehittämispäivän välineenä 

• Materiaali löytyy: https://verkkokoulut.thl.fi/web/suojelelasta  

• LAPE-päivän diaesityksen löydät täältä: 

https://www.thl.fi/documents/605877/3554912/Luo+luottamusta.pdf/c638660b-7feb-47a4-93af-

3a1c60516d98 
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Avainhenkilö Pirkanmaan perhekeskustoimintamallissa 

= Palvelujärjestelmäosaaja, verkostokoordinaattori, perhekeskusagentti? 
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• Uudenlaisen, verkostomaisen 

työskentelytavan muutosagentti ja 

yhteyshenkilö 

• Ammattilaisen ohjaaja/työpari; voi 

pistäytyä myös asiakkaan prosessissa 

• Tuntee ja hyödyntää rohkeasti 

virallista ja epävirallista verkostoa 

• Perhekeskustoiminta-alueella useita 

avainhenkilöitä, myös erityis- ja 

vaativan tason palveluissa 

• Avainhenkilö oman toimen ohella 
  

Mitä lisäarvoa? 

• Oikeat palvelut, toimijat ja verkostot oikea-

aikaisesti 

• Uuden perhekeskusmallin juurruttaminen 

maakuntaan 

• Linkkinä eri toimijoiden ja hallinnonalojen 

välillä 

• Vie viestiä asiakaspinnasta johdolle ja 

toisin päin  vahvistaa asiakkaiden 

osallisuutta 
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Erityisryhmien, kuten maahanmuuttajien huomioiminen  

Vanhemmuuden huomioiminen 

Erityis- ja vaativan tason aikataulutus 

8 

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

PILOTTIEN 

VALITSEMINEN 
Kuntien lape-ryhmät ja 

PSHP ilmoittavat 

viimeistään 18.10.2017 

koordinaattoreille, mihin 

pilotteihin haluavat lähteä 

mukaan ja kuka 

kunnassa on pilotin 

yhteyshenkilö (varmaan 

useimmiten erityis- ja 

vaativien palveluiden 

työryhmässä toimiva 

henkilö) 

 

→Koordinaattorit 

valmistelevat näiden 

perusteella pilottien 

kokonaisuuden.   

 

PILOTTIEN 

VALMISTELU 
25.10. Erityis- ja 

vaativan tason 

työryhmässä 

työstetään ryhmittäin 

valittujen pilottien 

perusrunko, stepit ja 

aikataulu  

            

Pilotteihin liittyvien 

työryhmien 

kokoaminen ja 

käynnistäminen 

 

Tavoite on, että pilotit 

saadaan käyntiin 

marras-tammikuun 

aikana 

 

PILOTTIEN 

ARVIOINTI JA 

JALKAUTTAMINEN 

SOTE 

2020 

PILOTOINTI JA 

JATKOKEHITTÄMINEN 

PILOTOINNIN AIKANA 

 

-High conflict eroasiat 

(tässä vai OT:ssa?) 

 

KOULUTUSTARPEIDEN KARTOITTAMINEN 

 Yhteensovittava johtaminen 

 

Pilottien valitseminen yhä kesken 
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Vastuuryhmä 7 työskentelystä jatkossa  

Palautteiden perusteella ryhmän suuri koko ja jäsenten heterogeenisyys 
vaikeuttaa yhteisen keskustelun etenemistä ja asioista sopimista.  

 

Vastuuryhmän tehtävänä on työstää ehdotuksia kuntien/toimijoiden omille 
Lape-ryhmille sekä ohjausryhmälle, jotka sitten tekevät päätöksiä.  

 

Ehdotus:  

• Vastuuryhmä7 isot kokoukset kevään kuluessa pilottien mukaan 
teemoitettuna: Mukaan ainakin  henkilöt joita asia koskee – mutta 
muidenkin osallistuminen toki toivottavaa jotta saadaan näkökulmaa 
laajennettua 

• Lisäksi toimivat pilottien ympärille kootut alatyöryhmät 
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Vastuuryhmän työnjako: 

Alatyöryhmät valittuihin kehittämistehtäviin 

Eri vastuuryhmien yhteiset alatyöryhmät: 

• Monitoimijainen arviointi 

• Hybridi-työskentely 

• Sähköiset palvelut   

• Ennaltaehkäisevä väkivaltatyö  

• Nepsy-palvelupolku alatyöryhmä 

• Ennaltaehkäisevä väkivaltatyö 

 

Näissä ryhmissä erityis- ja vaativan tason 

koordinaattorit mukana, mutta toivotaan myös 

muita ryhmäläisiä mukaan, koska selkeästi eri 

tasojen yhteisiä kehittämiskohteita. 

 

 

Erityis- ja vaativan tason palveluiden  

alatyöryhmät: 

• OT-keskus työryhmä 

 OT-keskuksen valmisteluun liittyvät 

alatyöryhmät 
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Aika – riittääkö kaksi 

tuntia? 
Tapaamisen teemat 

25.10.2017 klo 13-15 Pilottien raamittaminen ja ohjeistus 

OT-keskus 

28.11.2017 klo 13-15 Pilottien käynnistämiseen liittyviä asioita edelleen 

Vanhemmuus 

31.1.2018 klo 9-11 Pilottien arviointi: Monitoimijainen arviointi ja työskentely (Hybridi)      

→ Kutsutaanko alatyöryhmien edustus mukaan? 

Erityisryhmien huomioiminen; maahanmuuttajat 

Varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-aika yhteistyö 

1.3.2018 klo 9-11 Pilottien arviointi: Konsultaatiomallit 

Perhekeskus 

9.4. klo 13-15 Pilottien arviointi: Konsultaatiomallit 

OT-keskus 

High conflict eroasiat 

8.5. klo 9-11 Pilottien arviointi: Kaikki pilotit 

20.6. klo 13-15 Asiakasprosessien kuvaaminen  

Avainhenkilömalli  
Nanna Miettunen ja Sari Miettinen 
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Erityis- ja vaativan tason pilotit 
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Erityis- ja vaativan tason pilotit 

• Pilottien valinnat vielä kesken – voi ottaa myös pienen siivun jostain 

kokonaisuudesta pilotoitavaksi, esim. yhteinen neuvottelupohja (Hybridi-

malli) 

• Tavallaan hyväkin, että kunnan perhekeskustaso tietää pilottinsa ensin  

 → erityistason hyvä linkittyä siihen (esim. perhekeskus-kokonaisuutta 

 pilotoivat tarvitsevat tuekseen erityistason konsultaatiota tai 

 monitoimijaista arviointia) 

• Koordinaattorit edelleen kutsuttavissa mukaan, kun pilotteja mietitään 
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Lape-Pippuri tavoitteet Erityis- ja vaativan tason palvelut 
1. Monitoimijainen arviointimalli 

• pääsy asianmukaiseen palvelutarpeen arviointiin ja tarpeenmukaisiin    
erityispalveluihin sujuu nykyistä nopeammin ja paremmin  

• monialainen palvelutarpeen arviointi: yksi arviointi ja yksi yhteinen palvelusuunnitelma 

2. Horisontaalinen integraatio 
• Palvelukokonaisuus, jossa lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja vammaispalvelut sekä 

mahdolliset muut asiakkaan kannalta oleelliset palvelut (esim. päihdehoito, 
vanhempien omat hoitotahot) toimivat saumattomassa yhteistyössä  

3. Vertikaalinen integraatio 
• asiantuntemusta ja osaamista on lasten, nuorten ja perheiden käytössä myös 

perustason palveluissa 

• erilaiset konsultaatiomallit ja digitaalisten palveluiden hyödyntäminen 

4. OT-keskuksen kehittäminen 
• varmistetaan kaikkein vaativinta erityisosaamista ja erikoistumista edellyttämien 

palveluiden laatu, taloudellisuus, vaikuttavuus, alueellinen kattavuus sekä riittävän 
osaamisen ylläpitäminen kokoamalla nämä palvelut osaamis- ja tukikeskuksiin 

5. Lastensuojelun moniammatillinen toimintamalli (vastuuryhmä 6) 
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Monitoimijainen arviointimalli 

• Erityistason (vammaispalvelut, psykiatria, somaattinen sairaanhoito, päihdetyö, 

aikuisten palvelut, lastensuojelu) osallistuminen arviointiin silloin  kun se on tarpeen 

• Lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluverkon hyödyntäminen  

• Lastenpsykiatrian konsultaatioyksikön hyödyntäminen 

• Palveluverkko ja konsultaatioyksikkö myös muille esim. vammaispalveluihin ja 

lastensuojeluun 

• Suuntiman tai vastaavan asiakasprofilointivälineen hyödyntäminen asiakkuuksien 

määrittelyssä – ja erilaisten asiakasryhmien tarvitsemien palvelumallien määrittelyssä 

(ketkä asiakkaat tarvitsevat verkostokoordinaattoria?) 

• Määritellään asiakkaalle omatyöntekijä ja tarvittaessa verkostokoordinaattori 

• Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen? 

• Tavoitteena yksi yhteinen suunnitelma 

• Yhteinen alatyöryhmä perhekeskustason kanssa  

 Tavoitteena asiakkaan kannalta yhtenäinen palvelupolku 
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Monitoimijainen arviointi  
Kunta/ 

yksikkö 

Pilotin tarkennus 

(koko pilotti vai 

osia siitä?) 

Yhteyshenki-

lö 

Työryhmä Aikataulua 

ym. 

suunnitel-

maa 

Hämeenkyrö Katja 

Sipiläinen 

Marianne Aalto-Siiro, kehittäjäsosiaalityöntekijä, Tampere 

Maria Antikainen, projektikoordinaattori, Lape 

Mirka Forström, johtava sosiaalityöntekijä, Pirkkala 

Minna Hakala, sosiaalityöntekijä, Virrat 

Leena Kaarineva, koulukuraattori, Tre 

Maippi Kiiski, vammaispalvelujohtaja, Tre 

Jenni Kilpinen, lasten ja nuorten psykologi, Urjala 

Tiina Koivulahti, VEO, Hämeenkyrö 

Sari Miettinen, projektikoordinaattori, Lape 

Nanna Miettunen, projektikoordinaattori, Lape 

Laura Parviainen, kokemusasiantuntija, Tre 

Kati Paulaniemi, osastonhoitaja, Tays kehitysvammahuolto 

Taru Räsänen, rehtori, Orivesi 

Tuija Ukkonen-Erenius, yhdyspintasosiaalityöntekijä, Tre 

Teija Virtanen, sosiaalityöntekijä, Akaa 

Leena Tuomainen, sos.tt, Sastamala 

Katja Sipiläinen, Hämeenkyrö 

pshp:n edustajat (NPS ja LPS/Vammala?) 

koululääkäri? 

Virrat - 

Ruovesi 

Monitoimijainen 

arviointi 

Minna Hakala 

Sastamala Monitoimijainen 

arviointi 
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• Hybridi-malli 
• Psykiatrian ja lastensuojelun/lapsiperheiden sosiaalipalveluiden yhteisten asiakkaiden työskentelyyn 

luotu toimintamalli 
• Työparityöskentely 
• Tarvittaessa asiakkaan ympärille koottava verkosto (vain oleelliset henkilöt ja aktiivisesti asiakkaan 

kanssa toimivat) 
• 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, mikäli oma psykiatria 

 
 

 
 
 
 

• Mielenterveystyön palveluverkon tarkentaminen, laajentaminen ja laajempaan käyttöön vieminen 
• Tukiluokka lapsille ja nuorille, joiden koulunkäyntiä ei saada järjestymään pelkästään koulun 

toimesta 
 
 
 
 

 

 

 Voisiko mallia kokeilla monitoimijaiseen työskentelyyn myös 
muiden tahojen (vammaispalvelut, somaattinen sairaanhoito, 

päihdetyö, koulu ja varhaiskasvatus)? 

Horisontaalinen integraatio 
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Pilotit Horisontaalinen integraatio  Kunta/ 

yksikkö 

Pilotin 

tarkennus 

Yhteyshenki-

lö 

Työryhmä Aikataulua 

ym. 

Suunnitel-

ma 

PSHP 

Mitkä 

yksiköt?  

Hybridi-

työskente-

lymalli 

Anna Hemmi Hybridi-alatyöryhmä: 
Anne Meskanen, sostt. nuorisopsyk. Tays  

Riitta Oksa, osastonhoitaja, Tays nuorisopsyk.  

Anna Hemmi, vs. ylihoitaja, lasten- ja nuorisopsyk. 

Tays 

Maria Antikainen, projektikoordinaattori/perhekeskus 

Tiina Civil, projektikoordinaattori 

Anne-Mari Borg, ayl, Tays 

Minna Kuusela, palvelupäällikkö, avohuolto Tre 

Anna-Maija Koivisto, Kissanmaan petuke johtaja, 

Tampere 

Sari Intonen, sosiaalityöntekijä, lastenpsyk. Tays 

Sari Miettinen, projektikoordinaattori 

Niina Ali-Rantala, osastonhoitaja, Päiväperho,Tre 

Terhi Huttunen, vs. palvelupäällikkö, lapsiperheiden 

sos.työ, Tre 

Harri Mäkelä, palvelupäällikkö, sijaishuolto, Tre 

Orivesi Marika 

Mäkinen 

Nokia Anu Tapio 

Tampere 
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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 
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Pilotit Vertikaalinen integraatio  
Kunta/ 

yksikkö 

Pilotin tarkennus Yhteyshenkilö Työryhmä Aikataulua ym. 

suunnitelmaa 

PSHP 

Tampere Päiväperhon 

päihdepalveluiden 

tukiperustason 

neuvolan (ja 

aikuissosiaalityön) 

tueksi  

Timo Ahonen 

Tays 

Nuorisopsyk. 

Toimintamalli ja 

strukturoitu kokeilu 

erikoislääkärin 

konsultaatiosta kuntien 

nuorten mt-tiimeille 

Niina Immonen, 

sairaanhoitaja, Ylöjärvi 

Ylöjärvi Niina Immonen 
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Muut hankkeen aikana tehtävät toimenpiteet (pilotit) 

 

• Lapset puheeksi menetelmän käyttämisen 

tehostaminen 

• Asiakasprofilointi ja prosessikuvaukset 

• Sosiaalihuollon porrasteisuus 

• Lasten- ja nuorten mielenterveystyön palveluverkon 

kehittäminen (laajentaminen) edelleen ja 

implementointi 
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Pilotit ja muut kehittämistoimenpiteet  

Kunta/yksikkö Pilotin tarkennus Yhteyshenkilöt Työryhmä Aikataulua ym. 

suunnitelmaa 

TAYS 

lastenpsykiatria 

Lasten asiakasraati 

Kangasala Lasten- ja nuorten 

mielenterveystyön 

palveluverkon kehittäminen 

edelleen ja implementointi 

Tessa Tuukkanen-

Salovesi 

Palveluverkko

työryhmä?? 

Pälkäne Sanna 

Kankaanpää 

PSHP Leena Kuusisto?? 
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Pilotointi-ohjeet 



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). 

• 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.  
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Pilotoinnin edellytykset: 

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

• Huom! Kunnan/PSHP:n LAPE-ryhmillä keskeinen rooli 

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

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

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

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

6. Pilotin toimijat jakavat pilotin aikana syntyvää materiaalia Pippuri-hankkeen 
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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. 
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OT-keskus 
Pirkanmaa - Kanta-Häme – Etelä-Pohjanmaa 

27.10.2017 Kuva 

-SOTE-esivalmistelun ja OT-työryhmän järjestäytymiskokouksen 

pohjalta  

-Kommentit keskusteluista lokakuussa 2017   
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Lastensuojelun vaativat 

erityispalvelut 

Lastensuojelu 

Vaativimmat 

erikoissairaanhoidon 

palvelut 

Rikos- 

seuraamusten 

piiriin  

joutuneiden  

erityispalvelut 

Vaativat 

maahan- 

muuttajien ja 

turvapaikan- 

hakijoiden  

palvelut  

Vaativat 

päihdehuollon 

erityispalvelut 

 

Vammais- 
palvelut 

Erikois- 
sairaanhoito 

Perhekeskuksen  
palveluverkosto 

Lapsiperheiden sosiaali- ja 

terveyspalvelut 

Kunnan varhaiskasvatus ml avoin 

varhaiskasvatus 

Järjestöjen ja seurakuntien  

palvelut ja toiminta 

 

Varhaiskasvatus, koulut  
ja oppilaitokset 
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 

(sote) 

Psykologit ja kuraattorit 

Yksilöiden ja yhteisöjen 

hyvinvoinnista huolehtiminen 

 

 

 

 

Sote esivalmistelun Lapsi- ja perhepalvelut teemaryhmän loppuraportti 

23.5.2017: 

Asiakaslähtöinen yhteistyö, 

sujuva tiedonkulku, yhteensopivat 

järjestelmät 

Kolmannen 

sektorin erityis-

palvelut 

Vaativat 

perheoikeudelliset 

palvelut 

Päihdehuollon 

erityispalvelut 

Etsivä nuorisotyö, 

nuorten työpajatoiminta 

Vaativat 

vammaispalvelut 

5 alueelle 

keskitettävät  

vaativan OT-

tason palvelut   
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Perhekeskus 
Suun terveydenhuolto Vapaa-aika ja harrastukset 

5.2.2018 

Oppilashuolto 

Kohtaamispaikka 

Neuvola 

Varhaiskasvatus 

Koulu Vertaistuki 

Psykologipalvelut 

Puheterapia Fysioterapia 

Toimintaterapia 

Kotipalvelu Perheoikeudelliset 

palvelut 

Kasvatus- ja perheneuvonta 

Ravitsemusterapia 

Sosiaalityö 
Järjestöt 

Seurakunta 

Tukiperhe/tukihenkilö 

Perhetyö 

Osaamis- ja tukikeskus 

Kolmannen sektorin erityispalvelut 

Erikois- 
sairaanhoito 

Vammais- 
palvelut 

Koordinoi 
palvelukokonais

uutta 

Tietoperustainen 
kehittäminen Koulutusten 

koordinointi 

Näyttöön perustuvien 
menetelmien 

implementointi ja ylläpito 

Vaikuttavuud
en ja laadun 
arviointi ja 
seuranta 

Käytäntölähtöinen 
tutkimus  

Osallistuminen 
tutkimusverkostoihin 

Erityisen vaativan 
lastensuojelun 
moniammatilliset 
sijaishuollon 
yksiköt 

Lastensuojelu 

Vaativinta erityisosaamista 
edellyttävät lastensuojelupalvelut 

Päihdehuollon 
erityispalvelut 

Vaikeasti vammaisten ja kehitysvammaisten lasten, 
nuorten ja heidän perheidensä vaativaa 

erityisosaamista edellyttävät monialaiset palvelut  

Vaativinta erityisosaamista 
edellyttävät lasten, nuorten 
ja heidän perheidensä sekä 

vauvaa odottavien 
perheiden päihdehuollon 

vaativat erityispalvelut  

Valtion ja yksityiset 
koulukodit 

Adoptioneuvonta  

Erityis- ja vaativan tason palvelut 

Etsivä 
nuorisotyö 
nuorten 
työpaja-
toiminta 

Asiakas ja 
hänen 
perheensä 

Suun terveydenhuolto 

Vapaa-aika ja harrastukset 

Vaativat 
neuropsykiatriset 

ongelmat  

Vaativinta 
erityisosaamista 
edellyttävä 
somaattinen 
erikoissairaanhoito 

Lasten ja nuorten 
oikeuspsykiatrinen 

yksikkö 

Rikosseuraamusten 
piiriin joutuneiden 
palvelut 

Vaativinta erityisosaamista 
edellyttävät maahanmuuttaja- ja 
turvapaikanhakijalasten ja heidän 
perheidensä perheidensä palvelut   

Vaativinta 
erityisosaamista 
edellyttävä lasten- ja 
nuorisopsykiatrinen 
erikoissairaanhoito 

Perhekeskus 

Lääkäripalvelut 
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OT-keskus – Pirkanmaa, Kanta-Häme, Etelä-Pohjanmaa 

Erityisen vaativan lastensuojelun moniammatilliset sijaishuollon yksiköt 

Vaativinta erityisosaamista edellyttävät lastensuojelupalvelut 

Vaikeasti vammaisten ja kehitysvammaisten lasten, nuorten ja heidän 
perheidensä vaativaa erityisosaamista edellyttävät monialaiset palvelut  

Vaativinta erityisosaamista edellyttävät lasten, nuorten ja heidän perheidensä sekä vauvaa odottavien 
perheiden päihdehuollon vaativat erityispalvelut  

Valtion ja yksityiset koulukodit 

Adoptioneuvonta  

Vaativat neuropsykiatriset ongelmat  

Vaativinta erityisosaamista edellyttävä somaattinen 
erikoissairaanhoito 

Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrinen yksikkö 

Rikosseuraamusten piiriin joutuneiden palvelut 

Vaativinta erityisosaamista edellyttävät maahanmuuttaja- ja 
turvapaikanhakijalasten ja heidän perheidensä perheidensä palvelut   

Vaativinta erityisosaamista edellyttävä lasten- ja 
nuorisopsykiatrinen erikoissairaanhoito 

Koordinoi 
palvelukokonaisuutta 

Tietoperustaine
n kehittäminen 

Koulutusten 
koordinointi 

Näyttöön 
perustuvien 

menetelmien 
implementointi 

ja ylläpito 

Vaikuttavuuden 
ja laadun 

arviointi ja 
seuranta 

Käytäntölähtöin
en tutkimus  

Osallistuminen 
tutkimusverkost

oihin 



OT-keskuksen toiminta lapsiperheiden 
palvelukokonaisuudessa 
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Sähköiset välineet 
yhteydenpitoon 

Yhteensopivat järjestelmät 

Sähköiset palvelut 

Perhekeskus + 

kunnan palvelut 

(koulu, 

varhaiskasvatus) 

Erityis- ja 

vaativan tason 

palvelut 

OT-

keskus 

1 % 

asiak-

kaista 

Asiakaslähtöinen yhteistyö 

Integroitu liikkuva työ 

Sujuva tiedonkulku 

Konsultointi 



 OT-keskusten ja maakunnan kehittämisyksiköiden tehtävät 

OT-keskus Maakunnan kehittämisyksikkö  (HE 

35§)  

• Tarjoaa hoitoa ja tukea kaikkein vaativinta 

erityisosaamista ja erikoistumista edellyttäville asiakkaille 

sekä näiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. 

Suora ohjaus: konsultaatiot ja integroitu liikkuva työ. 

• Koordinoi palveluiden kokonaisuutta -  ”stepped care” = 

porrasteinen hoito eri palvelujärjestelmän osissa. Sen 

ohjaaminen, että tehdään oikeita ja riittäviä asioita 

oikeassa paikassa . 

• Tietoperustainen kehittäminen ja lasten ja nuorten 

palveluissa toimivan henkilöstön koulutusten 

koordinaatiorooli . 

• Uusien ja vaikuttavien näyttöön perustuvien menetelmien 

implementointi ja ylläpito alueella.  

• Vaikuttavuuden ja laadun arviointi ja seuranta. 

• Käytäntölähtöinen tutkimus . 

• Osallistuminen tutkimusverkostoihin (yliopistot, 

tutkimuslaitokset jne.) . 

 

• Tukee maakunnan johtoa toiminnan suunnittelussa ja 

päätösten toimeenpanossa.  

• Koordinoi ja ohjaa  tuottajatasolla tapahtuvaa 

kehittämisyhteistyötä.  

• Tukee alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota 

ja kustannusten hallintaa edistävää käytännönläheistä 

kehittämistyötä sekä tietoon perustuvien, 

kustannusvaikuttavien toimintamallien ja hyvien käytäntöjen 

juurruttamista.  

• Antaa tukea hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä 

kunnille, joilla tästä on päävastuu.  

• Toimii yhteistyössä alueen ja koulutus-, kehittämis- ja 

tutkimustoimintaan osallistuvien organisaatioiden kanssa.  

• Osallistuu kansalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon 

kehittämiseen.  

• Sovittaessa kehittämistyötä tehdään yhteistyöalueen sisällä 

ja edistetään maakuntien järjestämisvastuulla olevan 

sosiaali- ja terveydenhuollon yhdenmukaista ja 

tutkimukseen perustuvaa kehittämistä sekä siihen liittyvää 

yhteistyötä 5.2.2018 
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Palvelut sosiaalihuolto? 
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Palvelut terveydenhuolto? 
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Erikoissairaanhoidon OT-näkemys 

• Tutkimus- ja konsultointityötä tekevä yksikkö 

• Kaikkein vaativimpaan erikoissairaanhoitoon vastaava.  

• Perustasolle jalkautuva: missä laajuudessa? Fyysisesti jalkautuva vai 

puhelinkonsultaatioita antava? Tarvitaanko portinvartijaa: kuka voi 

konsultoida?  

• OT-keskusten työntekijöiden kaksoisroolit: tutkimus- ja opetustyö 

/käytännön työ, yo-sairaalan suppean erikoisala/jalkautuva tai konsultoiva 

toiminta.   
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Järjestäytymiskokous 14.9.2017: 

5.2.2018 

1. Perustetaan työryhmä valmistelemaan sosiaalihuollon porrasteisuutta 
• Yhteistyö pääkaupunkiseudun kanssa 

• Ryhmä koottu 

2. Sosiaalihuollon porrasteisuuden edettyä, pohditaan erilaisten monialaisten työryhmien tarve (esim. 
vammaispalvelut, nepsy- ja väkivalta-asiat, oikeuspsykiatria) 

3. Palvelujen järjestämistä valmistelevista pienryhmistä sovitaan sen jälkeen, kun sosiaalihuollon 
porrasteisuus on saatu niin pitkälle, että osataan sanoa, mitä palveluita OT-tasolle tulee sijoittumaan 

4. Todettiin, että tutkimus- ja kehittämistoiminnan suunnittelu on syytä eriyttää ainakin tässä vaiheessa OT-
keskuksessa tarjottavien palveluiden kehittämisestä ja siihen tarkoitukseen perustetaan OT-keskuksen 
tutkimus- ja kehittämistoimintaa suunnitteleva työryhmä – ryhmää ei vielä nimetty. 

5. Tays pohtii vaativaa tasoa terveydenhuollon näkökulmasta. Etelä-Pohjanmaa ja Kanta-Häme odottavat, 
että myös heidän osaltaan paikallinen erikoissairaanhoito otetaan mukaan suunnitteluun. 

6. Pirkanmaan Lape-hanke valmistelee vaativan tason ammattilaisille suunnatun foorumin, jossa on 
mahdollista miettiä uudelta pohjalta (palvelumuotoilu?) yhteistä työtä tulevassa OT-keskuksessa. Mukaan 
kutsutaan myös varhaiskasvatuksen ja koulun toimijat sekä asiakkaat. 

 

 
 



Kommentteja ja 
näkemyksiä 

Pirkanmaa - Kanta-Häme – Etelä-Pohjanmaa 

23.10.2017 Kuva 

5.2.2018 



Paljon ratkaistavia asioita, esim. 

• OT- keskuksen palveluita rajattava selkeästi lisää → 1% asiakkaista 

→ pelkkä vaativan erityisosaamisen takia palvelu ei sijoitu Lape-konseptin OT-keskukseen, vaan 
silloin, kun tilanne on myös epäselvä ja kompleksinen niin, että tarvitaan monitoimijaista 
yhteistyötä  (katso seuraava DIA )  

• OT-keskuksen johtamisrakenne? 

• OT-henkilöstö erityispalveluiden sisältä – vai kiinteitä tiimejä/yksiköitä (kuten Eva, 
oikeuspsykiatrian yksikkö, Päiväperho…)? 

• Miten varmistetaan, että syntyy uusi ja aito integratiivinen yksikkö/verkostomainen 
toimintatapa?  

• Miten OT-keskus suhteutuu maakunnan kehittämisyksikköön?  

• Taysilla ja yliopistolla vahva side – millainen suhde käytännössä sosiaalityön ja yliopiston 
välillä on?  Mikä on Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen rooli?  

• Kuinka OT-keskuksen valmistelu keskustelee esim. Tampere3 ja Kaupin kampus hankkeiden 
kanssa?  

• Miten turvataan yhdyspintojen esim. tutkimus, opetus ja kehittäminen ja aikuisten palvelut 
yhteinen suunnittelu? 

• Yhteistyö perusopetuksen kanssa? 

• Miten OT-keskuksen asiakkaaksi tullaan? 
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Asiakasnäkökulma 
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Perusterveydenhuollon OT-näkemystä (TS) 

• näen erittäin ongelmallisena ajatuksen, että OT-keskus koordinoisi koko lasten ja nuorten 
palveluiden kokonaisuutta (”Koordinoi palveluiden kokonaisuutta -  ”stepped care” = 
porrasteinen hoito eri palvelujärjestelmän osissa. Sen ohjaaminen, että tehdään oikeita ja 
riittäviä asioita oikeassa paikassa.”)  

• on oltava palvelutasojen yhteinen koordinoiva rakenne (kehittäminen, menetelmät, 
tutkimus), mutta en näe perusteltuna enkä hyväksyttävänä, että erityispalveluiden 
näkökulmasta ohjattaisiin kokonaisuutta, jossa pääosa asiakkaista ei ole OT-tason 
palveluiden tarpeessa 

• perusterveydenhuollon työssä on oma sisältöosaaminen ja taustafilosofia 
(väestönäkökulma, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, laaja-alaisuus jne. – ks. Wonca-
puu seuraavassa kuvassa), joka eroaa erityispalveluiden näkökulmasta 

• tämä kriittinen näkökulma sillä oletuksella, että OT-keskuksen ydin ja henkilöstö olisi 
erityispalveluiden toimijoita 

•  kaikki erityisosaamiset ovat yhtä arvokkaita ja hedelmällistä on näiden näkökulmien 
yhdistäminen 

• tutkimus ja näyttöön perustuvat menetelmät ovat keskeisen tärkeitä, mutta yhteisiä 
asioita ja yhteistyökysymyksiä nekin – terveydenhuollon tutkimustyötä tehdään myös 
muualla kuin yliopistosairaalatasolla 
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Perusterveydenhuollon toimintafilosofiaa tiivistetysti avaamaan 

maailman yleislääkärijärjestön Woncan ”Wonca-puu”, jossa 

tiivistetysti perusterveydenhuollon (lääkärin) tehtäväkenttä, työn 

periaatteet, eri näkökulmat ja osaamisvaatimukset 
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Perhekeskus-näkökulma vertikaaliseen integraatioon 
• Konsultointiin yksinkertaiset, helpot ja selkeät rakenteet 

• Yhteydenpitoa helpottaa, jos henkilöt ovat tuttuja ↔ voisiko avainhenkilömalli edesauttaa tätä? 

• Kirjaamiskäytäntöjen yhdenmukaistaminen ↔ Tehtävä tiivistä yhteistyötä kansakouluhankkeen 
kanssa 

• Huomio: Tieto on asiakkaan omistamaa tietoa 

• Kun rakennetaan rajoja, tulee myös siltoja vahvistaa: Johtaminen, sopimukset, rakenne 

• Mietitään milloin ja ketä tarvitaan paikalle: Ei ylimääräisiä, tarkoituksettomia kokouksia verkostoja 

• Tehtävänkuvien selkiyttäminen – myös muille ammattiryhmille jotta tiedetään kuka tekee mitäkin 

• Ammattiryhmien osaamisen jakaminen ja toisilta ammattiryhmiltä oppiminen 

• Tutuksi myös palveluprosessit 

• Pelko, että erityis- ja vaativat palvelut menevät yhä kauemmas ja etäämmälle, vaikeammin 
saatavaksi → Ehkä johtaminen ja yhteiset rahat auttaa 

• Yhteistyö järjestöjen kanssa: Selvitettävä mahdollisuudet ja rajoitukset 
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