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TÄNÄÄN

Teemana työryhmän työskentelyn arviointi ja suunnittelu

Edellisen kerran muistio

Terveiset valtakunnallisesta perhekeskustyöpajasta

Missä mennään perhekeskuspiloteissa?

Koontia työryhmän työskentelystä 2017 ja palautteista

Juha Santalan puheenvuoro: havaintoja asiantuntijoiden 
puheista Pippuri-hankkeessa

Työskentelyn tavoitteiden tarkentaminen ja kevään 
tapaamisten suunnittelu

Ajankohtaiset asiat
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Muistiot ja muut materiaalit löytyvät 
hankkeen nettisivuilta:

www.lapepirkanmaa.fi



TERVEISET 
VALTAKUNNALLISESTA 

PERHEKESKUSTYÖPAJASTA 
18.1.2018
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Perhekeskus mukana elämässä.

8.11.2017 Maria Antikainen
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Perhekeskus mukana elämässä.

8.11.2017 Maria Antikainen
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AJANKOHTAISTA ASIAA 
PIRKANMAAN 

PERHEKESKUSPILOTEISTA



6.3.201813

KETTERÄSTI KOHTI YHTEISTÄ TOIMINTAKULTTUURIA

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

Lisäksi muut alueet pilotoivat perhekeskustoimintamallin 
osakokonaisuuksia

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

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

LAPE-hankkeesta tuki pilotointiin  piloteille nimetty omat 
projektikoordinaattorit

Pilottien keskinäinen vuorovaikutus  kohti maakunnan yhteistä 
mallia

Kuntalaisten ja työntekijöiden osallisuus pilotin kaikissa 
vaiheissa

Oppilaitosyhteistyö (Tampereen yliopisto, TAMK)

Maria Antikainen
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PERHEKESKUSTOIMINTAMALLIN PILOTTIKOKONAISUUS

Asiakas-

osallisuus

Kunnan toimintaympäristö

Nopean avun 

saamisen 

polut

Kohtaamis-

paikka

Sähköiset 

palvelut

Johtamisen 

rakenteet

Ehkäisevä

väkivalta-

työ

Moni-

toimijainen 

yhteistyö

Avain-

henkilöt ja

agentit

Luo 

luottamusta, 

suojele lasta 

Lapset 

puheeksi 

Yhdyspinnat

erityistason

palveluihin

Vanhem-

muuden ja 

parisuhteen 

tuki

Yhdyspinnat 

aikuisten 

palveluihin

Ero-

asiakkaan 

palvelut

Moni-

kulttuurisuus

Asiakas on aina oikealla ovella.
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Maakunnan 

LAPE-ryhmä
Ohjaa maakunnallista 

kehittämistyötä.

Kunnan LAPE-ryhmä
Ohjaa paikallista kehittämistyötä ja 

pilotointia.

Paikallinen taso Valtakunnallinen tasoMaakunnallinen taso

Valtakunnalliset 

työpajat, 

LAPE-päivät, 

perhekeskus-

yhdyshenkilöiden 

verkosto jne

Tarjoavat kansallista 

ohjausta ja 

toimeenpanon tukea.

.

Pilottiryhmä

(Tampere)
Alueellinen 

työryhmä, joka 

jalkauttaa 

muutosta ja 

toteuttaa pilotti-

suunnitelmaa.

Pilottiagentit
Koordinoivat 

pilottia ja 

jalkauttavat 

muutosta.

Maakunnalliset 

kehittämisryhmät
Välittävät tietoa paikallisen ja 

maakunnallisen tason välillä.

Pirkanmaan LAPEn

hankehenkilöstö
Koordinoi maakunnallista 

kehittämistyötä.

Pilotin ohjausryhmä

(Tampere)
Ohjaa paikallista kehittämistyötä ja 

pilotointia.

Muut pilottikunnat
Toteuttavat perhekeskuspilottia 

yhteistyössä toisten pilottien 

kanssa.Työrukkaset
Pilotin osakokonaisuuksia 

kehittävät paikalliset työryhmät

PERHEKESKUSPILOTTIEN KOORDINOINTI

18.12.2017
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PERHEKESKUSTOIMINTAMALLIN KOKONAISUUDEN PILOTOINTI

Tähän mennessä tapahtunutta…

Pilottikohtaiset agentit on nimetty ja eri pilottien agentit 
ovat verkostoituneet keskenään

Jokaiselle pilotille on nimetty kaksi projektikoordinaattoria 
yhdyshenkilöiksi

Pilottikunnat ovat linjanneet etenemisjärjestyksen ja pilotin 
painopisteet

Pilottikunnat ovat kartoittaneet oman alueensa 
lähtötilannetta

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

12.12.2017



MALLINNUSTYÖRYHMÄN 
TYÖSKENTELY 

2017
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LAPE Pirkanmaa ja Pirkanmaan sote-valmistelu

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



Lape kehittämisrakenne ja askeleet 
lopputulokseen

19

Yksittäiset kunnat,

erilaiset toimintakäytännöt

Kehittämisryhmät,

hyvät käytännöt, pilotit

Maakunnan Lape-ryhmä, 

ohjausryhmä, 

sotevalmisteluryhmä (lape)

Mahdollisimman yhtenäiset

toimintakäytännöt erillisissä

kunnissa

Maakunta

Lapen periaatteet, valtakunnalliset linjaukset

1/2017

4/2017- 12/2018

12/2018

1/2020

Kuntien Lape-työryhmät

Projektiryhmä

6.3.2018 Hanna Harju-Virtanen
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MALLINNUSTYÖRYHMÄN TYÖSKENTELY 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

Työryhmän tavoite: 

Mallinnetaan perhekeskustoimintamallin verkostomainen kokonaisuus

• Lähipalvelujen kokonaisuudet

• Ydintehtävät ja -toimijat

• Sisältö

• Toimintaperiaatteet ja arvot

• Palvelupolut ja toimijoiden roolit (horisontaalinen ja vertikaalinen 
integraatio!)

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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17.8.2017 Perhekeskustoimintamallin toimintaperiaatteet

Lapsen etu ja lapsen oikeudet

Lapsi- ja perhelähtöisyys

Lasten ja perheiden osallisuus

Vastavuoroinen kohtaaminen

Perheen omien voimavarojen vahvistuminen

Perheiden monimuotoisuuden huomioiminen

Vertaistuki ja yhteisöllisyys

Helppo pääsy palveluihin

Nopea palvelutarpeen arviointi ja avun saanti

Palvelujen jatkuvuus, sujuvat palvelupolut

Osaamisen vahvistaminen

Kustannustietoisuus

Kokonaisvaltainen, systeeminen näkökulma asiakkaan 
tilanteeseen
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Agentti perhekeskustoimintamallissa

Maria Antikainen

Ylläpitää 

tietopankkia 

palveluista

Utelias

Perhekeskusagentti

Agenttityötä 20 % oto

Jalkauttaa uutta 

toimintamallia

Toimii 

verkostoissa
Kouluttaa ja 

kouluttautuu

Ammattilaisen 

”infopiste”

Konsultti

Aidosti 

kiinnostunut
Innostunut ja 

innostava

Ymmärtää eri 

ammattialojen 

ajattelutapoja

Hyvä paikallis-

tuntemus

Verkostoituu toisten agenttien kanssa

Edistää vuoropuhelua johdon ja 

asiakaspinnan välillä

Perhekeskus-

alueella useita 

agentteja, eri 

sektoreilla ja 

organisaatioilla 

omansa?

Tunnistaa 

palvelutarpeita ja 

viestii niistä johdolle

Neuvotteleva

20.9.2017 Perhekeskusagentin tehtäviä ja edellytyksiä
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23.10.2017 Monitoimijaisen yhteistyön rakenteita

Toimintamallien esittelyä:

• Perheesi parhaaksi

• Keinu-tiimi

• Jelppi-tiimi

• Espoon sähköinen konsultaatiorinki

• Itäkadun perhekeskuksen neuvolatiimi

Miten olemassaolevat mallit vastaavat LAPEn tavoitteisiin:

• Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lisääntyminen

• Asiakaslähtöisyys, palvelun räätälöinti

• Lapsen ja perheen osallisuus

• Oikea-aikaisuus, avun saaminen nopeasti

• Kokonaisvaltaisuus, koko perheen ja tilanteen huomioiminen

• Apua matalalla kynnyksellä

• Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluiden 
yhtenäinen kokonaisuus

• Tasalaatuisuus

• Vaikuttavat, kustannustehokkaat palvelut
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Monitoimijaisen yhteistyön rakenteita

Pienryhmätyöskentelyä kuvitteellisten asiakastilanteiden 
ympärillä

• Case 1: Perhe, jossa 2- ja 6-vuotiaat lapset, käyvät 
kerhoissa, äiti kotiäiti, äidillä masennus, isä yrittäjä, 
vanhemmat epäilevät lapsella nepsy-ongelmaa, MLL:n 
perhekerhossa ohjaaja kiinnittänyt huomiota äidin 
toimintaan.

• Case 2: Perhe, uusperhe muuttanut puoli vuotta sitten 
yhteen, puolivuotiaalla vauvalla koliikkia, isällä 
edellisestä suhteesta murrosikäinen ja eskarilainen, 
äidillä 5-v. lapsi jolla ”nyrkkeilyongelma” 
varhaiskasvatuksessa, äidin väsymys.

 Millaisten moniammatillisen työskentelyn rakenteiden 
avulla kyseistä perhettä voitaisiin auttaa parhaiten? Miettikää 
prosessia eri toimijoiden näkökulmista. Huom! LAPEn
tavoitteet!
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Monitoimijaisen yhteistyön rakenteita  ryhmätyön ja 
välitehtävän koonti

• Perheen ongelmien priorisointi niiden kiireellisyyden mukaan  asiakas ja ”luottotyöntekijä” 
yhdessä määrittävät

• Nopeaa apua jo ennen moniammatillista verkostopalaveria (esim. perhetyö)

• Matalan kynnyksen konsultointimahdollisuudet (esim. Espoon sähköpostikonsultaatiorinki)

• Kolmannen sektorin palveluiden kartoittaminen perhekeskusagentin avulla

• Toimijoiden välinen tiedonkulku haasteena  tietojärjestelmät?

• Koko perhettä koskevien tietojen kirjaaminen?

• Moniammatillinen tiimi, jossa mukana perheen lähellä olevat oleelliset tahot, verkostolla 
vetäjä ja yhteiset pelisäännöt

• Asiakkaan kanssa sovitaan se taso, jolla asioita voidaan käsitellä kaikkien toimijoiden 
kanssa, mitä tietoja kenenkin on välttämätöntä tietää, vaitiolositoumukset ja luvat tietojen 
vaihtoon

• Asiakastapaamisessa sovittava vastuut ja tehtävät, jatkosuunnitelma, kuka ottaa perheestä 
kokonaisvastuun  vastuuhenkilön nimeäminen

• Moniammatillisen verkoston toimijoiden tunnettava toisensa ja toistensa osaaminen, 
palvelut ja toimintatavat, verkoston säännöllisiä tapaamisia tarvitaan  luottamus toisen 
ammattitaitoon!

• Vastuut ja roolit sovittava, puitesopimukset

• Yhteisten työvälineiden määrittely

• Asiakaspalautteen kerääminen
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24.11.2017 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut osana 
perhekeskustoimintamallia

Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma

• tukee Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen toimeenpanoa

• suunnitelman laatimista koordinoivat PSHP ja Taiteen 
edistämiskeskus

• kulttuurihyvinvointi = kulttuurin ja taiteen mahdollisuudet edistää 
hyvinvointia ja terveyttä

• suunnitelman tavoitteena mahdollistaa kulttuuristen oikeuksien 
toteutuminen kaikille pirkanmaalaisille  kaventaa hyvinvointi- ja 
terveyseroja

• tavoitteita lasten ja lapsiperheiden osalta:

• Tarjotaan edullisia tai maksuttomia kulttuuriin osallistumisen ja 
harrastamisen mahdollisuuksia

• Lisätään lasten ja nuorten osallisuutta taide- ja kulttuuritoimijoina

• Lisätään taide- ja kulttuuritoimintaa varhaiskasvatuksessa, 
perusopetuksessa ja iltapäiväkerhotoiminnassa

• Lisätään taiteen ja kulttuurin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastyössä

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Kaksi esimerkkiä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista

Kulttuurilähete

• kohderyhmänä tamperelaiset pienten lasten perheet

• neuvolapalveluiden ja kulttuuripalveluiden yhteinen 
tavoite: vauvaperheiden hyvinvoinnin ja varhaisen 
vuorovaikutuksen sekä yhdessä tekemisen tukeminen, 
ilon lisääminen vauva-arjessa

• kursseina tarjolla tällä hetkellä vauvojen värikylpy, koko 
perheen sirkus ja isä-vauvasirkus

Harrastustakuu

• yksi Opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeista

• jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus 
mielekkääseen harrastukseen

• Pirkanmaan LAPEssa kehittämistyö alkaa keväällä 
2018

Pilotointi LAPE-hankkeen aikana?

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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14.12.2017 Nuorisoikäisten palvelut ja nuorten osallisuus 
perhekeskustoimintamallissa

Edustuksellisen demokratian haasteita: miten tavoitetaan ne nuoret, 
jotka eivät niin aktiivisia? Miten tavoitetaan sateenkaarevat, 
toimintarajoitteiset, muualla syntyneet, sijoitetut nuoret? 

Arjen osallisuus: vaikuttaminen on arjen valintoja. Nuori saa esim. 
päättää arjen asioista, sisustuksesta, toiminnoista, vapaa-ajan 
palveluista, saa kertoa mitä haluaa.

Vertaistuki, vertaistoimijuus  merkitystä ja mielekästä tekemistä 
myös syrjäytymisvaarassa oleville nuorille

”Näkymättömien” nuorten näkyväksi tekeminen, huomioiminen ja 
kohtaaminen koulussa ja vapaa-ajalla! 

Kaikilla lapsia ja nuoria työssään kohtaavilla pitäisi olla valmius kohdata 
ja kuunnella sekä tietoa siitä, keneltä ammattilaiselta saa tarvittaessa 
apua. Nuorella oltava kokemus siitä, että hän on aina oikealla ovella, että 
hän voi puhua huolistaan kenelle vain aikuiselle. Nuoren kohtaamisessa 
ei tarvita oikeita vastauksia, vaan kuuntelua. Vastaukset tulevat nuorilta 
itseltään. 

Hyviä kokemuksia esim. nuorisotyön ja koulun yhteistyöstä

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi



JATKOSUUNNITELMA
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Miten tästä eteenpäin?

Työryhmän tavoite: 

Mallinnetaan perhekeskustoimintamallin verkostomainen 
kokonaisuus

• Lähipalvelujen kokonaisuudet

• Ydintehtävät ja -toimijat

• Sisältö

• Toimintaperiaatteet ja arvot

• Palvelupolut ja toimijoiden roolit, horisontaalinen ja 
vertikaalinen integraatio

Tavoitteiden konkretisointi?

Vastuuhenkilömalli, monitoimijainen yhteistyö, 
asiakassegmentointi…

Minutor?

LAPE-työn linkittyminen sote-valmisteluun ja siinä 
valmistuvaan tuotannon käsikirjaan

Työryhmän työskentelyltä tukea piloteille?
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Toiveita ryhmän työskentelylle?

Teemat?

Työmenetelmät?

Tarvitaanko lisää tapaamisia?
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Asiakkuuksien segmentaatio, työvälineenä Suuntima

Lähde: http://www.pshp.fi/fi-FI/Ohjeet/Hoitoketjut/Suuntima
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Asiakkuussegmentit

YHTEISÖASIAKKUUS         

Lapsella/nuorella lieviä oireita,       

heikot perheen voimavarat

VERKOSTOASIAKKUUS 

Lapsella/nuorella vakavia oireita, 

heikot perheen voimavarat

OMATOIMIASIAKKUUS 

Lapsella/nuorella lieviä oireita,       

hyvät perheen voimavarat

YHTEISTYÖASIAKKUUS 

Lapsella/nuorella vakavia oireita,         

hyvät perheen voimavarat

Muokattu Lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluketjun 

http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=shp00964 pohjalta

http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=shp00964
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Perhekeskustoimintamallin asiakkuuksien segmentointi

Asiakassegmentoinnin hyödyntäminen perhekeskustoimintamallin 
mallinnuksessa?

Miten perhekeskustoimintamallin asiakkuudet sijoittuvat eri 
segmentteihin?  asiakasesimerkkejä?

Millaisia vastuuhenkilöitä tarvitaan eri asiakassegmenteissä?

YHTEISÖASIAKKUUS         

Lapsella/nuorella lieviä oireita,       

heikot perheen voimavarat

VERKOSTOASIAKKUUS 

Lapsella/nuorella vakavia oireita, 

heikot perheen voimavarat

OMATOIMIASIAKKUUS 

Lapsella/nuorella lieviä oireita,       

hyvät perheen voimavarat

YHTEISTYÖASIAKKUUS 

Lapsella/nuorella vakavia oireita,         

hyvät perheen voimavarat
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Esimerkki palvelupolun kuvaamisesta: eropalvelut



AJANKOHTAISTA
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AIKATAULUJA

Työryhmän tulevat tapaamiset ja teemat:

• Perjantai 9.3.2018 klo 9.00-11.30 Kangasala
• Juhan puheenvuoro?

• Perjantai 20.4.2018 klo 9.00-11.30 Paikka?

Valtakunnallisia ja maakunnallisia aikatauluja:

Selvityshenkilöiden raportti yhdyspinnoista julkistetaan 
7.2.2018

Hallituksen esitys valinnanvapauslaista eduskunnan 
käsittelyyn maaliskuussa 2018

Pirkanmaan perhekeskustoimintamallin kuvaus valmiiksi 
31.10.2018 mennessä

Hankkeen loppuraportin käsittely ohjausryhmässä 
12.12.2018
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TULEVIA LAPE-TAPAHTUMIA

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

2.2.2018 monitoimijaisen arvioinnin yhteiskehittämispäivä, 
Tampereen yliopisto, Väinö Linna -sali 

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

5.3.2018 klo 12-16 kasvatustieteiden professori Erja 
Sandbergin koulutus nepsy-asiakkaan kohtaamisesta 
TÄYNNÄ

10.4.2018 klo 12-16 LAPE-info; mukana Maria Kaisa Aula, 
Jaakko Herrala, Anu Niemi ym.

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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KULTTUURIPALVELUT OSANA PERHEKESKUSTOIMINTAMALLIA

KOTITEHTÄVÄ

• Miten kehittäisit yhteistyötä kulttuuri- ja vapaa-
aikapalveluiden kanssa omassa kunnassasi?

• Miten soveltaisit kulttuurilähetettä omassa 
kunnassasi?

• Miten harrastustakuu voisi konkreettisesti toteutua 
omassa organisaatiossasi? Keitä toimijoita siihen 
tarvitaan mukaan? Miten rahoitus järjestetään?

 Pohdi omassa organisaatiossasi, kunnan LAPE-
ryhmässä, yhteistyökumppanien kanssa ym. Koonti 
keskusteluista lähetetään 31.1.2018 mennessä Marialle 
(maria.antikainen@valkeakoski.fi).

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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KIITOS!



MARIA ANTIKAINEN

maria.antikainen@valkeakoski.fi

puh. 040 335 7688

www.lapepirkanmaa.fi

stm.fi/lape

#lapemuutos

#kärkihanke

KIITOS!


