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TÄNÄÄN

Viime kokouksen muistio (23.1.2018)

Ajankohtaisia asioita

• Terveiset valtakunnallisesta perhekeskustyöpajasta

• Hankkeen itsearviointi

• Perhekeskuksen asiakkuuspolkujen mallintamisen 
työrukkanen

• Katsaus perhekeskuspilotteihin

• LAPE-tilaisuudet

Heinolan perhekeskuksen esittely - Ulla-Mari

Havaintoja monitoimijaisesta yhteistyöstä 
kehittämistyöryhmän työskentelyssä - Juhan puheenvuoro

Ryhmätyöskentelyä: Perhekeskusasiakkuuden ”ovet” -
millaisia asiakasryhmiä tulee mistäkin ovista?
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Muistiot ja muut materiaalit löytyvät 
hankkeen nettisivuilta:

www.lapepirkanmaa.fi



AJANKOHTAISTA
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Perhekeskuksen palveluverkosto



5.3.2018 19:46

1. Miten hyvin seuraavat asiat ovat toteutuneet Lape hankkeessa tähän asti?

Kysely muodostuu väittämistä ja kolmesta avoimesta kysymyksestä. Arvioi väittämät sen mukaan miten hyvin ne kohdallasi pitävät paikkansa. ei pidä ollenkaan paikkaansa pitää harvoin paikkansapitää paikkansa 
jossakin määrin pitää melko paljon paikkansapitää täysin paikkansa

Itseraviointi vaihe2 peke mallinnus
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Pirkanmaan Lape-hankkeen tavoitteet ovat minulle selkeät

Hankkeen toiminta tukee tavoitteiden saavuttamista

Luomme hankkeessa yhteistä käsitystä asiakkuudesta ja palveluista muiden…

Lape-hanke tukee verkostoyhteistyötä

Lape-hanke tukee asiakkaan osallisuutta

Organisaationi esimiehet ovat sitoutuneita hankkeeseen

Organisaationi toimialajohto on sitoutunut hankkeeseen

Kaikkia toimijoita kohdellaan tasavertaisesti

3. sektorin ja seurakuntien osaaminen ja palvelut on otettu huomioon lasten…

Minulle on selvää, miten työryhmäni toiminta liittyy Lape-hankkeen…

Minulle on selvää miten työryhmäni toiminta liittyy kunnassani tapahtuvaan…

Työryhmän toiminta tukee tavoitteiden saavuttamista

Työryhmässä on selkeästi sovittu tarvittavat toimenpiteet, vastuut ja aikataulut

Työryhmään on onnistuttu kytkemään olennaiset sidosryhmät

Työryhmän tavoitteet ovat minulle selkeät

Minulla on selkeä kuva toiminnastani ja tehtävistäni työryhmässä

1 2 3 4 5

Keskiarvo

N=5
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Poimintoja avoimista vastauksista 

Missä on onnistuttu?

• Tiedon levittäminen, organisointi, innostaminen, uusien 
ideoiden levittäminen, verkostoituminen  Lapesta
puhutaan paljon, kaikki tietävät hankkeen

• Työryhmässä välitön ja keskusteleva ilmapiiri, 
ryhmäläiset aktiivisia

• Projektijohto tehnyt hyvää työtä olosuhteisiin nähden

Missä olisi parannettavaa?

• Laaja kokonaisuus, paljon tavoitteita

• Sote- ja maku-uudistuksen keskeneräisyys vaikeuttaa 
tavoitteiden asettamista ja niiden saavuttamista

• Kokonaisuuden hahmottaminen vaikeaa, seuraavat 
stepit ajoittain hukassa
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Perhekeskuksen asiakkuuspolkutyörukkanen

Katri Alamettälä, perheneuvoja, Parkano

Maria Antikainen, Pirkanmaan LAPE

Katri Auvinen, varhaiskasvatuksen päällikkö, Lempäälä

Ulla-Mari Hutko, Sääksmäen srk

Jaana Koivisto, Pirkanmaan LAPE

Elina Ojanen, koululääkäri, Tampere

Laura Parviainen, kokemusasiantuntija

Petri Rosenlöf, Minutor

Ari Tiensuu, Suomen mielenterveysseura, Sastamalan tukitalo

Mika Uusi-Pietilä, Minutor

Kolme tapaamista kevään 2018 aikana: 19.2., 9.3. ja 3.4.

Tavoitteena mallintaa perhekeskuksen asiakkuuspolkuja

Mallinnusta työstetään myös kehittämistyöryhmissä ja 
piloteissa
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Katsaus perhekeskuspilotteihin

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

Pilottisuunnitelmat on tehty ja pilottiagentit varmistavat suunnitelman 
konkreettista toteutusta ja kuntien LAPE-ryhmät ohjaavat pilotteja

Mitä konkreettista saatu aikaan?
• Eropalveluiden koulutukset käynnistyneet
• Monikulttuurisuuskoulutukset käynnistyneet
• Uusia sähköisiä palveluja aloitettu, esim. snapchat

(terveydenhoitajat, perhetyö)
• Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen määrittely ja mallintaminen 

aloitettu
• Yhteisen neuvottelurungon jalkauttaminen aloitettu
• Tiivistetty yhteistyötä erityispalveluiden kanssa päihdeäitien 

hoidossa  Päiväperho-pilotti
• Lapset puheeksi -kouluttajakoulutukset käynnissä
• Johtamisen työpajat sovittu maalis-huhtikuulle
• Kohtaamispaikkojen kehittäminen käynnistetty, liikkuvia 

palveluita järjestetty, esim. palveluohjaaja jalkautunut 
päiväkodin/koulun tiloihin

Pilottien väliarviointi 31.5.2018

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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SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KOULUTUKSIA

Skype - koulutukset: Skype tehostaa sisäistä viestintää ja mahdollistaa nykypäivän välineet 
etätyöskentelyssä ja virtuaalikokousten järjestämisessä. Pe 4.5. klo 12.30 -15 ja pe 7.9.klo 
12.30 -15. Paikka ei ole vielä tiedossa, ilmoitetaan myöhemmin.

 Linkki ilmoittautumiseen: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15507/lomake.html

Sähköiset palvelut osana lasten ja perheiden palveluita: Kuulemme erilaisista chat-
palveluista, snapchatin käytöstä ja iPanasta eli sähköisestä äitiyskortista. Tiistaina 8.5. klo 9-
12. Tipotien sosiaali- ja terveysaseman luentosalissa (Tipotie 4, Tampere, 5. krs).

 Linkki ilmoittautumiseen: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15509/lomake.html

Sähköinen ajanvaraus: Kuulemme käyttökokemuksia sähköisestä ajanvarauksesta 
lastenneuvolassa, kouluterveydenhuollossa ja lastenvalvojalla. Lisäksi kuulemme sähköisen 
lastensuojeluilmoituksen käytöstä. Perjantaina 25.5. klo 12.30 -15.30 Tipotien sosiaali- ja 
terveysaseman luentosalissa (Tipotie 4, Tampere, 5. krs).

 Linkki ilmoittautumiseen: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15508/lomake.html

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15507/lomake.html
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15509/lomake.html
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15508/lomake.html


HEINOLAN PERHEKESKUS

Ulla-Mari Hutko



HAVAINTOJA 
MONITOIMIJAISESTA 

YHTEISTYÖSTÄ 
KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN 

TYÖSKENTELYSSÄ 

Juha Santala



RYHMÄTYÖSKENTELYÄ: 
ERILAISIA ASIAKKUUKSIA 

PERHEKESKUKSEN 
”OVILLA”
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Esimerkki palvelupolun kuvaamisesta: eropalvelut
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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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Asiakkuussegmentointi asiakkuuspolkujen kuvaamisessa

Minkä tyyppisten asioiden kanssa asiakkaat tulevat sisään 
perhekeskukseen eri ovista: neuvola, varhaiskasvatus, 
kouluterveydenhuolto, kotipalvelu, perheneuvola, kulttuuripalvelut, 
kohtaamispaikka, vertaisryhmät jne.?

Millaisia tilanteita ja asiakkuuksia voidaan tunnistaa eri ovilla?

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



JATKOSUUNNITELMA
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TYÖRYHMÄN TAPAAMISET

Perjantai 20.4.2018 klo 9.00-11.30 Metso, Tammi

• Asiakkuuspolkujen mallintaminen, Minutor
mukana

• Kulttuuri-/harrastusvälitehtävän purku

• Jatkosuunnitelma

• Jatkossa työryhmän hyödyntäminen 
perhekeskuksen laatukäsikirjan työstämisessä 
ja kommentoinnissa?



MARIA ANTIKAINEN

maria.antikainen@valkeakoski.fi

puh. 040 335 7688

www.lapepirkanmaa.fi

stm.fi/lape

#lapemuutos

#kärkihanke

KIITOS!


