
Paikallisia pilotteja, konkretian lisääntymistä ja siltaamissuunnitelmaa

Maakunnallisessa kehittämistyössä paikalliset 

pilotit ovat lisänneet konkretiaa ja tuoneet ke-

hittämistyöhön tekemisen meininkiä. 

Pirkanmaan LAPE-hankkeen kehittämistyön ra-
kenne on moniportainen; ensin tehdään yhteistä 
mallia yhdessä maakunnallisissa kehittämisryh-
missä, sen jälkeen pilotoidaan paikallisesti ja lo-
pulta vedetään kokemuksia yhteen maakunnalli-
sen mallin luomiseksi.  

Viime vuoden loppuun saakka työstettiin yhteistä 
näkyä ja käsitystä siitä, että mitä paikallisesti läh-
detään pilotoimaan. Kehittämistyössä tämä vuosi 
on ollut konkreettista tekemistä paikallistasolla 
pilottien käynnistyttyä. Muutoksen myötä myös 
LAPE-koordinaattoreiden työ on siirtynyt vah-
vemmin paikallistasolla tehtävän työn tukemi-
seen.  

Paikallisia kokemuksia käydään kehittämisryh-
missä läpi säännöllisesti, mutta systemaattinen 
maakunnallinen kooste ja yhteinen näky kootaan 
kokonaisuudesta riippuen joko ennen kesälomia 
tai kesälomien jälkeen.  

Työstetyt maakunnalliset mallit viedään viimeis-
tään marraskuussa maakunnan LAPE-ryhmään kä-
siteltäväksi ja ne kirjoitetaan auki eri toimintaa 
ohjaaviin asiakirjoihin. Maakunnallinen lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelma ja sote-toimijoi-
den osalta esimerkiksi järjestäjän ja tuotannon 
käsikirjat ovat dokumentteja, joissa LAPEn kehit-
tämistyön tulokset tulevat näkymään vahvasti. 
Kehitetyt mallit ja niistä koostetut asiakirjat toivo-
taan vietävän paikallisesti käsiteltäväksi kuntien 
päätöksentekoelimiin. Näillä virallisilla käsitte-
lyillä pyritään turvaamaan se, että hankkeen ai-
kana kehitetyt toimintamallit jäävät elämään 
myös välivuoden 2019 ajaksi.  

Nykyinen LAPE-hanke päättyy vuoden 2018 lo-
pussa. Välivuoden 2019 aikana tehtävän kehittä-
mistyön rahoitus on vielä avoinna, mutta jatko 
selvinnee kevään ja kesän 2018 aikana. Siltaamis-
suunnitelma saa näiden päätösten jälkeen vah-
vemmin lihaa luidensa päälle. 

 

 

 

 

Pirkanmaan LAPE-hankkeen pääkehittämiskohde 
perhekeskustoimintamalli yhdistää toimijoita 
maakunnasta, kunnista, yrityksistä, järjestöistä, 
valtiolta ja seurakunnista. Pirkanmaalla kehittä-
mistyössä haasteena tähän saakka on ollut se, 
että palveluverkkolinjauksia ei ole tehty. 

Sote- ja maakuntauudistuksen poliittinen ohjaus-

ryhmä ja johtoryhmä ovat linjanneet palveluver-

kon osalta huhtikuun kokouksessa, että viiden 

alueen malli toimii suunnittelu- ja valmistelutyön 

tukena. 

 

 

Perhekeskustoimintamallin johta-

misrakenteen suunnittelusta 

Keväinen uutiskirje LAPEsta 



Perhekeskustoimintamallin osalta lasten ja per-
heiden palvelujen sote-valmistelussa ja LAPE-
työssä esitetään, että sote-palvelut tuotettaisiin 
alueesta riippuen 30 000 – 50 000 asukkaan väes-
töpohjille.  

Perhekeskusalueiden muodostamiseksi kuntien 
LAPE-ryhmille annettiin 16.4.2018 tehtäväksi 
miettiä oman kuntansa näkökulmasta luonnolli-
simmat perhekeskusalueet sekä ehdotuksia fyysi-
sistä toimipisteistä. Kuntien LAPE-ryhmien näke-
mykset käsitellään maakunnan LAPE-ryhmässä 
14.5.2018 ja lasten ja perheiden palvelujen sote-
ryhmässä 7.4.2018. Tämän jälkeen esitykset vie-
dään palveluverkkotyöryhmän käsittelyyn. 

Aluetiedon jälkeen on mahdollista tiivistää ver-
kostomaisen perhekeskustoimintamallin johta-
misrakenteen suunnittelutyötä. Johtamisraken-
netta on sovittu työstettävän eri työryhmissä seu-
raavasti:  

 

 

 

 

Laajan hankkeen konkreettisten tulosten ajan-
kohtaispäivitys on laaja tehtävä. Ajankohtaisim-
mat tiedot tähän Tampere-talon LAPE-info 10.4. -
tapahtumassa julkaistuun LAPE-esitteeseen. Esit-
teen sähköistä versiota pääset tarkastelemaan 
täällä https://lapepirkanmaa.fi/wp-con-
tent/uploads/2018/04/MLL_lape_A4_v05_au-
keamataitto.pdf 

LAPE-info täyttyi kahdessa viikossa. Mikäli et 
päässyt mukaan, niin tallenteelta voit jälkikäteen 
katsoa sinua kiinnostavat osuudet vaikka kotisoh-

valtasi käsin. Linkki tilaisuuden tallenteeseen tul-
laan tallentamaan internetsivuillemme       
www.lapepirkamaa.fi lähiaikoina. 

Paljon tapahtuu tämän ulkopuolellakin ja jatku-
vasti. Jos Pirkanmaalla tehtävä LAPE-työ kiinnos-
taa, niin kannattaa ehdottomasti seurata meidän 
internet-sivuja, FB:ssa profiileja LAPE Pirkanmaa 
ja Pirkanmaan Lape-muutosagentti sekä Twitte-
rissä Titta Pelttaria. Näitä seuraamalla et voi 
jäädä viimeisimmän tiedon ulkopuolelle. 

 

 

 

Sähköisten palvelujen kevään ja kesän koulutuk-
set: 

Skype – koulutukset perjantaina 4.5. klo 12.30 -
15 ja pe. 7.9. klo 12.30 -15. Koulutukset pidetään 
Tampereella, paikka ilmoitetaan myöhemmin.  

Sähköinen ajanvaraus perjantaina 25.5. klo 12.30 
-15.30 Tipotien sosiaali- ja terveysaseman luento-
salissa 5. krs. (Tipotie 4, Tampere). 

Sähköiset palvelut osana lasten ja perheiden 
palveluita. Kuulemme erilaisista chat-palveluista, 
snapchatin käytöstä ja iPanasta eli sähköisestä äi-
tiyskortista. Tilaisuus pidetään tiistaina 8.5. klo 9-
12. Tipotien sosiaali- ja terveysaseman luentosa-
lissa 5. krs. (Tipotie 4, Tampere). 

Tarkemmat kuvaukset ja ilmoittautumislinkit säh-
köisten palvelujen koulutuksiin löydät täältä 
https://lapepirkanmaa.fi/info-ja-koulutustilai-
suuksia-sahkoisten-palveluiden-kehittamiseksi-
pirkanmaalla/ 

Muut tilaisuudet: 

"Odotustilasta osallistumiseen" – Aikuisten, las-
ten ja perheiden palveluiden yhteistyöpaja jär-
jestetään yhteistyössä Pikassoksen, Pirkan-
maa2019-valmistelun, LAPE-hankkeen ja 
PROSOS-hankkeen kanssa Tampereella 28.5.2018 
klo 9:00-15:30. Työpajaan ovat tervetulleita ensi-
sijaisesti Pirkanmaan aikuisten, lasten ja perhei-
den palveluiden asiakkaat sekä heidän kanssaan 

Ajankohtaiskatsaus kehittämistyön 

etenemisestä 

Tulevia Pirkanmaalla järjestettäviä 

LAPE-tapahtumia 
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työskentelevät monialaiset toimijat. Tilaisuuden 
kutsu ja ohjelma julkaistaan huhtikuun aikana. 
Voit ilmoittautua yhteistyöpajaan tästä linkistä. 
 
13.6.2018 klo 12-15 Lapset puheeksi -menetel-
män avausseminaari Tipotien sosiaali- ja terveys-
asemalla. Ilmoittautuminen tilaisuuteen tämän 
linkin takaa https://lapepirkanmaa.fi/lapset-pu-
heeksi-menetelman-avausseminaari/ 
 
Johtamisen seminaarin ajankohta 26.9.2018 jo 
kalenteriin laitettavaksi kaikille sote-palveluissa, 
sivistyspalveluissa, järjestöissä ja seurakunnilla 
toimiville esimiehille, päälliköille ja johtajille. Ti-
laisuuden kutsu ja tarkempi ohjelma ilmestyy 
myöhemmin. 
 
Lastensuojelun yhteiskehittämispäivä - erityisen 
vaativien palveluiden asiakkuudet ja OT-raken-
teet. Tilaisuus järjestetään 26.10.2018 Tampe-
reella. Tarkempi ohjelma ja kutsu tulee myöhem-
mässä vaiheessa. 
 
LAPE Pirkanmaan loppuseminaari 7.-8.11.2018, 
Tampere-talo 
 

 

 

 

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman puit-
teissa järjestetään kansallisia LAPE-päiviä ja LAPE-
konferensseja. Näitä päiviä on mahdollisuus seu-
rata joko paikan päällä, verkon kautta samanai-
kaisesti tai jälkikäteen tallenteelta. Tämän lisäksi 
LAPE-hanke on mukana erilaisissa muissakin tilai-
suuksissa. 

Jotta tietoa ei tarvitsisi etsiä eri puolilta, on THL 
koostanut menneet ja tulevat LAPE-tapahtumat 
seuraaville sivuille: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-
asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-
perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/lape-ta-
pahtumat-2018 

Tervetuloa mukaan LAPE-joukkoon! 

 

Mukavaa kevättä teille toivottaen 

 

Pirkanmaan LAPE-hankkeen porukat

 

 

Kansalliset LAPE-tapahtumat 
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