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Pääkysymykset 

• Miten Lape hankkeessa toteutettu kehittäminen ilmenee 

asiakkaiden, ammattilaisten, johtamisen, 

organisaatioiden ja maakunnan näkökulmasta?

• Onko integraatiolle luotu edellytyksiä? 

• Luodaanko palvelutuotannossa edellytyksiä 

ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen palveluille?

• Onko asiakkaiden osallisuudelle ja lasten oikeuksien 

toteutumiselle luotu edellytyksiä?



Arviointikriteerit Kysymykset Aineisto josta kysymykseen etsitään 

vastausta

Asiakkaat

• Helposti saavutettavat palvelut

• Asiakkaat tunnistavat palvelut 

ja tietävät mistä niitä saa

• Palvelut vastaavat yksilöllisiin 

asiakastarpeisiin

• Palvelukohtaamisesta on hyvä 

kokemus

 Kokevatko asiakkaat 

pääsevänsä palveluihin?

 Tietävätkö asiakkaat, minne 

mennä?

 Tietävätkö asiakkaat mitä 

palveluita heille on tarjolla 

kunnassa/maakunnallisesti/virt

uaalisesti?

 Kokevatko asiakkaat saavansa 

palveluita, jotka auttavat heitä?

 Kokevatko asiakkaat 

palvelukohtaamisen hyvänä?

 Oppilaitosyhteistyö (TAMK, TaY) 

 Asiakaspalautteet 

 Toimintatilastot? 

(käyttäjämäärät)

 Täydennetään Focus- group

haastatteluilla

Tarkennettu arviointisuunnitelma 

teemoittain



Ammattilaiset

• Verkoston toimivuus ja toisten 

toimijoiden tunnistaminen

• Tiedon kulku asiakastyön 

mahdollistamiseksi

• Asiakkaan toimiva ohjaus

• Toimiva johtaminen--> 

osaaminen, mittarit ja työkalut

• Työhyvinvointi ja jaksaminen

 Toimivatko verkostot niitä 

käyttävien ammattilaisten 

mielestä?

 Onko tiedonkululle luotu 

edellytykset? (johtamisen 

rakenteet, raportointi ja 

seuranta, sähköiset ratkaisut)

 Toimiiko tiedonkulku 

ammattilaisten mielestä?

 Kokevatko ammattilaiset, että 

asiakkaiden ohjaus toimii?

 Onko verkostojohtamiselle 

luotu edellytykset – toimivat 

mittarit ja työkalut?

 Onko ammattilaisten ja 

johtajien mielestä 

verkostojohtaminen toimivaa?

 Luoko Lape-palveluiden 

rakenne edellytyksiä 

ammattilaisten ylläpitää omaa 

työhyvinvointiaan?

 Miten työhyvinvointia 

johdetaan?

 Itsearviointi

 Kyselyt

 Dokumentit: 

toimintasuunnitelma, 

lähtötilanneanalyysit, it-

selvitys, muut selvitykset ja 

suunnitelma, raportit, muu 

dokumentointi (pilottien 

materiaalia)

 Seminaarien ja työpajojen 

materiaalit



Organisaatiot

• Toimivat verkostot

• Toimiva yhteistyö maakunnan 

tasolla

• Vaikuttavuuden ja johtamisen 

kehittäminen --> palvelujen 

oikea-aikaisuus

• Toimintakulttuurin muutos

• Toimijoiden sitoutuminen

 Onko organisaatioissa luotu 

edellytykset toimivalle 

verkostotoiminnalle: johtamisen 

rakenteet, yhteinen 

päätöksenteko, tiedonkulku, 

raportointi ja seuranta?

 Onko sitoutuminen 

toimijatasolla sellaista, että se 

luo mallille 

toimintaedellytykset?

 Voidaanko raportoinnin ja 

seurannan pohjalta todeta 

palveluiden vaikuttavuus?

 Miten ja missä 

toimintakulttuurin muutos 

ilmenee?

 Welliverkosto

 Dokumentit: raportit, 

toimintasuunnitelma, it-

selvitykset, muistiot

 Kysely

 Focus-group haastattelut (esim. 

Patonki-ryhmä)

 Seminaarien materiaalit



Tilaaja

• Perhekeskustoimintamalli --

>horisontaalisesti ja 

vertikaalisesti integroidut lasten 

ja perheiden palvelut

• Oikea-aikaiset palvelut --> 

painopiste ehkäisyssä, matalan 

kynnyksen palveluissa

• Maakunnallinen malli

• Sähköisten palveluiden tehokas 

käyttö

• Palveluiden kehittäminen ja 

uudistaminen

• Asiakkaiden osallistaminen 

myös 

päätöksentekoprosesseissa --> 

asiakasraadit

• Lasten oikeuksien toteutuminen 

--> lapsivaikutusten arviointi, 

lapsibudjetointi

 Miten integraation kehitys 

hankkeiden myötä ilmenee: 

asiakkaiden organisaatioiden, 

johtamisen ja ammattilaisten 

näkökulmasta?

 Miten ehkäisevät palvelut ovat 

kehittyneet?

 Miten matalan kynnyksen 

palvelut ovat kehittyneet?

 Onko maakunnassa ja 

paikallisesti kehitetty sähköiset 

palvelut käytössä? 

 Käyttävätkö asiakkaat sähköisiä 

palveluita?

 Miten asiakkaiden 

osallistaminen on toteutunut 

maakunnassa ja paikallisesti?

 Toteutuuko toiminnassa lasten 

oikeudet osallistamisen, 

lapsivaikutusten arvioinnin ja 

lapsibudjetoinnin muodossa? 

 Onko maakunnallinen malli 

Lape-palveluille kehittymässä ja 

miten sitä kehitetään yhdessä?

 Dokumentit: raportit, muistiot, 

tilastot

 Kysely

 Welli-verkosto

 Focus-group haastattelut 

(Asiakkaat)

 Asiakaspalaute



Arvioinnissa hyödynnettävä aineisto

• Kyselyt 

• Johtamisen työpajat ja focus-group haastattelut: esim. kokemusasiantuntijat, 

Maakunnan Lape-ryhmä, projektikoordinaattorit, kehittämistyöryhmät.

• Seminaarien materiaalit

• Hankkeen dokumentaatio:

• toimintasuunnitelma

• it-selvitys

• raportit & työkirjat

• kansallisella/maakunta/kuntatasolla tehdyt lähtöselvitykset

• tilastot

• muistiot

• Tuotokset:

• asiakasprosessin kuvaukset

• ”käsikirja”



Lape Pirkanmaa arviointi 2017

• Johtamisen seminaarit 22.8., 31.10. ja 18.12.2018

• Tarkennettu arviointisuunnitelma arviointikriteereineen on 

valmistunut  ja esitelty 12/2017 ohryssä. 

• Toimintakulttuurin muutosta mittaava kysely on 

suunniteltu ja 1.kierros (1/4 ) toteutettu

• Itsearviointityökalua – kyselyä ja palautekierrosta – on 

suunniteltu niin että sen 1. kierros (1/2) voitiin aloittaa 

helmikuussa.

• Arviointia on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä Lape-

Kanta-Hämeen kanssa yhteisissä kokouksissa ja 

seminaareissa



Kysely 1

• Hankkeessa on  suunniteltu ja toteutettu 

toimintakulttuurin muutosta mittaava kysely ”Kysely 1” 

• 1. kierros (1/4) on toteutettu syksyllä 2017 (n=96). 

Vastaajajoukon haluttiin olevan tuttuja hankkeen toiminnan ja 

tavoitteiden kanssa hämmennyksen ehkäisemiseksi, sen 

takia tässä vaiheessa enimmäkseen johtajia. 

• 2. kierros toteutettiin alkuvuodesta 2018 (n=72), jolloin 

vastaajajoukko laajennettiin kehittämistyöryhmien jäseniin ja 

kuntien Lape-ryhmiin.



Kysely 1 

• Kysely mittaa toimintakulttuurin muutosta 

asiakaskeskeisyyden näkökulmasta, yksilön, 

organisaation, johtamisen ja verkostotoiminnan tasolla.

• Se muodostuu väittämistä, jotka vastaaja arvioi 1-5, ja 

avoimista kysymyksistä.

• Todellinen anti saadaan, kun useamman kierroksen 

tuloksia voidaan vertailla.

• 2. kierroksen raakadata on valmistunut viikolla 10. Kun 

aineisto on käyty läpi ja tarkistettu voidaan analyysit 

aloittaa.
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1. Lapsi - ja perhekeskeinen toiminta
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1. Lapsi - ja perhekeskeinen toiminta  

• Taloudellisuus nähtiin osittain tavoiteltavana osana organisaation 

toimintaa ja lape-hankkeen tavoitteita, mutta koettiin myös joissakin 

kommenteissa asiakastyötä uhkaavaksi tekijäksi. 

• Asiakaskeskeisyyteen suhtautuminen ei myöskään ollut yhtenäistä. 

Osittain pelättiin asiakkaan saneluvaltaa palveluidensa suhteen 

(”piikki auki”), kun taas toisaalta se nähtiin positiivisena kehityksen 

ajurina ja verkostojen yhteisenä päämääränä.

• Verkostojen kohdalla nostettiin kommenteissa esille pelko ja 

kokemukset verkostojen liian myöhäisestä aktivoitumisesta, ja sitä 

seuranneesta palveluiden ylikompensoinnista, mikä ei ole 

taloudellista, eikä asiakaskeskeistä. Toisaalta ilmaistiin iloa toimivien 

yhteistyökumppanuuksien ja verkostojen osalta.



Johtopäätös

• Vastauksissa näkyy että toimijat lähtivät lape-

työhön hyvin erilaisista lähtökohdista ja erilaisin

valmiuksin. Tämä voidaan mieltää osaksi

hankkeen henkeä. Verkostossa organisaatioiden

ei tarvitse olla identtisiä, vaan kaikki

työskentelevät omalla tavallaan yhteisten, 

sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

• Tämä näkyy myös väittämissä, joissa vaihtelu

arvojen välillä oli suurta. 
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3. Johtaminenuudessa lapsi- ja perhekeskeisessä toiminnassa
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Johtaminen uudessa lapsi- ja 

perhekeskeisessä toiminnassa

• Tässä vaiheessa konkreettisen lape-toiminnan 

johtamisen mieltäminen oli haasteellista.

• Toistui väittämissä näkyneet huonot 

palkitsemismahdollisuudet

• … sekä eläköityvien työntekijöiden osaamisen 

siirron turvaamisen vaikeus.



Johtopäätös

• Sote- ja maakuntauudistus eivät auta tilanteen 

selkiyttämisessä. Johtamisen osalta eteenpäin 

katsominen todella vaikeaa. Tämä näkyy 

murroskauden muutosjohtamisessa.

• Hankkeen laaja-alainen ote kehittämiseen 

tarkoitti että kokonaiskuvan muodostuminen 

toimijoiden kohdalla oli hidasta, mutta 

perusteellista.

• Hankkeen monet liikkuvat osat hämmentävät 

kuitenkin vielä.
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5. Verkoston toiminta uudessa lapsi - ja perhekeskeisessä toimintakulttuurissa
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Avoimia kommentteja tästä teemasta

• ”Palvelut ovat jakautuneet eri sektoreiden ja esimiesten 

alle. Eri sektoreilla tunnetaan huonosti toinen toistensa 

työnkuvia ja palveluita. Yhteistyötä leimaa "kuka 

maksaa" -ajattelu, vaikka muutoin yhteistyötä 

tehtäisiinkin hyvässä hengessä ja lapsia ja perheitä 

tukien”

• ”Yhteinen lapsikäsitys on tavoitteena, vielä se ei ole 

kaikilla verkoston jäsenillä sama.”

• ”Toisen työn tunteminen äärimmäisen tärkeää, 

ennakkoluuloista ja kuvitelmista päästävä eroon”



Verkoston toiminta uudessa lapsi - ja 

perhekeskeisessä toimintakulttuurissa

• Väittämien ja avointen kommenttien välillä eroja. 

Päällisin puolin väittämät vaikuttavat 

positiivisemmilta kuin kommentit. 

• Väittämien keskiarvo piilottaa alleen kohtuullisen 

laajan vaihtelun.

• Myös tavoitetilan vaihtelu tässä kohtaa suurta. 



Johtopäätöksiä

• Tulokset kuvaavat hyvin suuren ja 

monimutkaisen hankkeen aloitusvaiheen 

tunnelmia ja ajatuksia. 

• Myös tässä kategoriassa näemme että 

organisaatiot lähtevät toteuttamaan hanketta eri 

lähtökohdista. 

• Vaihtelun saattaa selittää hyvin erilaiset 

käsitykset asiakaskeskeisyydestä?
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7. Oma toimintani lapsi - ja perhekeskeisessä toiminnassa
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Oma toimintani lapsi - ja 

perhekeskeisessä toiminnassa

• Arviot korkeampia kuin muissa kategorioissa

• Vaihtelu pienempää

• Tavoitetila ja nykytila hyvin lähellä toisiaan

• Vastaajat olivat johtajia, joilla on hyvät 

edellytykset - joissain määrin myös vaatimukset 

- sekä suunnitella että toteuttaa omaa 

kehittämistään. 



Johtopäätökset

Itsensä tuntevat, itseään 
kehittävät, ja omasta 
hyvinvoinnistaan huolehtivat 
johtajat ovat valtava voimavara!



1. kierroksen johtopäätökset

• Toimintakulttuurin muutosta edellyttävä myllerrys 

oli syksyllä 2017 alkanut. 

• Asiakaskeskeisyydelle etsittiin merkityksiä 

omasta arjesta.

• Pohdittiin omia, ja muiden, verkostoja.

• Professioiden välisten kuilujen ylittämistä 

suunniteltiin, kipuiltiin, odotettiin.

• Yhteisten lähtökohtien etsiminen oli alkanut. 
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98. Avoin palaute

Lape kysely 1

Toivoisin päättäjien osallistuvan tai ainakin ottamaan selvää LAPE-hankkeen tarkoituksesta ja mahdollistavan
meille ruohonjuuritason puurtajille perhekeskusmallin suunnittelun ja toteuttamisen omassa kunnassa tai 
yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Välillä tuntuu, että päättäjiä ei koko hanke kiinnosta ja se jos mikä vie 
halut toimia.

Erittäin hyvä kysely!

Toimin vapaaehtoisena yhdistyksessä. Tämä kysely ei selvästikään ollut suunnattu vapaaehtoistoimijoille. 
Käsitykseni mukaan uudessa perhekeskusmallissa on tarkoitus kuitenkin otaa myös kolmannen sektorin 
toimijoita mukaan ja antaa niille tehtäviä.

Tämä sähköposti oli suodattunut sähköpostini "tarpeettomiin" -kansioon!

Järjestötyön näkökulmasta vastaaminen ei ollut helppoa mutta kiinnostavaa. Järjestöjen roolin mallintaminen
Lape-työssä osana toimintakulttuurin muutos on nyt erityisen tärkeää. Juhlapuheissa asia jo hoituu, nyt on 
käytännön toiminnan aika. Olemme mielellämme mukana muutostyössä.

Todella ihmettelen, mitä johtopäätöksiä näistä kysymyksistä vedetään. Tämä kysely oli abstraktia
mielkuvahuttua.

Ollaan uuden edessä, mitä se on, mitä se voisi olla.
Hyvää toimivaa ja tärkeää ja vaikuttavaa ei saa hukata, vaan nimenomaan vahvistaa ja ymmärrettävä todellisen
ennalta ehkäisyn merkitys

Huolena se, että rakenteiden rakentelu sote:ssa ja sisällöllinen lapetyö kulkevat liian irrallisesti. Paineet kiireellä
saada aikaan muutoksia ei ole hyvä osissa alueita. Analyysi siitä mitä jo tehdään ja mitkä hyviä paikallisia
käytäntöjä tulisi huomioida.

Työnantajan rooli perhekeskusmallissa???....se ei vaan oikein avautunut, että mitä sillä haetaan.



Itsearviointikysely

• Kehittämistyöryhmien työskentelyn tueksi 

kehitettiin itsearviointityökalu.

• Se muodostuu kahdesta syklistä:  

• ensimmäisessä ryhmät vastaavat kyselyyn koskien 

ryhmän työskentelyä, organisointia jne.

• Toisessa syklissä käydään palautekeskustelu jonka 

tuloksena syntyy valmiille, sähköiselle lomakkeelle 

koonti onnistumisista, jatkokehitystarpeista ja 

keskeisimmistä seuraavista tehtävistä.

• Koontien tietoja käytetään itsearvioinnin tuoman 

hyödyn lisäksi mm. johtamisen tuen 

suunnittelussa, ja arviointimateriaalina
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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

Itsearvointi vaihe 2 ohry
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Pirkanmaan Lape-hankkeen tavoitteet ovat minulle selkeät

Hankkeen toiminta tukee tavoitteiden saavuttamista

Luomme hankkeessa yhteistä käsitystä asiakkuudesta ja palveluista…

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…

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

Minulle on selvää miten työryhmäni toiminta liittyy kunnassani…

Työryhmän toiminta tukee tavoitteiden saavuttamista

Työryhmässä on selkeästi sovittu tarvittavat toimenpiteet, vastuut ja…

Työryhmään on onnistuttu kytkemään olennaiset sidosryhmät

Työryhmän tavoitteet ovat minulle selkeät

Minulla on selkeä kuva toiminnastani ja tehtävistäni työryhmässä
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2. Missä on onnistuttu?

Itsearvointi vaihe 2 ohry

Saatu liikkeelle monella sektorilla ja moniin aihepiireihin liittyen tärkeä kehittämistyö.

Vahvan maakunnallisen mallin rakentaminen päässyt hyvään vauhtiin.
Vahva linkki sote- ja Lape-valmistelujen välillä on saumaton

Työryhmätoiminta onnistuu parhaiten tavoitteiden saavuttamisessa silloin kun kohde
on konkreettinen ja riittävästi rajattavissa. Tuolloin eri toimijoiden yhteinen työ on 
onnistuttu kirjaamaan ja uudet toimintakäytännöt on mahdollista ottaa käyttöön.

Lasten, nuorten ja perheiden toimintojen johto on sitoutunut yhteiseen
kehittämiseen.
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3. Missä olisi parannettavan varaa?

Itsearvointi vaihe 2 ohry

Kehittämisprosessin hallinta on todella haastavaa näin suuressa hankkeessa. 
Prosessin ohjauksessa voisi olla systemaattisuutta ja myös itse prosessin 
konkreettisessa työskentelyssä voisi olla enemmän kehittämistä tukevaa 
työskentelytapaa.

Lape-valmistelut kaipaavat valtakunnallista ohjausta enemmän, jotta työ olisi 
maakunnissa tehokkaampaa sekä päämäärätietoisempaa.
Kaivataan myös selkeitä ohjeita sähköisten palvelujen kehittämisestä 
valtakunnallisesti, joka on yksi tärkeä kehittämiskohde.
Tiedonkulku (esim. hyvinvointikoordinaatit, sivistysjohtajat ym.).

Mitä laaja-alaisemmaksi, vaikeammin määriteltäväksi ja pitkäjänteistä ja 
useamman eri organisaation yhteistä kehittämistyötä vaativammaksi työryhmän
työn kohde osoittautuu, sitä haastavammaksi tavoitteiden saavuttaminen
ajallisesti rajallisen hankkeen puitteissa tulee.
Työn vaiheistamista ja erilaisten osa-alueiden priorisointia tarvitaan.

Suuren kentän tavoittamisessa. Kentällä ei varmaan kaikilla tietoa, mitä LAPE on



Dokumenttianalyysi 

• On tähän asti ollut rajoittunutta aineiston 

vähäisyyden vuoksi. 

• Nyt meillä on käytössämme salkkuraportteja ja 

kehittämistyöryhmien työkirjoja.

• Niistä ollaan parasta-aikaa tekemässä analyysiä 

väliarviointia varten. 



Haastattelut

• Alkavat vuonna 2018

• Pidetään 4 kpl johtamisen työpajaa joissa 

kerätään samalla arviointimateriaalia. 

• 19.3. klo 13-15 Nokia

• 22.3. klo 14-16 Lempäälä

• 9.4. klo 11.30-13.30 Tampere

• 9.4. klo 14-16 Kangasala

• Tämän lisäksi tehdään täydentäviä focus—

group haastatteluita. Esim. 

kokemusasiantuntijat, ohjausryhmä, jne



Hankkeen hallinnointi

• Kansallisen tason vaatimukset hankkeen hallinnoinnin ja 

raportoinnin osalta raskaita ja osin myös epäselviä. 

Haastavaa lyhyessä toimeenpanohankkeessa. 

• Kansallisen tason ohjaus vuoden 2017 aikana ei ollut 

suunnitelmallista.

• Maakuntakohtaisten hankkeiden osalta suunnittelu-, ja 

toteutusvaiheiden välillä toteuttajien vaihtuminen oli 

jatkuvuuden kannalta haasteellista.

• Pirkanmaalla laajojen kehittämiskokonaisuuksien 

omaksuminen toimijoiden osalta näyttää onnistuneen. 



Arviointi 2018

• Haastattelut

• Johtamisen työpajat tuottavat myös 

arviointitietoa. 3-4/2018

• Focus-ryhmät. Syksyyn 2018 saakka

• Dokumenttianalyysi jatkuu

• Kysely 1. 5 ja 9 2018

• Itsearviointi 8/2018

• Yhteistyö ja koordinointi OmaHäme-hankkeen 

kanssa



Johdon tuki 2018

• Johdon työpajat

• Johtamisen blogi

• AV-sisällöt hankkeen nettisivuilla. Suunnitteilla 

kolmiosainen johtamisen prosessien 

määrittelyyn ohjaava sarja. 

• Seminaarit

• Tarpeen mukaan


