


Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on yksi hal-
lituksen 26 kärkihankkeesta. 

Muutoksen tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja per-
helähtöisemmät, oikea-aikaisemmat, tasalaatuisem-
mat, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja pa-
remmin yhteen sovitetut lasten ja perheiden palvelut. 

Eri paikkakunnilla asuvat lapset ja perheet ovat eriar-
voisessa asemassa toisiinsa nähden, koska palvelutar-
jonta ja palveluiden tuottamisen tavat poikkeavat toi-
sistaan eri paikkakunnilla. Asuinpaikkakunta vaikuttaa 
myös siihen, miten oikea-aikaisesti asiakkaan on mah-
dollista päästä tarvitsemiensa palveluiden piiriin.

Kun muutosohjelmassa puhutaan lasten, nuorten ja 
perheiden palveluista, kattaa se niin kuntien perus- ja 
erityispalvelut sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja 
sivistystoimen osalta kuin järjestöjen, seurakuntien ja 
yksityisen palvelutuotannon tuottamat palvelut.  

Lasten ja perheiden muutosohjelma tekee lasten ja 
perheiden palveluiden sisällön kehittämisen ohel-
la vahvasti yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistusta valmistelevien virkamiesten kanssa, jotta 
samanaikaisesti voidaan valmistautua mahdollisen 
SOTE-uudistuksen mukanaan tuomiin rakenteellisiin 
muutoksiin. 

Hyvin toimiva palvelujärjestelmä lisää palveluiden vai-
kuttavuutta ja vähentää erityispalveluiden tarvetta ja 
sitä kautta palveluista syntyviä kustannuksia sekä inhi-
millisen kärsimyksen määrää.

Muutosohjelman aikana tuetaan sekä johdon että asia-
kastyötä tekevien ammattilaisten osaamisen kehitty-
mistä tulevaisuuden muutoksia tukevaksi ja otetaan 
vahvasti myös asiakkaat ja kuntalaiset mukaan palvelui-
den kehittämiseen.

 
 

Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmassa kehittä-
mistyötä tehdään sekä kansallisella tasolla, maakunnal-
lisella tasolla että yksittäisten kuntien tasolla. Projekti-
henkilöstö osallistuu säännöllisesti valtakunnallisiin 
kehittämistilaisuuksiin vieden hyviä käytäntöjä omasta 
maakunnasta valtakunnallisesti hyödynnettäväksi ja 
tuoden valtakunnallisesta työstä muiden maakuntien 
hyviä käytäntöjä Pirkanmaalle. Pirkanmaalla jokaisella 
kehittämisosa-alueella toimii vähintään yksi maakun-
nallinen kehittämisryhmä tarvittavine alaryhmineen. 
Näissä kehittämisryhmissä jalostetaan Pirkanmaalla jo 
toimivia hyviä käytäntöjä, laitetaan alulle uusia inno-
vaatioita, rakennetaan maakunnallista mallia ja tuetaan 
niitä toimijoita, jotka lähtevät pilotoinnin kautta kokei-
lemaan uusia asioita omissa toimintaympäristöissään. 

Pirkanmaalla Lasten ja perheiden muutosohjelmassa 
ovat mukana kaikki maakunnan 23 kuntaa hallinnon-
rajat ylittäen eli mukana ovat sekä sosiaalipalvelut, 
terveyspalvelut että sivistys-, kulttuuri- ja vapaa-ajan 
palvelut. Lisäksi kehittämistyössä on mukana mm. Pir-
kanmaan sairaanhoitopiiri, lukuisa joukko järjestöjä ja 
seurakuntia sekä muutama yksityinen toimija. Kehittä-
mistyössä on merkittävä rooli myös lapsilla, nuorilla ja 
heidän vanhemmillaan itsellään. Tampereen kaupunki 
hallinnoi vuodet 2017-2018 kestävää hanketta. 
 
Muutosohjelman puitteissa viedään eteenpäin lapsiys-
tävällistä toimintakulttuuria, kehitetään maakunnal-
linen perhekeskustoimintamalli, sivistyspalveluiden 
roolia lapsen hyvinvoinnin tukena ja erityis- ja vaativan 
tason palveluita siten, että ne tukevat optimaalisella 
tavalla perustason palveluita ja erityispalveluiden si-
sällä tarvittavaa monialaista työtä yhteisen asiakkaan 
ympärillä. 

  
 

Yleisesti Lapsi- ja perhepalveluiden
muutosohjelmasta LAPEsta

LAPE -kehittämis-
kokonaisuus

Valitut kehittämisen alueet Pirkanmaalla

Toimintakulttuurin muutos • Päätösten lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottaminen (ml. lasten  
ja nuorten osallistaminen palveluiden arviointiin ja kehittämiseen

• Edistetään yhteensovitettavaa johtamista ja verkostojohtamista lapsi,  
nuoriso ja perhepalveluissa

• Uudistetaan ammattilaisten osaamista muutosta tukevaksi

Perhekeskustoimintamalli • Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja pilotointi,  
mukaan lukien yhteistyö koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa

• Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen
• Erotilanteen palveluiden kehittäminen lapsen etua, sovinnollisuutta  

ja toimivaa yhteistyövanhemmuutta edistäviksi
• Näyttöön perustuvien varhaisen tuen ja hoidon sekä  

vanhemmuustaitojen ohjaamisen työkalupakkien käyttöönotto
• Turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajalasten ja heidän perheidensä  

matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen 

Varhaiskasvatus ja koulu 
lapsen hyvinvoinnin tukena

• Varhaiskasvatuksen, koulun oppilashuollon ja perhekeskusten  
yhteistyö: kasvatuskumppanuus ja vanhemmuuden tuki

• Palveluiden lapsilähtöisyys ja monialainen yhteistyö eri tahojen välillä  
ovat kehittämistyön kohteena, kuten myös varhaiskasvatukseen, kouluun  
ja oppilaitoksiin jalkautuvat erityispalvelut

Erityis- ja vaativimman tason 
palveluiden kehittäminen

• Monitoimijainen arviointimalli
• Erityisosaamisen liittäminen osaksi perustason palveluja, uudet  

toimintamallit vertikaalisen integraation mahdollistamiseksi
• Monialainen yhteistyö ja osaamisen yhdistäminen erityistason palveluissa, 

uudet toimintamallit horisontaalisen integraation mahdollistamiseksi
• Lastensuojelun sosiaalityön moniammatillinen toimintamalli
• OT-keskuksen kehittäminen



Toimintakulttuurin muutoksella pyritään vaikuttamaan 
sekä kuntien että tulevan maakunnan lapsiystävällisyy-
teen ja rakentamaan entistä asiakaslähtöisempi lasten 
ja perheiden palvelujärjestelmä. 

Toimintakulttuurin muutoksessa erityistä huomiota 
kiinnitetään eri palveluissa tapahtuvaan asiakkaan koh-
taamiseen, huolen puheeksi ottamiseen, asiakkaan tar-
peiden tunnistamiseen ja tarvittavien palveluiden järjes-
tämiseen, jotta asiakkaan palveluiden saanti tapahtuisi 
mahdollisimman oikea-aikaisesti ja siten, että voitaisiin 
ehkäistä asiakkaan ongelmien kasvaminen ja raskaam-
pien palveluiden tarve.   

Keskeistä toimintakulttuurin muutoksessa on erilaisten 
asiakkaan tarvitsemien palveluiden yhteensovittami-
nen ja asiakastyössä tarpeellisten yhteisen työn teke-
misen mallien rakentaminen. 

Sen lisäksi, että kaikessa hankkeen järjestämässä toi-
minnassa toimintakulttuurin muutosta viedään eteen-
päin, toimii toimintakulttuurin muutoksen alla kaksi 
syksyllä 2017 käynnistynyttä kehittämistyöryhmää. Toi-
nen kehittämisryhmä keskittyy johtamisen ja ammatil-
lisen osaamisen uudistamiseen ja toinen lapsivaikutus-
ten arvioinnin edistämiseen Pirkanmaalla tapahtuvassa 
päätöksenteossa. 

Johtaminen ja ammatillisen osaamisen
uudistaminen

Johtamisen tulee tulevaisuudessa kohdentua laajojen 
kokonaisuuksien ymmärtämiselle. Johtamisessa ko-
rostuu mm. kaikki lasten ja perheiden palvelut katta-
va yhteinen toimintakulttuuri, yhteiset toimintatavat, 
monialainen yhteinen työskentely ja sektoreiden vä-
listen raja-aitojen poistaminen. Verkostojohtaminen 
onkin ollut teema, jonka ympärillä kehittämisryhmässä 
on tavalla tai toisella työskennelty säännöllisesti. Työ-
ryhmä on yhdessä Tampereen yliopiston johtamiskor-
keakoulun kanssa työstänyt sekä johtamisen tueksi 
yhdessä Kanta-Hämeen Lape-kanssa järjestettyä se-
minaarisarjaa että perhekeskuspilottien johtamista 
tukevia työpajoja. Työryhmässä on myös pohdittu 
mm. perhekeskuksen johtamista ja koottu syötteitä 
sote-valmistelun palveluverkkotyöskentelyyn ja palve-
luiden organisoitumiseen. 
 
 
 
 

Ammatillisen osaamisen uudistamisen tiimoilta työ-
ryhmässä on määritelty koulutustarpeita ja rakennettu 
koulutuskalenteria, jolla tarpeisiin vastataan. Keskei-
simmät ammatillisen osaamisen uudistamisen teemat 
liittyvät asiakkaan kohtaamiseen, huolen puheeksi 
ottamiseen, asiakkaan tarpeiden tunnistamiseen ja 
monialaisen yhteistyön tekemiseen, joihin vastataan 
mm. THL:n Luo luottamusta, suojele lasta -verkkokou-
lutuksella ja hankekumppanina toimivan Tampereen 
ammattikorkeakoulun syksyllä 2018 tuottaman syven-
tävän koulutuksen avulla. Lisäksi hankkeen puitteissa 
järjestetään erilaista Lape-kehittämiskokonaisuuksien 
substanssiosaamista tukevaa koulutusta esille noussei-
den tarpeiden mukaisesti.

Lapsivaikutusten arviointi

Tavoitteena on ottaa käyttöön lapsivaikutusten ar-
vioinnin malli Pirkanmaan tulevan maakunnan, kun-
tien ja muiden Lape-toimijoiden keskuudessa. Tällä 
hetkellä maakunnallista lapsivaikutusten arvioinnin 
mallia rakennetaan yhdessä kolmen pilottikunnan 
kanssa suhteuttaen kehittämistyötä valtakunnalliseen 
ohjaukseen ja muualla maassa käytössä oleviin mal-
leihin. Meillä on ollut ilo saada kehittämistyöryhmään 
myös THL:n edustaja Kati Honkanen. Tampere, Nokia ja 
Mänttä-Vilppula pilotoivat lapsivaikutusten arviointia 
siten, että Tampereella lapsivaikutusten arviointia teh-
dään Hervanta-Vuores perhekeskuspilotista, Nokialla 
yhtenäiskouluratkaisuihin liittyen ja Mänttä-Vilppulan 
arviointi keskittyy avoimeen kerhotoimintaan. 

Toimintakulttuurin muutoksesta kehittämisosiosta vas-
taa projektipäällikkö Hanna Harju-Virtanen. 
 

 
  

Toimintakulttuurin muutos 

Asiakas onaina oikeallaovella.

Lapsivaikutusten arviointi 
• Miten asia voidaan toteuttaa lasten kannalta 

parhaalla mahdollisella tavalla? Millaisia vaikutuksia 
päätöksellä olisi?

• Mitä vaikutuksia eri vaihtoehdoilla on erilaisissa 
tilanteissa (esim. erityistä tukea tarvitsevat,  
vähemmistöihin kuuluvat, heikommassa  
asemassa olevat) olevien lasten hyvinvointiin? 

• perustarpeet
• fyysinen kehitys
• psyykkinen kehitys
• emotionaalinen kehitys
• sosiaalinen kehitys
• ihmissuhteet
• turvallisuus
• oppiminen
• terveys
• palveluiden saanti
• vapaa-aika
• mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itseään 

koskeviin asioihin 
• Olemassa olevan tiedon hyväksikäyttö
• Lasten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien 

järjestäminen

Lapsivaikutusten arviointi - prosessi
• Luo perusta lapsivaikutusten arvioinnille

• tiedota lapsivaikutusten arvioinnista: kunta-  
ja maakuntapäättäjät, johtavat viranhaltijat, 
lasten parissa työskentelevät, kuntalaiset

• lakipohja, mihin lapsivaikutusten arviointi 
perustuu

• Tunnista, milloin lapsivaikutusten arviointia  
tarvitaan

• määrittele arvioinnin laajuus ja menetelmät
• Osallista lapset arvioinnin tekoon

• hyödynnä olemassa olevaa tietoa
• kuule lapsia

• Analysoi koottu tieto
• hyödynnä tulosten tulkinnassa lapsia ja  

moniammatillisti asiantuntijoita
• miten päätös voidaan toteuttaa lasten  

kannalta parhaalla mahdollisella tavalla
• tunnista riskiryhmät -> negatiivisia vaikutuksia  

lieventävät keinot
• Päätöksenteko

• tuo esiin lapsivaikutukset (kirjaa mitä ei ole 
voitu selvittää/saatu selvitettyä)

• tiedota päätöksestä 
• Seuraa millaisia vaikutuksia päätöksellä on lapsiin



Perhekeskus on lasten ja perheiden matalan kyn-
nyksen palveluiden verkosto, joka muodostuu muun 
muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden, sivistyspalvelui-
den, järjestöjen ja seurakuntien toimijoista. Perhekes-
kuksen kohtaamispaikoissa lapset, nuoret ja perheet 
voivat esimerkiksi osallistua vertaistoimintaan ja saada 
palveluohjausta. Sähköinen perhekeskus tarjoaa tietoa 
ja tukea, täydentäen näin kasvokkain tarjottavia palve-

luita. Asiakas saa perhekeskuksesta kokonaisvaltaista, 
asiakaslähtöistä apua ja tukea oikeaan aikaan.

Perhekeskus ei ole niinkään rakennus vaan ensisijai-
sesti toimintamalli. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelut 
voivat sijaita eri rakennuksissa, mutta muodostavat 
yhteensovitetun palveluverkoston ja noudattavat yh-
teisesti sovittuja toimintatapoja. 
 
 
 
 

Perhekeskustoimintamalli



Perhekeskuksen kohtaamispaikka

Perhekeskustoimintamallissa tavoitteena on, että ”per-
hekeskuksesta kehittyy lasten ja perheiden näkö-kul-
masta tarkoituksenmukainen ja toimiva lähipalvelujen 
kokonaisuus, joka sisältää kohtaamispaikan. Kohtaa-
mispaikan tavoitteena on vahvistaa perheiden voima-
varoja ja yhteisöllisyyttä sekä tarjota vertaistukea ja var-
haista tukea sekä vähentää perheiden ja vanhempien 
yksinäisyyttä. Kohtaamispaikan toiminnassa huomioi-
daan monikulttuuristen ja maahanmuuttajaperheiden 
tarpeet. Perheet osallistuvat toiminnan suunnitteluun, 
toteuttamiseen ja arviointiin” (Perhekeskussuunnitel-
ma, STM, 2016).

Pirkanmaan perhekeskuksen kohtaamispaikkatoimin-
taa kehitetään yhteistyössä THL:n ja Lastensuojelun 
keskusliiton kanssa mm. säännöllisissä valtakunnallisis-
sa työpajatapaamisissa.

Pirkanmaan perhekeskuksen kohtaamispaikkatoimintaa 
on mallinnettu maakunnallisen kehittämistyöryhmän 
kanssa mm. kartoittamalla Pirkanmaan lasten, nuorten 
ja perheiden kohtaamispaikat, määrittämällä kohtaa-
mispaikan sidosryhmät ja palveluverkosto perhekeskuk-
sen palvelukokonaisuudessa, hyvän kohtaamispaikan 
minimikriteerit sekä perheiden ja lasten tarpeet toi-
minnalle. Kohtaamispaikkakehittämisen tavoitteena on 
myös aktiivinen kuntalaisten, perheiden, lasten ja nuor-
ten osallistaminen toiminnan kehittämiseen.

Pirkanmaan perhekeskuksen kohtaamispaikkatoi-
minnan kehittäminen jatkuu mm. yhteisten toimin-
taperiaatteiden, toimintamuotojen ja tehtävien 
määrittämisellä sekä valtakunnallisen ”Kohtaamispaik-
katoiminnan käsikirjan” aikaansaamisella. Tavoitteena 
on myös maakunnallisen sähköisen kohtaamispaikka-
verkoston rakentaminen.

Kohtaamispaikkatoimintaa pilotoivat seuraavat alueet: 
Kangasala, Lempäälä, Nokia ja Tampereella Hervan-
ta-Vuoreksen alue kehittävät kohtaamispaikkatoi-
mintaa osana perhekeskuksen kokonaisuutta.  Li-
säksi Valkeakoski, Sastamala, OrivesiRuovesi-Virrat, 
Parkano-Kihniö ja Mänttä-Vilppula kehittävät kohtaa-
mispaikkatoimintaa. 

Kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisestä vastaa pro-
jektikoordinaattori Päivi Viitanen-Marchegiano.
 
 
 

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen perusta
Kohtaa, uskalla kysyä, kuuntele kiireettä, syyllistämättä, 
taustoista riippumatta. (Pirkanmaan vanhemmuuden ja 
parisuhteen tuen työryhmä)
 
Lape-tavoitteet
Kattavat, verkostoituneet ja helposti löydettävät van-
hemmuuden ja parisuhteen tuen palvelut Pirkanmaal-
la. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palvelut tun-
netaan niin lapsi- ja perhepalveluissa kuin aikuisten 
palveluissa työskentelevien ammattilaisten keskuu-
dessa.

Mitä
Hyvinvointia perheille ja lasten, nuorten sekä vanhem-
pien vahvempaa mielenterveyttä vanhemmuutta tu-
kemalla.
1. Yhteinen ymmärrys vanhemmuuden ja parisuh-

teen tuen tärkeydestä.
2. Yhteinen ymmärrys siitä mitä tarkoitamme van-

hemmuuden ja parisuhteen tuella osana perhekes-
kustoimintamallia ja miten sitä toteutamme. 

3. Ymmärrys siitä, mitä minun tulee työntekijänä ottaa 
huomioon vanhemmuuden ja parisuhteen tukemisen 
osalta. 

4. Jaettu käsitys siitä, mikä on työnjako näiden palve-
luiden osalta eli tieto siitä kuka hoitaa ja huolehtii 
kun omat keinot eivät riitä.

5. Käsitys siitä, miten työntekijät, vanhemmat, lapset 
ja nuoret on osallistettu. 

6. Kirjaukset toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa. 
7. Käsitys siitä, miten vanhemmuuden ja parisuhteen 

tuen arviointia ja seurantaa toteutetaan.

Miten
• Maakunnan toimijoita ja asiakkaita osallistamalla

• Perheiden tarpeita ja toiveita tehty näkyviksi
• Katvealueita paikannettu 
• Pilotoinnissa kohdevaloa katvealueille: 7 pi-

lottia osana perhekeskustoimintamallien sekä 
kohtaamispaikkojen kehittämistä

• pilottikohtaiset täsmennetyt tavoitteet, jo 
täsmentyneitä esimerkkejä 
• Nokia – Ehdi Ensin -mallin kehittäminen
• Lempäälä – parisuhdeiltojen laa-

jentaminen verkostoyhteistyöllä ja 
ennaltaehkäisevä tuki perusopetuksen 
päättävien nuorten vanhemmille 

Miten maakunnallista perhekeskustoimintamallia rakennetaan Pirkanmaalla?

• Toimintamallin kokonaisuutta pilotoidaan neljällä alueella:
• Kangasala
• Lempäälä
• Nokia
• Tampere: Hervanta & Vuores

• Perhekeskuspiloteissa perhekeskuksia rakennetaan 15 osa-alueen kautta: 
 

Perhekeskuspiloteissa mm.
• Sovitaan eri toimijoiden rooleista ja työnjaosta 

asiakkaan prosessissa -> vastuutyöntekijämalli
• Kehitetään monitoimijaisen yhteistyön ja arvioinnin 

käytänteitä, karsitaan päällekkäistä työtä, otetaan 
käyttöön yhteisiä työvälineitä esim. yhteinen neu-
vottelurunko

• Kehitetään verkostojohtamisen ja koordinaation 
rakenteita -> johtamisen työpajat

• Määritellään vanhemmuuden ja parisuhteen tukea 
sekä sovitaan toimijoiden välisestä työnjaosta

• Koulutetaan uusien työmenetelmien kouluttajia: 
Lapset puheeksi -kouluttajakoulutus

• Otetaan käyttöön uusia sähköisiä palveluita: esim. 
terveydenhoitajat ja perhetyöntekijät snapchatissa

• Luodaan uusia kohtaamispaikkoja ja vahvistetaan 
olemassa olevia: työntekijöiden palveluita kohtaa-
mispaikkoihin, Kelan etäpalveluyhteys, jne.

• Koulutetaan lasten, nuorten ja perheiden kanssa 
työskenteleviä eroauttamiseen -> Tunnista, kohtaa 
ja ohjaa -koulutukset

• Koulutetaan työntekijöitä monikulttuuristen asiak-
kaiden kohtaamiseen

 
 

• Kehitetään nepsy-palveluita, esim. nepsy-lainaamo, 
perustietokoulutukset

• Rakennetaan siltoja perhekeskustason ja erityista-
son välille -> esim. Päiväperhon pilotti, konsultaa-
tiomallit

• Vahvistetaan asiakkaan osallisuutta omassa 
tilanteessaan, tuen tarpeen arvioinnissa ja sopivan 
palvelukokonaisuuden räätälöinnissä

• Vahvistetaan ammattilaisten osaamista asiakkaan 
kohtaamisessa ja varhaisessa avoimessa yhteistyös-
sä esim. Luo luottamusta, suojele lasta -verkkokou-
lutus, muu hankkeessa järjestettävä koulutus

Loppuvuoden 2018 aikana kuvataan Pirkanmaan per-
hekeskustoimintamalli ja laaditaan kirjallinen materi-
aali, jonka avulla perhekeskustoimintaa voidaan lähteä 
laajentamaan Pirkanmaalla. 

Perhekeskustoimintamallin rakentamisesta vastaavat 
projektikoordinaattorit Maria Antikainen ja Päivi Viita-
nen- Marchegiano. 
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Asiakas on aina oikealla ovella.

Kunnan toimintaympäristö



• Kangasala – Perheesi parhaaksi -mallin 
kehittäminen

• Valkeakoski – vanhemmuuden tuki 
perhe- ja vanhempainkahviloissa

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen kehittämisosiosta 
vastaa projektikoordinaattori Tia Kemppainen. 
 
Eropalvelut 

Eropalveluiden kehittämisen kokonaisuuden tavoit-
teena on saada aikaiseksi perhekeskuksiin palveluver-
kosto, jonka avulla voidaan tukea vanhempien sovin-
nollista eroa ja yhteisen vanhemmuuden jatkumista 
parisuhteen päättymisestä huolimatta. Toisena isona 
tavoite kokonaisuutena on osaamisen lisääminen ero-
asioissa kaikille lasten -ja perheiden kanssa toimiville 
ammattilaisille.

Eropalveluiden kehittämistyöryhmässä on rakennettu 
eroasiakkaan palvelupolkua, jota pilottikuntien erotyö-
ryhmät hyödyntävät nyt tehdessään palvelukuvauksia 
eroasiakkaiden palveluista eron eri vaiheissa. Palveluku-
vauksia tehdään, jotta asiakkaat löytäisivät palvelut hel-
pommin. Työntekijöille ja verkostotyön tueksi on koottu 
minikriteereitä niin asiakkaan kohtaamiseen kuin heidän 
tarpeidensa tunnistamiseen ja palveluihin ohjaamiseen. 

Eropalveluiden koulutuksen ja osaamisen työryhmän 
tavoitteena oli rakentaa koulutusrunko, joka tukee las-
ten ja perheiden palveluissa työskentelevien osaamisen 
lisäämistä kohdata, tunnistaa ja kuulla eroasiakkaiden 
tarpeet varhaisessa vaiheessa. Koulutusta pilotoidaan 
nyt perhekeskuspilottikunnissa. Koulutus rakentuu 
työpajoista, joiden sisältö koostuu LAPEN tavoitteet 
huomioiden työntekijän mahdollisuuksista tukea lasta 
ja vanhempaa, eroon liittyvistä sopimuksista, lähisuh-
devakivallan puheeksi ottamisesta ja tunnistamisesta, 

monikulttuurista eroista sekä uusperheteemoista. Kou-
lutuskiertue avattiin alkuvuodesta 2018 Lempäälässä ja 
palaute oli rohkaisevan positiivista.
 
Eropalveluihin liittyviä hyviä käytäntöjä levitetään 
LAPEN aikana erilaisissa koulutuksissa ja muissa tilai-
suuksissa. Sovittelun työryhmässä on nostettu esiin 
avioliittolain mukaisen perheasioidensovittelun mah-
dollistaminen tasavertaisesti koko Pirkanmaalla. Työ-
ryhmä on nostanut tarpeen koulutuksen lisäämisestä 
ja sovittelijoiden verkostontapaamisista. Tästä ehdo-
tuksesta on luvassa konkretiaa käynnistyvän koulutuk-
sen muodossa syksyllä 2018.
 
Eron ensiapupisteen työryhmä on koonnut Eron en-
siapupiste-sivuston, jonka tarina ja kokonaisuus tulee 
kasvamaan LAPEN aikana. Eron ensiapupiste tarjoaa 
eroperheille mahdollisuuden saada nopeasti tukea 
erotilanteessa sekä ohjausta tarpeenmukaisten eropal-
veluiden piiriin. Eron ensiapupisteeltä on myös mah-
dollista saada juridista neuvontaa. Eron ensiapupiste 
on verkkosivu, josta löytyy mm. eroasiakkaiden mata-
lankynnyksen neuvonta- ja ohjaustyötä Pirkanmaalla 
tekevät tahot, lastenvalvojainfojen ja Eron edessä -il-
tojen aikataulut, usein kysytyt kysymykset lapsiperhei-
den eroista, erovertaisryhmät sekä sähköiset palvelut 
ja linkkivinkit omatoimiseen tiedonhakuun. 

Eropalvelut jatkavat juurtumistaan perhekeskusten 
työntekijöille. Pilottikunnat ovat aikataulussa keväällä 
ja muiden kanssa työskentelemään päästään syksyllä. 
Seuraavina askelmerkkeinä on yhdyspintojen rakenta-
minen niin erityis- ja vaativan tason kuin OT-keskusta-
son eropalveluiden osalta.

Eropalveluiden kehittämisestä vastaa projektikoordi-
naattori Marja Olli. 
 
 
 



Ehkäisevä väkivaltatyö

Pirkanmaan maakunnallisen ehkäisevän väkivaltatyön 
työryhmän tavoitteena on kartoittaa ja kehittää maa-
kunnallista ennaltaehkäisevän väkivallan tarvetta vas-
taavaa toimintamallia, joka mahdollistaa uudenlaisen 
lähestymistavan lähisuhde- ja perheväkivaltapalvelui-
hin mm. päällekkäisen työn vähentämisellä, väkivalta-
työn koordinoimisen vastuun selkiyttämisellä, tiedon-
keruun ja tilastoinnin sekä ammatillisen koulutuksen 
kehittämisellä. Työryhmässä hyväksi havaittuja mene-
telmiä (esim. puheeksi ottamiseen ja riskin arviointiin 
liittyen) viedään maakuntatasoisiksi käytännöiksi.
 
Työryhmä on kartoittanut Pirkanmaan olemassa olevat 
ehkäisevät ja korjaavat väkivaltapalvelut, palveluiden 
puutteet sekä koulutustarpeet. Tampereen lasten kal-
toinkohteluun puuttumisen seurantaryhmän laatima 
toimintaohje viranomaiskäyttöön ”Kun epäilet lapseen 
kohdistunutta pahoinpitelyä tai seksuaalista hyväksi-
käyttöä” on jalkautettu Pirkanmaan kuntiin.
 
 

THL:n verkkokoulutus EPRAS on alkamassa Pirkan-
maalla keväällä 2018 ; pilotteina mm. Tampere, Nokia 
ja Kangasala; aluksi vain sote-toimijat ja poliisi, jatkossa 
laajennetaan muihinkin toimijoihin.

Pirkanmaan ehkäisevää väkivaltatyötä kehitetään yh-
teistyössä THL:n kanssa mm.  Istanbulin sopimuksen 
toimeenpanon velvoitteiden toimeenpano maakun-
nassa:
• STM/THL: Levitetään seksuaalirikosten uhreille tar-

koitettu SERI-tukikeskus ensin Turkuun ja Tampe-
reelle ja myöhemmin myös Kuopioon ja Ouluun.

• STM/THL: Tuetaan MARAK-toimintamallin leviämis-
tä edelleen ja vakiinnutetaan se osaksi moniamma-
tillista väkivallan vastaista työtä.

Ehkäisevän väkivaltatyön kehittämisestä vastaa projekti-
koordinaattori Päivi Viitanen-Marchegiano. 

 
 
 

Maahanmuuttaja ja  
monikulttuurisuuspalvelut

Monimuotoisten perheiden kohtaaminen ja yksilöllisten 
palvelutarpeiden huomioiminen kasvattavat merkitys-
tään tulevaisuuden perhepalveluissa. Avainasemassa 
ovat yhdenvertaisuuden, palveluiden saavutettavuu-
den, osallisuutta tukevan toimintakulttuurin sekä posi-
tiivisen asenneilmaston edistäminen ja turvaaminen.

Maahanmuuttajataustaisten ja muiden monikulttuu-
risten lasten, nuorten ja perheiden palveluiden uudis-
tamisen painopiste on kotoutumista tukevien, matalan 
kynnyksen tukea tarjoavien palvelujen ja toimintamal-
lien kehittämisessä. Miten vahvistaa peruspalveluiden 
valmiuksia vastata mahdollisimman pitkälti varsin 
erilaisten asiakasryhmien tarpeisiin? Kehittämistyön 
lähtökohdaksi työryhmä on koonnut yhteen tietoa 
maahanmuuttajataustaisten ja monikulttuuristen asi-
akkaiden erityistarpeista, nykyisissä palveluissa ilme-
nevistä haasteista ja katvealueista sekä näihin sopivista 
ratkaisuehdotuksista. 

Työskentelyssä on hyödynnetty laajasti niin paikallis-
ten, alueellisten kuin kansallistenkin maahanmuutto- 
ja monikulttuurisuustyön toimijoiden ja verkostojen 
sekä kokemusasiantuntijoiden asiantuntemusta. Tu-
loksia on viety pureskeltaviksi LAPEn eri kehittämis-
työryhmiin. Tavoitteena on tällä tavoin vahvistaa moni-
kulttuurisuusnäkökulman integroimista osaksi jokaista 
kehittämiskokonaisuutta. Konkreettiset toimenpiteet 
pitävät sisällään mm. erilaisten sähköisten palveluiden 
hyödyntämistä, etätulkkauksen ja omakielisen neuvon-
nan käyttöönoton laajentamista, maahanmuuttaja- ja 
monikulttuurisuustyön tuki- ja konsultointiverkoston 
kartoittamista ja hyödyntämistä, perhenäkökulman 
huomioivan kotouttamismallin jalkauttamista sekä 
ammattilaisten monikulttuuristen työskentelyvalmiuk-
sien vahvistamista. 

Kehittämistoimia viedään käytäntöön perhekeskus-
toimintamallin pilotit kärkenä. Jatkossa paneudutaan 
myös erityisen ja vaativan tason palveluihin etenkin 
lastensuojelun osalta sekä etsitään selkeyttä turvapai-
kanhakijoiden palveluita koskeviin vastuunjaon ja yh-
teistyön kysymyksiin. Kaikkinensa avainasemassa ovat 
tietoisuuden lisääminen ja toimintakulttuurin muutos. 
Kotoutumisen tukeminen ei ole kenenkään yksittäisen 
ammattilaisen tai toimijan tehtävä. Se kuuluu jokaiselle.

Maahanmuuttajapalveluiden kehittämisestä vastaa pro-
jektikoordinaattori Suvi Nieminen.
 
 

Lapset puheeksi -keskustelun käyttöön-
otto tukee painopisteen siirtoa varhai-
sempaan vaiheeseen

Osana perhekeskustoimintamallin kehittämistyötä Pir-
kanmaalla koulutetaan Lapset puheeksi -kouluttajia, 
tarjotaan lasten ja aikuisten parissa työskenteleville am-
mattilaisille Lapset puheeksi -koulutuksia sekä tehdään 
maakunnan LAPE-ryhmässä suunnitelma menetelmän 
käytön levittämisestä ja juurruttamisesta. 
 
Lapset puheeksi -menetelmä valittiin levitettäväksi 
Pirkanmaalla, koska se on vaikuttavaksi tutkituista me-
netelmistä se, joka tukee painopisteen siirtoa varhai-
sempaan vaiheeseen. Lapset puheeksi -keskustelu on 
kevyt menetelmä, joka voidaan viedä osaksi eri ammat-
tilaisten ja organisaatioiden normaalia arkityötä. Mene-
telmän systemaattisella käyttöönotolla on esimerkiksi 
Raahessa pystytty merkittävällä tavalla vähentämään 
korjaavien palveluiden tarvetta. 
 
Hankkeen aikana Lapset puheeksi -kouluttajiksi kou-
lutetaan 24 pirkanmaalaista ammattilaista. Ensimmäi-
nen Lapset puheeksi -kouluttajakoulutus käynnistyi 
maaliskuussa ja kouluttajiksi ryhmäläiset valmistuvat 
kesäkuussa 2018. Toinen kouluttajakoulutus käynnis-
tyy syyskuussa ja päättyy joulukuussa 2018. Jokainen 
kouluttaja on sitoutunut tarjoamaan vuosittain kaksi 
Lapset puheeksi -koulutusta pirkanmaalaisille ammatti-
laisille. Kaikille avoimet ja ilmaiset koulutukset tarjotaan 
syyskuusta 2018 lukien siten, että joka kuukausi käyn-
nistyy uusi koulutus. Vuositasolla pystymme koulutta-
maan noin 400-500 uutta Lapset puheeksi -osaajaa.
 
Tavoitteena on, että Lapset puheeksi -keskustelu ote-
taan laajasti käyttöön sekä lasten ja nuorten että aikuis-
ten palveluissa. Jotta menetelmän käyttö ei jäisi yksit-
täisen työntekijän harkinnan varaan, pyritään lapset  
puheeksi -keskustelun käyttö viemään osaksi toimintaa 
ohjaavia asiakirjoja kunta- ja maakuntatasolla.
 
Menetelmän käyttöönoton vaikutusten systemaattinen 
seuranta on osa juurruttamissuunnitelmaa. Valittujen 
indikaattoreiden kautta pystytään seuraamaan mene-
telmän käyttöönoton tuloksia pitkäjänteisesti.

Lapset puheeksi-toimintamallin käyttöönoton edistämi-
sestä vastaa Lape-muutosagentti Titta Pelttari.

 
 
 



Kehittämisosuudelle määritellyt tavoitteet ovat seuraavat:
1. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä  

kehitetään sen sisältöjä ja toimintatapoja
2. Yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä  

syvennetään ja toimintatapoja kehitetään 
3. Kehitetään sähköisiä palveluja ja menetelmiä 
4. Tunnistetaan osaamistarpeita ja järjestetään  

tarvittavaa koulutusta

Työn edetessä linkittyminen muiden ryhmien työhön 
vahvistuu. Varhaiskasvatus ja koulu ovat osa perhekes-
kustoimintamallia, joten perhekeskustoimintamallin 
sisällöt tulee liittää osaksi koulun ja varhaiskasvatuk-
sen toimintaa. Erityis- ja vaativan tason palvelujen 
liittäminen ja konsultaatiomallien rakentaminen ovat 
tärkeä osa asiakkaiden kokonaislähtöistä auttamista ja 
tukemista. 

Työryhmämme ovat työstäneet tavoitteista ja päämää-
ristä TOP 4 kärjet, joiden kautta ylläolevia päämääriä 
tavoitellaan.  Varhaiskasvatuksen työryhmässä kehittä-
miskärjiksi valikoituivat seuraavat:
1. Osallisuus – osallisuuden vahvistaminen, yhtei-

söllisen toimintakulttuurin ja varhaiskasvatuksen 
hyvinvointityön vahvistaminen

2. Kiusaaminen – kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja 
niihin puuttuminen, kaverisuhteiden ja tunne- ja  
vuorovaikutustaitojen tukeminen

3. Varhainen tuki – varhaisen tuen ja hoidon  
käytänteiden mallintaminen

4. Vanhempien tukeminen – vanhempien  
tukeminen kasvatustehtävässä

 
 

Kouluryhmän kehittämiskärjet:
1. Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja niihin  

puuttuminen, kaverisuhteiden ja tunne- ja  
vuorovaikutustaitojen tukeminen

2. Opiskeluhuoltopalveluiden järjestäminen  
lapsilähtöisenä kokonaisuutena esiopetuksessa,  
koulussa ja oppilaitoksessa

3. Osallisuuden vahvistaminen ja yhteisöllisen  
toimintakulttuurin vahvistaminen

4. Vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä

Eri organisaatioissa käynnistyneet pilottikokeilut on 
valittu näistä kärjistä. Isoin pilottimme on yhteispilotti 
varhaiskasvatuksen ja koulun ja vapaa-ajan, tunne- ja 
vuorovaikutustaidot sekä kiusaamisen ehkäisy, siihen 
puuttuminen ja jälkihuolto. Pääsääntöisesti ryhmiem-
me pilotit toteutetaan monialaisesti ja yli perinteisten 
kuntarajojen, jotta saamme työhömme maakunnallista 
näkökulmaa jo suunnitteluvaiheessa. 

Pilottikokemusten ja maakunnan kehittämisryhmien 
työstämisen myötä teemme esitykset maakunnallisista 
toimintamalleista. Esitykset käsitellään maakunnan LA-
PE-ryhmässä viimeistään syksyllä 2018 ja LAPE-hank-
keen osalta pyritään vaikuttamaan siihen, että maa-
kunnallisesti työstetyt toimintamallit otetaan osaksi 
kuntien toimintaa.

Projektikoordinaattori Susanna Raivio vastaa varhaiskas-
vatuksen ja koulun kehittämisosiosta.
 
 

Varhaiskasvatus, koulu, oppilaitos ja  
vapaa-aika lapsen, nuoren ja perheen tukena 

Sähköisten palveluiden kehittäminen

Sähköinen
palvelutarjotin
ja tietopankki

Sujuva
palveluihin
pääsy 24/7

Mitä muuta?

Sähköiset
lomakkeet,

hakemukset ja
esitiedot

Sähköinen
etäasiointi

Ammattilaisten
välinen

sähköinen
konsultaatio

Yksi
yhteinen

suunnitelma

Pirkanmaan LAPEssa on tavoitteena kehittää sähköi-
nen perhekeskus osana perhekeskustoimintamallia. 
Pirkanmaalta kuitenkin puuttuu maakuntatasoinen 
sähköinen palvelualusta, jolla tämä voitaisiin toteuttaa. 
Tästä johtuen ohjausryhmä teki päätöksen, että hank-
keen aikana ei ryhdytä rakentamaan väliaikaista maa-
kuntatasoista sähköistä palvelualustaa vaan hankkeen 
aikana tehdään suunnitelma sähköisen perhekeskuk-
sen sisällöstä. 

Kunnille on järjestetty erilaisia info- ja koulutustilaisuuk-
sia liittyen sähköisiin palveluihin. Tilaisuuksissa on kuul-
tu ja kuullaan vielä loppuvuoden 2018 aikana käyttöko-
kemuksia erilaisten sähköisten palveluiden käyttäjiltä, 
jotka ovat pääasiassa sote-ammattilaisia. Koulutuksissa 
käsitellään mm. Pyydä Apua-napin käyttöä, sähköistä 
ajanvarausta neuvolassa, kouluterveydenhuollossa ja 
lastenvalvojapalveluissa, Skypen käyttöä sekä erilaisia 
chat-palveluita, snapchatin käyttöä ja kuulemme myös 
iPanasta eli sähköisestä äitiyskortista. Myös videovisit 
-etävastaanotosta lastenpsykiatrian klinikassa on mah-
dollisuus kuulla kevään aikana.

Sähköisten palveluiden kehittämistyöryhmä on kokoon-
tunut 3 kertaa syksyllä 2017 ja samoin 3 kertaa keväällä 

2018. Ryhmässä on käsitelty Pirkanmaan sähköisten 
palveluiden kokonaisarkkitehtuurikuvausta, joka on 
tehty alkuvuodesta 2018. Lisäksi ryhmässä on esi-
telty Virtuaalisairaala 2.0-hanketta, Apuaeroon-pal-
velua, Virtu-palveluportaalia, ODA:aa ja OmaOloa, 
Tulka-mobiilipalvelua ja juuri valmistunutta YAMK 
opinnäytetyötä liittyen sosiaali- ja terveydenhuollon 
omahoitopalveluihin. Ryhmä on ollut keskusteleva ja 
kommentoinut sähköisten palveluiden kehittämistä 
monialaisesti. 

Valtakunnallinen sähköisten palveluiden kehittämis-
ryhmä, jossa on jokaisesta maakunnasta yksi edustaja 
mukana, päätyi maaliskuussa 2018 kehittämään säh-
köistä perhekeskusta kansallisena yhteistyönä. Pirkan-
maa on yhtenä neljästä maakunnasta mukana kehittä-
mässä tätä valtakunnallista mallia.

Alla kuvattuna Pirkanmaan sähköinen perhekeskus.
 
Sähköisten palveluiden kehittämisestä vastaavat projek-
tikoordinaattori Jaana Koivisto ja Lape muutosagentti 
Titta Pelttari.
 
 
 



kaiden osallisuus ja kohtaaminen sekä monitoimijuus) 
toteutumisesta on tarkoitus huolehtia jokaviikkoisessa 
tiimissä ja myös muualla tapahtuvassa työskentelyssä. 
Lapsen ja perheen kanssa tehtävälle kohtaamistyölle 
pyritään järjestämään aikaa.

Systeemistä lastensuojelun toimintamallia on lähdet-
ty/lähdetään pilotoimaan hankkeeseen sitoutuneiden 
kuntien (Akaa, Tampere ja Orivesi, Urjala, Valkeakoski, 
Ylöjärvi, Sastamala ja Punkalaidun) lastensuojelutii-
meissä syksyn 2017 sekä kevään ja syksyn 2018 aikana. 

Systeemisen lastensuojelun kouluttajakoulutuksen 
saanut koordinaattori tekee orientaatiokäynnit mu-
kaan lähtevien kuntien lastensuojelutiimeihin, tarjoaa 
lastensuojelutiimille koulutuksen, perehdyttää kliini-
kot ja ohjaa systeemiseen ajatteluun ja varsinaiseen 
työskentelyyn systeemisen lastensuojelun toiminta-
malliin mukaisesti ja auttaa informoimaan yhteistyöta-
hoja tehdystä muutostyöstä. Koulutuksen jälkeen tiimi 
aloittaa systeemisen mallin mukaisen työskentelyn.

Lastensuojelun monialaisen tiimimallin kehittämisestä 
vastaa projektikoordinaattori Tiina Civil.

 
 

Systeeminen lastensuojelun toimintamalli tuo raken-
teensa ja rooliensa kautta mukanaan uudenlaista mo-
nitoimijuutta lastensuojelun avohuoltoon lapsen ja 
perheen tueksi sosiaalityöntekijöiden, perheterapeu-
tin, koordinaattorin ja mahdollisesti muiden ammatti-
laisten sekä itse asiakkaiden osallistuessa jokaviikkoi-
seen lastensuojelun tiimiin. 

Tiimin aikana konsultoivan sosiaalityöntekijän tehtä-
vä on johtaa tiimin työskentelyä ja ohjata keskustelua 
tiimissä koordinaattorin kirjatessa ja perheterapeutin 
tukiessa tiimiä tuomalla työskentelyyn systeemisen 
ajattelun ja perheterapian näkökulmia. 

Systeemisessä lastensuojelun mallissa on valmiina 
sovitut roolit tiimin vetämisestä, lapsen ja perheen ti-
lanteen esittelystä, kirjaamisesta ja näkökulmien esille 
ottamisesta. Toimintamalliin liittyvä rakenne ja roolit 
pyrkivät huolehtimaan siitä, että kaikkien osallisuus ja 
kokemusten kuuleminen tulevat huomioitua työsken-
telyä suunniteltaessa.

Mallin periaatteiden (systeemisyys, perheterapeuttinen 
ymmärrys, suhdeperustaisuus, lapsilähtöisyys, asiak-

Systeeminen lastensuojelun toimintamalliErityis- ja vaativan tason palvelut

Mitä on tehty?
Olemme kehittäneet, ottaneet käyttöön ja levittäneet 
integratiivisia toimintamalleja ja työtapoja eri toimijoi-
den väliseen yhteistyöhön ja erityispalveluiden parem-
paan verkostoitumiseen sekä erityispalveluiden sisällä 
että erityispalveluista muihin palveluihin? Työn alla on 
ollut mm. monitoimijaisen arvioinnin toimintamalli, 
yhteisneuvottelu-kaavakkeen juurruttaminen moni-
toimijaiseen verkostotyöhön, lapsiperheiden sosiaali-
työn ja lastenpsykiatrian ”yhteisasiakkaiden” yhteinen 
palvelutarpeen arvio, lastenpsykiatrian akuuttiosaston 
kotikäynnit yhteistyössä perustason työntekijän kans-
sa, diabeetikkonuorten monialainen toimintamalli, 
sekä aikuis- ja lapsiperhepalveluiden yhteisen työsken-
telyn aktivoiminen. Tays lastenpsykiatrian jalkautuva 
työryhmä pilotoi etänä toteutettavia monitoimijaisia 
verkostoneuvotteluja ja nuorisopsykiatrialla luodaan 
toimintamallia erikoislääkärin konsultaatiosta kuntien 
mielenterveystiimeille. Perhetukikeskus Päiväperhon 
pilotissa viedään päihde- ja/tai mielenterveysongel-
maisten, raskaana olevien ja lapsiperheiden tuen ja 
hoidon erityisosaamista kuntien äitiysneuvoloiden ter-
veydenhoitajalle arjen työhön (konsultaatiot ja työpa-
rityöskentely).

Millaisilla tavoitteilla?
Tavoittelemme toimintakulttuurin muutosta, jossa lap-
siperheiden auttaminen on kokonaisvaltaisempaa kaik-
kien lapsen ympärillä olevien toimijoiden yhteistä työtä.
 
 

Miksi?
Tarvitaan muutosta: helpommin ja nopeammin tavoi-
tettavia asiakaslähtöisiä palveluita sekä asiakkaalle ja 
yhteiskunnalle tehokkaampaa tapaa tehdä työtä.

Tärkeimmät aikaansaannokset?
Ajattelutavan, asenteen ja toimintakulttuurin muutos, 
joka on tapahtunut koulutusten ja yhteisen työskente-
lyn myötä. Moniammatilliset ja monitoimijaiset työs-
kentelymallit, erityistason konsultaatioiden ja jalkau-
tumisen mallit, joilla erityispalvelut saadaan lähemmäs 
lapsiperheiden arkea.

Loppuvuoden 2018 tavoite?
Alulle laitetun kehittämistyön eteenpäin vieminen 
maakunnalliseksi malliksi, aikaansaannosten juurrut-
taminen ja toimintasuunnitelma siitä, miten toimin-
takulttuurin muutos ja luodut ja/tai käyttöönotetut 
työskentelymallit saadaan etenemään ja laajenemaan 
myös hankkeen jälkeen.

Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittämisestä vas-
taavat projektikoordinaattorit Sari Miettinen ja Nanna 
Miettunen.
 
 
 
 
 



OT-keskus Pirkanmaa, Kanta-Häme
ja Etelä-Pohjanmaa

Osaamis- ja tukikeskukset ovat yliopistosairaalapaikka-
kunnille perustettavat viisi osaamis-, tutkimus- ja kehit-
tämisverkostoa, joiden tavoitteena on tarjota hoitoa ja 
tukea kaikkein vaativinta erityisosaamista ja erikoistu-
mista edellyttäville asiakkaille sekä näiden kanssa työs-
kenteleville ammattilaisille. Keskeisenä työmuotona on 
konsultaatio, minkä lisäksi tarvittaessa liikutaan myös 
perus- ja erityistason työntekijöiden tueksi.  

OT-keskuskehittämistyötä tehdään vahvassa Sosiaa-
li- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen valtakunnallisessa ohjauksessa. Tampereen 
yliopistolliseen sairaalaan linkittyvän OT-keskuksen 
kehittämistyöhön on koottu moniammatillinen, kaik-
kien kolmen maakunnan yhteinen työryhmä. Tämän 
lisäksi on koottu kaksi pienempää alatyöryhmää, toi-
nen sosiaalihuollon porrasteisuuden ympärille, toinen 
valmistelemaan OT-keskuksessa tehtävää tutkimus- ja 
kehittämistyötä. Tällä hetkellä ollaan käynnistämässä 
kolmatta pienryhmää suunnittelemaan, millainen in-
tegratiivinen toimintamalli palvelisi vaikeimmissa ero-
tilanteissa.

Erikoissairaanhoidossa on keskittämisasetuksella jo pit-
kälti määritelty, mitä kuuluu yliopistosairaaloiden osaa-
miskeskuksiin ja millaisella työnjaolla. Sosiaalihuollosta 
vastaava määrittely on puuttunut, ja porrasteisuus-
työryhmä perustettiin valmistelemaan tähän tulossa 

olevaa asetusta. Työskentelyn kuluessa on kirkastu-
nut, että sosiaalityön vaativuutta ei määritä niinkään 
ongelma sinänsä, vaan vaikeaksi asian tekee tilanteen 
kompleksisuus eli monimuotoisuus ja muuttuvuus.

OT-keskus keskittyy erityisesti etsimään vastauksia nii-
hin ongelmiin ja palvelutarpeisiin, joihin ei olemassa 
olevalla palvelujärjestelmällä pystytä vastaamaan. Ta-
voitteena on siis uusien tilanteiden ja ilmiöiden haltuun 
ottaminen luomalla toimintamalleja ja yhdistämällä eri 
alojen erityisosaamista ja uusinta tutkimustietoa. Näin 
pyritään hakemaan ratkaisuja koordinaation puuttumi-
seen, työn epätahtisuuteen, tehtävien tiukkaan rajaa-
miseen jne.

Tavoitteina on myös erityis- ja perustason tutkimuspe-
rustaisen osaamisen vahvistaminen.

Ot-keskustason kehittämisestä vastaavat projektikoordi-
naattorit Nanna Miettunen ja Sari Miettinen. 

Uusien tilanteiden ja ilmiöiden 
haltuun ottaminen luomalla
toimintamalleja ja yhdistämällä 
eri alojen erityisosaamista ja 
uusinta tutkimustietoa.

OT-KESKUS

Erikoissairaanhoito Sosiaalihuolto

Keskittämisasetuksessa määritelty toimintakenttä

SO-TE(-SI) HYBRIDITYÖMUODOT

Asiakastyö

Tutkimus ja kehittäminen

Lape kehittämistyön keskiössä



Titta Pelttari
LAPE muutosagentti
titta.pelttari@pirkanmaa.fi
044 422 2248

Hanna Harju-Virtanen
projektipäällikkö
hanna.harju-virtanen@tampere.fi
040 806 4730

Henna Vanhatalo
projektisihteeri
henna.vanhatalo@tampere.fi
040 639 7364

Maria Antikainen
perhekeskustoimintamalli, varhaiskasvatus
maria.antikainen@valkeakoski.fi
040 335 7688

Päivi Viitanen-Marchegiano
perhekeskustoimintamalli,  
kohtaamispaikka, ehkäisevä väkivaltatyö
paivi.viitanen-marchegiano@tampere.fi
040 639 7358

Jaana Koivisto
sähköiset palvelut
jaana.koivisto@nokiankaupunki.fi
040 133 4249

Marja Olli 
eropalvelut
marja.olli@mll-tre.fi
050 5550052 

Tia Kemppainen
vanhemmuuden ja parisuhteen tuki 
tia.kemppainen@mll.fi
040 722 1641

Suvi Nieminen
maahanmuuttajapalvelut
suvi.nieminen@setlementtitampere.fi 
050 414 0413 

Susanna Raivio
varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-aika
susanna.raivio@ylojarvi.fi 
040 660 2180

Nanna Miettunen
erityis- ja vaativan tason palvelut, 
OT-keskus
nanna.miettunen@pikassos.fi 
050 349 5610 

Sari Miettinen
erityis- ja vaativan tason palvelut 
sari.miettinen@pshp.fi 
050 360 7558

Tiina Civil
lastensuojelun sosiaalityön  
moniammatillinen toimintamalli
tiina.civil@sastamala.fi 
040 488 0239

Pirkanmaan Lape-hankkeen yhteystiedot


