
Perhekeskustoimintamallin

kehittämistyöryhmän ja PRO SOS -

hankkeen yhteinen kehittämisaamu

15.3.2018 klo 9-12 Perheiden talo
LAPE Pirkanmaa
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AAMUN OHJELMA

Teemana perhekeskuksen ja aikuisten palveluiden 
yhdyspinnat

Aamukahvit ja esittäytymiskierros

Aikuissosiaalityö ja muut aikuisten palvelut - mitä ne ovat? 

• Sirpa Karjalainen, PRO SOS -hanke

• Reija Siitonen ja Tuula Lehto, Pälkäneen kunta

Tauko 10 min

Työskentelyä pienryhmissä learning café -menetelmällä: 
Aikuisten ja lasten palveluiden yhdyspinnat, yhteistyön 
mahdollisuudet, kokemuksia hyvistä käytännöistä ja 
toimintamalleista

Ajankohtaiset asiat 

• Hankkeen itsearviointi
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Learning café -työskentely

1. Milloin ja millaisissa tilanteissa lapsiperheiden palveluiden 
työntekijä kaipaisi tukea aikuisten palveluista? Millaisissa 
kysymyksissä tai tilanteissa lapsiperheiden palveluiden 
työntekijä voisi hyödyntää aikuisten palveluiden osaamista 
nykyistä enemmän? Mainitkaa konkreettisia esimerkkejä.

2. Milloin ja millaisissa tilanteissa aikuisten palveluiden 
työntekijä kaipaisi tukea lapsiperheiden palveluista? 
Millaisissa kysymyksissä tai tilanteissa aikuisten palveluiden 
työntekijä voisi hyödyntää lapsiperheiden palveluiden 
osaamista nykyistä enemmän? Mainitkaa konkreettisia 
esimerkkejä.

3. Miten lapsiperheiden palveluiden ja aikuisten palveluiden 
yhteistyötä voidaan toteuttaa aidosti asiakaslähtöisesti? 
Millaiset konkreettiset teot edistävät asiakaslähtöisyyttä?

4. Konkreettisia esimerkkejä hyvistä yhteistyön käytännöistä ja 
toimintamalleista lapsiperheiden ja aikuisten palveluiden 
yhdyspinnoilla? 



9.4.20184

Learning café -työskentely

4 x 15 min

Lopuksi palataan ensimmäiseen pöytään: TOP 3 -nostot 
kuvana tai tekstinä



Pirkanmaan LAPEn
itsearviointi
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Miten hyvin seuraavat asiat ovat toteutuneet Lape-hankkeessa 
tähän asti?

Arvioi väittämät sen mukaan, miten hyvin ne kohdallasi pitävät paikkansa: ei pidä ollenkaan
paikkaansa, pitää harvoin paikkansa, pitää paikkansa jossain määrin, pitää melko paljon
paikkansa, pitää täysin paikkansa.  

N=10
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Missä on onnistuttu?

Lape puskee läpi joka paikasta.

Onnistuttu avaamaan erilaisia yhteistyön mahdollisuuksia.

Verkostoitumisessa. Pilottien liikkeelle saamisessa.

Seurakuntia ja järjestöjä on saatu mukaan yhteistyöhön ja 
yhteisiin keskusteluihin.

Osa toimijoista on hyvin sitoutuneita toimintaan ja 
kehittämistyöhön.

Suurimmalla osalla mukana olevista tahoista on yhteinen 
näkemys tavoitteesta ja suunnasta.

Hyvä henki ja yhteisen näkemyksen luominen Lapen
myötä.

Kehittämistyön kokonaisuus alkaa saada hahmon ja 
muodon ja konkretisoituu vähitellen.
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Missä olisi parannettavan varaa?

Alussa kukaan ei tuntunut tietävän mitä pitää/saa tehdä.

Työryhmän jäsenten sitoutuvuus on tuntumani mukaan osin heikkoa. 
Pitäisi panostaa erityisesti heikosti sitoutuneiden motivointiin, 
tiedottamiseen ja yhteisen tietopohjan lisäämiseen.

Ryhmäläiset antavat työskentelyyn paljon työaikaresurssia. Vastaako 
tulos annettua aikaa? 

Ehkä liian suuri kehittäjäryhmä  työskentelyn hajanaisuus. Pitäisikö olla 
enemmän alaryhmiä?

Kunnissa tulisi vahvistaa näkemystä ja ajatusta siitä, että vaikka sote
siirtyy hallinnollisesti uuteen organisaatioon, niin yhteinen työ ja yhteinen 
työn tavoite eivät häviä mihinkään,  vaan sitä pitää entisestään syventää 
ja varmistaa yhdyspintatyöskentelyllä.
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Kolme tärkeintä seuraavaa toimenpidettä?



Perhekeskuspilotit
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Perhekeskuksen palveluverkosto
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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.

12.12.2017
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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



Tulevat LAPE-tapahtumat
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TYÖRYHMÄN AIKATAULUT

• 17.5.2018 klo 9-12 (paikka varmistuu myöhemmin) 

Teema: Kulttuuri osana perhekeskustoimintamallia
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TÄYNNÄ, mutta mahdollisuus osallistua 

videostriimauksen välityksellä: 

http://videonet.fi/web/tampere/20180410/
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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


Lukuvinkkejä
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Tuoreita julkaisuja

Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi - Selvitys lapsi- ja 
nuoriso- ja perhepalveluiden toteuttamiseen liittyvistä 
yhdyspinnoista muuttuvassa toimintaympäristössä. Sosiaali- ja 
terveysministeriön raportteja ja muistioita 8/2018. 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160555/L
APE-loppuraportti_FINAL.pdf

Kananoja Aulikki. Selvityshenkilön arvio lastensuojelun 
henkilöstön riittävyydestä ja ratkaisuehdotukset kuormituksen 
vähentämiseksi. Maaliskuu 2018. 
http://stm.fi/documents/1271139/6184550/Selvityshenkil%C3%B
6n+arvio+lastensuojelun+kuormitus+FINAL+050318.pdf/a489a3
6e-7c2f-4ac7-9372-
6bb221d2705e/Selvityshenkil%C3%B6n+arvio+lastensuojelun+k
uormitus+FINAL+050318.pdf.pdf

http://alueuudistus.fi/documents/1271139/6184550/Aulikki+Kana
noja_tiivistelm%C3%A4+v%C3%A4liarviosta.pdf/9d2126ee-
9a43-4716-8b90-
334b67f3c229/Aulikki+Kananoja_tiivistelm%C3%A4+v%C3%A4li
arviosta.pdf.pdf

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160555/LAPE-loppuraportti_FINAL.pdf
http://stm.fi/documents/1271139/6184550/Selvityshenkil%C3%B6n+arvio+lastensuojelun+kuormitus+FINAL+050318.pdf/a489a36e-7c2f-4ac7-9372-6bb221d2705e/Selvityshenkil%C3%B6n+arvio+lastensuojelun+kuormitus+FINAL+050318.pdf.pdf
http://alueuudistus.fi/documents/1271139/6184550/Aulikki+Kananoja_tiivistelm%C3%A4+v%C3%A4liarviosta.pdf/9d2126ee-9a43-4716-8b90-334b67f3c229/Aulikki+Kananoja_tiivistelm%C3%A4+v%C3%A4liarviosta.pdf.pdf


MARIA ANTIKAINEN

maria.antikainen@valkeakoski.fi

puh. 040 335 7688

PÄIVI VIITANEN-MARCHEGIANO

paivi.viitanen-marchegiano@tampere.fi

Puh. 040 639 7358

www.lapepirkanmaa.fi

stm.fi/lape

#lapemuutos

#kärkihanke


