
VARHAISKASVATUS LAPSEN 

KEHITYKSEN TUKENA
Kehittämistyöryhmän tapaaminen 

26.4.2018 klo 9.00-12.00

Tipotien sosiaali- ja terveysasema,

Luentosali, Tampere

Pirkanmaan LAPE



27.4.20182

TÄNÄÄN

1. Tervetuloa, alkusanat ja kahvit

2. Itsearviointi – keskustelua ja jatkosuunnitelmia

3. Varhaiskasvatus katsomusten keskellä – Minna Kaihlanen, 
Tampereen seurakunnat ja Sari Salomaa-Niemi, Tampereen 
kaupunki

4. Aikataulut

5. Muut asiat

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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MUISTIOT

Muistiot ja muut materiaalit

löytyvät

hankkeen nettisivuilta:

www.lapepirkanmaa.fi

Susanna Raivio ja Maria Antikainen



Itsearviointi - keskustelua 
ja jatkosuunnitelma 

Johtamiskorkeakoulun 
(TAY) kyselyn pohjalta

Susanna Raivio ja Maria Antikainen



27.4.20185

Miten hyvin seuraavat asiat ovat toteutuneet LAPE-hankkeessa 
tähän asti?

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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Pirkanmaan Lape-hankkeen tavoitteet ovat minulle selkeät

Hankkeen toiminta tukee tavoitteiden saavuttamista

Luomme hankkeessa yhteistä käsitystä asiakkuudesta ja…

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…

Minulle on selvää, miten työryhmäni toiminta liittyy Lape-…

Minulle on selvää miten työryhmäni toiminta liittyy…

Työryhmän toiminta tukee tavoitteiden saavuttamista

Työryhmässä on selkeästi sovittu tarvittavat toimenpiteet,…

Työryhmään on onnistuttu kytkemään olennaiset…

Työryhmän tavoitteet ovat minulle selkeät

Minulla on selkeä kuva toiminnastani ja tehtävistäni…

1 2 3 4 5

Keskiarvo

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=6
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Yhteenveto ja jatkosuunnitelma

• Missä on onnistuttu?

• Missä olisi parantamisen varaa?

• Mitkä ovat ryhmän määrittämät kolme tärkeintä 
seuraavaa toimenpidettä?

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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Avoimet vastaukset

Missä onnistuttu?

Mielenkiintoisia keskustelunaiheita ja alustuksia

Monialaiseen yhteistyöverkostoon tutustuminen. Hyvien käytänteiden 

jakaminen

Innostaminen lape-työskentelyyn -> olemme tärkeän asian äärellä

Monipuolisen tiedon jakaminen

Asiantuntijoiden käyttö

Ryhmässä on käyty mielenkiintoista keskustelua varhaiskasvatuksen eri 

puolita. 

Tänä vuonna on jäänyt positiivisesti mieleen helmikuun ryhmätapaaminen, 
jossa keskusteltiin perheiden monimuotoisuudesta. Siinä oli hyvä 
ryhmätehtävä ja aiheen käsittely oli muutenkin onnistunut. Koordinaattorit ovat 
myös vieneet hyvin keskusteluja eteenpäin ryhmätilanteissa!

Maaliskuun ryhmäkerran pilottiesittelylle oli liian vähän aikaa, ja ne olivat 
harmillisesti juuri ennen puolta päivää kun kaikilla oli jo kiire seuraaviin 
työtehtäviin. 
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Avoimet vastaukset

Missä parantamisen varaa?

Avoimeksi jää johtaako keskustelu mihinkään. Asiat jäävät 

paperinmakuiseksi ja välillä juututaan kuvaamaan ihannetilaa, vaikka 

kunnissa tosiasiallisesti tehdään koko ajan asioita ja ratkaisuja, jotka 

ovat täysin ristiriidassa ihanteiden kanssa.  Sote-keskustelu jää helposti 

irralliseksi ympäröivästä yhteiskunnasta ja siitä ilmenevistä ilmiöistä.  

Sote-ratkaisussa niin paljon avoimia asioita, että oikeasti kukaan ei tiedä 

mihin valmistaudutaan. Kokonaisuus ei ole oikeasti kenenkään hallussa.

Projektin selkeys ja eri työryhmien päällekkäisyys

Edelleen selkiinnyttäminen mikä on meidän ryhmän osuus lape-työssä

Kokonaisuus on hajanainen, mihin pyrimme? Keskustelua on hyvä ja 

tärkeä käydä, mutta mitä konkreettista saamme ryhmänä aikaiseksi? 

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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Vastauksia kotitehtävään

Mitkä ovat ryhmän kolme tärkeintä seuraavaa toimenpidettä?

Pilottihankkeen eteenpäin vieminen

Uusien, raikkaiden ajatusten tuominen pilottihankkeeseen, näkökulmia, 
joita emme vielä ole tulleet edes ajatelleeksi

Tämä meidän lape suhteessa maakunnan ja valtakunnan soteen

Muita ehdotuksia?

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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Ryhmän nimeämät seuraavat toimenpiteet

1. Tiedon välittäminen kuntapäättäjille

2. ”Rivityöntekijöiden” tiedottaminen LAPEsta

3. Pilottien läpi käyminen ajan kanssa ja hyvät käytännöt

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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Työskentelyn jatko

24.5.2018 klo 9-12 Koilliskeskus Kivi, teemana 
eskaritoiminta, varhaiskasvatus osana perhekeskuspilotteja, 
osaamistarpeet, yhdyspintaraportti, työryhmän työskentelyn 
koonti…

Kuinka kehittämisryhmä kokoontuu syksyllä?

• ehdotus: elokuu (27.8.) + joku toinen kk?

• yhteinen iltapäivä: peke, vaka, koulu 4.10.2018 klo 12-16

Siltaamissuunnitelma vakan osalta?

Järjestäjän ja tuotannon käsikirjat?

15.6. sivi-sote-johtajien tapaaminen 

Susanna Raivio ja Maria Antikainen



Vammaispalveluiden ja 
varhaiskasvatuksen 

yhdyspintoja

Kokemusasiantuntijan terveiset 

– Päivi Lehtonen

Susanna Raivio ja Maria Antikainen



Varhaiskasvatus 
katsomusten keskellä 

Minna Kaihlanen, Tampereen seurakunnat 

Sari Salomaa- Niemi, Tampereen kaupunki

Susanna Raivio ja Maria Antikainen



LAPE-tilaisuuksia
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Odotustilasta osallistumiseen -yhteistyöpaja 28.5.2018

Tervetuloa Odotustilasta osallistumiseen –
Aikuisten, lasten ja perheiden palveluiden 
yhteistyöpajaan Tampereelle 28.5.2018 klo 9–
15.30! Kutsumme työpajaan sekä aikuisten, lasten 
ja perheiden palveluiden asiakkaita että heidän 
kanssaan työskenteleviä monialaisia toimijoita. 

Tilaisuuden tarkoituksena on rakentaa yhteistä 
kuvaa aikuisten, lasten ja perheiden palveluista 
Pirkanmaan sote- ja maakuntarakenteessa. 
Työpajassa käsitellään sote-uudistuksen 
mukanaan tuomaa sosiaalista murrosta 
vuorovaikutteisen Odotustila -
forumteatteriesityksen kautta. Lisäksi työpajassa 
kootaan asiakkaiden ja monialaisten toimijoiden 
näkemyksiä palveluiden kehittämisestä sote-
valmistelutyön tueksi. Yhteistyöpajan järjestävät 
sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos, 
Pirkanmaa2019, LAPE Pippuri -hanke sekä PRO 
SOS – Pikassoksen osahanke. 

Voit ilmoittautua yhteistyöpajaan oheisen linkin 
kautta: 
https://www.webropolsurveys.com/S/19832639B0
33C394.par. Tilaisuuteen mahtuu 150 osallistujaa. 

https://www.webropolsurveys.com/S/19832639B033C394.par
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SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KOULUTUKSIA

Skype ja VideoVisit -koulutus 4.5.18 klo 12.30 -15

Tervetuloa LAPE -Pirkanmaan sähköisten palveluiden kehittämiseen liittyvään info-ja koulutustilaisuuteen! 
Kuulemme käyttökokemuksia sähköisestä asioinnista ja saamme ohjausta palveluiden käyttöönotosta. 
Tavoitteena LAPE-hankkeessa on lisätä tietoa erilaisista sähköisistä palveluista, jotka madaltavat kynnystä 
ottaa yhteyttä ja helpottavat yhteydenpitoa niin asiakkaiden kuin ammattilaistenkin välillä.

Skype tehostaa sisäistä viestintää ja mahdollistaa nykypäivän välineet etätyöskentelyssä ja 
virtuaalikokousten järjestämisessä. 

Tilaisuuteen mahtuu mukaan 20 henkilöä, muutama paikka on vielä vapaana.

Koulutus pidetään Tipotien sosiaali- ja terveysaseman luentosalissa 5. krs. (Tipotie 4, Tampere).

Ohjelma:

klo 12.30- 13.30 Jouni Nukkala kertoo meille Skype for Business/Lync-ohjelmasta.

klo 13.30 -13.45 kahvit

klo 13.45 -14.15 Erja Kantola esittelee VideoVisit- sähköistä asiakaspalveluratkaisua.

klo 14.15 -15.00 Kaija Puura kertoo kokemuksia VideoVisitin käytöstä PSHP:ssä.

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

Terveisin LAPE projektikoordinaattori Jaana Koivisto ja muutosagentti Titta Pelttari



https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15507/lomake.html
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Sähköisten palveluiden koulutuksia

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

Susanna Raivio 

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15509/lomake.html
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15508/lomake.html
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LAPE-infon materiaali

10.4.2018 Lape-infon tallenteen youtube -linkki on tulossa. 
Halutessaan kuvamateriaalin voi käydä katsomassa 
striimauslinkistä: http://videonet.fi/web/tampere/20180410/
Tilaisuuden diaesitykset ja LAPE Pirkanmaan esite 
löytyvät hankkeen nettisivujen materiaalipankista: 
https://lapepirkanmaa.fi/materiaalipankki/uutiskirjeet/

Susanna Raivio 

http://videonet.fi/web/tampere/20180410/
https://lapepirkanmaa.fi/materiaalipankki/uutiskirjeet/
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Syksy 2018

Varhaiskasvatuksen kehittämisryhmä

27.8.2018  klo 13.00–16.00

20.11.2018 klo 9.00 – 12.00

Harrastus kick off -tilaisuus

13.9.2018 klo 12.00–16.00

Monitoimitalo 13, Tampere

Varhaiskasvatus, koulu ja perhekeskus -
yhteistapaaminen

4.10.2018 klo 12.00–16.00 Tipotien luentosali

LAPE-loppuseminaari 

7.- 8.11.2018 Tampere-talo
Susanna Raivio 
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Valtakunnalliset LAPE-tilaisuudet 

Valtakunnalliset LAPE-päivät 

• 30.-31.8. Helsinki

• 8.-9.10. Tampere

Ks. myös aiempien LAPE-päivien ja -konferenssien ym. 
tapahtumien materiaalit: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-
asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-
perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/lape-tapahtumat-
2018

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/lape-tapahtumat-2018


SUSANNA RAIVIO

susanna.raivio@ylojarvi.fi

Puh. 040 660 2180

MARIA ANTIKAINEN

maria.antikainen@valkeakoski.fi

Puh. 040 335 7688

www.pirkanmaanlape.fi

YHTEYSTIEDOT
Varhaiskasvatus lapsen 
hyvinvoinnin tukena
- projektikoordinaattorit

mailto:susanna.raivio@ylojarvi.fi
mailto:maria.antikainen@valkeakoski.fi

