
Kuntien LAPE-ryhmien ehdotukset perhekeskusalueiksi, erityispalvelujen 

palvelupisteiksi ja verkostomaisen toimintatavan edistämiseksi

Maakunnan LAPE-ryhmä 14.5.2018
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Kuntien LAPE-ryhmille annettu tehtävä

• Kunnilta toivottiin ehdotuksia seuraaviin asioihin:

– Miten oman alueen perhekeskusalueet tulisi muodostaa?

– Minne erityistason palveluja tulisi keskittää omalla alueella?

– Millaisia verkostorakenteita perhekeskuksissa tarvitaan asiakastyön 
tasolla? Miten turvataan asiakastyössä tarvittavien verkostojen 
toimivuus perhekeskusalueilla?

– Millaisia yhteisiä johtamisen rakenteita tarvitaan?

• Perhekeskusalueilla

• Noin 100 000 asukkaan alueilla

• Maakuntatasolla

• Kuntien LAPE-ryhmistä saatiin määräaikaan mennessä hyvin 
vastauksia. Ainoastaan Pälkäneen ja Kuhmoisten osalta ei ole saatu 
vastausta. 
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ETELÄ
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Etelä: kunnista saadut vastaukset – Hervanta, Vuores, Lempäälä, Vesilahti, 

Valkeakoski, Akaa ja Urjala

Lempäälä:

– Perhekeskus 1: Lempäälä-Vesilahti 

– Perhekeskus 2: Valkeakoski-Akaa-Urjala

– Perhekeskus 3: Hervanta-Vuores

Vesilahti: 

– Perhekeskus 1: Vesilahti, Lempäälä, 
Pirkkala ( Huom. Pirkkala kuuluu 
keskiseen alueeseen, kartta hämää)

– Perhekeskus 2 (Valkeakoski, Akaa, Urjala)

Valkeakoski:

– Perhekeskus 1: Valkeakoski – Akaa- Urjala

– Perhekeskus 2: Lempäälä – Vesilahti 

– Perhekeskus 3: Hervanta- Vuores

Tampere: 

– Perhekeskus 3: Hervanta - Vuores

Urjala:

– Perhekeskus 1: Hervanta-Vuores, Lempäälä ja 
Vesilahti

– Perhekeskus 2: Valkeakoski, Akaa, Urjala

Akaa:

– Yksi tapa voisi olla jakaa alue leveyssuunnassa 
(maantieteellisesti kasvavat alueet) vyöhykkeisiin 
siten, että Hervanta ja Vuores muodostaisivat oman 
perhekeskusalueensa, seuraavan perhekeskusalueen 
vyöhyke ulottuisi Lempäälän korkeudelle ja seuraava 
vyöhyke ulottuisi eteläisen alueen rajalle.

– Toinen tapa voisi olla muodostaa perhekeskusalueet 
isoimpien asutuskeskusten ympärille. Tällöin 
perhekeskusalueiden keskuspaikat voisivat olla esim. 
Hervanta, Lempäälä, Valkeakoski ja Akaa.

– Kolmas tapa voisi olla alueen jako kolmeen osa-
alueeseen.  Nämä muodostuisi pääsääntöisesti 
Pirkkala-Vesilahti-Lempäälä alueista, toinen Hervanta-
Vuores alueista ja kolmas Valkeakoski-Akaa-Urjala 
alueista. 
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Eniten kannatusta saaneet perhekeskusalueet/Etelä
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Perhekeskus 1, 
n. 42 00 as. 

Perhekeskus 2, 
n. 27 000 as. 

Perhekeskus 3, 
n. ?

Perhekeskus 1:  

Valkeakoski – Akaa – Urjala

(väestöpohja 42 734 as, lasten 

määrä 8746)

Perhekeskus 2: 

Lempäälä – Vesilahti 

(väestöpohja 27 289, lasten 

määrä 7490)

Perhekeskus 3: 

Hervanta – Vuores (väestöpohja 

34 000, lasten määrä?)



LOUNAS
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Lounas: kunnista saadut vastaukset – Nokia, Sastamala, Punkalaidun, 

Tampere

Nokia:

– Perhekeskus 1: Nokia

– Perhekeskus 2: Sastamala (sis. 
Punkalaidun)

– Perhekeskus 3: Tesoma (sis. 
Haukiluoman, Ikurin, Myllypuron, Kalkun ja 
Raholan)

Sastamala: 

– Perhekeskus 1: Sastamala

– Perhekeskus 2: Nokia : (ei kantaa yhdessä 
tai erikseen Tesoman kanssa)

- Sastamalan perhekeskusalueelle 
kohtaamispaikat Punkalaitumelle ja 
Mouhijärvelle

- Perhekeskuksilla voisi olla omat alueelliset 
vastuualueensa joistakin perhekeskuksissa 
tarjottavista palveluista, niiden 
kehittämisestä, koordinoinnista ja 
jalkauttamisesta muihin keskuksiin (esim. 
tukiperheet- ja henkilöt, 
vertaisryhmätoiminta, asiakasraadit tms…)

Punkalaidun:

– Ei ole tullut omaa vastausta, mutta Punkalaidun 
on Sastamalan yhteistoiminta-aluetta ja kunnilla 
yhteinen LAPE-ohjausryhmä.

Tampere: 

- Perhekeskus 3: Tesoma (sis. Haukiluoman, 
Ikurin, Myllypuron, Kalkun ja Raholan)

- HUOM! Lamminpää kuuluu Tampereen 
koulupolussa tähän
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Eniten kannatusta saaneet perhekeskusalueet/Lounas

Perhekeskusalue 1: 

Sastamala ja Punkalaidun (väestö-

pohja 27 769, lasten määrä 5242)

Perhekeskusalue 2: 

Nokia (väestöpohja n. 33 322 as. 

lasten määrä 7691)

Perhekeskusalue 3: 

Tesoma, Rahola, Myllypuro-Kalkku, 

Haukiluoma-Ikuri
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Perhekeskus 1, 
n. 28 000 as. 

Perhekeskus 2, 
n. 33 000 as.

Perhekeskus 3



LUODE
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Luode: kunnista tulleet vastaukset – Hämeenkyrö, Ikaalinen, Parkano-Kihniö 

yta, Tampere, Ylöjärvi

Hämeenkyrö:

– Perhekeskus 1: Ylöjärven alue ja 
Tampereen postinumeroalueet 
(perhekeskus 1) 

– Perhekeskus 2: Hämeenkyrö, Ikaalinen, 
Parkano, Kihniö

– Huom. Perhekeskusten alueiden ei tarvitse 
välttämättä noudattaa kuntien rajoja, vaan 
esimerkiksi osa Ylöjärvestä (Kyröskosken 
postinumeroalue ja Viljakkala) voisivat 
kuulua myös perhekeskus 2:een ja 
toisaalta osa Hämeenkyrön Ylöjärven 
rajalla asuvista asukkaista voisi kuulua 
perhekeskus 1:een. 

Ikaalinen:

– Perhekeskus 1: Ylöjärvi, Lielahti, 
Lentävänniemi

– Perhekeskus 2: Hämeenkyrö, Ikaalinen, 
Parkano, Kihniö ja Viljakkala

Parkano-Kihniö:

– Perhekeskus 1: (sijaintipaikka Ylöjärvi ja sen lisäksi 
alueet: alueen osat Tampereesta ja Hämeenkyrö)

– Perhekeskus 2: (sijaintipaikka Parkano ja sen 
lisäksi alueet: Kihniö ja Ikaalinen sekä osaksi 
mahdollinen Pohjois-Kuru/Ylöjärvi, jonka 
luonnollinen asiointisuunta Parkano)

– (tarvittaessa perhekeskus 3, jonka sijaintipaikka 
Hämeenkyrö ja johon sisältyy lisäksi alueet: 
Ikaalisen keskusta-alue Hämeenkyrön rajalle 
saakka)

Tampere:

– Lielahti: 

• (HUOM Lamminpää kuuluu Tesomaan)

Ylöjärvi:

– Perhekeskus 1: Luoteis-Tampere, Lentävänniemi, 
Lamminpää, Epilä, ml. Siivikkala, n. 27 000 as. 

– Perhekeskus 2: Parkano, Kihniö, Ikaalinen, 
Hämeenkyrö, Ylöjärvestä Viljakkalan alue n. 27 000 
as. 

– Perhekeskus 3: Ylöjärvi (ilman Siivikkalaa ja 
Viljakkalaa) 27000 as. 
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Eniten kannatusta saaneet perhekeskusalueet/Luode

Perhekeskus 1: 

Parkano, Kihniö, Ikaalinen, 
Hämeenkyrö (+ Viljakkala 
Ylöjärvestä, mahd. Pohjois-Kuru).

Perhekeskus 2: 

Ylöjärvi (ilman Siivikkalaa, 
Viljakkalaa ja Pohjois-Kurua)

Perhekeskus 3: 

Luoteis-Tampere, Lielahti, 
Lentävänniemi, Lamminpää, Epilä, 
ml. Siivikkala
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Perhekeskus 1

Perhekeskus 2

Perhekeskus 3



ITÄ
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Itä: kunnista tulleet vastaukset – Juupajoki, Kangasala, Kuhmoinen, Mänttä-

Vilppula, Pälkäne, Ruovesi, Tampere, Virrat

• Juupajoki:

– Perhekeskus 1: Virrat, Ruovesi, Mänttä-Vilppula, Juupajoki, 
Orivesi (n. 32 800 as.)

– Perhekeskus 2: Tampereen alueet = Aitolahti, Atala-Linnainmaa, 
Kaukajärvi, Kämmenteisko, Leinola-Vehmainen, Olkahinen-
Tasanne, Takahuhti, Terälahti, Velaatta (n.42 000 as.?)

– Perhekeskus 3: Kangasala, Kuhmoinen, Pälkäne (n. 40 500 as.)

• Kangasala: 

– Perhekeskus 1: Virrat (väkiluku n 6900 )

– Perhekeskus 2: Ruovesi (väkiluku n 4500)

– Perhekeskus 3: Orivesi (väkiluku n 9400)

– Perhekeskus 4 ja 5: Kangasala (väkiluku n 31 300) 

Kangasalalle kolme perhekeskusaluetta. Yksi Kangasalan 
länsi- ja Tampereen itäpäähän, myös huomioiden 
tulevaisuuden kasvualueet tällä alueella. Toinen 
perhekeskus Kangasalan keskustan, pohjoisen ja itäalueiden, 
kenties Kuhmoisten ja kolmas Kangasalan eteläinen ja 
Pälkäneen alueen  palvelemiseksi tältä alueelta

Vaihtoehtoisesti yksi Kangasala länsi, Tampere itäalueelle, 
yksi keskusta pohjoinen, eteläinen, Sahalahti ja Kuhmalahti 
alueille ja kolmas Pälkäneen ja Kuhmoisten alueelle

– Perhekeskus 6.: Mänttä-Vilppula (väkiluku n 10 500)

– Perhekeskus ?: Pälkäne (väkiluku n 6 700)  Kangasalan 
perhekeskuksen osaksi/Yhteinen perhekeskusalue 
Pälkäne/Kuhmoinen

– Perhekekskus ?: Kuhmoinen (väkiluku n 2300) Kangasalan 
perhekeskuksen osaksi/Yhteinen perhekeskusalue 
Pälkäne/Kuhmoinen

• Kuhmoinen:

– Ei vastausta

• Orivesi:

– Perhekeskus 1: Tampere/Koilis-keskus 

– Perhekeskus 2: Kangasala, Pälkäne, Kuhmoinen

– Perhekeskus 3: Orivesi, Kuhmoinen?

– Perhekeskus 4: Mänttä-Vilppula, Juupajoki 

– Perhekeskus 5: Virrat, Ruovesi

• Mänttä-Vilppula:

– Perhekeskus 1: Ruovesi, Mänttä-Vilppula, Virrat, Juupajoki

Orivesi - joko Perhekeskus 1. tai 2

– Perhekeskus 2: Kangasala, Pälkäne, Kuhmoinen

– Perhekeskus 3; Tampere; itäiset alueet

– Perhekeskus 4: Palvelubussi (jalkautuvat palvelut esim. kouluille ja 
kyliin eri perhekeskusalueilla)

• Pälkäne:

– Ei vastausta?

• Tampere: 

– Koilliskeskus 

– Kämmenniemi (yhdessä Orivesi, Kämmenniemi?

– Kaukajärvi (yhdessä Kaukajärvi)

• Virrat- Ruovesi:

– Perhekeskus 1: Virrat, Ruovesi, Mänttä-Vilppula, Juupajoki

– Ei kantaa muihin alueisiin

18.5.2018 www.pirkanmaa2019.fi13



Eniten kannatusta saaneet perhekeskusalueet/Itä

Perhekeskus 1: 

Virrat, Ruovesi, Mänttä-
Vilppula, Juupajoki 
(asukaspohja 23 463 as., lapsia 
3829)

Perhekeskus 2:  

Kangasala, Pälkäne, 
Kuhmoinen (asukaspohja 40 256 
asukasta, lasten määrä 8946)

Perhekeskus 3: 

Tampereen itäiset alueet + 
Orivesi
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Perhekeskus 1, n. 23 00 as.

Perhekeskus 2, n. 40 000 as. 



KESKINEN
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Keskisen alueen perhekeskusalue-ehdotukset

• Pirkkala: 

– Perhekeskus 1 
Pirkkala/Härmälä

– Perhekeskus 2 ja 3 muualla 
Tampereella

Huom. Olisi luontevaa, että 
kaikkien Pirkkalan kunnan 
asukkaiden palvelut tulisivat 
keskiseltä alueelta, jotta palvelut 
eivät jakaannu kahdelle alueelle. 

• Tampere:

– Tipotie

– Perheiden talo 

– Härmälä-Hatanpää alue TAI 
Peltolammin tuleva hvk?
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TIPOTIE

PERHEIDEN TALO

HÄRMÄLÄ-HATANPÄÄ / PELTOLAMMI?



Eri alueiden väestöpohjatiedot (täydentyvät)
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Eri alueiden väestöpohjia (suluissa lasten määrä)
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ETELÄ

• Akaa 16 769 (3696)

• Hervanta 29 000

• Lempäälä 22 829 (6291)

• Urjala 4 829 (802)

• Valkeakoski 21 136 (4248)

• Vesilahti 4 460 (1203)

• Vuores 5 000

LOUNAS

• Nokia 33 322 (7691)

• Punkalaidun 2 949 (489)

• Sastamala 24 820 (4753)

• Tampereen lounaisen alueet:

– Tesoma

– Rahola

– Myllypuro-Kalkku

– Haukiluoma-Ikuri



Eri alueiden väestöpohjia (suluissa lasten määrä)

LOUNAS

• Hämeenkyrö 10 599 (2324)

• Ikaalinen 7 119 (1248)

• Kihniö 1 967 (327)

• Parkano 6 562 (1189)

• Tampere: 

– Epilä

– Lamminpää

– Lentävänniemi

– Luoteis-Tampere

• Ylöjärvi 32 878 (8585)
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ITÄ

• Juupajoki 1 904 (367)

• Kangasala 31 437 (7422)

• Kuhmoinen 2 252 (272)

• Mänttä-Vilppula 10 256 (1659)

• Orivesi 9 285 (1738)

• Pälkäne 6 567 (1252)

• Ruovesi 4 459 (712)

• Tampere:

– Aitolahti

– Atala-Linnainmaa

– Kaukajärvi

– Kämmenniemi –Teisko

– Leinola-Vehmainen

– Olkahinen-Tasanne

– Takahuhti

– Terälahti

– Velaatta

• Virrat 6 844 (1091)



Eri alueiden väestöpohjia (suluissa lasten määrä)

KESKINEN

• Killo

• Multisilta

• Suuppa

• Toivio

• Härmälä-Rantaperkiö

• Itä-Amuri

• Tammerkoski

• Kaleva

• Keskussairaala-alue-Kauppi

• Kissanmaa

• Koivistonkylä

• Lapinniemi

• Käpylä

• Länsi-Amuri

• Messukylä

• Nekala

• Osmonmäki-Petsamo

• Peltolammi

• Pispala

• Tahmela

• Tampere keskus

• Tampere keskus läntinen

• Pirkkala
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Ehdotukset erityistason palvelupisteiksi
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Toiveet erityistason palvelupisteiksi etelässä

• Akaa: 

– Pohdintaa lastensuojeluun liittyen: miten systeeminen lastensuojelu ideologisesti suhteutuu ajatukseen, että 
lastensuojelun palveluita olisi tarjolla vain erityistason palveluna; mitä se tarkoittaisi käytännön työn 
tekemiselle; välimatkoille, kollegiaaliselle tuelle, resursseille (kulkeminen, digitaaliset palvelut, työvälineet 
jne.), työntekijöiden jaksaminen liikkuvan työn vaatimuksissa, katoaako synergiaetu? (samaa pohdintaa 
kävimme liittyen myös muihin erityistason palveluihin). 

• Lastensuojelulla tulisi olla kiinteä ”kotipesä” jokaisessa perhekeskuksessa tai ainakin 
jokaisella perhekeskusalueella

– Pohdintaa perheoikeudellisiin palveluihin liittyen: perheoikeudellisilla palveluilla tulisi olla kiinteä yhteys 
perheasian sovitteluun. Uusi huoltolaki tulee velvoittamaan lastenvalvojia lapsen mielipiteen selvittämiseen 
tietyissä tilanteissa; tulee tehdä työparina, olisiko luonteva työpari esimerkiksi psykologi. Pitäisi ratkaista 
perheoikeudellisten palveluiden suhde eropalveluihin, mieluiten niin, että ne muodostaisivat toimivan 
kokonaisuuden. 

• Tulisi olla tarjolla vähintään perheoikeudellisten palveluiden yksikkö / perhekeskusalue

– Pohdintaa vammaispalveluihin liittyen: keva-poli jatkanee keskitettynä palveluna, vammaispalveluiden 
aluetoimisto / perhekeskusalue, välimatka ei voi olla 60 km / tuntia pidempi

– Pohdintaa lasten ja nuorten psykiatriaan liittyen: perustason ja erikoissairaanhoidon palveluiden tulisi 
muodostaa nykyistä parempi ja toimivampi kokonaisuus. Tarvitaan useampi yksikkö / maakunta

• Valkeakoski:

– 1. vaihtoehto: Maakuntatasoisesti, keskus Tampereella, josta jalkautuminen Perhekeskuksiin. Työnjako 
helpompaa, ei poteroitumista, toimintamallit olisi näin samoja

- 2. vaihtoehto: palvelukeskittymät voisi olla Valkeakoski ja Hervanta/ Vuores tai Lempäälä -> näistä 
jalkaudutaan ympäristökuntiin
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Toiveet erityistason palvelupisteiksi etelässä

• Urjala:

– Valkeakosken palvelupiste (kaikki erityistason palvelut), Akaan palvelupiste (kaikki erityistason 
palvelut), Urjala, palvelupiste (ainakin perhetyö, lastensuojelu, aikuissosiaalityö)

• Lempäälä:

- perhekeskusalueiden kautta saataville erityistason palveluita  erityistason palveluita 
jalkautetaan edelleen kohtaamispaikkoihin

- kaikkia erityistason palveluita ei voida tarkastella samoin palvelujen jalkautuminen, 
erotetaan hallinnollinen rakenne; tulee huomioida asiakaskunnan suuruus vs. riittävä vahvuus 
palvelua antavien työntekijöiden näkökulmasta (eli ei liian hajautettu sijoittelu: osa voi olla koko 
eteläisen alueen kattava, osa perhekeskusaluekohtainen)

• Vesilahti:

– Erityistason palveluja tulisi koko eteläistä aluetta ajatellen keskittää Lempäälän ja Valkeakosken 
pisteisiin. Maantieteellisesti ja saavutettavuuden näkökulmasta nämä toimipisteet palvelevat 
aluetta hyvin. Myös nykyiset rakenteet tukevat näiden toimipisteiden valikoitumista erityisen tason 
palveluiden keskittymäksi. 

– Vesilahden toimipisteessä tulisi vakinaisesti olla lastensuojelun ja perhetyön palvelut. 
Säännöllisinä (sovitut ajankohdat) palveluina Vesilahden hyvinvointikeskuksessa tulisi olla 
lastenpsykiatriset/nuorisopsykiatriset palvelut sekä perheoikeudelliset palvelut. 

– Tarvittaessa tulisi erityisen tason palveluiden jalkautua varhaiskasvatuksen sekä esi- ja 
perusopetuksen palveluiden joukkoon. Eri ammattiryhmien kuten perhetyöntekijöiden, 
sosiaaliohjaajien, nepsy-valmentajien ym. tulisi luontevasti olla läsnä varhaiskasvatuksen sekä esi-
ja perusopetuksen perustyössä lapsen ja nuoren sekä perheiden arjessa ja linkkinä erityisen ja 
vaativan tason palveluihin. Tarvittaessa tulisi alueen ulkopuolella olevat palvelut jalkautua 
myös lähipalveluksi (perheasiainneuvottelukeskuksen palvelut) kun asiakkaan tilanne niin 
vaatii (kriisitilanne).

18.5.2018 www.pirkanmaa2019.fi23



Toiveet erityistason palvelupisteiksi lounaassa

• Sastamala ja Punkalaidun:
- Lastensuojelu:  Alueellisen lastensuojelupalvelun organisointi ja hallinto Sastamalan 

perhekeskusalueelta käsin, josta systeemisen toimintamallin mukaiset lastensuojelun tiimit 
jalkautuvat jokaiseen lounaisen alueen perhekeskukseen. Sastamalan perhekeskusalueella 
lastensuojelun tiimi integroitaisiin lasten- ja nuorten psykiatristen aluepoliklinikkojen kanssa. 

- Pitkäaikaisten sijaishuoltopaikkojen asiakasohjaus tapahtuisi lapsen asioista vastaavan 
sosiaalityöntekijän toimesta (vrt.nykytila osa Pirkanmaan kunnista kuuluu Luotsiin). 

- Sijaishuoltopaikkojen kilpailutus, muu tarvittava koordinointi, valvonta keskitetysti asiakasohjaus Luotsista 
koko maakuntaan. Kiireellisten sijoitusten asiakasohjaus voisi olla Luotsista (onko virka-aikainen 
maakunnallinen sosiaalipäivystys? Silloin lienee joka tapauksessa kiireellinen asiakasohjaus Luotsista) 

- Perhehoidon koulutus, rekrytointi, tuki- ja muu koordinointi Luotsista tai muusta maakunnallisesta yhteisestä 
perhehoidon yksiköstä

- Täysi-ikäisten jälkihuollon koko organisoituminen ja sijoittuminen palvelujärjestelmässä tulee vielä miettiä 
substanssikohtaisten alatyöryhmien toimesta nuorten aikuisten palveluiden kokonaisuus huomioiden. 

- Lounaisen alueen lastenvalvojapalvelut organisoitaisiin Sastamalan perhekeskusalueelta käsin. 2-3 
lastenvalvojaa jalkautuisivat kolmeen perhekeskusalueeseen. Olosuhdeselvitykset tuottaisi maakunnan 
yhteinen yksikkö (mistä henkilökunta?)

- Lasten- ja nuorten somaattinen erikoissairaanhoito: Päätoimipaikka Tays Tampere, sivupisteet Tays
Sastamala ja Tays Valkeakoski

- Lasten- ja nuorten psykiatrinen erikoissairaanhoito: Päätoimipaikka Tays Tampere, sivutoimipiste Tays
Sastamala

- Vammaispalvelut: Organisointi Sastamalan perhekeskusalueelta käsin, toimipisteet Sastamalassa ja 
Nokialla. Perhekeskusalueella on oltava saatavilla asumispalvelut, työ- ja päivätoiminta, palveluohjaus ja 
sosiaalityö, sekä omaishoidontuen aluepalvelut. 
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Toiveet erityistason palvelupisteiksi lounaassa

• Nokia: 

– lasten- ja nuorisopsykiatrian aluepoliklinikka, lasten ja nuorten somaattisen 
erikoissairaanhoidon avovastaanotto, lastensuojelun sosiaalityö ja perheoikeudelliset 
palvelut keskitettäisiin Nokialle. Erityistason palveluita olisi satelliitteina Tesoman alueella 
ja Sastamalassa.

– Perustelut: maantieteellisesti Nokia on alueen keskellä, kulkusuunta, ihmisten muu liikkuminen ja 
työmatkat

– Huomioita: lastensuojelu ja lasten- ja nuorisopsykiatrian avopalvelut pitäisi olla yhdessä, 
millä varmistetaan yhteistyö, moniammatillisuus, kulttuurin, asukkaiden tuntemus

– Keskitettäviä palveluita (esim. moniammatillinen riskinarviointi (MARAK), valvotut 
tapaamiset, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta)

– Sosiaalipäivystys toimii maakunnallisena palveluna hyvin! Keskitetty asiakasohjaus ok, edellyttää 
kehittämistä. 

– Lastenvalvojat ovat antaneet seuraavanlaisia kannanottoja: toisaalta lähipalveluiden säilyminen, 
ehkä 2-3 lastenvalvojan yksikköjä, jotka eivät olisi niin haavoittuvaisia kuin nyt 
työparimahdollisuus olisi tarpeen; joko toinen lastenvalvoja tai esim. perheneuvolan työntekijä tai 
perheterapeutti ei Tampereelle keskitetysti!

– Asiakkaiden palvelut nyt kovin epätasalaatuisia esim. jonotilanne, lastenvalvojan mahdollisuus 
useaan tapaamiseen jne. tähän pitäisi saada muutos. Sosiaalityön näkökulmaa ei saa unohtaa, 
edelleen lastenvalvojan harkinnanmahdollisuus sopimuksia vahvistettaessa

– Valvottujen tapaamisten järjestäminen seutukunnallisesti organisoidusti
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Toiveet erityistason palvelupisteiksi luoteessa

• Hämeenkyrö: 

– Luode-alueella erityistason palveluista lastensuojelu sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian 
aluepoliklinikkatoiminta tulisi organisoida Ylöjärveltä koko alueelle. 

– Alueen pienemmissä SOTE-keskuksissa tulisi olla tiloja, joissa tarvittaessa työntekijät 
ottavat vastaan asiakkaita, mutta pääpaikka olisi yksi yhteinen. Näissäkin palveluissa tulisi 
olla nimetyt työntekijät SOTE-keskuksiin/perhekeskuksiin. 

– Perhekeskuksella tulisi olla käytettävissään joustavat erityistason 
konsultaatiomahdollisuudet. 

– Perheoikeudelliset palvelut ja mahdollisesti vammaispalvelut voisi organisoida 
maakuntatasolta Tampereelta siten, että tarvittaessa olisi mahdollisuus myös 
jalkautua alueille erityistilanteissa. Näiden palveluiden osalta alle 100 000 asukkaan 
alue tuntuu vielä aika pieneltä ja haavoittuvalta. 

• Ikaalinen:

– Perheneuvonta, lastensuojelu sekä lasten- ja nuorten psykiatrinen hoito sekä 
somaattinen aluepoliklinikkatoiminta perhekeskuksiin –jalkautuminen 
hyvinvointikeskuksiin

– Perheoikeudelliset palvelut (lastenvalvonta, olosuhdeselvitykset, perheasioiden 
sovittelu) koko maakunnan yhteiset palvelut – jalkautuminen perhekeskuksiin

– Vammaispalvelut: päätöksenteko perhekeskuksissa, palveluohjaus 
hyvinvointikeskuksiin
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Toiveet erityistason palvelupisteiksi luoteessa

• Parkano-Kihniö:

– Ylöjärvi (lastensuojelu, lasten- ja nuorten psykiatrian palvelut)

– Parkano (lastensuojelu)

– Huomioon otettava asia on se, että Parkanossa toimivat tällä hetkellä 
erinomaiset lasten- ja nuorisopsykiatrian palvelut yksityisen tahon 
tuottamana – tämä vähentänyt oletettavasti huomattavassa määrin mm. 
vaikeiden lastensuojeluasiakkuuksien määrää, kestoa yms. 

– Mikäli tämä kumppanuustoimintaa ei säilytetä jatkossa, on 
erityispalveluiden saatavuus turvattava myös luoteisen alueen 
pohjoisosan kuntiin. Tällöin esitämme, että erityispalveluita jalkautetaan 
Parkanon perhepalvelukeskuksesta käsin saataviksi palveluiksi.

• Ylöjärvi:

– Ylöjärvi emopaikkana, tarkoituksenmukainen jalkautuminen 
toimipisteisiin ympäri aluetta.
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Toiveet erityistason palvelupisteiksi idässä

• Juupajoki:

– Virrat, Mänttä-Vilppula, Orivesi, Kangasala, Tampereen toimipiste 

(Linnainmaa/Kaukajärvi?), miten Kuhmoinen?

• Orivesi: 

– Perhekeskuksissa tulisi olla perustason palvelut (mm. neuvola, lapsiperheiden sos.työ, 

perustason lääkäripalvelut ja suun terveydenhuolto, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, 

palveluohjaus) sekä alueen tarpeen mukaisesti myös muita palveluita. Osa 

palveluista voi olla perhekeskuksissa saatavissa muutamia kertoja viikossa tai 

kuukaudessa. 

– Pääasia on, että palvelua on säännöllisesti tarjolla ja työntekijä olisi sama (esim. 

lastenvalvojan palvelut Orivedellä saatavissa tiistaisin ja muutoin mahd. asioida 

Tampereella, toimii moitteettomasti).

– Esimerkiksi Orivedellä lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian tarve on suurta. Tällä hetkellä 

Orivedellä toimii nuorisopsykiatrian poliklinikka, jossa työskentelee psyk.sh, jalkautuva 

psyk.sh ja 2-3 pv/vko nuorisopsykiatri. Lisäksi perheneuvola, jossa sos.tt, 2 psykologia ja 

1 pv/vko lastenpsykiatri.  Palvelu on välttämätöntä paikkakunnalla, eivätkä perheet lähde 

hakemaan ko. palveluita naapurikunnista. 
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Toiveet erityistason palvelupisteiksi idässä

• Kangasala:

– Erityistason palveluja tulisi alueellamme keskittää seuraaviin pisteisiin: Virrat ja 
Ruovesi, Orivesi, Kangasala

• Kuhmoinen: 

– Ei vastausta

• Mänttä-Vilppula:

– Mänttä-Vilppula. Olemassa olevien tilojen/palveluiden hyödyntäminen ja toiminnan/ 
palveluiden järkevä organisointi kunnissa toimiviin hyvinvointikeskuksiin

• Virrat-Ruovesi:

– Virrat-Ruovesi-alueella tulee olla perhekeskus, jossa on tarjolla tiettyjä erityistason 
palveluita kuten lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut ja vammaispalvelu 
perustason palveluiden ohella. 

– Lastenpsykiatrinen/ nuorisopsykiatrinen/ somaattinen aluepoliklinikkatoiminta voisi 
toteutua alueen perhekeskuksessa tiettyinä päivinä kuukaudessa. 
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Asiakastason verkostoyhteistyötä tukevat rakenteet/toimenpiteet   
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Koordinointi, koordinoinnista vastaava henkilö

• Koordinointi välttämätöntä (koordinaatioporukka, johdon ryhmä, palveluista vastaavien 
esimiesten yhteistyö), asiakastyön koordinointi ja tekeminen (Keinun rakenne toimiva); 
Jelppi-tiimi, oppilas-/opiskeluhuollon yhteistyö.

• Palveluverkkoon tulisi sisältyä palvelukoordinoija, joka koordinoi kaikkien 
perheenjäsenten palveluja (asiakkaana perhe).

• Palveluiden koordinoijat ns. agentit eri osa-alueilla tulee olla nimetty. Agentit 
keskustelevat ja kehittävät palveluita keskenään yhdessä perhekeskuksen johtoryhmän 
kanssa.

• Perhekeskusagentit ja avainhenkilöt huolehtivat verkostoyhteistyön toimivuudesta 
kaikilla tasoilla.

• Kuka koordinoi verkostoja perhekeskusalueella? Miten tämä asemoituu esim. 
perhekeskustiimin lähiesimiehen asemaan? Erillinen toimija? Lähiesimiehen asema 
suhteessa muihin perhekeskustoimijoihin (perhekeskuksessa on myös muita kuin 
maakunnan toimijoita)? Erotetaanko ammatillinen johtajuus hallinnollisesta 
johtajuudesta? Perhekeskustiimin lähiesimiehet ovat ilmeisesti 
prosessijohtajia=lähiesimiehiä, joilla on ammatillisen johtajuuden tarvittava ja riittävä 
osaaminen.

• Verkostot ylittävät eri sektorit, tarvitaan kykyä koordinoida hyvin erilaisia toimijoita 
yhteistyöhön ja –työssä, vrt. esim. järjestöt, yritykset, oppilaitokset. 

• Eteläisellä alueella ja/tai perhekeskusalueella olisi hyvä toimia jonkinlainen 
verkostokoordinaattori päällekkäisyyksien poistamiseksi ja prosessien varmistamiseksi. 
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Toisten töiden tunteminen, yhteinen kieli, selkeästi sovittu 

toimintamalli ja palvelupolut 1/2

• Verkostotyössä merkittävää on se, että kukin toimija tuntee oman vastuukenttänsä 
ohella myös muiden toimijoiden tehtäväkentät ja asiakas ohjautuu verkostoissa 
joustavasti palvelusta toiseen. Asiakkaiden ohjautumisen taustalla ovat selkeät 
palvelupolut. 

• Verkoston ja prosessien kuvaaminen on ensiarvoisen tärkeää.

• Verkostojen toimivuuden varmistamiseksi tarvitaan palveluissa selkeät 
palvelupolut, joista on riittävästi tiedotettu sekä kuntalaisille että yhteistyötahoille. 
Sote-rakenteiden muututtua on tärkeää, että kuntaan jäävät palvelut ja maakunnan 
sote-palvelut työskentelevät tavoitteellisesti ja saumattomassa yhteistyössä 
kuntalaisten palveluiden tuottamisessa. 

• Toimintamallin rungon pitäisi olla selkeä. 

• Olemassa olevat rakenteet tuettuna poikkihallinnollisen lapehanketyöskentelyn 
kehittämillä toimintamalleilla.

• Ammatillinen kouluttautuminen yhteisesti sovitun suunnitelman mukaisesti 
(Lapeakatemia). 

• Huolehdittava, että kaikki toiminnot hitsautuvat yhteen, kaikki työntekijät tietävät 
toimintamallin ja verkostorakenteen.

• Siirtymäaikana vahvemmat yhteistyörakenteet, tiedottamista ja tukea saatavilla 
enemmän, tehtävänjako ja roolit sovittava.

• Käytännön työtä tekevien verkostoituminen tärkeää. 
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Toisten töiden tunteminen, yhteinen kieli, selkeästi sovittu 

toimintamalli ja palvelupolut 2/2

• Paljon toimijoita alueilla, yhteinen kieli, päällekkäisen työn vähentäminen.

• Yhteisesti sovitut käytännöt ja menettelytavat, maakunta valvoo laatua, LAPE-
työryhmistä luoteinen koordinaatioyksikkö.

• Erityispalveluiden integraatio; lähete- ja konsultaatiokäytännöt sovittava yhteisesti.

• Valmiit rakenteet auttavat uudistusvaiheessa (koko maakunnan alueella esim. 
benchmarking, Tampereella rakenteita tehty ja kehitetty pitkään).

• Käsitteistön ja tehtävien selkeyttäminen: perhekeskus/hyvinvointikeskus. 

• Tärkeää, että pelisäännöt ovat selkeät. Verkostot (ja olemassa olevat verkostot) 
toimivat jo osittain erittäin hyvin ja Tampereella erityisesti järjestöjä on otettu 
mukaan.

• Taustalla vaikuttavat yhteisesti sovitut pelisäännöt ja toimintakäytännöt, se miten 
esimerkiksi maakunnan ja kunnan sekä maakunnan lähi- ja erityistason palvelut 
hahmottavat oman paikkansa kokonaisuudessa.

• Yhteistyö kaikkien toimijoiden välillä perhekeskuksessa (laajasti nähtynä, eri lasten 
ja perheiden kanssa toimivat), eri organisaatioihin kuuluvat.

• Verkostojen varhaiskasvatuksen + neuvolan sekä erityisosaajien välillä tulee 
toimia jouhevasti kuten koulumaailmassakin.

• Asiakkaalle tulee kuvata selvästi, erityisesti muutosvaiheessa, mistä palveluita ja 
tukea saa.

18.5.2018 www.pirkanmaa2019.fi33



Asiakas keskiössä verkostotyön varmistajana

• Verkostoyhteistyö asiakasnäkökulmasta, verkoston kokoontumisissa asiakas 

keskiössä (suuntima).

• Asiakasnäkökulma mukana suunnittelussa ja palveluiden laadun 

varmistamisessa.

• Perhekeskuksissa asiakastyön verkostot muodostuvat asiakkaan tarpeista 

käsin. Verkostojen toimivuus on pitkälle riippuvainen siitä, miten eri 

ammattilaiset mieltävät oman roolinsa asiakastilanteissa. Asiakkuuskriteerit 

(psykiatria, shl:n mukaiset lapsiperhepalvelut --- lastensuojelu) voivat 

pahimmassa tapauksessa muodostua esteiksi toimivalle asiakastyölle. 

• Asiakastasolla pitäisi toimintamallina olla moniammatillinen tiimiajattelu, 

jossa olisi kokoontumisia säännöllisesti sekä tapauskohtaisesti. Matalan 

kynnyksen paikallisten toimijoiden tulisi tavata laajemmin toisiaan alueella ja 

mahdollistaa konsultointi ja vertaistuki.
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Muuta
• Sähköinen alusta.

• Toivotaan erilaisia verkostorakenteiden esimerkkimalleja, joiden toimivuutta voitaisi 
arvioida.

• Ei ole syytä rakentaa raskaita hallintomalleja.

• Verkostot eivät voi olla pelkästään kuntatasolla toteutuvia (koska kyse 
maakunnasta) vaan niiden tulee ulottua kuntarajojen ulkopuolelle, esim. 
perhepalvelukeskusten toimintamallissa on sivistyksen toimijoita eri kunnista. Ei 
voida rajoittua myöskään paikkakuntakohtaisiin verkostorakenteisiin. 

• Entä rakenteet viiden alueen perhepalvelukeskusten kesken? Entä yhteistyö 
muiden ”keskusten”, hyvinvointikeskusten, sote-keskusten kesken? Linkittyminen 
muiden asiakasprosessien työhön?

• Huomioitava rajojen ylittävä asiointi (esim: Jämsä, Keuruu, Ähtäri, Alavus).

• Perhekeskuksen verkostorakenteita kehitetään paikallisessa lape-työskentelyssä. 
Merkittävää on, että yhteistyö toimii saumattomasti kuntiin jäävien palveluiden, 
sote-palveluiden ja kolmannen sektorin palveluiden kesken. Näkemyksemme 
mukaan pitkien välimatkojen kunnissa lastensuojelua ei voi erottaa liian kauas 
paikallisesta verkostotyöstä.

• Tarvitaan saumatonta moniammatillista yhteistyötä yli kunta- ja hallintorajojen.

• Saumatonta yhteistyötä järjestöjen, seurakunnan, varhaiskasvatuksen ja 
sivistystoimen kanssa.

• Riittävät henkilöstöresurssit suhteessa palvelutarpeeseen.

• Henkilöstön osaamisen varmistaminen.
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Verkostojohtamista tukevat rakenteet/toimenpiteet
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Yleistä johtamisen tarpeista ja rakenteista

• Johtamiseen liittyen; lyhyesti vastaamme, että on tarpeellista olla 
maakuntatasolla koordinoijat, jotka katsovat kokonaisuutta laajasti. 
Perhekeskuksiin palveluohjaus koko perheelle, ei hajoteta palveluita 
tarpeettomasti. 

• Perhekeskuksen, alueen ja maakunnan johtamisen ja toiminnan rakenteita 
suunniteltaessa tulee huomioida ja ratkaista, että rakenteiden tulee vähentää 
päällekkäisyyksiä. Asioiden omistajuudet sekä vastuut tulee olla kuvattu, 
jotta johtaminen mahdollistuu.

• Tarvitaan niin strategista kuin operatiivista johtamista.

• Miten mitataan/arvioidaan työn vaikutuksia, miten palkitaan hyvin toimivia 
perhekeskuksia/työntekijöitä?

• Johtamisjärjestelmä voisi perustua esimerkiksi:

– Asiakkuuksien johtamiseen, jonka johtamisen painopisteenä on 
asiakkaan kannalta sujuvat ja monipuoliset palvelut ja niiden toimivuus. 

– Osaamisen johtamiseen, joka kiinnittää huomion substanssiin ja sen 
kehittymiseen ja laadukkuuteen.

• Oleellista on toimijuus. Toimijuutta ei voi siirtää ja rakenteita rakentaa 
rakenteiden vuoksi. Sisältö ratkaisee ja usein yhteistyö sujuu, kun oikeat 
arjen toimijat kohtaavat toisensa.
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Yleistä johtamisen tarpeista ja rakenteista

• Lähiesimiehellä tulee olla oikeus päättää määrärahojen käytöstä omalla vastuualueellaan

• Erityisesti alkuvaiheessa tarvitaan tarpeeksi tukeva ja myös käytännön työtä lähellä oleva 
kehittämisestä vastaava organisaatio.

• Huomioitava maakunnan yhteinen henkilöstöjohtaminen.

• Hallinnolliset rutiinitehtävät huomioitava osana johtamista.

• Tukipalvelut tulee olla kiinteä osa käytännön työtä, ja tämä tulee huomioida työnjohtamisen 
näkökulmasta.

• Tiedonkulun kehittämistä varten tarvitaan maakunnan tasolla erityisosaajia.

• Substanssijohtaminen on turvatta kaikilla tasoilla. Lastensuojelussa tulee huomioida 
lainsäädännön asettamat vaatimukset esimiestyölle. Sosiaalihuollon tehtävissä lähiesimiehen 
tulee olla substanssiosaaja.

• Palvelukohtaiset johtamisen tarpeet: vastuu palvelun kokonaisuuden kehittämisestä koko 
maakunnassa.

• Esimiestyöskentely on tärkeässä asemassa, kun luodaan toimintakäytäntöjä alueella.

• Tarvitaan sekä substanssiesimiehet ja verkostoyhteistyön johtaminen.

• ”Yhteinen työ”; voiko / pitääkö olla yhteisesti johdettua?

• Lähipalvelut --- erityispalvelut; miten turvataan toimiva yhteistyö; mikä on johtamisen rooli 
(johtamisen rakenteiden rooli) yhteistyön varmistamisessa

• Maakunnan --- kunnan palvelut; miten turvataan toimiva yhteistyö; kenelle kuuluu yhteistyön 
ylläpitäminen?
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Yleistä johtamisen tarpeista ja rakenteista

• Kuka johtaa perhekeskusta vai onko useampia esimiehiä? Kuka 
määrittelee vastuunjaot, työtehtävät, työajan käytön, sitoutumisen ja 
korvaukset?

• Verkostomaisen työotteen taustalla on monitoimijainen eri aloilta 
rakentuva johtajuus, joka tukee ja ohjaa johdonmukaisesti työyhteisöjen 
toimintaa ja yhteistyötä. Paikallinen Lape-työskentely on rakentanut 
hyvää pohjaa ja vahvistanut yhteistyön rakenteita alueella.

• Esimiestason johtamisen tuki ja rakenteet sovittava.

• Tasalaatuinen palvelu eri perhekeskuksissa.

• Palvelun laadun tulisi pysyä mahdollisimman yhdenmukaisena eri 
alueilla, joten vaaditaan myös maakuntatason johtamista 
palvelualueittain.

• Palveluiden tasalaatuisuus, yhdenvertaisuus
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Verkostojohtamisen malleista

• Perhekeskuksien johtaminen perustuttava verkostoihin, asiakas 
keskiössä. Perhekeskuksissa oltava yhteiset periaatteet, toimintamallit ja 
säännöt myös eri alojen työntekijöille (esim. Oriveden perhekeskus 
Petunian ongelmat, kun kaikilla työntekijöillä omat esimiehet ja 
toimintaohjeet). Sama malli ei toimi joka puolella (esim. isot ja pienet 
perhekeskukset, eri sijainnit), tarvitaan joustavuutta, joka mahdollistaa 
myös kustannustehokkuuden.

• Verkostojohtamisen malli perinteisen henkilöstöjohtamisen mallin sijaan.

• Verkostojohtamiseen, joka huolehtii ja turvaa palveluiden 
yhteensovittamisen ja integroinnin eri alueiden ja toimijoiden kesken.

• Verkostojen johtamisesta sovittava; alueellisten esimiesten ja järjestöjen 
yhteiset ”foorumit”; pelisäännöistä sovittava.

• Johto ja ohjausryhmät seuraavat ja ohjaavat työskentelyä.

• Perhekeskus on uudenlainen verkostotyöskentelyyn perustuva ja monen 
kunnan alueella toimiva malli, joka vaatii myös johtamiselta uudenlaista 
ajattelua ja toimintatapoja. Johtamisjärjestelmän tulisi olla mahdollisimman 
selkeä ja monen tason johtamisorganisaatioita tulisi välttää.
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Perhekeskustason johtamisesta 

• Tarvitaan tiiminvetäjätasoiset esimiehet.

• Prosessijohtajuus (ammatilliset esimiehet).

• Lähiesimiehet, alan ammattilaiset, johtamiskoulutus tausta.

• Perhekeskusalueilla tulisi olla omat tiimiesimiehet/lähiesimiehet sekä 
sosiaalihuollon palveluita tuottaville tiimeille että terveydenhuollon palveluita 
tuottaville tiimeille. Esimiehillä tulisi olla alaan liittyvä koulutus. 

• Jokaisessa perhekeskuksessa esimiestiimi.

• Aluejohtamismalli = yksi johtaja jokaisessa Perhekeskuksella. Lisäksi 
verkostojohtaminen Perhekeskuksessa Sivi-Sote yhdessä. Yhteinen foorumi jossa 
keskustellaan ja kehitetään palveluita, ei päätösvaltaa.

• Vastuuhenkilöt, (so/te) vankka alan tuntemus, vastuuhenkilöillä johtamiskoulutus 
(mukana alueellisessa johtoryhmässä).

• Yhtenäiset toimintaohjeet

• Toimiva yhteistyö perhekeskuksen sisällä ja perhekeskusten välillä, saumaton 
yhteistyö kuntien tarjoaminen palveluiden ja perhekeskuksen välillä, toiminnassa 
mukana järjestöt, seurakunta ja asiakasraati.
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Perhekeskustason johtamisesta 

• Perhekeskusjohtoryhmä = monialainen Perhepalveluverkoston 

ohjausryhmä, jossa edustettuna jokainen osa-alue peruspalveluissa 

sekä erityistason palveluissa. 

• Perhekeskusalueilla tulisi toimia ”perhekeskuspalveluiden 

ohjausryhmä”, jossa olisi edustajia kuntien palveluista, 

perhekeskuksista sekä erityistasolta. Ohjausryhmä loisi puitteet 

yhteistoiminnalle, ratkaisisi tilakysymyksiä ja sen, kuinka paljon 

työntekijät jalkautuvat. Alussa nämä käytännöt hakevat muotoaan ja 

jalkautumisen määrän tarpeen näkee vasta ajan kuluessa. Tärkeää on 

myös asiakasraatitoiminnan organisointi näihin palveluihin ja 

palautejärjestelmien luominen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

• Jokainen perhekeskus tarvitsee oman operatiivisen johtamisen 

rakenteensa, voiko strategista johtamista irrottaa operatiivisesta 

johtamisesta? Jos voi, tapahtuuko strateginen johtaminen jokaisella 

perhekeskusalueella vai vielä laajemmissa kokonaisuuksissa?
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Perhekeskustason johtamisesta 

• Perhekeskuksien johtaminen perustuttava verkostoihin, asiakas keskiössä. 
Perhekeskuksissa oltava yhteiset periaatteet, toimintamallit ja säännöt myös eri 
alojen työntekijöille (esim. Oriveden perhekeskus Petunian ongelmat, kun kaikilla 
työntekijöillä omat esimiehet ja toimintaohjeet). Sama malli ei toimi joka puolella (esim. 
isot ja pienet perhekeskukset, eri sijainnit), tarvitaan joustavuutta, joka mahdollistaa 
myös kustannustehokkuuden.

• Eri ammattiryhmien omien tiimien kokoontuminen säännöllisesti on erityisen tärkeää, 
etenkin jos työntekijät ovat hajallaan perhekeskuksen alueella. Myös kokoontumiset eri 
ammattiryhmien välillä on tärkeää, että saadaan aikaiseksi mahdollisimman toimivat ja 
asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet ja vältetään päällekkäisen työn tekeminen.

• Miten mitataan/arvioidaan työn vaikutuksia, miten palkitaan hyvin toimivia 
perhekeskuksia/työntekijöitä?

• Järjestötyön koordinointi perhekeskuksissa ja kohtaamispaikoissa.

• Sen avaaminen, mitä konkreettisesti tarkoittaa järjestöjen tuottama vapaaehtoistyö, 
ammatillisesti ohjattuvapaaehtoistyö sekä järjestöjen tuottamat palvelut?

• Kuka päättää järjestöille myönnettävistä avustuksista?

18.5.2018 www.pirkanmaa2019.fi43



Alueviisikoiden johtamisesta (n. 100 000 as.)

• Moniammatillisesti rakentuva ylempi esimiestyö, lakimiespalvelut, 

moniammatilliset asiantuntijatyöryhmät

• Johtoryhmä, ohjausryhmä laperyhmistä kootuista jäsenistä

• Alueellinen johto (enemmän hallinnollinen kokonaisuus?)

• Perhekeskusjohtajien johtoryhmä 

• Perhekeskusta koordinoiva, ohjaava ja johtava toiminta (vankka 

tuntemus sote alasta)

• Alueelta edustus mukana maakunnan johtoryhmässä

• Alueellisessa johtoryhmässä mukana perhekeskuksen ja asiakasraadin 

edustus

• Erityistason palveluissa tarvitaan myös omat lähiesimiehet 

lastensuojeluun, lastenpsykiatrian aluepalveluihin, nuorisopsykiatrian 

aluepalveluihin, perheoikeudellisiin palveluihin ja vammaispalveluihin.
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Maakuntatason johtamisesta

• Strateginen johtajuustaso

• Ylin maakuntatasoinen johtajuus

• Maakuntatason yhteistyö muiden alueiden kanssa

• Koko maakunnan alueiden johtaminen

• Johtoryhmässä tehdään päätökset ja toimintaohjeet koskien koko 
maakuntaa

• Johtoryhmässä edustus perhekeskuksista, alueelta ja asiakasraadista 
(kuultavana sote asiantuntijat)

• Tarvitaan ylemmän tason johtajuuden lisäksi vastuuhenkilöitä operatiiviseen 
työskentelyyn kentälle (tiiminjohtaja jne.). Aluehallinnon lisäksi siis vastuuta 
jalkautettava palvelupisteisiin.

• Johtoryhmä, ohjausryhmä koottuna kunnan ja maakunnan edustajista

• Millä tavoin johtamisessa otetaan huomioon järjestölähtöinen työ ja 
asiantuntijuus? Toimintakulttuurin muutos – ammatillisesti ohjattu 
vapaaehtoistyö ja muu vapaaehtoistyö. 

• Järjestötyön rakenteen ja koordinaation avaaminen asiakirjoihin
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