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Systeemisyys ja monitoimijuus 

lastensuojelutyössä

Systeeminen tiimi ja työskentelyote –

näkökulmia monitoimijaiseen 

työskentelyyn
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Lastensuojelun systeeminen, 

monitoimijainen tiimi 

Systeemisyys

Perheterapeuttinen ymmärrys

Suhdeperusteisuus

Lapsilähtöisyys

Asiakkaiden osallisuus ja kohtaaminen

Monitoimijaisuus 

Laadukas, monipuolinen reflektio

Konsultoiva 

sosiaali-

työntekijä

Sosiaali-

työntekijä

Sosiaali-

työntekijä

Sosiaali-

ohjaaja

Koordi-

naattori

Kliinikko/

perhe-

terapeutti

Tukee tiimiä 

tuomalla 

työskentelyyn 

systeemisen 

ajattelun ja 

perheterapian 

näkökulmia

Matalan kynnyksen palvelut: neuvola, varhaiskasvatus, koulu, kotipalvelu, 

lapsiperheiden sosiaaliohjaus 

Johtaa tiimin 

työskentelyä,

ohjaa keskustelua 

tiimissä, huolehtii 

yhteistyösuhteista 

Kirjaa 

tiimikeskustelut, 

avustaa tiimiä 

kontaktoimalla 

asiakkaita, 

sopimalla aikoja, 

varaamalla tiloja, 

hoitamalla 

hallinnollisia 

asioita…



Yhteistyö 

muiden 

toimijoiden 

kanssa 

lasten-

suojelun 

avohuollon 

työssä



Lapsen ja perheen ympärillä on yleensä useita eri tahoja 
työskentelemässä, arviointia ja työskentelyä lapsen ja 
perheen kanssa on yleensä tehty pitkään ennen 
lastensuojelun avohuollon asiakkuuteen siirtymistä. 

Eri toimijat mukana lapsen asioissa myös lastensuojelun 
asiakkuuden käynnistyttyä – voivat kokea olevansa 
järjestämisvastuussa verkostojen koolle kutsumisesta 
edelleen 

Jotta myös monitoimijainen yhteistyö uudistuisi, tarvitaan 
yhteistyömuotojen uudistamista systeemiseen malliin 
siirtyessä.

11.4.2018



Monitoimijaisesta työskentelystä

Monitoimijaiseen työskentelyyn avohuollossa ovat osallistuneet 
lähtökohtaisesti lapsi ja perhe, lapsen asioista vastaava 
sosiaalityöntekijä, mahdollisesti työpari sekä sellaiset 
yhteistyötahot, joiden palveluiden piirissä lapsi ja/tai perhe on.  

Tavoitteena huolehtia siitä, että eri tahojen ensisijaiset tehtävät 
tulevat hoidetuksi ja että nämä tehtävät ovat yhteen 
sovitettavissa toisiinsa. 

Monitoimijainen yhteistyö on näyttäytynyt lastensuojelutiimien 
kuvaamana eritasoisena yhdessä tekemisenä ja useina 
erilaisina verkostoina. 

11.4.2018



Tiimiläisten kokemuksia 
monitoimijaisesta työskentelystä
Yhtäältä tiimeillä kokemuksia hyvin järjestäytyneestä 

yhteistyöstä ja toimivista verkostoista - toisaalta 
toimimattomia, toisistaan tietämättömiä ja osin päällekkäistä 
työtä tekeviä verkostoja. 

Kokemuksia epäselvistä monitoimijaisen työskentelyn 
käytännöistä: esim. kuka on vastuussa verkoston koolle 
kutsumisesta, kuka vetää verkostoa, kenen näkökulma ja 
toive edellä ratkaisuja erilaisissa verkostoissa tehdään. 

Erilaiset ja eritasoiset yhteistyön vaikeudet eri toimijoiden 
välillä ja eri tahojen organisaatiolähtöiset näkökulmat 
verkostojen järjestämiseksi ovat tulleet selkeästi näkyviin 
esimerkiksi asiakastilanteita purkamalla. 

11.4.2018



Paljon keskustelua ja huolta on herännyt myös siitä, miltä 
monitoimijainen yhteistyö epäonnistuessaan on saattanut 
näyttäytyä lapselle ja perheelle. 

Mikäli monitoimijaisen työskentelyn tavoite ei ole ollut selvillä, 
eivätkä osallistujat ole nähneet rooliaan suhteessa toisiin 
palvelutuottajiin ja lapseen ja perheeseen, ovat 
monitoimijaisuuteen liitetyt hyödyt voineet kääntyä itseään 
vastaan ja olleet jopa haitaksi lapselle ja perheelle sekä 
tehtävälle yhteistyölle. 

11.4.2018



Miten 

systeemisen 

tiimin 

työskentely-

ote tukee 

onnistumista 

moni-

toimijaisessa

työssä? 



 Systeeminen tiimi sitoutuu työskentelyyn jaettua 
asiakasvastuuta kantavana, reflektiivisenä tiiminä

Tiimi sitoutuu viikkokokouksissa käytävään  
moninäkökulmaiseen keskusteluun ja etenemisaskelten  
hakemiseen tiimikeskustelun ohjaamana 

Tiimin työskentelyssä on sovittu selkeät tiimiroolit: 
Konsultoiva sosiaalityöntekijä johtaa keskustelua ja tiimin työskentelyä 

Koordinaattori kirjaa keskustelua 

Perheterapeutti tuo työskentelyyn systeemisen ajattelun ja 
perheterapian näkökulmia 

11.4.2018



•Tiimin viikkokokouksessa noudatetaan sovittuja 
työskentelytapoja 

miten tiimikokous viedään läpi

miten lapsen ja perheen tilanne esitellään muille 

miten keskustelu kirjataan

miten eri näkökulmia otetaan esille 

Tiimin viikkokokouksen rakenteen ja roolien avulla huolehditaan 
kaikkien osallisuudesta ja kokemusten kuulemisesta

Tavoitteena on varmistaa, että eri toimijoiden erilaiset 
näkökulmat tulevat otettua huomioon ratkaisuehdotuksia ja 
työskentelyn suuntaa mietittäessä

Sitoudutaan työskentelemään siten, ettei työskentely rakennu 
vain yhden näkökulman (hypoteesin) varaan. Näin vältetään 
työskentely liian yksipuolisen tiedon varassa mahdollisesti 
väärään suuntaan.  

11.4.2018



Systeeminen ajattelu tuo 
moninäkökulmaisuutta•Systeeminen työskentely vaalii tietoisesti 
moninäkökulmaisuutta: jokainen osallistuja tuo 
mukanaan omaa osaamistaan ja näkemystään 

•Yhdessä näiden erilaisten näkemysten kanssa voimme 
saada aikaan jotain sellaista uutta, jota ei ole osattu 
ottaa tätä ennen huomioon tai kokeilla. 

•Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Hyvään 
lopputulokseen tarvitaan kaikkien näkökulmia.  
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•Tavoitteena välttää välittömiä päätöksiä ennen eri 
näkökulmien esille nostamista ja yhteen saattamista 
sekä tavoitteiden yhteen sovittamista. Ennen riittävän 
laaja-alaista keskustelua ongelmat voivat näyttäytyvät 
epäselvinä tai näennäisen selvinä. 

•Näkökulmien yhteen saattaminen yleensä lisää eri 
osapuolten keskinäistä arvostusta, joka syntyy sen 
tiedostamisesta, ettei ongelmaa voida 
kokonaisuudessaan ymmärtää ilman eri näkökulmien 
esille nostamista. 

11.4.2018



Hypoteesit 

moninäkö-

kulmaisen

työskentelyn 

työvälineenä 



•Systeemiajattelussa keskeistä hypoteesit ja niiden 
kautta tapahtuva työskentely. 

•Hypoteesi = selitys, oletus, olettamus tai väite jollekin 
asialle. 

•Hypoteeseja tullaan aina muodostaneeksi, vaikka niitä ei 
aina tiedostettaisi. Jokaisella on enemmän tai vähemmän 
tietoista ja perusteltua esiymmärrystä ja oletuksia 
ilmiöiden välisistä yhteyksistä. 

•Tämä esiymmärrys ja oletukset ohjaavat aina tapaamme 
kiinnittää huomiotamme joihinkin asioihin, hylätä joitakin 
mahdollisuuksia jne.  
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Hypoteesit työskentelyä 
ohjaamassa•Hypoteesit voidaankin nähdä työntekijän toimintaa ohjaavina 
alustavina tulkintavaihtoehtoina tai johtolankoina. 

•Hypoteesit nostavat esille näkökulmia asioiden välisistä 
mahdollisista palautekehistä ja vuorovaikutuksesta

•Toimivat hypoteesit välttävät syyllistämistä tai yhden 
yksiselitteisen selityksen etsimistä.  

•Hypoteesien avulla voidaan tarkastella perhettä 
vuorovaikutuksellisena kokonaisuutena

•Hypoteesien tehtävänä on toimia ajattelun avartajina ja 
toiveikkuuden lisääjinä 

•Hypoteesit eivät syyllistä perheenjäsentä vaan lisäävät 
ymmärrystä eri perheen jäseniä ja heidän elämäntilannettaan 
kohtaan.
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•Hyvä tiedostaa: hypoteeseihin voi myös rakastua. Tällöin on 
vaarana on, ettemme kuule asiakastamme vaan koitamme 
taivutella heidät näkemään asioita samalla tavalla.

•Liian valmiit/varmat hypoteesit voivat kadottaa kyvyn kuulla 
uutta. 

•Hypoteesit ja teoriat voidaan nähdä apuvälineinä, jotka voivat 
aukaista joskus hyödyllisiä näkökulmia ja jotka ovat 
muutokselle myönteisiä. 

•Juuttuminen vain yhteen teoriaan tai näkökulmaan voi rajoittaa 
niiden perheiden määrää, joille voimme olla hyödyksi. 
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•On toivottavaa, että perheen tilanteen tutkimisessa 
pidetään esillä useita erilaisia tulkintavaihtoehtoja. Ei 
tarvitse valita yhtä. Yhtä oikeaa hypoteesia ei ole.

•Hypoteesien oikeaan osuvuus tulee esiin vasta kun 
hypoteesien ohjaamana otetaan etenemisaskeleita: osa 
osuu, osa ei.    

•On tärkeää olla tietoinen omista hypoteeseistaan. 
• tukevatko havainnot ne hypoteesia vai ei? 

• tuntuuko hypoteesimme hyödylliseltä?

• avaako se uusia mahdollisuuksia vai kapeuttaako ajattelua?

•Uusia hypoteeseja on oltava mahdollisuus rakentaa koko 
työskentelyn ajan ja niiden keskeneräinen luonne tulee 
huomioida. 

11.4.2018



•Kun ammattilainen rakentaa hypoteeseja, on asiakkaan 
saatava tietää, millainen päättelyketju ja pohdinnat ovat 
johtaneet ko. hypoteesiin. Asiakkaan on voitava osallistua 
hypoteesien rakentamiseen 

•Perustellut ja perhettä kunnioittavat hypoteesit voivat tuoda 
perheelle näkymän siitä, että hänen tilanteensa 
suhtaudutaan huolella ja ratkaisua tilanteen helpottamiseksi 
haetaan eri näkökulmista.

•Hypoteesien ja niihin liittyvien ratkaisuehdotuksien tulee 
olla relevantteja ja asiakasta kunnioittavia. 

•Tärkeää on myös tunnistaa, että aina hypoteesin 
tarjoaminen ei liity asiakkaan maailmaan ja hypoteesin 
ympäriltä käytävä keskustelu voi jäädä irralliseksi.
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•Hypoteesien avulla työskentely voi tuntua aluksi monimutkaiselta ja 
haastavalta. 

•Työskentelyn tueksi on tuotettu työvälineitä, mm. tiimikeskustelun 
runko ja pohja, jonka avulla voidaan varmistaa, että systeeminen 
työskentelyote säilyy ja työskentelyä osataan selkeästi suunnata 
toivottuun suuntaan. 

•Rungon ja pohjan tarkoituksena on tuoda monitoimijaiseen 
työskentelyyn erityisesti hypoteesityöskentelyn avulla 
moninäkökulmaisuutta ja huolehtia lapsen ja perheen sekä eri 
tahojen osallisuudesta ja vaikuttamisen mahdollisuudesta 
näkökulmia ja kokemuksia huomioimalla.

11.4.2018



Tiimikokouksen 

runko ja 

kirjaamispohja 

apuna 

hypoteesi-

työskentelyssä 



1. Osallistujat:

2. Lapsen ja perheen esitiedot: 

 ikä, perhesuhteet, asuminen, huoltajuus, päiväkoti, koulu, lapsen 
terveys, kehitys ja taso, muut lapsen ja perheen palvelut, 
mahdolliset muutokset perhetilanteissa sekä lapseen ja perheen 
tilanteeseen muut vaikuttavat tekijät ja/tai olosuhteet yms. 

 Nämä tiedot voivat tarkentua ja täydentyä työskentelyn kuluessa. 
Sukupuu ja aikajanat voivat olla avuksi lapsen ja perheen esitietoja 
kartoitettaessa.

3. Haastavaan tilanteeseen/ongelmaan/kysymykseen liittyvät tiedot:

 käydään läpi esim. lastensuojeluilmoitus tai muu ajankohtainen 
esiin tullut haastava tilanne/ongelma lapsen ja perheen elämässä

 tuotetaan mahdollisimman tarkka selvitys asiasta, esim. milloin, 
kenelle ja missä yhteydessä asia on noussut esille ja miten sen 
jälkeen on toimittu. 

•

11.4.2018



4. Tilanteen pohdinta/reflektio

 pohditaan eri tulkintavaihtoehtoja /hypoteeseja ja 
ratkaisuehdotuksia, kirjataan hypoteesit 

 keskustelu ja kirjaukset tehdään siten, että lapsi ja vanhempi 
voisivat olla mukana tilanteessa (tai mahdollisesti ovatkin 
paikalla tiimikokouksessa). 

5. Hypoteesien rakentaminen 

 Apukysymyksiä: mistä tilanteessa on kysymys, mikä selittää tilannetta, mistä lapsen 
käyttäytyminen ja oireet johtuvat

 Lapsen ja perheen käsityksen saamiseksi kuulemiseen/haastatteluun/tapaamiseen 
on tarvittaessa varattava aikaa 

 Mikäli hypoteeseja on mietitty jo ennen lapsen ja perheen tapaamista, hypoteesit 
avataan ja kerrotaan, mitä pohdintaa ja päättelyketjuja ennen hypoteesien 
asettamista on tehty korostaen työskentelyn keskeneräisyyttä ja hypoteesien 
jatkuvaa tarkentumista. Lasta ja perhettä pyydetään täydentämään pohdintaa. 
Samoin voidaan toimia yhteistyötahojen kanssa toimiessa. 

11.4.2018



•hypoteesi -> lapsen käsitys tilanteesta (jos lapsen ikätaso huomioon 
ottaen se on mahdollista selvittää)

•hypoteesi -> isän käsitys tilanteesta

•hypoteesi -> äidin käsitys tilanteesta

•hypoteesi -> työntekijän (esimerkiksi yhteistyötahon) käsitys 
tilanteesta

•hypoteesi -> työntekijän käsitys tilanteesta

•hypoteesi -> työntekijä käsitys tilanteesta

•hypoteesi -> työntekijän käsitys tilanteesta

• jne.
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5. Suunnitelma:

• Hypoteeseihin liittyvät ratkaisuehdotukset eli miten edetään asiassa. 

• Esille tulleista ratkaisuehdotuksista muodostetaan suunnitelma. 

• Suunnitelman tekemistä voi helpottaa, mikäli hypoteeseista saadaan muodostettua yhteinen näkemys eri 
toimijoiden kanssa. 

• Suunnitelma voi rakentua kuitenkin eri ratkaisuehdotuksista, eivätkä ne sellaisenaan ole toisiaan 
poissulkevia. 

• Apukysymyksinä ratkaisuehdotusten tuottamiseksi esim. mitä tämä lapsi tarvitsee, mikä vaikutus minun 
toiminnallani on

• Työskentelyssä testataan asettuja hypoteeseja ja arvioidaan ratkaisuehdotusten vaikuttavuutta.

• hypoteesiin liittyvä ratkaisuehdotus

• jne.

• jne.

6. Seuraava tiimiaika, jolloin asia tulee uudelleen tarkasteltavaksi ja arvioitavaksi.
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Miten muut 

toimijat otetaan 

mukaan tiimin 

systeemiseen 

työskentelyyn? 



• Pohdittava ja sovittava lapsen, perheen ja muiden 
toimijoiden kanssa, millainen kokoonpano 
systeemisen tiimin lisäksi tarvitaan juuri tämän 
lapsen ja perheen asioiden hoitamiseen

• Avattava ja perusteltava systeemisen mallin 
rakennetta, periaatteita ja työskentelytapoja, jotta muut 
voivat orientoitua yhteiseen työskentelyyn

• Hyödynnetään systeemisen tiimin viikkokokousta 
monitoimijaisen työskentelyn ydinrakenteena, johon 
muita toimijoita kutsutaan mukaan joustavasti ja 
tarpeen mukaan

• Perehdytetään mukaan tulevat tiimin 
työskentelytapaan
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•Tiimikokouksen vetäjällä tulee olla kokemus ja 
ymmärrys systeemisestä lastensuojelusta sekä selkeä 
tapa viedä työskentelyä turvallisesti 

•Tiimikokouksen vetäjä huomioi eri osallistujat, heidän 
käsityksensä ja näkökulmansa. Hän huomioi myös 
niiden näkemykset, jotka eivät ole läsnä.

•Tiimikokouksen vetäjä rakentaa ratkaisuehdotuksia 
työskentelyn eteenpäin viemiseksi
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•Tiimikokouksen vuorovaikutuksessa on huolehditaan 
joustavuudesta, yksilöllisestä asioiden käsittelystä ja 
kunnioittavasta kohtaamisesta

•Kielenkäytössä ja sanojen valinnassa pyritään olemaan 
harkitsevia ja hienotunteisia, mutta myös 
johdonmukaisia ja selkeitä

•Lastensuojelun työskentelyssä pidetään perustehtävää, 
lapsen suojelemista selkeästi esillä: tavoitteena on 
tukea lapsen ja perheen päivittäistä arkea ja saada se 
sujumaan siten, että lapsi voi kokea arkensa ja 
ihmissuhteensa turvalliseksi ja hyväksi 

11.4.2018



Miten 

työskennellään 

systeemisesti 

muissa kuin 

oman tiimin 

järjestämissä 

tapaamisissa?



järjestettävä verkosto
LASTENSUOJELUTIIMIN ROOLI SELKIYTETÄÄN 

VERKOSTOTYÖSSÄ 

•Kun lastensuojelutiimin työskentelyote muuttuu, on 
muutokset ja uudenlainen työote vietävä myös 
monitoimijaiseen työskentelyyn. 

•Systeemisen työskentelyotteen vieminen osaksi 
yhteistyötä ehkäisee päällekkäistä työtä ja muodollista, 
organisaatiolähtöistä verkostotyötä.  

•Lastensuojelutiimi voi ehdottaa yhteistyökumppaneilleen, 
että se huolehtii asiakkaana olevan lapsen verkoston 
koordinointivastuuta ja yhteistyötapaamisten kulusta 
systeemisen tiimimallin periaatteita seuraten 
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SOVITAAN TYÖSKENTELYTAVASTA

Sovitaan lapsen ja perheen kanssa, miten ja millä tavoin heidän 
asioitaan, kokemuksiaan ja näkökulmiaan voidaan käsitellä muualla 
pidettävässä tapaamisessa

•Käydään ennen muualla toteutuvaa tapaamista lapsen, perheen ja 
muiden osallistuvien tahojen kanssa läpi, miten lapsen ja perheen 
asioissa on työskennelty tähän mennessä ja millaisia näkökulmia ja 
ratkaisuehdotuksia on noussut esiin. 

•Pyydetään tapaamisen järjestänyttä tahoa ja muita mahdollisia 
toimijoita mukaan systeemiseen työskentelyyn hypoteesien avulla 
sekä täydentämään tehtyjä hypoteeseja ja niihin liittyviä 
ratkaisuehdotuksia. 

•Yhteistyön tekemisessä on tärkeää vaalia tapauskohtaisuutta ja 
joustavuutta. Työskentelytapoja tulee arvioida aina asiakkaan 
tarpeista käsin arvioiden, hyötyykö lapsi ja perhe valitusta tavasta 
tehdä yhteistyötä.

•
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Tiina Civil
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YHDYSPINNAT YHTEISEKSI MAHDOLLISUUDEKSI 

Selvitys lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluiden 
toteuttamiseen liittyvistä yhdyspinnoista 
muuttuvassa toimintaympäristössä
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Selvitystyössä tarkasteltiin maakunta- ja sote-uudistuksen 
myötä syntyviä lasten, nuorten ja perheiden yhdyspintoja 
palveluihin ja palveluiden välisiä yhdyspintoja.

Tarkasteltiin myös lasten palveluihin liittyviä kunnan ja 
maakunnan, maakunnan ja valtioneuvoston/ministeriöiden 
välisiä sekä ministeriöiden keskinäisiä yhdyspintoja. 

Ehdotusten taustaksi selvityshenkilöt kuulivat selvitystyölle 
nimettyä taustaryhmää, maakuntien ja sote-muutosjohtajia, 
kuntien sivistysjohtajien verkostoa, ohjaamoiden 
projektipäälliköitä, valtiovarainministeriön ja 
verkostojohtamisen asiantuntijoita, lapsiasiavaltuutettua, 
järjestöjä sekä lapsia ja vanhempia. 

Tehtiin myös kysely sekä maakunta- ja sote-muutosjohtajille 
että LAPE-päiville osallistuneille. 

Susanna Raivio ja Maria Antikainen



24.5.201840

Esitykset

Yhdyspintaselvitys koostuu  39 kohdan esityksestä

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/1605
55/LAPE-loppuraportti_FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

STM raportteja ja muistioita

8 / 2018

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160555/LAPE-loppuraportti_FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Johtamisen rakenteet ja ohjaus

Toimintakulttuurin systeeminen muutos kohti aitoa LAPE-
lähtöisyyttä edellyttää vahvaa ja yhtenäistä kansallista 
tahtotilaa

Ytimessä on oltava lapsen, nuoren ja perheen hyvinvointi 
ja arjen toimivuus

Maakunta- ja sote-uudistus synnyttää lasten, nuorten ja 
perheiden palveluihin useita uusia yhdyspintoja. 

Muutos voidaan nähdä myös mahdollisuutena. Lasten, 
nuorten ja lapsiperheiden kannalta on olennaista, että 
varhaiskasvatuksen ja opetuksen tilat, kirjastot ja muut 
nuoriso- ja kulttuuritoimen tilat sekä liikuntatilat ovat 
edelleen pääosin kuntien hallussa. Kunnilla on siten 
käytettävissään keinoja edistää sivistys- sekä sote-
tehtävien integraatiota myös kehittämällä uusia 
maakuntien kanssa yhteisiä tilaratkaisuja.
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Tieto ja innovaatiot

Eräs kaikkein keskeisimmistä, ellei jopa keskeisin 
yhdyspintojen saumattoman toiminnan mahdollistaja tai 
este on tiedon kulku ja tiedolla johtaminen.

Asiakkaan rooli suhteessa tietoon ei vain sen kohteena 
vaan myös tiedon tuottajana ja hyödyntäjänä kasvaa. 
Asiakkaan kokemustieto tulee saada kytkettyä palveluihin 
ja niiden kehittämiseen vahvistamalla käyttäjädemokratiaa 
ja osallisuutta.

Lapsilla, nuorilla ja perheillä on usein paras tietämys 
arjestaan ja näkemyksiä palveluista. On tärkeää, että 
tämä tieto saadaan mukaan palveluihin ja 
päätöksentekoon. 
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Osaaminen

Yhdyspinnoilla ja muuttuvassa toimintaympäristössä 
toimiminen edellyttää henkilöstöltä asenteiden muutoksen 
ja toimintamallien uudistamisen lisäksi uudenlaista 
osaamista. Selvitystoimeksiannossa ei viitattu 
koulutukseen, mutta koska osaamisen rooli on 
muutoksessa niin keskeinen, sen kehittämistä ei voida 
raportissa myöskään ohittaa.

Vahvistettavia osaamisalueita ovat muun muassa 
kokonaisvaltainen asiakkuusajattelu (esim. 
elämänkaariajattelua hyödyntäen ja asiakkaan omaa 
aktiivista roolia tukien), vuorovaikutus-, kohtaamis- ja 
dialogiosaaminen, osallisuuden vahvistaminen, 
monialainen työskentely, digitaalisuus, kyky käyttää 
tietojärjestelmiä ja hyödyntää niihin kertyvää tietoa sekä 
talousosaam
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Palveluiden kehittäminen

Lasten, nuorten ja perheiden kannalta olennaisinta ja 
näkyvintä on se, miten kuntien ja maakunnan 
yhdyspintajohtaminen näkyy sivistystoimen ja sosiaali- ja 
terveyspalvelujen arjessa. 

Kuntien ja maakuntien yhteisessä johtamisessa tulee 
suunnitella sekä universaalien palvelujen uudelleen 
muotoilu että niiden lasten ja nuorten palvelut, joilla on 
vamman, sairauden, kasvuolosuhteiden tai muiden 
seikkojen vuoksi erityisen tuen ja erityispalvelujen tarpeita.

opiskeluhuollon järjestäminen seka ̈ lastensuojelun ja 
opetustoimen yhteistyö edellyttävät yhteistyömuotoja. 
Uudistuksen myötä toiminnalta edellytetää̈n joustavaa 
monialaista yhteistyötä oppilaan perusopetuslain 
mukaisten tukipalveluiden järjestämiseksi sekä oppilaan 
tarvitsemien, oikea-aikaisten sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluiden mahdollistamiseksi ja lähikouluperiaatteen 
toteutumiseksi
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Lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin liittyvät 
yhdyspinnat ovat moninaisia johtuen mielenterveyden 
ongelmien yleisyydestä, erilaisuudesta sekä siitä, että 
pääosa niistä on yhteydessä lapsen tai nuoren ja hänen 
perheensä hyvinvointiin ja psykososiaaliseen 
kokonaistilanteeseen.

Sivistystoimen ja mielenterveyspalvelujen yhdyspinta voi 
koskea sekä lieviä että vaikeampia lasten ja nuorten 
mielenterveyden ongelmia. Lasten koskevat tutkimukset 
käynnistyvät usein siitä, että lapsen tai nuoren 
toimintakyky näkyy erilaisena koulussa kuin kotona.
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Selvityshenkilöiden esitysten jalkauttaminen

Selvityshenkilöt pitävät välttämättömänä, että jokaisessa 
maakunnassa on organisoituna ja vastuutettuna jo 
uudistuksen esivalmisteluvaiheessa kuntien ja maakuntien 
yhteinen Lape-asioiden valmistelun kokonaisuus. 

Tässä valmistelussa on oltava mukana keskeisesti myös 
kuntien, erityisesti sivistystoimen johdon, edustajat. 

Selvitystyön kuluessa on käynyt ilmeiseksi, että erityisesti 
kuntien sivistystoimen asema uudistuksen valmistelussa on 
jäänyt liiaksi sivuosaan.



Ajankohtaiset asiat
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Huom!!!

Tilaisuus on siirretty 

Yliopistolle Linna –

rakennukseen K103
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ERO-näytelmä 12.6.2018 klo 18.00

ERO-näytelmä on forumteatteria, 
joka ottaa yleisön mukaan 
pohtimaan ja ratkomaan tarinan 
esittämiä kysymyksiä. Luvassa 
on painavaa pohdintaa ja 
hulvaton teatterileikki, jossa on 
lupa nauraa vakavillekin asioille.

Esityksen kesto 1,5 tuntia.

Tiistaina 12.6.2018 klo 18.00

MLL Tampereen osaston 
eropalvelut ja Ravintola Alaranta 
(Näsilinnankatu 44-46)

Esitykseen ovat tervetulleita 
kaikki teemasta kiinnostuneet. 
Tilaisuus on maksuton.
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Pirkanmaan sivistys- ja sote-johtajien kesäpäivät 

Aika: 15.6.2018 klo 12-16, 16-> vapaamuotoinen ohjelma 

Paikka: Tampereen yliopisto, Pinni B, luentosali B 1096, Kanslerinrinne Ilmoittautuminen: 
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16345/lomake.html 8.6.2018 mennessä

Tervetuloa ja tilaisuuden avaus 

Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi -selvityksen anti paikalliseen kunta –

maakunta -työskentelyyn: Matti Kaivosoja, selvityshenkilö, kliininen opettaja, Turun yliopisto 

Perhekeskustoimintamallin johtamisen ja koordinaation rakenteet – Maria Antikainen, 
projektikoordinaattori, Pirkanmaan LAPE-hanke 

Perhekeskustoiminnan tietotarpeet: Nina Halme, erikoistutkija, THL 

Kokemuksia perhekeskustoimintamallin johtamisesta – puheenvuorot eri 
perhekeskustoimintamallia pilotoineilta alueilta. 

Kahvitauko 

Työpajatyöskentely – jakaudutaan ryhmiin kuntien ehdottamien perhekeskusalueiden mukaisesti. 

- Mitkä ovat tarvittavat perhekeskusverkoston johtamisen rakenteet? Mitä tietoa tulevaisuudessa 
johtamisen tueksi tarvitaan? 

- Kuinka perhekeskustoimijoiden arkityön sujumista yli organisaatiorajojen tulisi konkreettisesti 
tukea? 

Työpajatyöskentelyn purku 

Tilaisuuden päätös – vapaamuotoinen ohjelma jatkuu 

Susanna Raivio 

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16345/lomake.html 8.6.2018
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Vakan kehittämisryhmä syksy 2018

Perhekeskus-, erityis- ja vaativan tason sekä 
varhaiskasvatuksen ja koulun kehittämistyöryhmien 
työpaja 27.8.2018 klo 12.30-16.00

Varhaiskasvatuksen, koulun ja perhekeskuksen 
kehittämistyöryhmien työpaja 4.10.2018 klo 12-16

Varhaiskasvatuksen kehittämisryhmä 20.11.2018              
klo 9 - 12

Susanna Raivio 
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LAPE-tilaisuuksia syksyllä 2018

Pirkanmaalla

Dialogisuuskoulutus 7.9.2018

Harrastus -kick off 13.9.2018 klo 12-16 Monitoimitalo 13, Tampere

Johtamisen seminaari 26.9.2018 klo 8.30-15.30

Lasten ja nuorten mielenterveystyön seminaari 5.10.2018

Lastensuojelun yhteiskehittämispäivä 26.10.2018

LAPE-loppuseminaari 7.-8.11.2018 Tampere-talo

Monitoimijaisen arvioinnin maakunnallinen seminaari 13.12.2018

Valtakunnalliset LAPE-päivät 

• 30.-31.8.2018 Helsinki

• 8.-9.10.2018 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
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Sähköinen ajanvaraus ja sähköiset lomakkeet osana lasten 
ja perheiden palveluita- koulutus 12.9.2018 klo 12.30-15.00

Ohjelma:

Klo 12.30-13.00 Maritta Ruoranen kertoo Ylöjärven lastenneuvolan 
sähköisestä ajanvarauksesta.

Klo 13.00-13.30 Marketta Tiihala Ylöjärveltä esittelee sähköistä 
lastensuojeluilmoitusta

Klo 13.30-13.45 Kahvia ja pullaa

Klo 13.45-14.30 Tiina Salminen Pirkkalasta 
kertoo sähköisen ajanvarauksen käytön laajenevista mahdollisuuksista

Klo 14.30-15.00 Merja Salokannel Tampereen kaupungilta kertoo 
sähköiseen ajanvaraukseen siirtymisestä lastenvalvojan työssä

Linkki ilmoittautumiseen: 
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15508/lomake.html

Paikka ei ole vielä tiedossa, mutta se ilmoitetaan myöhemmin.

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15508/lomake.html
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Skype- ja VideoVisit-koulutus 
Pe 21.9.2018 klo 12.30-15.00

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/16377/lomake.html

Koulutukseen mahtuu 20 osallistujaa. Tilaisuuden paikka ei ole vielä 
tiedossa, mutta se ilmoitetaan myöhemmin ilmoittautuneille.

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16377/lomake.html


Toiveita ja odotuksia syksyn 
työpajoihin
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Sininen: Erityis- ja vaativan tason palvelut

Keltainen: Perhekeskustoimintamalli

• Toiveita kirjataan muistioon ja käytämme niitä syksyn päivien 
suunnittelussa. 

Susanna Raivio 



Muut asiat



Yhteisestä keväästä kiittäen ja rauhaisia ja lempeitä kesäpäiviä 
toivotelleen



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

