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Lasten ja perheiden 
palvelut – työryhmä

Lasten ja 
perheiden 
sosiaalipal-

velut, pj Heli 
Niemi

Lasten ja 
nuorten 

somaattinen 
sairaanhoito, 

pj Marja-Leena 
Lähdeaho

Äitiys- ja 
lastenneuvo-
latoiminta, pj 
Tuire Sannisto 

Lasten ja 
nuorten 

mielenter-
veystyö, pj 
Riittakerttu 

Kaltiala-Heino

Oppilas- ja 
opiskeluhuol-
topalvelut, pj 

Nina 
Lehtinen

STM kärkihanke: Pirkanmaan 
LAPE Pippuri
Mukana kehittämistyössä kaikki 
kunnat, PSHP, järjestöjä, 
seurakuntia, oppilaitoksia,  
yrityksiä ja KELA
Tavoite:
Lasten, nuorten ja perheiden 
palvelut uudistetaan 
asiakaslähtöisesti integroiduksi 
palveluiden kokonaisuudeksi 
maakuntien ja tulevaisuuden 
kuntien toimintaympäristöön. 
Palveluiden painopistettä 
siirretään kaikille yhteisiin ja 
ennaltaehkäiseviin palveluihin 
sekä varhaiseen tukeen ja 
hoitoon. 

Maakuntavalmistelun ryhmät

Puheenjohtaja Maria 
Päivänen, 

Muutosagentti/projekti-
päällikkö Titta Pelttari, 
LAPE-projektipäällikkö 
Hanna Harju-Virtanen

Maakuntavalmistelun ryhmät

Asiakas- ja 
palveluohjauksen 

valmistelu

SOTE-
liikelaitosvalmistelu

SOTE-
keskusvalmisteluPalveluverkkovalmistelu

Hebu- ja 
asiakassetelivalmistelu

HYTE-valmistelu

Digitaaliset 
palveluratkaisut -

valmistelu

XXXX -
valmistelutyöryhmät

Maakunnan LAPE-ryhmä
Kuntien LAPE-ryhmät
LAPE-hanke Pippurin 

ohjausryhmä

Malli lasten ja perheiden 
palvelujen järjestämiseksi 

ja tuottamiseksi

Perhekeskus-
palvelujen 

kokonaisuus

Erityistason 
palvelujen 

kokonaisuus

Vaativan tason 
palvelujen 

kokonaisuus

Työstetty  
palvelutarpeet, 

palvelukuvaukset, 
palvelukriteerit, 
palveluketjut, 

integroitusmis-
esitys,  

palveluverkko ja 
asiakkuuden 
ohjausmalli 

Yhteistyömallit 
maakunta/kunta/ 
järjestöt/seura-
kunnat/yritykset 

Kuntoutuksen 
valmistelu

Osallisuusmallien 
valmistelu



Lasten ja perheiden palvelujen työryhmän tehtävät 

Tehdään esitys lasten ja perheiden palveluiden tarpeesta vuosille 
2020 ja 2025

Tehdään esitys asiakaslähtöisistä lasten ja perheiden palvelujen 
palvelukokonaisuuksista, integraatiosta ja organisoitumisesta

Tuotetaan lapsia ja perheitä koskevat sisällöt tuotannon ja järjestäjän 
käsikirjoihin

Mallinnetaan lapsivaikutusten ennakkoarvioinnin prosessi ja 
pilotoidaan sen käyttöä

Huomioidaan yhdyspinta kuntiin jääviin, järjestöjen, yritysten ja 
seurakuntien palveluihin

Tuotetaan lasten ja perheiden näkökulma muiden työryhmien työhön

Tehdään esitys osaamisen ja koulutuksen varmistamiseksi sekä 
vahvistamiseksi
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Työstetään 
maakunnallinen 
lasten ja nuorten 
hyvinvointisuun-
nitelma (LSL 12 §)



Lasten ja perheiden palvelujen työryhmän jäsenet 

Maria Päivänen Tampereen kaupunki Puheenjohtaja

Titta Pelttari Pirkanmaan liitto Esittelijä

Henna Vanhatalo LAPE-hanke Sihteeri

Hanna Harju-Virtanen LAPE-hanke Asiantuntija

Riittakerttu Kaltiala-Heino PSHP Asiantuntija (alaryhmän pj)

Marja-Leena Lähdeaho PSHP Asiantuntija (alaryhmän pj)

Tuire Sannisto Tampereen kaupunki Asiantuntija (alaryhmän pj)

Heli Niemi Pikassos Asiantuntija (alaryhmän pj)

Nina Lehtinen Lempäälä Asiantuntija (alaryhmän pj)

Rita Virtanen Pelastakaa Lapset Asiantuntija

Saija Kujansuu AVI Asiantuntija

Suvi Juonoja KELA Asiantuntija

Tea Kärnä Kangasala Asiantuntija

Marja Huttunen Ely-keskus Asiantuntija

Marianne Aalto-Siiro Tampereen kaupunki Henkilöstön edustaja

Natalia Kettunen Sastamala Asiantuntija

Alli Ruuhilehto Mänttä-Vilppula Asiantuntija
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Tehty työ ja jatkotyöskentelyn fokus

• Tehty työsuunnitelma vuoteen 2020 saakka.

• Tehty osallistamissuunnitelma ja valmistelun riskienhallintakartoitus.

• Kerätty tietoja palvelujen käytöstä sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnista.

– Perustilastojen tietojen pohjalta tehdyt aluekohtaiset (keskinen, etelä, itä, luode, 
lounas) kuvaukset valmistuvat huhtikuussa 2018.

– Tietovajeita tiettyjen palvelujen käytön, talouden ja henkilöstön osalta. 

– Odotetaan kuntiin lähtevän kyselyn tuloksia.

• Esitys lasten ja perheiden palvelujen tarpeesta vuosille 2020 ja 2025 voidaan tehdä 
sen jälkeen, kun nykytilakuvaus täydentyy. Aluekuvaukset valmistuvat toukokuussa 
2018.

• Kerätty ja hyödynnetty asukkailta saatuja ehdotuksia lasten ja perheiden palvelujen 
kehittämiseksi (Vaikuta lasten ja perheiden palveluihin –kysely).
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Tehty työ ja jatkotyöskentelyn fokus

• Käynnistetty tuotannon ja järjestäjän käsikirjojen sisältöjen työstäminen eri 
työryhmissä. 

– Lasten, nuorten ja vanhemmuuden tuen palvelujen osalta työstetään 
palvelukuvaukset, kriteerit palvelujen saamiseksi, palveluketjut ja 
monialaisen yhteistyön mallit, palveluverkkoehdotukset, asiakkuuden 
ohjausmallit sekä kartoitetaan koulutus- ja osaamistarpeet.

– Edellä mainittujen kuvausten työstäminen alatyöryhmissä tehtävän työn 
pääfokuksena tällä hetkellä.

• Tehty alustavia hahmotelmia asiakaslähtöisistä lasten ja perheiden 
palvelujen palvelukokonaisuuksista, integraatiosta ja organisoitumisesta.

• LAPE-hankkeessa työstetty maakunnallisia toimintamalleja. Näiden pilotointi 
eri organisaatioissa meneillään.

– Pilotointivaiheen päätyttyä ehdotukset maakunnallisista malleista ja 
näiden käyttöönotosta käsitellään sote-ryhmissä sekä maakunnan 
LAPE-ryhmässä syksyllä 2018.

• Työstetty eri työryhmistä tulleita toimeksiantoja.
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Asiakasohjaus Luotsi

Lastensuojelun sosiaalityö, 

Päihdehuollon 
erityispalvelut – näiden 

valmistelu omassa 
työryhmässä

Vammais-
palvelut – näiden valmistelu

omassa ryhmässään

Lasten ja nuorten
somaattisen

erikoissairaanhoidon
avovastaanotto

Lasten ja perheiden palvelujen sote-ryhmän integroitumis- ja organisoitumisesitys 
– Malli verkostoi maakunnan, kunnan, yritysten, järjestöjen, seurakuntien ja valtion palvelut asukas-/asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi

Asiakaslähtöinen yhteistyö (sovitut
konsultaatio- ja työparikäytännöt sekä

palveluketjut), sujuva tiedonkulku, 

yhteensopivat järjestelmät . Yhteistyö
myös aikuisten palvelujen kanssa.

Kolmannen sektorin ja 
yritysten tuottamat 
erityispalvelut

Perheoikeudelliset 
palvelut

Etsivä nuorisotyö, nuorten 
työpajatoiminta

Varhaiskasvatus,
Perusopetus, oppilaitokset
ja kuntien 
terveyttä ja hyvinvointia
edistävä toiminta

Järjestöjen ja
seurakuntien toiminta
ja palvelut
KELA 

Äitiys- ja lastenneuvolat, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuolto, kotipalvelu, perhetyö, 
kasvatus- ja perheneuvonta, erotyö, lapsiperheiden 
sosiaalityö, tukihenkilö- ja tukiperhepalvelut, 
vertaistukipalvelut, kohtaamispaikat, asiakas- ja 
palveluohjaus. Omissa työryhmissä valmisteltavat: Sote-
keskus. Lasten ja nuorten suun terveydenhuolto. 
Toiminta-, puhe- ja fysioterapiapalvelut.

Perhekeskus on 
verkostomainen ja 

yhteen sovitettu 
palvelukokonaisuus , 

joka on tarjolla 
30 000 – 50 000 

asukkaan 
väestöpohjille.

Lastenpsykiatrinen
aluepoliklinikka

Nuorisopsykiatrinen
aluepoliklinkka

Maakunnan 
omat/yksityiset 
lastensuojelulaitokset

Päiväperhon päihde- ja 
mielenterveyspalvelut 
lapsiperheille

Rikosseuraamuslaitoksen 
palvelut

TAYS keskitetyt lasten ja 
nuorten somaattiset 

palvelut

TAYS keskitetyt 
lastenpsykiatriset palvelut 

(avo- ja osastohoito)

TAYS keskitetyt 
nuorisopsykiatriset palvelut 

(avo- ja osastohoito)

Painopisteen siirto 
perhekeskustason 
palveluihin lisää 
lasten ja nuorten 
hyvinvointia sekä 

tuottaa 
kustannussäästöjä.   

OT-keskus

Perhehoidon tuki

Adoptiopalvelut

Keskusäitiysneuvola

Eva-osasto

Alaikäisten 
oikeuspsykiatria

Tehostettu perhetyö



Tehtävä kuntien LAPE-ryhmille 1/2

• Miettikää oman alueenne sisällä (keskinen, etelä, 
itä, lounas, luode), että miten alue olisi järkevä 
jakaa perhekeskusalueisiin.

• Perhekeskusalueiden osalta on hahmoteltu, että 
muodostetaan noin 30 000 – 50 000 asukkaan 
väestöpohjalle. Jokaiselle alueelle muodostuu siis 
vähintään kaksi perhekeskusaluetta.

• Alueiden suunnittelussa tärkeää, että:

– asukkaat saavat perhekeskuspalvelut 
joustavasti ja mahdollisimman helppojen 
kulkuyhteyksien päästä 

– eri toimijat (kunta, maakunta, järjestöt, 
seurakunnat, yritykset) yhdistävä 
verkostomainen toimintatapa on mahdollinen

– alueet ovat väestön ja palvelujen käytön 
pohjaltaan niin suuret, että eri työryhmät eivät 
muodostu kooltaan haavoittuviksi.

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

• Minkälaisia yhteisiä johtamisen rakenteita 
tarvitaan?
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Tehtävä kuntien LAPE-ryhmille 2/2

• Miettikää oman alueenne sisällä, että 
mistä käsin lasten, nuorten ja 
perheiden erityistason palveluja 
tulisi olla tarjolla.

• Erityistason palvelut jalkautuvat näistä 
pisteistä asiakkaan tarpeen mukaisesti 
mm. lähipalvelupisteisiin tai asiakkaan 
kotiin.

• Alueilla tarjolla olevia erityistason 
palveluja ovat mm. lastensuojelu, 
lastenpsykiatrinen/nuorisopsykiatrinen/
somaattinen aluepoliklinikkatoiminta, 
perheoikeudelliset palvelut ja 
vammaispalvelut.
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Tehtävän käsittely

• Käydään kuntien LAPE-ryhmistä/muusta kunnan käsittelystä tulleet 

esitykset läpi seuraavassa maakunnan LAPE-ryhmän kokouksessa 

(14.5.2018).

• Kunnista tulleita vastauksia käsitellään lasten ja perheiden palvelujen 

sote-ryhmässä. 

• Maakunnan LAPE-ryhmän ja sote-ryhmän käsittelyn jälkeen lasten ja 

perheiden palvelujen koottu vastaus luovutetaan 

palveluverkkotyöryhmän käsittelyyn.

• Seuraavan dian (14) pohjaan koottu vastaus toivotaan lähetettävän 

sähköpostitse Titta Pelttarille (titta.pelttari@pirkanmaa.fi) 10.5.2018 

mennessä.
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Itä: sopimukset 0-17-vuotiaan lapsen huollosta, 

tapaamisoikeudesta ja asumisesta vuonna 2016

Alueet Sopimukset, N

Juupajoki 9

Kangasala 217

Mänttä-Vilppula 88

Orivesi 69

Pälkäne 38

Ruovesi 36

Virrat 59

Yhteensä 516
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Itä

Keskinen

Etelä

Lounas

Luode



Sosiaalipalvelu Käyttö lounaassa, N

Perheitä sos.huoltolain mukaisessa 
perhetyössä

148

Perheitä lastensuojelun tehostetussa 
perhetyössä

77

Perheitä kodin- ja 
lastenhoitopalveluissa

153

Perheitä lastensuojelun kodin- ja 
lastenhoitopalveluissa

22

Kasvatus- ja perheneuvoloiden 
lapsiasiakkaat

145

Kasvatus- ja perheneuvoloiden 
aikuiset asiakkaat

309

Sopimukset 0-17-vuotiaan huollosta, 
tapaamisoikeudesta ja asumisesta

602

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17-
vuotiaat

110

0-17-vuotiaat, joista on tehty 
lastensuojeluilmoitus

812

Lastensuojelun avohuollon 0-17-
vuotiaat asiakkaat

369
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Sosiaalipalvelu Käyttö luoteessa, N

Perheitä sos.huoltolain mukaisessa 
perhetyössä

272

Perheitä tehostetussa perhetyössä 87

Perheitä kodin- ja 
lastenhoitopalveluissa

123

Perheitä lastensuojelun kodin- ja 
lastenhoitopalveluissa

11

Kasvatus- ja perheneuvoloiden 
lapsiasiakkaat

421

Kasvatus- ja perheneuvoloiden 
aikuiset asiakkaat

528

Sopimukset 0-17-vuotiaan huollosta, 
tapaamisoikeudesta ja asumisesta

291

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17-
vuotiaat

124

0-17-vuotiaat, joista on tehty 
lastensuojeluilmoitus

721

Lastensuojelun avohuollon 0-17-
vuotiaat asiakkaat

484



TOIVEITA JA ODOTUKSIA VALMISTELULLE


