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Lähtötilanne – mitä hankeen kautta lähdettiin hakemaan?
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Tavoite:
Palveluiden ja
toimijoiden
kokonaisuuden
synkronointi,
verkoston
rakentaminen
yhtenäiseksi

Monialaisen toiminnan sekä
työprosessien, pelisääntöjen
ja niihin kuuluvien
johtamisen/vastuiden
selkiyttäminen toimialojen
kesken ja toimi- ja
tehtäväalueiden välisten
raja-aitojen poistaminen

Perhekeskustoimintamalli: Nykyisten palvelujen

mukaan

Perhekeskustoimintamalli: Nykyisten palvelujen
verkostoiminen perhekeskustoimintamallin
mukaisesti ja mallin mukaisten osien poimiminen
mukaan

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset lasten ja nuorten

oppilaiden hyväksi

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset lasten ja nuorten
hyvinvoinnin tukena; etenkin lasten, nuorten ja
perheiden osallisuuden lisääminen sekä
oppilashuoltotyön ja perhekeskustoiminnan
yhdyspintojen löytäminen ja vahvistaminen
oppilaiden hyväksi

Erityistä ja vaativaa tukea tarvitsevien lasten ja
nuorten palveluiden yhdyspintojen löytäminen
ja vahvistaminen



Mitä on tehty
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o Hyvien käytänteiden koonti ja palveluiden nykytilan kartoitus syksyllä 2017
o Monitoimijainen yhteistyö ja johtamisen rakenteet:

o Tampereen johtamiskorkeakoulun johtamisen työpajat (Lempäälä 22.3.2018, yhteinen 9.5.2018)
o Kysely henkilöstölle (kunta, srk, järjestöt) monitoimijaisesta yhteistyöstä ja johtamisen rakenteista

maaliskuussa 2018 -> mallinnuksen luominen rakenteille
o Sähköiset palvelut/nopea apu: Helppilinjan laajentaminen 2.5.2018 lähtien: varhaiskasvatus-

opetus-, nuorisopalvelut sekä lastensuojelu ja ennaltaehkäisevä perhetyö
o Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki- työryhmän työskentely keväällä 2018 : pienten lasten

perheiden parisuhdeillat toimineet jo, nyt kattavammiksi verkostoyhteistyöllä,
parisuhdeiltojen laajentaminen eri kohderyhmille:
o Vanhemmuuden tuki peruskoulusta toiselle asteelle siirryttäessä,
o Vanhemman tuki erityislasten (mm. Nepsy) perheissä (alle 18v.),
o Pizzaa ja ihmissuhteita (15-20v)
o Parisuhdekortit puheeksioton tukena

o Päätetty ottaa myös NNKY: Kamalat äidit -vertaisryhmätoiminta käyntiin srk ja MLL -vetoisesti





Mitä on tehty
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o Asiakasosallisuus: vaikuta-kyselyn jakaminen, Happy or Not- kysely varhaiskasvatuksessa ja
kouluissa

o Eropalvelut: työryhmä koottu, eroauttamisen koulutus 22.2.2018
o Päätetty olla osallisina myös Perheiden mukana -hankkeessa

o Lapset puheeksi – kouluttaja- ja menetelmäkoulutukset keväästä 2018 lähtien
o Monikulttuurisuuskoulutus 19.4.2018

o Kotouttamisohjelma päivitetty, hyväksytty valtuustossa alkuvuodesta
o Kohtaamispaikka-kartoitusta (perhetuvat, nuorisotalot, srk:n

perhe/lapsi/varhaisnuoriso/nuorisotyö)
o Osallistumista yhteisiin kehittämistilaisuuksiin
o Kohtaamispaikan olemuksen mietintää: kohtaamispaikka vai paikka kohtaamiselle?

o Erityispalvelut: Päiväperho-yhteistyö alkaen tammikuu 2018
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Toimii yhteisöllisenä kohtaamispaikkana, mahdollistaa vertaistuen
• Perhetuvan perhepäivät ja iltatuvat
• Imetystyynyn ompelumahdollisuus ensisynnyttäjille ( Pikkukettu)

(Lions Lady yhteistyö)

Tarjoaa varhaista tukea, hoitoa ja
kuntoutusta
• Tuvilla mahdollisuus

kahdenkeskiseen keskusteluun
työntekijän kanssa

• Isäryhmä (Kissankulma)
• sosiaalinen sirkus
• vertaisryhmät ( esim. äitien

voimavararyhmä)
• Lapsiperhetiimit (Varhaiskasvatus,

terveyspalvelut jne.)
• Helppilinja (yhteistyö Sivistys- ja

Hyvinvoinnin palvelualue)
• Tarvittaessa LSH:n

palvelutarpeenarviot sekä
kotikäynnit

• Yhteistyö seurakunnan kanssa
yhden vanhemman perheet
(Lapsiarkki) Kesäleiri ymv.

Auttaa sovinnolliseen eroon ja
vanhemmuuden jatkumiseen
• Valvotut/tuetut tapaamiset
• Vanhemmanneuvo-ryhmä

(Säpinä)
• Lasten eroryhmä (Pikkukettu)
• Palveluohjaus ja

verkostotyöskentely erotilanteissa

Ehkäisee lähisuhdeväkivaltaa
• Vuorovaikutustaitojen

vahvistaminen erilaisin
menetelmin
perhetupatoiminnassa

Ymmärtää ja ottaa huomioon lasten ja
perheiden moninaisuuden ja
monikulttuurisuuden
• Moku-kahvila (Pikkukettu)

(yhteistyö srk)
• Yhteiset asiakkuudet

aikuissosiaalityön kanssa
• Tulkkipalvelujen hyödyntäminen
• Työpari-toiminta lastensuojelun ja

sosiaalityön kanssa.

Tukee vanhemmuudessa ja
parisuhteessa
• Akuliina-toiminta osana neuvolan

perhevalmennusta ( Pikkukettu,
Säpinä)

• Lapsiperheiden parisuhdeillat
(yhteistyö seurakunta ja
varhaiskasvatus)

• Kriisitilanteista keskusteluapua ja
palveluohjausta

Edistää ja seuraa lapsen ja perheen
terveyttä ja hyvinvointia ml. lapsen kasvua
• Perhetuvan reppupäivät
• Perhesirkus
• Koulujen loma-aikaan perheille

toimintaa ja tapahtumia (kaikille
avoimia, yhteistyö VAKA)

• Koulujen loma-aikaan kohdennettua
toimintaa perhetyön asiakkaille

• Neuvola yhteistyö
(mm.ikäkausitarkastusten lomakkeet)

• Kirjaston ja perhetyön yhteistyö
• Tapahtumayhteistyö kulttuuripalvelujen

kanssa
• Lapset puheeksi - menetelmän

käyttöönotto
• Yhteistyö Marttojen kanssa

PERHETUVAT



• Esitys verkostojohtamisen ja monitoimijaisen yhteistyön rakenteista käsittelyssä kunnan LAPE-ryhmässä
20.6. -> mahdollisesti syksyllä workshoppeja ja asian kehittelyä edelleen -> tavoitteena käynnistää uudet
rakenteet (syyskaudella?)

• LAPE-työryhmän työskentelyn jatkaminen ja perhekeskustoimintamallin konkretian lisääminen mm.
• Helppi-linjan toimivuuden seuranta ja tarvittaessa muutokset käytäntöihin
• Neuvolan terveydenhoitajien ”vastaanotot” perhetuvalla
• KELA:n etäpalvelun aloittaminen Perhetupa Pikkuketussa elokuussa (suunnittelupalaveri KELA:n kanssa 14.6.)
• Yhdyspintojen avaaminen ja lisääminen kouluille/varhaiskasvatukseen ja erityistason palveluihin

• Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen työrukkasen suunnittelemien tilaisuuksien suunnitelmien vieminen
käytäntöön

• Eroasiakkaan palvelupolun mallinnuksen loppuun saattaminen (8-9/2018)
• Lapsiperhe-palveluiden verkkosivuston kokoaminen osana kunnan nettisivu-uudistusta (ensimmäinen

sisältötyöpaja 12.6., isompaa työstöä alkusyksystä)
• Matalankynnyksen lähisuhdeväkivaltatyöryhmän kokoaminen syksyllä, toiveena myös maakunnallinen

MARAK-ryhmä
• Kunnanjohtajan nimeämä Maahanmuuttotyöryhmä aloittaa syksyllä, työnä mm. toimintamallin työstäminen

kotouttamisasioissa
• Kohtaamispaikka yhdistyy kunnan strategiseen kärkihankkeeseen ja Lempäälä-talon valmisteluun; työstö v.

2019 eteenpäin

Jo valmistelussa / jatkosuunnitelmia
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Visiosta kohti toteutusta – askel kerrallaan!

Aikapulasta ja sitoutumisen
haasteista huolimatta

YHDESSÄ
lasten, perheiden ja tulevassa
työskentelyssä yhä enemmän
myös nuorten

HYVÄÄ ARKEA
uusilla avauksilla ja ideoilla,
sinnikkäästi yhdessä
seurakunnan ja järjestöjen
kanssa tekemällä,
Lempäälässä,

LÄHELLÄ!




