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Asialistalla 

1. Ajankohtaiset terveiset  

2. Perhekeskusalueet ja toiveet 
palvelupisteiksi 

3. Työskentelyä aiheesta: Johtamisen 
ja koordinaation rakenteet 
 

Sari Miettinen 



Ajankohtaiset terveiset 
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Työryhmän muistiot ja muut materiaalit 
löytyvät Pirkanmaan LAPEn nettisivujen 

materiaalipankista, erityis- ja vaativan tason 
palveluiden alta: 

 

 

www.lapepirkanmaa.fi 
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Menneet LAPE -tapahtumat 

Pirkanmaan LAPE info 10.4.2018 Tampere-
talo 
Tallenne: 
http://videonet.fi/tampere/20180410/ 

 

LAPE päivät 23-24.4.2018 Helsinki 

Tallenteet: 
23.4. Missä mennään ja miten tästä 
eteenpäin? 

24.4  Lapset ja perheet sivistyskunnassa 

Sari Miettinen  

http://videonet.fi/tampere/20180410/
http://videonet.fi/tampere/20180410/
http://videonet.fi/web/thl/20180423/
http://videonet.fi/web/thl/20180423/
http://videonet.fi/web/thl/20180423/
http://videonet.fi/web/thl/20180423/
http://videonet.fi/web/thl/20180423/tiistai.html
http://videonet.fi/web/thl/20180423/tiistai.html
http://videonet.fi/web/thl/20180423/tiistai.html
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Tulevat kansalliset tapahtumat 

 

Valtakunnallinen Osaamis- ja tukikeskus 
(OT) yhteistyöpäivä THL, Helsinki  
Tiistai 12.06.2018 klo 09:30 - 17:00 

• Päivän aikana OT-työrukkanen esittelee kevään 
työskentelyn tuloksia sekä käydään syksyn työtä 
linjaavaa keskustelua OT:n rakenteesta ja 
toimintamalleista. Lisäksi päivään sisältyy 
puheenvuoro SOTE-ohjauksesta OT-
näkökulmasta. 
 
Toivotaan laajaa osallistumista 

. 

Sari Miettinen 

https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3982229
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3982229
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3982229
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3982229
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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
https://www.webropolsurveys.com/S/19832639B033C394.par
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Pirkanmaan LAPEn tulevat tapahtumat 

Skype ja VideoVisit -koulutus:  

pe.21.9.18 klo 12.30 -15  
Paikka: Strömmer, Monitoimitalo 13, Satakunnankatu 13, Tampere. 

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

Sähköinen ajanvaraus: Sähköinen ajanvaraus ja sähköiset 

lomakkeet osana lasten ja perheiden palveluita- koulutus  

12.9. klo 12.30-15.00 

Paikka: Strömmer, Monitoimitalo 13, Satakunnankatu 13, 33100 

Tampere. 

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

 

Pirkanmaan LAPE Pippurin LOPPUSEMINAARI 

7-8.11.2018 Tampere-talo 

 

Sari Miettinen 

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16377/lomake.html
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16377/lomake.html
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15508/lomake.html
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15508/lomake.html
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15508/lomake.html


Lasten ja perheiden 
palveluiden integroitumis- ja 
organisoitumisehdotus sekä 

perhekeskusalueet 
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Pirkanmaan LAPE-hankkeen eteneminen ja askeleet lopputulokseen  

• Pirkanmaan LAPE-hankkeen kehittämistyön rakenne on moniportainen; ensin 

1) rakennetaan yhteisiä malleja ja näkyä maakunnallisissa 

kehittämisryhmissä, sen jälkeen 2) pilotoidaan paikallisesti ja lopulta kootaan 

pilottien kokemuksia yhteen 3) maakunnallisten mallien luomiseksi. Kehitetyt 

maakunnalliset mallit viedään ennen hankkeen päättymistä päätöksentekoon. 

• Tällä hetkellä hankkeessa on meneillään pilotointivaihe.  

• Pirkanmaan tasolla LAPE-työtä ohjaavat maakunnan LAPE-ryhmä ja 

hankkeen ohjausryhmä. Kuntatasolla tehtävää kehittämistyötä ohjaavat 

kuntiin perustetut LAPE-ryhmät. 

• Kuntien LAPE-ryhmät muodostuvat yleisimmin kunnan sote-, sivistys- ja 

nuorisotoimesta sekä järjestöjen, seurakuntien ja nuorten edustajasta tai 

kokemusasiantuntijasta. Maakunnan LAPE-ryhmässä on edellä mainittujen 

tahojen lisäksi Tampereen yliopiston  ja TAMK:n edustus. 

• Hanke päättyy joulukuussa 2018. Välivuosi ennen maakunnan toiminnan 

käynnistymistä edellyttää aktiivista otetta eri lasten ja perheiden palveluja 

tuottavilta organisaatioilta sekä lisäresurssia lasten ja perheiden palvelujen 

maakuntavalmisteluun.  
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Pirkanmaan LAPE-hankkeen eteneminen ja askeleet lopputulokseen  
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Pirkanmaan LAPE 

Sari Miettinen 
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Pirkanmaan aluejako - ehdotus 

Sari Miettinen 
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Pirkanmaan aluejako - ehdotus 

Sari Miettinen 
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Tehtävä kuntien LAPE-ryhmille 

Sari Miettinen 

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.  
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Tehtävä kuntien LAPE-ryhmille 

Sari Miettinen 

• 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/nuorisopsykiat
rinen/somaattinen 
aluepoliklinikkatoiminta, 
perheoikeudelliset palvelut ja 
vammaispalvelut. 
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Tehtävä kuntien LAPE-ryhmille 

Sari Miettinen 

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

Minkälaisia yhteisiä johtamisen rakenteita tarvitaan? 

• perhekeskusalueilla 

• noin 100 000 asukkaan alueilla 

• maakuntatasolla 

 

Johtamisen jatkotyöstäminen maakunnan Lape-ryhmässä 
14.5.2018. Tehtävien palautus 10.5.2018 mennessä osoitteella 
titta.pelttari@pirkanmaa.fi 

 -> Johtamisen kehittämistyöryhmä 29.5.2018 

 

mailto:titta.pelttari@pirkanmaa.fi


Johtamisen ja koordinaation 
rakenteita 
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1. Perhekeskusagentit verkosto-osaajina (sosiaalipalvelut, 

terveyspalvelut, koulu, varhaiskasvatus, järjestöt, seurakunnat) 

• työntekijöiden konsultaatio 

• toimintamallin jalkauttaminen 

• verkostoasiantuntijuus, paikallistuntemus 

• yhteistyö perhekeskusagenttien verkostossa 

• linkki asiakastyön ja johdon välillä 

• koulutus 

2.      Avainhenkilöt substanssiosaajina 

• nepsy 

• monikulttuurisuus ja maahanmuuttajat 

• lähisuhdeväkivalta 

• eroasiat 

• parisuhteen tuki 

• vanhemmuuden tuki 

• päihde, mielenterveys, aikuissosiaalityö, somatiikka, erityis- ja 

vaativan tason palvelut perhekeskusmallin ulkopuolelta? 
 

 

 

1. Perhekeskusalueen LAPE-lähiesimiestiimi (sosiaali- ja 

terveyspalvelut, perusopetus, varhaiskasvatus, kulttuuri- ja vapaa-

aikapalvelut, järjestöt, seurakunnat, asiakasedustus) 

2. Asiakaspalaute- ja työntekijäpalautejärjestelmä  

3. Asiakasvaikuttajaryhmä 

4. Maakunnallinen LAPE-ryhmä 
 

 

 

 

1. Moniammatillisen tiimityön rakenne 

2. Asiakaskohtainen verkosto 

 
 

 

 

Esimiestaso 

Työntekijätaso 

Avainhenkilötaso 

Johtamisen ja koordinaation rakenteita (luonnos) 
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Tehtävä 

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

 

 

Minkälaisia yhteisiä johtamisen rakenteita tarvitaan? 

• perhekeskusalueilla 

• noin 100 000 asukkaan alueilla 

• maakuntatasolla 

 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 



SARI MIETTINEN 

sari.miettinen@pshp.fi 

stm.fi/lape 

#lapemuutos 

#kärkihanke 

 

KIITOS 


