
Perhekeskusmalli kansan kielellä
Alueelliset perhekeskusvalmennukset 

Luoteen alue, 1. valmennuspäivä 2.10.2018

Pirkanmaan LAPE

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)



Lapsi- ja perhepalveluiden 
muutosohjelma (LAPE)
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Mistä LAPEssa on kyse?

https://www.youtube.com/watch?v=yKYyKmEV-go

https://www.youtube.com/watch?v=yKYyKmEV-go
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Mitä LAPEssa tavoitellaan?

• Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lisääntyminen

• Oikea-aikainen pääsy palveluihin

• Yhteistyöstä yhteiseen työhön

• Painopiste korjaavista palveluista ehkäiseviin palveluihin

• Palveluiden yhteensovittaminen: maakunnat, kunnat, 

järjestöt, seurakunnat

• Hajanaisista palveluista yhteensovitettuihin

palvelukokonaisuuksiin

• Yhtenäinen palvelutarjonta asuinpaikkakunnasta 

riippumatta

• Vaikuttavammat, kustannustehokkaammat palvelut

• Asiakkaiden osallisuuden lisääntyminen
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Perhekeskusesite 2019

https://stm.fi/documents/1271139/3208911/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf/acad1ebb-6316-

47bb-b471-f7098a7cc276/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf.pdf

https://stm.fi/documents/1271139/3208911/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf/acad1ebb-6316-47bb-b471-f7098a7cc276/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf.pdf


Perhekeskus(toiminta)mallin 
palikoita
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Perhekeskuksen palveluverkosto
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Mikä on perhekeskusmalli?

Verkostomainen 

toimijoiden, palveluiden ja 

toimintojen sekä 

yhteisten sopimusten ja 

toimintamallien 

kokonaisuus
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Perhekeskustoiminnan arvopohja

9.2.2018 Maria Antikainen

Lapsen,

lapsuuden ja 

vanhemmuuden 

arvostus

Tasa-arvo 

ja 

yhdenvertaisuus

OsallisuusLuottamus



2.10.201810

Perhekeskuksen toimintaperiaatteita

Huomaa hyvä!

• Myönteisen vahvistaminen kaikissa kohtaamisissa, voimavarakeskeisyys

Miten voin auttaa?

• Asiakkaan kohtaaminen avoimella asenteella, ilman ennakko-oletuksia, aidosti arvostaen

• Dialogisuus, kokonaisvaltaisuus, lapsi- ja perhelähtöisyys (systeemisyys)

Asiakas on aina oikealla ovella

• Palvelut lähelle perheiden arkea, helppo ja oikea-aikainen palveluihin pääsy

• Perheen palveluprosessi alkaa siellä, missä huoli tulee esiin ja tarvittavat asiantuntijat 
jalkautuvat lapsen ja perheen arkiympäristöön, vältetään asiakkaan lähettämistä eteenpäin

Yhteisöissä on voimaa

• Läheisverkostojen ja vertaistuen merkityksen ymmärtäminen

Monimuotoisuuden arvostaminen ja positiivinen huomioiminen

• Erityistä tukea tarvitsevat, monikulttuuriset, monimuotoiset perheet jne.

Rajapinnoilta yhdyspinnoille

• Yhteistä työtä yhteisen asiakkaan asiassa, monitoimijaisesti, yli organisaatiorajojen

• Asiakkaan palvelukokonaisuus räätälöidään yksilöllisten tarpeiden mukaisesti

Yhteisiä rahoja ja resursseja säästäen

• Yhteinen tiedolla johtaminen, yhteinen sopiminen

• Kokonaisuuksien johtaminen, päällekkäisen työn karsiminen
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Yhteistyöstä yhteiseen työhön

Kunnat, maakunta, järjestöt, seurakunnat ja 
uskonnolliset yhteisöt sekä yksityiset yritykset yhdessä

Perhekeskustason ja erityistason integraatio

Lasten ja aikuisten palveluiden integraatio

Sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluiden integraatio
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Perhekeskuksen tehtävät

9.2.2018 Maria Antikainen



Perhekeskustoimintamallin palvelut ja toiminnot

Ennen lapsen 

syntymää

0–6 v. 13–16 v.7–12 v. 17–20 v.

Äitiysneuvola Lastenneuvola

Varhaiskasvatus

ml. avoin 

varhaiskasvatus

Esiopetus

Opiskeluhuolto

Perusopetus

Opiskeluhuolto

Nuorisopalvelut

Perusopetus

Opiskeluhuolto

Nuorisopalvelut

Toisen asteen 

koulutus

Opiskeluhuolto

Nuorisopalvelut

KAIKISSA IKÄVAIHEISSA TARJOLLA OLEVAT PALVELUT JA 

TOIMINNOT

Kohtaamispaikka Etsivä nuorisotyö

Vertaistuki Eropalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Psykologipalvelut

Vapaa-aikapalvelut Fysio-, puhe- ja toimintaterapia

Suun terveydenhuolto Ravitsemusterapia

Lääkäripalvelut Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta

Ehkäisyneuvonta Sosiaalityö

Kotipalvelu Kelan etuudet ja palvelut 

Perhetyö Kotouttamispalvelut

Kasvatus- ja perheneuvonta Muut lapsiperheiden ja aikuisten palvelut
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Perhekeskusmallin palikoita

9.2.2018 Maria Antikainen

Kohtaamis-

paikka

Lapset 

puheeksi

Vanhemmuuden 

ja parisuhteen 

tuki

Sähköinen 

perhekeskus

Luo 

luottamusta

suojele

lasta

Nepsy-

tuki
Moni-

kulttuurisuus

Nopean avun 

saamisen 

polut

Ehkäisevä

väkivaltatyö

Ero-

asiakkaan 

auttaminen

Moni-

toimijainen 

yhteistyö

Verkosto-

johtaminen 

ja 

koordinointi

Yhdyspinnat 

aikuisten 

palveluihin

Yhdyspinnat 

erityistason 

palveluihin

Avainhenkilö-

verkosto
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Perhekeskusmallin rakenteet

9.2.2018 Maria Antikainen

Kohtaamispaikka

Avainhenkilöt 

ja agentit

Nepsy-tuki
Lapset 

puheeksi 

-menetelmä

Ehkäisevä

väkivaltatyö

Sähköinen 

perhekeskus
Eroasiakkaan 

palvelut

Monikulttuurisuus-

osaaminen

Arvot

Monitoimijaisen 

yhteistyön 

rakenteet

Yhteiset 

toiminta-

periaatteet

Verkosto-

johtaminen ja 

koordinointi

Vanhemmuuden 

tuen 

minimikriteerit



Verkostojohtaminen 
perhekeskustoimintamallissa

Projektipäällikkö Hanna Harju-Virtanen

Pirkanmaan LAPE
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Lasten ja perheiden palvelujen sote-ryhmän integroitumis- ja 
järjestämisesitys 2021
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Ehdotus Pirkanmaan perhekeskusalueiksi 2021
- jokainen alue on pilkottu pienempiin palvelu- ja työssäkäyntialueisiin

Jokaisella viidellä suunnittelualueella toimii kolme perhekeskusaluetta. 
Yhdessä perhekeskuksessa voi olla useita toimipisteitä. 
Erityistason palvelut tarjolla viidellä alueella tai keskitettyinä palveluina 
(palvelukohtaiset ratkaisut).

Esimerkki: 
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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Ehdotus Pirkanmaan perhekeskusalueiksi 2021
- jokainen alue on pilkottu pienempiin palvelu- ja työssäkäyntialueisiin

Jokaisella viidellä suunnittelualueella toimii kolme perhekeskusaluetta. 
Yhdessä perhekeskuksessa voi olla useita toimipisteitä. 
Erityistason palvelut tarjolla viidellä alueella tai keskitettyinä palveluina 
(palvelukohtaiset ratkaisut).

Esimerkki: 
Perhekeskusalueet/etelä

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 28 808, 

lasten määrä 4532)
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Ehdotus Pirkanmaan perhekeskusalueiksi 2021
- jokainen alue on pilkottu pienempiin palvelu- ja työssäkäyntialueisiin

Jokaisella viidellä suunnittelualueella toimii kolme perhekeskusaluetta. 
Yhdessä perhekeskuksessa voi olla useita toimipisteitä. 
Erityistason palvelut tarjolla viidellä alueella tai keskitettyinä palveluina 
(palvelukohtaiset ratkaisut).

Esimerkki: 
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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Ehdotus Pirkanmaan perhekeskusalueiksi 2021
- jokainen alue on pilkottu pienempiin palvelu- ja työssäkäyntialueisiin

Jokaisella viidellä suunnittelualueella toimii kolme perhekeskusaluetta. 
Yhdessä perhekeskuksessa voi olla useita toimipisteitä. 
Erityistason palvelut tarjolla viidellä alueella tai keskitettyinä palveluina 
(palvelukohtaiset ratkaisut).

Esimerkki: 
Perhekeskusalueet/lounas

Perhekeskusalue 1: 

Sastamala ja Punkalaidun 
(väestöpohja 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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Ehdotus Pirkanmaan perhekeskusalueiksi 2021
- jokainen alue on pilkottu pienempiin palvelu- ja työssäkäyntialueisiin

Jokaisella viidellä suunnittelualueella toimii kolme perhekeskusaluetta. 
Yhdessä perhekeskuksessa voi olla useita toimipisteitä. 
Erityistason palvelut tarjolla viidellä alueella tai keskitettyinä palveluina 
(palvelukohtaiset ratkaisut).

Esimerkki: 
Perhekeskusalueet/keskinen

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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Verkoston toimivuuden avaintekijät

Hanna Harju-Virtanen

Tuttuus, luottamus Sitoutuminen

Yhteiset tavoitteet

• yhteinen toimintakulttuuri

• yhteiset toimintatavat

• monialainen yhteinen työ

• vastuiden selkeyttäminen

Fokus 

kokonai-

suudessa

Asiakas 

keskiössä
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Perhekeskustoimintamallin johtaminen

Perhekeskustoiminnan johtaminen on ratkaistava paikallisesti 
johtuen perhekeskusalueiden erilaisuudesta 

• alueen koko

• esimiesportaiden määrä

• toimijoiden määrä

• erilaiset hallinnolliset tavat palveluiden järjestämisessä

Monessa kunnassa ja tulevaisuudessa 30.000-50.000 asukkaan 
alueilla perhekeskustoiminnan johtaminen asettuu luontevasti 
alueen Lape-ryhmän tehtäväksi

Lape-ryhmän kokoonpanoa on kuitenkin perhekeskuksen 
johtamisen osalta syytä täydentää perhekeskuskoordinaattorilla tai 
muutosvaiheessa alueen koulutetuilla perhekeskusagenteilla ja 
asiakasedustuksella 

Alueen koosta, esimiesportaiden ja toimijoiden lukumäärästä ja 
erilaisista palveluiden hallinnollisista järjestämistavoista riippuen on 
hyvä arvioida perhekeskuksen johtamisesta vastaavan ryhmän 
optimaalinen kokoonpano ja järjestää tarvittaessa alueen lape-
ryhmästä erillinen perhekeskustoiminnan ohjausryhmä ja tehdä 
suunnitelma perhekeskustoimintaa johtavan ohjausryhmän ja 
asiakastason verkoston väliin jäävien esimiestasojen 
osallistamisesta verkostotyöhön

Hanna Harju-Virtanen
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Perhekeskuksen johtamisen perusta on kunnan Lape-ryhmässä

Perhekeskuksen johtamisen perusta on kunnan LAPE-ryhmässä

Hanna Harju-Virtanen

Organisaatio Toiminto Vastuuhenkilö Ohjausryhmän tehtävät

Sosiaalipalvelut Perhetyö

Sosiaalityö

Perheneuvola

(Kohtaamispaikka)

Sosiaalityön johtaja 

/sosiaalijohtaja

1 • Ohjaa, linjaa

• Yhteensovittaa

palvelut 

• Tukee integraatiota ja 

organisoi 

verkostoyhteistyötä

• Seuraa ja arvioi

• Johtaa tiedolla

• Kokoaa 

asiakaspalautetiedot

• Tukee resurssien 

optimoinnissa

• Sujuvan yhteistyön 

varmistaminen erityis-

ja vaativan tason 

palveluiden kanssa

Terveydenhuolto Neuvola

Kouluterveydenhuolto

(Kohtaamispaikka)

Hoitotyön päällikkö / johtava 

ylilääkäri

1

Sivistys Koulut

Päiväkodit

(Kohtaamispaikka)

Kulttuuri ja vapaa-aika

Sivistysjohtaja / 

Opetuspäällikkö /

Johtava rehtori  ja 

varhaiskasvatuspäällikkö

1-2

3-sektori Kohtaamispaikat

Muut toiminnot

Järjestöedustus 1

Seurakunnat Lasten ja perheiden 

palvelut

Srk-edustus 1

Asiakasedustus

Asiakasraati, 

nuorisovaltuusto

Asiakasraadin/

nuorisovaltuuston edustaja

1-2

Muut

Hyvinvointikoordinaattori

Perhekeskuskoordinaattori/

muutosvaiheen 

perhekeskusagentit

1-5
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Luo luottamusta, suojele lasta -verkkokoulutus

Maria Antikainen

Opas ja verkkokoulutus 

yhteistyöstä

• THL on tuottanut Lape-

työyhteisöjen esimiehille 

toimintakulttuurin muutoksen 

jalkauttamisen tueksi 

verkkokoulutusmateriaalin

• Materiaali löytyy osoitteesta 

https://verkkokoulut.thl.fi/web/s

uojele-lasta

• Pirkanmaalla on otettu 

tavoitteeksi, että kaikki Lape-

työyhteisöt käyvät 

verkkokoulutuksen läpi

https://verkkokoulut.thl.fi/web/suojele-lasta
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Luo luottamusta, suojele lasta -verkkokoulutuksen toteutus 
työyhteisöissä

Kyseessä ei ole perinteinen verkkokoulutus, jonka työntekijä 
suorittaisi yksin koneellaan, vaan verkkokoulutus on tarkoitus 
toteuttaa työyhteisön ollessa koolla, ja materiaalin on tarkoitus 
herättää työyhteisö pohtimaan, mitä tämä aihe tarkoittaa meidän 
työyhteisössä ja meidän tekemässämme työssä. Verkkokoulutus 
voidaan myös toteuttaa moniammatillisissa työryhmissä. 

Jokainen esimies/työyhteisö/organisaatio valitsee, mihin 
verkkokoulutuksen osioihin fokusoidaan  

Verkkokoulutusosioita on kuusi: ensimmäinen tutustuttaa 
verkkokoulutuksen sisältöön ja ohjeistaa sen käyttöön, toinen ja 
kolmas osio käsittelevät asiakkaan kohtaamista otsikoilla luo 
luottamusta ja ota puheeksi, neljännen ja viidennen osion teemana 
on yhteistyö ja kuudes osio on esimiehille ja johtajille suunnattu 
johda kokonaisuutta

Osiot sisältävät mm. videomateriaalia, dioja ja yhteiseen 
keskusteluun kannustavia tehtäviä 

Kukin osio vie arviolta aikaa noin tunnista kahteen ja ne voi ottaa 
työn alle kerralla yhtenä kokonaisuutena (noin 1 päivä) tai käydä läpi 
erillisissä tilaisuuksissa



Perhekeskustoiminnan 
koordinointi

Perhekeskuskoordinaattori, agentit ja avainhenkilöt
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Perhekeskuskoordinaattorin tehtäviä

Perhekeskuspalveluiden ja -toimijoiden verkoston 
koordinaatiovastuu on nimettävä jollekin taholle/toimijalle 
perhekeskusalueella  perhekeskuskoordinaattori

Perhekeskuskoordinaattorin tehtäviä:

• Koordinoi perhekeskuksen toimintaa (esim. 
kohtaamispaikkatoiminnot, jalkautuvat palvelut, 
erilaiset koulutukset ja muut tapahtumat jne.)

• Toimii perhekeskuksen ohjausryhmän 
sihteerinä/esittelijänä ja valmistelee asiat 
ohjausryhmälle

• Koordinoi alueensa perhekeskusagenttien ja 
avainhenkilöiden verkostoa sekä 
perhekeskusverkoston koulutus- ja kehittämistyötä

• Kuuluu maakunnalliseen 
perhekeskuskoordinaattoreiden verkostoon ja toimii 
heidän kanssaan tiiviissä yhteistyössä (esim. 
koulutukset ja kehittämistyö)

Maria Antikainen
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Vastaa kehittämistyön koordinoinnista ja toimintakulttuurin 
muutoksen jalkauttamisesta omalla perhekeskusalueellaan 
yhteistyössä muiden agenttien ja kunnan LAPE-ryhmän kanssa

Toimii agenttina osana omaa työtään

Seuraa kunnan LAPE-ryhmän laatiman siltaamis- ja 
juurruttamissuunnitelman toteutumista

Toimii perhekeskusyhteyshenkilönä oman alueensa ja 
maakunnan muiden toimijoiden välillä

Osallistuu mahdollisiin maakunnallisiin/valtakunnallisiin 
perhekeskusverkoston työryhmiin, koulutuksiin ja 
perehdytystilaisuuksiin sekä jakaa niissä saamaansa tietoa 
omalle pilottialueelleen

Tuo maakunnalliselle tasolle tietoa oman kunnan paikallisista 
tarpeista sekä kehittämistyön etenemisestä

Agenttiverkoston avulla varmistetaan, että kehittämistyö etenee 
koko maakunnassa samansuuntaisesti

Yhtenäinen toimintamalli koko maakuntaan

Perhekeskusagentin tehtäviä (muutosvaiheessa)
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Avainhenkilön tehtäviä esim.

• Lapsen ja perheen 

lähityöntekijän konsultointi 

asiakastilanteissa

• Arvioi lapsen ja perheen 

tilannetta yhdessä perheen, 

lähityöntekijän ja mahdollisen 

omatyöntekijän kanssa

• Auttaa teoriatiedon 

soveltamisessa käytäntöön

• Auttaa arvioimaan, milloin 

tarvitaan lisäselvittelyjä ja/tai 

jatkotoimenpiteitä

• Kuuluu alueelliseen ja 

maakunnalliseen 

avainhenkilöverkostoon ja 

osallistuu maakunnalliseen 

kehittämistyöhön

Avainhenkilö lähityöntekijän tukena asiakasprosessissa

Avainhenkilö 
 Asiakastyötä tekevä 

ammattilainen, 

joka toimii tietyn alan 

substanssiosaajana 

osana omaa työtään

Avainhenkilön 

työmuotoina: 

• puhelinkonsultaatiot

• työparityöskentely

• yhteiset kotikäynnit

• palveluohjaus

• verkostotyö

• vertaisryhmät

• jne.
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Avainhenkilöverkosto lähityöntekijän tukena 

Maria Antikainen

Lastensuojelun 

avainhenkilö

Nepsy-

avainhenkilö

Monikulttuurisuus-

avainhenkilö

Lastenpsykiatrian 

avainhenkilö

Nuorisopsykiatrian 

avainhenkilö

Vammais-

palveluiden 

avainhenkilö

Parisuhde- ja 

eroauttamisen 

avainhenkilö

OT-

asiantuntija

Lähisuhdeväkivallan 

avainhenkilö

Muu, mikä?
Aikuisten 

palveluiden 

avainhenkilö

Lähityöntekijä

Lapsi ja perhe

Harrastustoiminnan 

avainhenkilö



Monitoimijainen yhteistyö
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Lapsen tai nuoren asiakkuuspolku perhekeskuspalveluissa

Asiakaskohtaamisia 

peruspalveluissa

Lakisääteiset palvelut

Muut perheiden 

hyvinvointia edistävät 

palvelut ja toiminnot

Lapsen/nuoren/

perheen tilanteen 

puheeksiotto ja 

arviointi

Lapsi/vanhempi tai  

lähityöntekijä ottaa 

tilanteen puheeksi

Verkoston kokoaminen 

yhteistyöhön

Perheen kanssa sovitut 

toimijat perheen 

lähipiiristä ja 

lapsiperheiden/aikuisten 

palveluista

Esikoulu- ja 

kouluikäisellä tarvittaessa 

yksilökohtaisen 

opiskeluhuollon 

monialainen 

asiantuntijaryhmä

Tuki arkeen ja/tai 

palvelu

Perhe koordinoi itse 

palveluita, lähityöntekijä 

tukena tarvittaessa

Yhteinen 

suunnitelma ja 

sen toteutus 

yhdessä 

verkostona, 

omatyöntekijän 

määrittely

Omatyöntekijänä 

perhekeskus- tai 

erityistason 

palveluiden 

työntekijä

Konsultointi

Lähityöntekijä konsultoi 

tarvittaessa 

avainhenkilöitä tai muita 

perhekeskuksen tai 

erityistason työntekijöitä

Tarvittaessa erityistason konsultointi tai mukaantulo prosessin missä vaiheessa tahansa.

Erityistason palvelu käytössä tarvittavan ajan: 

vammaispalvelut, erikoissairaanhoito, lastensuojelu
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Toimijoiden rooleja perhekeskuspalveluissa (ehdotus)

Perhekeskuksen asiakas = perhekeskusverkoston palveluita 
käyttävä lapsi tai nuori ja hänen perheensä (ikärajat määritellään 
palvelukohtaisesti) tai lasta odottava perhe.

Lähityöntekijä = lapsen/nuoren/vanhemman/perheen arjessa 
mukana oleva peruspalveluiden työntekijä. Asiakas voi itse 
määritellä lähityöntekijänsä ja asiakkaalla voi olla useitakin 
lähityöntekijöitä.

Omatyöntekijä = lapselle asiakkuusprosessissa nimetty 
perhekeskusverkoston tai erityispalveluiden työntekijä, joka 
vastaa lapsen ja perheen asiakkuusprosessien kokonaisuudesta 
ja verkostoyhteistyön koordinoinnista.

Avainhenkilö = tietyn alan substanssiosaaja, joka muun 
asiakastyön ohella toimii toisten ammattilaisten tukena 
asiakastilanteissa. Työmuotoina konsultointi, työpari- ja 
verkostotyö, koulutus jne. Avainhenkilöt muodostavat alueellisia, 
maakunnallisia ja substanssikohtaisia avainhenkilöverkostoja.

Maria Antikainen



Vanhemmuuden ja 
parisuhteen tuki

Projektikoordinaattori Tia Valden

Pirkanmaan LAPE



Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen perusta: 

kohtaa, uskalla kysyä, kuuntele kiireettä, 

syyllistämättä, taustoista riippumatta.
- Pirkanmaan vanhemmuuden ja parisuhteen tuen työryhmä -

”…lapsen tulisi persoonallisuutensa 

täysipainoisen ja sopusointuisen

kehityksen vuoksi kasvaa perheessä 

onnellisuuden, 

rakkauden ja ymmärtämyksen 

ilmapiirissä.” 
- YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus, otettu käyttöön Suomessa 

vuonna 1991 -

Tia Valden
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Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen minimikriteereiden 
rakentuminen 2017-2018

Mitä vähintään tulee tapahtua kaikissa lapsi- ja perhepalveluissa 
(perustasolla), jotta vanhemmuus ja parisuhde tulevat tuetuiksi?

Monia osallistavia polkuja vastauksen etsimiseksi:

Erilaisten tehtävien (mm. LAPE-pähkinät) ja ohjattujen keskustelujen 
(mm. työryhmät) kautta on etsitty keinoja ja välineitä tukea 
vanhemmuutta aiempaa vahvemmin. On mm. tunnistettu keskeisiä 
tuen tarpeita ikäryhmittäin ja nimetty ongelmia tuen 
mahdollistamisessa.

Työn alla nyt - Vanhemmuuden tuen minimikriteerit

Toteutuessaan minimikriteerit voisivat kattaa peruspalvelut, 
erityispalvelut soveltuvin osin, järjestöjen ja seurakuntien 
kumppanuuteen perustuvat palvelut ja toiminnot sekä ostopalvelut. 
Minimikriteerit muotoillaan parhaillaan maakunnallisen 
perhekeskustoiminnan vanhemmuuspuheen peruselementeiksi –
yhteisen kielen perustaksi. Yksi ajatus on viedä kriteerit osaksi 
asiakkuuspolkuja.

Tia Valden



1) Kiireetön kohtaaminen

2) Huomaa hyvä vanhemmassa – itsetunnon ja oman toimijuuden  
vahvistaminen

3) Rohkeus ottaa vanhemmuutta ja parisuhdetta tukevat asiat puheeksi, 
kuulla ja kuunnella – myös lasta

4) Sikiö/lapsi/nuori vanhemman mieleen – tukea jo ennen syntymää, 
lapsen täysi-ikäisyyteen saakka

5) Vuorovaikutuksen vahvistaminen

6) Tietoa tarjolle

7) Älä jätä yksin – etsi sopiva tuki yhdessä vanhemman kanssa

Huomaa hyvä vanhemmassa 
MINIMIKRITEERIT VANHEMMUUDEN JA PARISUHTEEN TUKEMISEKSI PIRKANMAALLA

Tia Valden



Perhekeskuksen 
kohtaamispaikka

Projektikoordinaattori Päivi Viitanen-Marchegiano

Pirkanmaan LAPE
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Kohtaamispaikan tehtävät

Tarjoaa perheille 

tapaamispaikan

Nuorille 

vapaa-ajan 

toimintaa

Jakaa ja välittää eri 
toimijoiden tietoa ja 

asiantuntemusta 

Toimii yhteistyössä
sidosryhmien kanssa ja 
paikallisten toimijoiden 

verkostona Tarjoaa tarvittaessa tilat 
konsultaatioille tai 

jalkautuville palveluille ja 
sidosryhmille 

Varmistaa monimuotoisten, 

monikulttuuristen ja erityistä tukea 

tarvitsevien lasten ja perheiden 

osallisuuden

Tarjoaa lähipalveluna avointa, 

maksutonta, 

esteetöntä ja saavutettavaa 

toimintaa 

Vertaisryh-

mä-

toimintaa
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Pirkanmaan kohtaamispaikat

.

1. Johtaminen; osana perhekeskuksen palveluverkostoa

2. Resursointi; toimijat osallistuvat resursointiin 

3. Sitoutuminen; toiminta perustuu sopimukseen

4. Koordinaatio; ammatillisesti koordinoitua; sitä 

arvioidaan ja kerätään palautetta säännöllisesti -> 

asiakaspalaute ohjaa toiminnan suunnittelua 

5. Saavutettavuus (esteettömyys); tilat sijaitsevat lähellä 

perheitä ja ovat turvalliset, pysyvät, viihtyisät ja 

soveltuvat eri-ikäisille (lapset, nuoret, perheet)

6. Kohtaamispaikkatoimintaa voivat tuottaa kolmas 

sektori, seurakunta, kunta, maakunta, yksityinen 

sektori

7. Palveluista tiedottaminen ja palveluihin ohjaus

8. Kohtaaminen; jokainen osallistuja kohdataan ja 

toivotetaan tervetulleeksi arvostavasti 

9. Yhteisöllisyys; tuetaan lasten ja perheiden 

vertaissuhteita ja osallisuutta

10. Asiantuntijuus ja osaaminen; ammatillinen, 

vapaaehtoinen sekä kokemusasiantuntijuus 

rinnakkain

Perhekeskuksen kohtaamispaikan 

kriteerit



Lapset puheeksi -menetelmä

Muutosagentti Titta Pelttari

Pirkanmaan liitto
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Lapset puheeksi –menetelmä

Kaksiportaisen Lapset puheeksi –menetelmän tarkoituksena 
on tukea lapsen hyvää, toimivaa arkea ja ehkäistä ongelmia.

Lapset puheeksi –menetelmä sisältää keskustelun ja 
tarvittaessa neuvonpidon.

Menetelmän toteutus on käytännössä yksinkertaista ja 
konkreettista tekemistä. 

• LP-keskustelussa kartoitetaan lapsen/nuoren suojaavia 
tekijöitä eli vahvuuksia sekä pärjäävyyttä uhkaavia tekijöitä eli 
haavoittuvuuksia. Tarvittaessa tehdään toimintasuunnitelma.

• Neuvonpito käynnistetään, jos lapsi tarvitsee arkeen enemmän 
tukea. Neuvonpitoon kutsutaan vanhempien ja työntekijöiden 
yhdessä nimeämät perheen oman ja viranomaisverkoston 
jäsenet. 

• Neuvonpidossa suunnitellaan ja kirjataan, mitä kukin 
verkoston jäsen voi konkreettisesti tehdä huolen 
helpottamiseksi tai lasta suojaavien tekijöiden vahvistamiseksi 
yhdessä määriteltynä aikana. Tehdyn suunnitelman 
vaikuttavuutta arvioidaan seuraavassa neuvonpidossa.
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Lapset puheeksi –menetelmä Pirkanmaalla

Lapset puheeksi –menetelmän käyttö on osa Pirkanmaan 
perhekeskustoimintamallia.

Eri organisaatiot ovat tehneet suunnitelman siitä, missä 
palveluissa menetelmä otetaan käyttöön ja miten menetelmän 
käyttö juurrutetaan osaksi arkityötä.

• Menetelmä on suunniteltu otettavan käyttöön mm. 
neuvolan, varhaiskasvatuksen ja oppilashuollon 
palveluissa. 

Paikallisesti voidaan järjestää Lapset puheeksi -
infotilaisuuksia menetelmän käyttöönoton tukemiseksi.

Hankkeen aikana koulutetaan 22 Lapset puheeksi –
kouluttajaa eri puolille Pirkanmaata. Kouluttajat tarjoavat 
vuosittain vähintään kaksi Lapset puheeksi –koulutusta. 
Maakunnallisesti organisoitu koulutus on ilmainen ja siihen on 
vapaa pääsy eri lasten ja perheiden kanssa työskentelevistä 
organisaatioista.

Vuoden 2019 koulutussuunnitelma julkaistaan lokakuussa 
2018.

Titta Pelttari



Eroauttaminen

Projektikoordinaattori Marja Olli

Pirkanmaan LAPE
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Toimenpide-ehdotukset Sovinnollisen eron edistämiseen

Jokaiselle perhekeskusalueelle kootaan eroverkosto. Verkosto koostuu 
alueella erotyötä tekevistä sekä neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun 
sekä seurakunnan ja järjestön työntekijöistä. Verkosto kokoontuu 2 kertaa 
vuodessa ja tarvittaessa.

Verkosto on osa Pirkanmaan eroverkkoa, joka kokoontuu 4 kertaa 
vuodessa tarkastelemaan eroauttamisen ilmiöitä ja  antaa mahdollisuuden 
kohdat toisia ammattilaisia.

Eroverkosto kuvaa alueen palvelut ja tiedottaa niistä perhekeskusalueen 
viestintävälineissä ( esim. yhdelle nettisivulle, riippumatta siitä kuka 
palvelun järjestää ) mistä löytyy palvelut niin asiakkaille kuin 
työntekijöillekin. Koko Pirkanmaata palvelevat järjestöjen palvelut on 
kuvattu ja niidenkin on hyvä löytyä perhekeskusalueen omilta sivuilta. 

Tavoitteena on perustaa maakunnallinen Eron ensiapupiste tukemaan 
asiakkaiden ja ammattilaisten tarpeita eroasioissa. 

Ensiapupisteen tavoitteena juurruttaa ”nopeanavun” kaikille 
perhekeskusalueille.

Perhekeskusalueella järjestetään vuosittain; Kuule, kohtaa ja tunnista 
lapsiperheen tarpeet vanhempien erotilanteessa. Koulutus tarkoitettu 
peruspalveluissa työskenteleville.

Marja Olli
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Toimenpide-ehdotukset Sovinnollisen eron edistämiseen

Perhekeskusalueen palveluohjaajalla on tieto kaikista alueen eropalveluista
ja hän on kouluttautunut Pirkanmaan eroauttamisen avainhenkilöksi

Jatketaan hyvien käytäntöjen levittämistä tarpeiden mukaan, jos alueeltasi 
puuttuu jokin eropalvelu, mihin tarvitaan koulutusta tai ohjausta ole 
yhteydessä alueesi palveluohjaajaan

Perhekeskusalueella on nimetty työntekijät, jotka tekevät 
perheasioidensovittelua

Jokaisen neuvolan, varhaiskasvatusyksikön ja koulun nettisivuilta, wilmasta
jne. löytyy vanhemmuussuunnitelma https://tampere.mll.fi/eroperheiden-
kohtaamispaikka/eron-ensiapupiste/vanhemmuussuunnitelma/ Alueen 
palveluohjaajalla on osaaminen opastaa sen käytössä

Kaikissa edellä mainituissa on käytössä ohjeistus mitä huomioida omasta 
työstä käsin, kun perheessä ero. 

Yhteiset julisteet työpaikkojen seinille, perheasioidensovittelukoulutuksessa 
olleiden tuotos, joista teetetään julisteet Pirkanmaalle

 Minun oikeuteni isän ja äidin erotessa

 Minun ajatuksiani kun eroatte

 Meillä vanhemmilla on velvollisuus erotessammeMarja Olli

https://tampere.mll.fi/eroperheiden-kohtaamispaikka/eron-ensiapupiste/vanhemmuussuunnitelma/


Monikulttuurisuus ja 
maahanmuuttajatyö

Projektikoordinaattori Suvi Nieminen

Pirkanmaan LAPE
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MAAHANMUUTTAJATAUSTAISET JA MONIKULTTUURISET 
LAPSET, NUORET JA PERHEET PERHEKESKUKSEN ASIAKKAINA

 Maahanmuuttajataustaiset/ monikulttuuriset lapset, 
nuoret ja perheet muodostavat hyvin heterogeenisen 
ryhmän

• Lähtömaan maantieteellinen läheisyys tai uskonto 
eivät korreloi suoraan kotoutumisen kanssa

• Erilaisista taustoista ja lähtökohdista riippumatta aina 
ensisijaisesti kuitenkin ”vain” lapsia, nuoria ja 
vanhempia

 Kiinnitä erityistä huomiota:

• Yksilölliseen kohtaamiseen: Kohtaa ihminen, älä 
kulttuuria.

• Avoimeen kysymisen ja kuulemisen kulttuuriin: 
Uskalla kysyä, älä oleta.

• Osallisuuden ja aktiivisen toimijuuden 
vahvistamiseen.

• Koko perheen mahdollisimman saman tahtisen 
kotoutumisen tukemiseen, sisältäen erityisesti 
vanhemmuuden tukemisen.

Suvi Nieminen
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PERHEKESKUS LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN         
KOTOUTUMISEN TUKIJALKANA 

Suvi Nieminen

 Lakiperusta mm. Kotoutumislaissa

Lasten, nuorten ja perheiden kotoutumista tukevien toimien 

suunnittelu, toteutus ja koordinointi on perhekeskuksen 

vastuulla.

 ”Kaikki kotouttaa” –toimintakulttuuri

Kotoutuminen tapahtuu elämän eri osa-alueilla. Maahanmuuttajien 

kanssa työskentely on osa kaikkien ammattilaisten normaalia 

perustyötä.

 Monikulttuurinen osaaminen

Ammattilaisilla on perusvalmiudet monikulttuuriseen työskentelyyn 

sekä toimivat tuki- ja konsultaatioväylät.

 Palvelut ja toiminnot ovat helposti saavutettavia ja 

osallisuutta vahvistavia

Asiakkaiden erilaiset taustat, tarpeet, valmiudet ja toimintakyvyn 

rajoitteet (esim. kielitaito) huomioidaan palveluiden ja toimintojen 

järjestämisessä. 

Lähtökohdat

Kotoutuminen

-

toimintakykyä 

arkisessa 

elämässä
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TUUMASTA TOIMEEN! 
Käytännön askeleita monikulttuurisuustyön haltuunottoon peke-alueilla

1. Lait käytäntöön

o Kotoutumislain ja vastaanottolain asettamien velvoitteiden ja oikeuksien huomiointi. Huomaa, että esim. 
alaikäisellä turvapaikanhakijalla on samat oikeudet sosiaali- ja terveyspalveluihin kuin kantasuomalaisella 
lapsella ja nuorella.

2. Lapen monikulttuurinen työkalupakki koko perhekeskusverkoston käyttöön 
(www.lapepirkanmaa.fi/maahanmuuttajapalvelut, jatkossa myös www.kotouttaminen.fi/pirkanmaa)

o Linkkejä valtakunnallisiin, maakunnallisiin ja paikallisiin konsultaatio- ja yhteistyötahoihin, sähköisiä 
palveluita sekä käytännön menetelmiä ja erikielisiä materiaaleja asiakastyön tueksi.

3. Perusvalmiudet monikulttuuriseen työskentelyyn kaikille ammattilaisille

o Esim. Lapessa pilotoidut (ilmaiset!) peruskoulutukset, tiedustelut jatkossa: hanna.wallenius@ely-keskus.fi

o ”Kaikki kotouttaa” –ajatusmallin juurruttaminen: Kotoutumisen tuki elämän eri osa-alueilla

4. Maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuustyön avainhenkilöverkoston kokoaminen alueille

o Substanssikohtaiset avainhenkilöt varhaiskasvatuksessa, oppilashuollossa, neuvolassa ja perhe-
/sosiaalityössä konsultoivina tahoina

o Joissain kunnissa on nimetty maahanmuuttotyön koordinaattori tmv.  hyödynnä jo nyt 
verkostoyhteistyössä!

5. Perheiden kotouttamistyö systemaattiseksi ja suunnitelmalliseksi

o Perheiden suunnitelmallista kotouttamista ja monitoimijaista yhteistyötä koskevia mallinnuksia tulossa 
loppuvuodesta

Suvi Nieminen

http://www.lapepirkanmaa.fi/maahanmuuttajapalvelut
http://www.kotouttaminen.fi/pirkanmaa
mailto:hanna.wallenius@ely-keskus.fi


Ehkäisevän väkivaltatyön 
tavoitteet ja toiminta

Projektikoordinaattori Päivi Viitanen-Marchegiano

Pirkanmaan LAPE
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Tietoa Pirkanmaan väkivaltatyöstä



2.10.201855

Tavoitteet

Tavoite Toiminta

Varmistetaan, että oman kunnan/ organisaation 

strategiassa/ hyvinvointikertomuksessa on jatkossa 

maininta lähisuhdeväkivaltatyöstä

Maakunnan LAPE-ryhmä -> kunnan LAPE-ryhmä

Pirkanmaan väkivaltapalveluiden kartoitus kuntiin

Varmistetaan, että maakunnan kaikissa kunnissa on 

perustieto, miten toimia lähisuhdeväkivaltatilanteissa

-> kunnan työntekijät

-> järjestötyöntekijät

-> seurakunnan työntekijät

-> liikeyritysten työntekijät

EPRAS-verkkokoulutukset

Maakunnalliset/ kunnalliset väkivaltatyön koulutukset

-> tiivis yhteistyö kunta-järjestö-seurakunta-liikeyritys -akselilla

Päivitetyt toimintaohjeet

Suodatin- ja kartoituslomakkeen ja KKL-ohjeistuksen jalkauttaminen

”Lupa puhua väkivallasta” -tarra

Kuntaan on nimetty väkivaltatyön koordinaattori/

väkivaltatyön avainhenkilöt

-> tiedottaminen

-> paikallisen palveluverkoston tunteminen

Virallisesti nimetty väkivaltatyön koordinaattori -> Maakunnallinen/ 

perhekeskusalueellinen/ kunnallinen väkivaltatyön koordinaattoreiden/ 

avainhenkilöiden verkosto

MARAK-toiminta maakunnalliseksi 1. vaihe: halukkaiden kuntien koulutus ja yhteistyö

2. vaihe: OT-keskukset

Palvelujen saavutettavuus kaikille kaikkialla,

huomioiden myös erityiset riskiryhmät

Ohjeistukset ja polutukset erilaisiin tilanteisiin

Asiakkaan äänen vahvistaminen Kokemusasiantuntijoita mukaan väkivaltatyön kehittämiseen

Tiedonkeruun ja tilastoinnin kehittäminen



Yhdyspinnat erityistason 
palveluihin

Projektikoordinaattorit Sari Miettinen ja Nanna Miettunen

Pirkanmaan LAPE
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Kehitettyjä/kehitettäviä sekä 
pilotoitavia/juurrutettavia toimintamalleja

Konsultaatiomallit 

ja jalkautuvat 

palvelut

Lastenpsykiatrian jalkautuva konsultaatiotyöskentely 

Lastenpsykiatrian etäkonsultaatiot (LPSA konsu & Tays huoma)

Nuorisopsykiatrian puhelinkonsultaatiot

Pilotti - Nuorisopsykiatrian  etäkonsultaatiot Ylöjärven nuorisotyöryhmälle

Koulukonsultaatiot yhteistyössä sairaalakoulun kanssa

Päiväperho-pilotti ja toiminnan laajeneminen maakuntaan

Tays kehitysvammahuollon konsultaatiot ja jalkautuvat palvelut

Yleispediatrian toimintamalli

Nepsy -palvelut 

kunnissa 

(minimikriteerit)

Nepsy-osaamiskartoitus ammattilaisille (kysely)

Nepsy-lainaamon perustaminen

Yhteiskirjaamispohjan jalkauttaminen verkostoneuvotteluihin

Nepsy-ensitietoluentojen järjestäminen, kehittäminen, syventäminen

Paikallisen nepsy-valmennuskoulutuksen järjestäminen

ADHD-hoitoketjun jatkokehittäminen ja laajentaminen?

Nepsy-materiaalin kokoaminen kouluille, varhaiskasvatuksen yksiköihin, neuvolaan 

ja kohtaamispaikkaan

Vanhempainfoorumin järjestäminen nepsy-teemalla

Monitoimijainen

arviointi ja 

yhteistyö

Yhteiskirjaamispohjan jalkauttaminen

Neuvottelukäytänteiden ohjeistus

Työparityöskentely yli sektorirajojen

Yhteinen palvelutarpeen arviointi

DM1 - tunnistaminen ja monitoimijainen yhteistyö

Suuntima perhekysymykset

Lapset puheeksi –koulutukset

Lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluketju



Systeeminen lastensuojelu

Projektikoordinaattori Tiina Civil

Pirkanmaan LAPE



Työskentelystä

• Tavoitteena työskentelyssä on hyödyntää monitoimijaista 
tiimiä lapsen ja perheen tilanteen helpottamiseksi 
moninäkökulmaisuuden ja yhteisen konkreettisen 
suunnitelman myötä. 

• Työskentelyssä lapsen ja perheen kanssa pyritään 
intensiiviseen työskentelyyn. Kohtaamisille, joissa lasten ja 
perheiden näkemyksiä ja kokemuksia on tarkoitus kuulla, 
pyritään järjestämään aikaa hyödyntäen dialogisuutta, 
narratiivisuutta ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä.

• Muita lapsen ja perheen ympärillä olevia toimijoita on 
tarkoitus joustavasti kutsua systeemisen tiimin työskentelyyn 
mukaan ja samalla ehdottaa verkoston järjestämisvastuun 
ottamista lapsen ja perheen tilanteesta.

2.10.2018 59

Etunimi Sukunimi
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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…
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Systeemisen lastensuojelun pilotoinnista Pirkanmaalla

Systeemistä lastensuojelua pilotoidaan Akaan, 
Tampereen, Urjalan, Valkeakosken, Ylöjärven, Sastamalan 
ja Punkalaitumen tiimeissä. 

Muutostyöhön ja pilotointiin liittyy:

1. Orientaatiokäynnit lastensuojelutiimeihin

2. Lastensuojelutiimien kouluttaminen ja työnohjaaminen 
systeemisen lastensuojelun toimintamalliin ja 
systeemiseen ajatteluun 

3. Tiimien rakentaminen systeemistä työskentelyä tukevaksi

4. Työskentelyyn siirtyminen

5. Yhteistyötahojen informointia toimintamallista, tehdystä 
muutostyöstä ja liittymisestä monitoimijaiseen, 
systeemiseen työskentelyyn.



Yhdyspinnat aikuisten 
palveluihin
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Perhekeskusverkoston yhdyspinnat aikuisten palveluihin

Keskeisiä yhdyspintoja:

• Kela

• Aikuissosiaalityö

• Mielenterveys- ja päihdepalvelut

• Työllisyyspalvelut

• Rikosseuraamuslaitos

Tavoitteena, että lasten, perheiden ja aikuisten palvelut 
muodostavat perheelle saumattoman 
palvelukokonaisuuden

9.2.2018 Maria Antikainen

Lapset puheeksi aikuisten palveluissa ja 

vanhemmat puheeksi lasten palveluissa!



Nepsy-tuki

Projektikoordinaattorit Maria Antikainen ja Sari Miettinen

Pirkanmaan LAPE
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Nepsy-palveluiden kehittäminen Pirkanmaan LAPEssa

Lähtötilanne: Nepsy-palveluiden saatavuus ja ammattilaisten 
osaamisen taso vaihtelevat eri kunnissa, palvelujärjestelmä on 
hajanainen 

Tavoitteena luoda Pirkanmaalle yhtenäisiä toimintamalleja 
neuropsykiatrisesti oireilevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä 
auttamiseen, erityisesti peruspalveluihin

Maakunnallisen työryhmän tulevia tuotoksia

• Nepsy-osaamisen minimikriteerit: mitä jokaisen lapsiperheiden 
palveluiden työntekijän tulee osata ja ymmärtää neuropsykiatrisesti 
oireilevia lapsia, nuoria ja heidän perheitään kohdatessaan

• Nepsy-palvelujärjestelmän minimikriteerit 

• Nepsy-osaamisen koordinointi

Pilotit käynnistyneet/käynnistyvät vuoden 2018 aikana: nepsy-
välinelainaamot, osaamiskartoitukset, ensitietokoulutukset, 
materiaalipankit kouluille ja varhaiskasvatuksen yksiköihin jne.

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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Mitä jokaisen ammattilaisen tulee osata ja tietää nepsystä? 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen

Tunnistaminen

• Perustiedot lapsen 

normaalista kasvusta ja 

kehityksestä, 

toimintakyvystä ja toiminnan 

ohjauksen keinoista

• Perustiedot 

neuropsykiatrisista häiriöistä: 

oireet, jäävuoriteoria, 

neurokognitiiviset 

erityispiirteet ja niiden 

vaikutus käyttäytymiseen ja 

toimintakykyyn, perustietoa 

aivojen toiminnasta 

• Kokonaisvaltaisuuden 

ymmärtäminen

• Tietoa myös muista 

käytökseen ja 

toimintakykyyn aiheuttavista 

tekijöistä

Tuki, hoito, ohjaus

• Perusosaaminen lapsen 

tukemiseen arjessa

• Ennakoinnin merkityksen 

ymmärtäminen

• Vanhemman ja lapsen 

ohjaus: mm. ennakointi, 

positiivinen palaute, 

struktuurit ja päivärytmi, 

kuvat, timetimer, 

nystyrätyyny, liikennevalot

• Vanhemmuuden ja koko 

perheen tuki

• Palveluohjaus

• Tietoon perustuva asenne 

lääkehoitoon, valmius 

tarvittaessa hyödyntää tietoa 

yksilöllisissä tilanteissa 

hoitavan tahon ohjeiden 

mukaisesti

Verkosto-osaaminen

• Ymmärrys arjen 

toimijoiden keskinäisen 

yhteistyön 

merkityksestä

• Oman osaamisen 

rajojen tunnistaminen, 

nepsy-avainhenkilön 

konsultointi tarvittaessa

• Tieto siitä, mistä saa 

lisätietoa ja/tai apua, 

kuka on lähin nepsy-

avainhenkilö

• Oman alueen 

peruspalveluiden 

tunteminen

Perheen kohtaaminen
• Kyky kuunnella empaattisesti

• Myönteinen asenne, halu auttaa, hyvän huomioiminen lapsessa ja vanhemmassa

• Lapsen, nuoren ja vanhemman näkemysten kunnioittaminen ja tosissaan ottaminen

• Yksilöllisyyden ymmärtäminen, tarpeenmukaisuus



Sähköinen perhekeskus

Projektikoordinaattori Jaana Koivisto

Pirkanmaan LAPE
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Sähköinen perhekeskus

Tarkoituksena on luoda  yksi kansallinen sähköinen 
perhekeskus, joka on osittain samanlainen (ulkoasu, 
yhteisiä sisältöjä) ja osittain maakuntien itsensä tuottama 
paikallisiin tarpeisiin vastaava sivusto. 

Kansallinen sähköinen perhekeskus kokoaa omalta 
osaltaan yhteen eri maakunnissa tehtäviä 
perhekeskustoimintamalleja ja vastaa informaation 
ajantasaisuudesta ja vaikuttavuudesta kansallisella tasolla. 

Sähköistä perhekeskusta suunniteltaessa tulee huomioida 
muut kansalliset palvelut kuten Suomi.fi, ODA/ OmaOlo, 
Virtuaalisairaala, Palvelutievaranto, Omatietovaranto jne. 

Ratkaisu on ulkoasultaan helposti tunnistettava ja 
tavoitettava. 

9.2.2018 Maria Antikainen
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Sähköisen perhekeskuksen tavoitetila
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Pirkanmaalla tapahtuu sähköisissä palveluissa

Pyydä Apua -napin jalkauttaminen

Snapchat- ja Facebook-palvelumuodot levinneet

VideoVisitin käyttöönoton laajeneminen

iPana käyttö levinnyt

Tulka-mobiilitulkkauspalvelua otettu käyttöön 

Sähköinen ajanvaraus käytössä laajasti

Sähköinen lastensuojeluilmoituksen käyttö laajenemassa 



Yhteystiedot
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Hankehenkilöstö Tehtävä Yhteystiedot

Hanna Harju-Virtanen Projektipäällikkö hanna.harju-virtanen@tampere.fi, p. 040 8064730

Henna Vanhatalo Projektisihteeri henna.vanhatalo@tampere.fi, p. 040 6397364

Jaana Koivisto Perhekeskustoimintamalli, sähköiset 
palvelut

jaana.koivisto@nokiankaupunki.fi, p. 040 1334249

Maria Antikainen Perhekeskustoimintamalli, 
varhaiskasvatus, nepsy

maria.antikainen@valkeakoski.fi, p. 040 3357688

Päivi Viitanen-
Marchegiano

Perhekeskustoimintamalli,
kohtaamispaikka, väkivaltatyö

paivi.viitanen-marchegiano@tampere.fi, p. 040 
6397358

Tia Valden Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki tia.valden@mll.fi, p. 040 7221641

Marja Olli Eropalvelut marja.olli@mll-tre.fi, p. 050 5550052 

Suvi Nieminen Maahanmuuttajapalvelut suvi.nieminen@setlementtitampere.fi, p. 
0504140413 

Susanna Raivio Varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-aika susanna.raivio@ylojarvi.fi, p. 040 6602180

Sari Miettinen Erityis- ja vaativan tason palvelut,
nepsy

sari.miettinen@pshp.fi, p. 050 3607558

Nanna Miettunen Erityis- ja vaativan tason palvelut nanna.miettunen@pikassos.fi, p. 050 3495610 

Tiina Civil Lastensuojelun sosiaalityön 
moniammatillinen toimintamalli

tiina.civil@sastamala.fi, p. 040 4880239

Pirkanmaan LAPE yhteystiedot (31.12.2018 asti)



KIITOS!

Pirkanmaan LAPE

Projektiryhmä

www.lapepirkanmaa.fi

stm.fi/lape

#lapemuutos

#kärkihanke


