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Maakunnan Lape-ryhmälle esitettyjä siltaamistoimia

• Toimintakulttuurin muutos, johtaminen

• Lape-akatemiat (voisiko teemana olla vanhemmuuden tuki), maakunnan lape-ryhmä, muutosagentti, kunta-agentti

• Lapsivaikutusten arviointi

• Yhteyshenkilöiden/avainhenkilöiden nimeäminen, koulutus 

• Mahdollinen koollekutsuja: Lapsiasiamies, Tampere. 

• Perhekeskustoimintamalli

• Perhekeskusagenttien ja koordinaattoreiden kokoontuminen (5 krt/vuosi), koollekutsujana muutosagentti

• Valtakunnallinen jatkotyöskentely: muutosagentti ja Maria Antikainen, Tampere (varalla Päivi Viitanen-Marchegiano, Tampere), lisäksi toiseksi toivottu 
pienemmän kunnan edustajaa 

• Kohtaamispaikka

• Perhekeskusagentit

• Joka alueella: kohtaamispaikkojen kartoittaminen ja paikallinen kehittämistyö (nimetty henkilö)

• Eropalvelut

• Kuntien nimeämät avainhenkilöt

• Pirkanmaan eroverkon kokoontumiset, koollekutsujana MLL Tampereen osasto

• Eron ensiapupiste: yhden työntekijän työpanos, mikäli halutaan maakunnallinen osaamisen ylläpitäminen ja asiakastyö

• Vanhemmuuden tuki 

• Perhekeskusagentit

• Vanhemmuuden tuen foorumi 1-2 krt/vuosi, MLL Hämeen piiri voisi koordinoida?

• Parisuhteen tuen verkosto

• Pirkanmaan parisuhdeverkosto, koollekutsujana Kataja ry

• Avainhenkilöiden nimeäminen

• Lapset puheeksi

• Koulutusten koordinointi, kouluttajien tapaamiset 4-5 krt/vuosi / muutosagentti

• Paikallistason yhteyshenkilöt/avainhenkilöt nimettävä
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Maahanmuuttajapalvelut 

• Koulutus perhekeskusalueille (maksuton): Ely-keskus

• Avainhenkilöiden maakunnallinen verkostoituminen (kokoontuminen 3-4 krt/vuosi), koordinointi ELY-keskukselta?/?

Sähköiset palvelut

• Kansallinen kehittämistyö, maakunnan edustaja kansalliseen työryhmään?

• Halutaanko kehittää Pirkanmaalla sähköistä maakunnallista perhekeskusta ellei valtakunnallinen kehittäminen etene?

• Paikallinen kehittäminen (videovisit, pyydä apua, nettisivut ym.)? Yhteyshenkilöiden nimeäminen maakunnasta 
kehittämisen eteenpäin viemisen tukemiseksi? Tarvitaanko maakunnallista verkostoa?

• Sote-valmistelu

Varhaiskasvatus ja koulu 

• Perhekeskusagentit

• Kunta-agentti

• Sivistysjohtajien (ja varhaiskasvatusjohtajien ja opetuspäälliköiden) maakunnallinen verkosto

• 2 krt/vuosi sote-sivi-johtajien talvi- ja kesäpäivät

• Maakunnallinen edustus VIP-verkoston ydinryhmässä (OKM:n nimeämä): Nanna Miettunen, Tuire Sannisto, Leena 
Kostiainen (sosiaalihuollon ja lastensuojelun edustaja Nanna tilalle nimettävä)

Nepsy-verkosto

• Avainhenkilöt, verkoston koollekutsujana Tampereen Nepsy-tukitiimi ja Tsau ry

• Seutukunnallinen nepsy-valmentajien verkosto (Tampereen Nepsy-tukitiimi koollekutsuu)
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Systeeminen lastensuojelun tiimimalli

• Jatkohankkeeseen osallistuminen, osa- tai kokoaikainen koordinaattori?

• Lastensuojelun sosiaalityön yhteinen kehittäminen? 

• Kansalliseen kehittämisryhmään osallistuja?

Erityispalvelut

• Maakunnan edustus nimettävä kansalliseen kehittämistyöhön 

• Päiväperhon tuki perustasolle jatkuu hankerahoituksella 2019

• Horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio -> erityispalveluiden kokonaisuuden edelleen kehittäminen

• Maakunnan lape-ryhmään lasten ja nuorisopsykiatria tiiviisti mukaan

• Vauvaperheverkoston koordinointi? Koollekutsujana TAYS pikkulapsipsykiatria ( tai ETK?)?

• Sairaalakoulukonsultaatio? 

• Monitoimijainen yhteistyö lasten ja nuorten diabeteksen huonon hoitotasapainon korjaamiseksi: haettu hankerahoitusta sisäisesti PSHP:ltä. Erityispalveluiden 
koordinaattori Sari Miettinen TAYSista jatkaa työryhmässä. Asiakastasoinen työskentely jatkuu. Kunnista perustason osallistuminen asiakastasolla. 
Kehittämisryhmään perustason edustajiston nimeäminen (terveys, sosiaali, sivistys, srk, mielenterveystiimit).

Väkivaltatyö 

• Avainhenkilöiden nimeäminen, koordinaattoreiden verkoston koollekutsuminen Setlementti?

• Nimetyt väkivallan ehkäisyn koordinaattorit (lakisääteinen)

• Tampereella väkivaltaverkosto, joka kaikille avoin (voisiko olla maakunnan tasoinen?)

• Avin verkosto?

• NAPE (kansallinen), tarvitseeko nimetä joku Pirkanmaalta tulevaisuudessa?

Vaativan tason palvelut (OT)

• Sote-valmistelu/yhteistyöalue

• Kansallinen rahoitus? 

• Valtakunnallinen työryhmä jatkaa: toiveena, että sama ryhmä jatkaisi (STM asettaa, kysely edustajista tulee?) (Tuire Sannisto, Sari Kurikka, TAYS:sta joku, 
Nanna/sosiaalihuollon edustaja)

• Jos sote ei toteudu, toteutettaisiinko OT-keskus sopimuspohjalla? 
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ASIAKASOSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN

Kokemusasiantuntijoiden käyttö 

• Kokemusasiantuntijoita tulee olla kaikessa kehittämistyössä mukana, paikallisten 
palveluiden kokemusasiantuntijat

• Palkkio, maakunnallinen linjaus

• Tuki kuntien vastuulla

• Muutosagentti koordinoi maakunnallista kokemusasiantuntijaverkostoa
• Työnohjauksen järjestäminen

• Järjestöjen kokemusasiantuntijatoiminnan hyödyntäminen: Esim. Finnfami, Mielen ry, 
kokemusasiantuntijat.fi, Teho-hanke, YAD ry…

• Pitäisikö olla maakunnallinen kokemusasiantuntijapankki, josta saisi halutessaan kokemusasiantuntijan 
myös paikallistason kehittämiseen?
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ALUETAPAAMISILLA ESIIN NOUSSEET MAAKUNTATASOISET YHTEISTYÖTOIVEET

Nuorisoikäisten ja heidän perheidensä tukeminen

Eropalvelut (vertaistukiryhmien järjestäminen yli kuntarajojen)

Erityispalveluiden integraatio ja tuki perustasolle

Tähän mennessä olleilla aluetapaamisilla on tuotu esiin, että maakunnallisen 
kehittämistyön jatkumista toivotaan ja ollaan valmiita antamaan työntekijöiden 
työpanosta siihen.
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LOPPUSEMINAARIN YHTEYDESSÄ ESIIN TULLEET MAAKUNTATASOISET 
KEHITTÄMISTOIVEET VUODELLE 2019

Nuorten psykiatriset matalan kynnyksen palvelut

Nuorten liikkumisen lisääminen

Nuorten huumehoidon kehittäminen

Koulupoissaoloihin puuttumisen maakunnallinen malli yhdessä VIP-verkoston kanssa

Raskausajan työskentely

Varhainen vuorovaikutus

Vakiinnuttaa ja edelleen kehittää matalan kynnyksen eropalveluita

Avioliittolain mukainen perheasioiden sovittelu tarvitsee koordinointia ja työmuodon kehittämistä, eropalvelut kuntoon kunnissa

Eropalveluihin tarvitaan jatkosyvennystä hyvin tehdylle työlle. Erokoordinaattori tarvitaan jatkossakin!!!

Maakunnalliset eropalvelut eron eri vaiheisiin. Perheasioiden sovittelu kaikille. 

Ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisy

Riittävästi aikaa kohdata asiakkaita T. Lapsen asioista vastaava sos.tt.

Maakunnallinen yksikkö olosuhdeselvityksen tekoon

Yhdenmukainen hallinnollinen linjaus: työpajat, etsivänuorisotyö. Missä jatkossa?

Yhteinen sähköinen kehittämisen tuen sivusto

Järjestöjen ja lasten, nuorten ja perheiden palveluiden välinen yhteistyö

Pirkanmaan Lapen yhteinen koulutus- ja tapahtumakalenteri päällekkäisyyksien välttämiseksi

Soveltuvuuskokeet pääpainoon kaikille lasten, nuorten ja vammaisten kanssa työskenteleville
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LOPPUSEMINAARIN PALAUTTEIDEN YHTEYDESSÄ SAADUT MAAKUNNALLISET 
KEHITTÄMISTOIVEET

Lape-ajattelua päättäjille ja esimiehille

Yhteistyön tulee jatkua

Eron ensiapupistettä

Yhteistä sähköistä alustaa, jolta tieto palveluista löytyy

Koottujen verkostojen ylläpitäminen

Perhekeskustoimintamallia

Nuorten palveluja

Matalan kynnyksen tai kynnyksettömiä palveluja

Palvelutarpeen tunnistamista

Yhteistyötä koulujen kanssa

Tutustumista muiden kuntien systeemiseen toimintamalliin

Nyt tarvittaisiin ehkä aikaa paikalliselle kehittämiselle
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Lape-tietoutta ja näkemystä johdolle ja työntekijöille

Systeeminen lastensuojelu/laajentaminen eri organisaatiotasoille ja työryhmiin sekä juurruttaminen

Lisää kynnyksettömiä palveluita nuorille ja vanhemmille

Viestintää, tiedottamista ja vaikuttamistyötä

Yhteistyötä ja asiakasohjausta nuorten palveluiden kanssa

Yhteistyötä lastensuojelun sosiaalityön ja perheiden sosiaalityön kanssa

Kouluikäiset ja heidän palvelunsa perhekeskustoiminnassa huomioon

Vanhemmuuden tuen ja varhaisen vuorovaikutuksen vahvistaminen

Lapset puheeksi jalkauttaminen

Tiedonkulun parantaminen

Perhekeskusten rakenteet ja tuki

Vahvistaa kohtaamistaitoja monimuotoisten perheiden tueksi

Nepsyosaamista

Monikulttuuristen perheiden kohtaamisen osaamista

Alle 18v. etsivä/jalkautuva nuorisotyö/katutyö

LOPPUSEMINAARIN YHTEYDESSÄ ESIIN TULLEET PAIKALLISET KEHITTÄMISTOIVEET 
VUODELLE 2019
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LAPE-MUUTOSTYÖN JATKUMISEN RAKENNE 2019

VALTAKUNNALLINEN TASO

MAAKUNNALLINEN TASO

PAIKALLINEN TASO

Lape-akatemiat 

johdolle
Valtakunnallinen 

lapsistrategia

Monitoimijainen 

yhteistyö/ yksi 

lapsi, yhteinen 

tilannekuva

Erityispalvelujen 

kehittäjäverkosto

Perhekeskuske-

hittäjien verkosto
OT-kehittäminen

Sähköinen 

perhekeskus?

Teemakohtaiset 

valtakunnalliset 

kehittämisryhmät

Kunta-agentti
Muutosagentti

Maakunnan 

Lape-ryhmä

Kuntien Lape-

ryhmät

Organisaatiokoh

-taiset

johtoryhmät

Asiakastason 

työryhmät

Maakunnalliset 

verkostot
Maakunnalliset 

esimiesverkostot
Sote-valmistelu

• Perhekeskusagentit/

koordinaattorit

• Nepsyverkosto

• Eroverkosto

• Parisuhdeverkosto

• Lapset puheeksi-

kouluttajien verkosto

• Maahanmuuttajaosa

amisen 

avainhenkilöt

• Väkivaltatyön 

avainhenkilöt

• Lapsivaikutusten 

arvioinnin 

yhteyshenkilöt

• Vanhemmuuden 

tuen foorumit

Sivistysjohtajat

Sosiaalityön johtajat

Muut?

Systeemisen 

lastensuojelun 

jatkohanke

• Projektiryhmä

• Ohjausryhmä

• Koordinointi

• Kansallinen kehittämistyö

Maakunnallisiin 

verkostoihin 

nimetyt 

työntekijät

Muutosagentti

Maria Antikainen/Päivi Viitanen-Marchegiano (Tre)

NIMI (pienemmän kunnan edustaja)

NIMI NIMI NIMI NIMI



HANNA HARJU-VIRTANEN

hanna.harju-virtanen@tampere.fi

puh. 040 806 4730

www.lapepirkanmaa.fi

stm.fi/lape

#lapemuutos

#kärkihanke


