
Maakunnan LAPE-ryhmän kokous    Muistio 
 
 
Aika  22.10.2018 klo 9.00–11.30  

Paikka  Kokoushuone Valimo, Pirkanmaan liitto, Kelloportinkatu 1 B. 

Osallistujat  Titta Pelttari, LAPE-muutosagentti, Pirkanmaan liitto (puheenjohtaja) 

Hanna Harju-Virtanen, projektipäällikkö, LAPE Pirkanmaa 

  Teija Virtanen, sosiaalityöntekijä, Akaa 

  Tuula Salminen, suunnittelija, Lempäälä 

  Erja Kovalainen, sosiaalityön johtaja, Nokia 

  Niina Pirinen, osastonhoitaja, Valkeakoski 

Raino Ketola, projektisuunnittelija, Tampere 

Tuija Viitasaari, kasvatus- ja opetuspäällikkö, Tampere 

Katja Sipiläinen, vs. johtava sosiaalityöntekijä, Hämeenkyrö 

Marita Viertonen, toiminnanjohtaja, MLL Hämeen piiri 

Seija Junno, erityissuunnittelija, Pikassos 

Marketta Tiihala, sosiaalityön johtaja, Ylöjärvi 

Kaija Reiman-Salminen, toiminnanjohtaja, MLL Tampereen osasto 

Inka Riepponen, palvelupäällikkö, Pirkkala 

Mika Seppänen, sivistysjohtaja, Vesilahti 

Jenni Halava, sosiaalityön päällikkö, Parkano 

Pasi-Heikki Rannisto, tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto¨ 

Natalia Kettunen, vs. perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja, Sastamala 

  Henna Vanhatalo, projektisihteeri, LAPE Pirkanmaa (sihteeri) 

   

Poissa  Maria Päivänen, palvelulinjan päällikkö, Tampere 

Anne Tuovila, hyvinvointijohtaja, Juupajoki 

Tuija Peurala, hyvinvointijohtaja, Orivesi 

Alli Ruuhilehto, palvelujohtaja, Mänttä-Vilppula 

Heikki Syrjämäki, perheneuvontatyön johtaja, Tampereen seurakunnat 

Reetta Itkonen-Collings, psykologi, Ikaalinen 

Pertti Terho, sivistystoimenjohtaja, Kuhmoinen 

  Tessa Tuukkanen-Salovesi, johtava sosiaalityöntekijä, Kangasala 

Matti Sillanpää, sivistystoimenjohtaja, Kihniö 

  Pirkko-Liisa Henttinen, varhaiskasvatusjohtaja, Punkalaidun 

  Tiina Kivinen, sivistystoimenjohtaja, Pälkäne 

Ulla-Maija Koivula, yliopettaja, TAMK 

Pekka Kares, kasvatusjohtaja, Sastamala 

Suvi Niemi, sosiaalityöntekijä, Virrat 

Anna Hemmi, ylihoitaja, PSHP 

Mervi Janhunen-Ruusuvuori, toimialajohtaja, Setlementti Tampere 



 Asia  Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet 

1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.  

2 Monitoimijainen arviointi Projektikoordinaattorit Maria Antikainen ja Nanna Miettunen esittelivät 

kokonaisuuden tulokset ja tuotokset sekä juurruttamis- ja siltaamissuunnitelman. 

Esitetyt diat lähetetään muistion liitteenä. 

3 Nepsy Projektikoordinaattorit Maria Antikainen ja Sari Miettinen esittelivät kokonaisuuden 

tulokset ja tuotokset sekä juurruttamis- ja siltaamissuunnitelman.  

Keskustelu:  

- Kehittämistyöryhmä haluaisi jatkaa kehittämistyötä hankkeen jälkeen. Vielä on 

epäselvää, kuka hoitaa koordinoinnin ja pitää yllä verkoston toimintaa.  

- Tampere on uudistanut nepsy-sivujaan. Sivuille pääsee täältä. 

- Pirkanmaalla on nepsy-valmentajia, mutta heidän osaamista ei osata hyödyntää. 

- Toivottiin nepsy-koulutusta jo opiskeluvaiheeseen, jotta valmistuneilla olisi 

nepsy-osaamisen ”minimikriteerit”.  Lisäksi tunnistettiin tarve lisätä koulun 

työntekijöiden perusosaamista nepsy-asioissa.  

4 Erityispalvelut Projektikoordinaattori Sari Miettinen esitteli kokonaisuuden tulokset ja tuotokset 

sekä juurruttamis- ja siltaamissuunnitelman.  

Keskustelu:  

- Päiväperho-pilotin raportti julkaistaan THL:n julkaisussa.  

- Nuorisoikäisten osuus on jäänyt hankeaikana vähemmälle huomiolle. Jatkossa 

on tarve tehdä kehittämistyötä kyseisen ryhmän osalta.  

- Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on hakenut hankerahaa IPC-koulutusten 

järjestämiseen ja koordinointiin. Vielä ei ole tietoa, onko hankerahaa 

myönnetty.  

5 Systeeminen lastensuojelu Projektikoordinaattori Tiina Civil esitteli kokonaisuuden tulokset ja tuotokset sekä 

juurruttamis- ja siltaamissuunnitelman.  

Keskustelu:  

- Sastamalan pilotti: kokemukset ovat olleet hyviä, mutta asiakasmäärät ovat iso 

haaste.  

- Lastensuojelun kehittämisen yhdeksi haasteeksi tunnistettiin se, että politiikkaa 

ei ole sitoutettu tarpeeksi. Lisäksi johdolla ja työntekijöillä on usein erilainen 

näkemys siitä, miten resursseja tulisi kohdentaa.  

- Ryhmä koki tärkeäksi välittää systeemistä ajattelutapaa myös muille kuin 

lastensuojelun toimijoille.  

6 Hankkeen arviointi Valtakunnallisen LAPE-hankkeen ulkoisen arvioinnin suorittavan Owal Groupin 

edustaja Olli Oosi esitteli arvioinnin alustavia tuloksia. Esitetty materiaali tulee 

julkiseen jakoon loppuvuodesta.  

Alustavia havaintoja:  

https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-palvelut/nepsy.html?fbclid=IwAR0xCiQoqk3_kRoJQ0U0fTZl__WfK_55NRFHzJUlh1R8eI6A-pmyB_pJJrw


 

- Valtakunnallisesti perhekeskusmallin osakokonaisuuksista on edistetty parhaiten 

eropalveluita, näyttöön perustuvia menetelmiä sekä toimijoiden ja palveluiden 

verkostoimista.  

- Valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen ja koulun osalta onnistumiseksi nimettiin 

osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamisen mallien eteenpäin vieminen sekä 

opiskeluhuoltotyön edistäminen.  

- Valtakunnallisesti kehittämistyön haasteeksi nimettiin sote ja lyhyt hankeaika. 

- Pirkanmaalla haasteiksi nimettiin kokonaisuuden laajuus, valtakunnallisen tuen 

puute sekä kuntien erilaisuus.  

 

Keskustelu:  

- Maakunnat ovat lähteneet tekemään kehittämistyötä erilaisista lähtökohdista 

(esim. Kaste-hankkeen aikana tehty kehittämistyö, valmis maakunnallinen 

rakenne, erilaiset tarpeet ja mahdollisuudet). 

- Miten turvataan, että verkostot toimivat ilman, että rakenteistetaan liikaa? 

- Minkälaista tukea saadaan valtakunnan tasolta juurtumisen onnistumiseen? 

Toivottiin kansallisilta toimijoilta pitkäjänteisempää ja kokonaisvaltaisempaa 

näkemystä kehittämistyön jatkamisesta.  

- Maakunnallisesti tehdystä työstä on ollut hyötyä, vaikka sote lykkääntyisi.  

7 Muut asiat - Siltaamissuunnitelmat lähetetään Hannalle ja Titalle. Siltaamissuunnitelmia on 

tarkoitus käydä läpi aluetapaamisissa.  

8 Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään 19.11.2018 klo 9.00–11.30.  

9 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.26 


