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Maakunnan Lape-ryhmälle esitettyjä siltaamistoimia koskettaen perhekeskusagentteja

• Perhekeskustoimintamalli

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

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

• Kohtaamispaikka

• Perhekeskusagentit

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

Vanhemmuuden tuki 

• Perhekeskusagentit

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

• 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)
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Tapaamisten ajankohtaehdotukset …

22.1.2019 klo 13-15.30 Perhekeskusagentit

12.3.2019 klo 13-15.30 Perhekeskusagentit

22.5.2019 klo 13-15.30 Perhekeskusagentit

20.8.2019 klo 13-15.30 Perhekeskusagentit

27.11.2019 klo 13-15.30 Perhekeskusagentit

Lisäksi yhteistä työskentelyä eri ryhmien kanssa. Agenttiedustus 
sivistys- ja sote-johtajien talvipäiville 25.1.2019 klo 12-15.30.

Tehtävinä viedä siis eteenpäin perhekeskustoimintamallin 
rakentamista, vanhemmuuden tuen vahvistamista ja 
kohtaamispaikkatoimintaa.

Tapaamisten sisällöistä keskustelua perhekeskuskehittäjien kanssa. 



5.12.20184

Muu  perhekeskustoimintaan liittyvä kehittämäistyö

• Eropalvelut

• Kuntien nimeämät avainhenkilöt

• Pirkanmaan eroverkon kokoontumiset, koollekutsujana MLL Tampereen osasto

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

• 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

• Maahanmuuttajapalvelut 

• Koulutus perhekeskusalueille (maksuton): Ely-keskus

• Avainhenkilöiden maakunnallinen verkostoituminen (kokoontuminen 3-4 krt/vuosi), 
koordinointi ELY-keskukselta?/? Tulevatko mukaan perhekeskusagenttiverkostoon?
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Muu perhekeskustoimintamalliin liittyvä yhteinen työ

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

Nepsy-verkosto

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

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

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?



5.12.20186

Muuta…

Ehdotuksena kehittämisryhmäksi tuli myös nuorten kokonaisuus. Varhaisessa 
vaiheessa perhekeskustoimintamallia, isommissa ongelmissa nivotaan erityis-
ja vaativaan tasoon. Tehdään tarkempi suunnitelma ja aikatauluehdotus 
joulukuun tapaamiseen.

Perhekeskus- ja erityistason välinen yhteistyö ja sen kehittämisen 
kokonaisuuden eteenpäin vieminen myös vuonna 2019. Tarkempi suunnitelma 
ja aikataulutus tämän osalta valmistuu myöhemmässä vaiheessa.

Ensi vuotta suunnitellaan vielä LAPE-ryhmän sekä sote- ja LAPE-ryhmien 
yhteisessä tapaamisessa joulukuussa.


