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Lähtötilanne – mitä hankeen kautta
lähdettiin hakemaan?

Tavoite:
Palveluiden ja
toimijoiden
kokonaisuuden
synkronointi,
verkoston
rakentaminen
yhtenäiseksi

Monialaisen toiminnan sekä
työprosessien, pelisääntöjen
ja niihin kuuluvien
johtamisen/vastuiden
selkiyttäminen toimialojen
kesken ja toimi- ja
tehtäväalueiden välisten
raja-aitojen poistaminen

Perhekeskustoimintamalli: Nykyisten palvelujen
verkostoiminen perhekeskustoimintamallin
mukaisesti ja mallin mukaisten osien poimiminen
mukaan

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset lasten ja nuorten
hyvinvoinnin tukena; etenkin lasten, nuorten ja
perheiden osallisuuden lisääminen sekä
oppilashuoltotyön ja perhekeskustoiminnan
yhdyspintojen löytäminen ja vahvistaminen
oppilaiden hyväksi

Erityistä ja vaativaa tukea tarvitsevien lasten ja
nuorten palveluiden yhdyspintojen löytäminen
ja vahvistaminen
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Lempäälän LAPE-työryhmä

• Heino Milla
• Häkli Erkki
• Lehtinen Nina
• Nykänen Sarri
• Oikarinen Sanna
• Periviita Heta
• Pihlajasaari Kirsi
• Salminen Tuula (pj.)
• Vallikari Aila
• Vesander Sisko
• Väkiparta Petteri

(siht.)
• Blomqvist Lea (srk)
• Karvinen Sanna
• Leiman Eila (SPR)
• Mäkiranta Matias

(nuorisovaltuusto)
• Tuominen Risto

(MLL)

Lempäälän LAPE-
työryhmän tehtävänä on
ohjata, koordinoida, tukea
ja arvioida kunnassa
tehtävää LAPE-
muutostyötä.



14.12.2018www.lempaala.fi4

LAPE-agentit syksyllä 2018

• Auvinen Katri
• Karvinen Sanna
• Lehtiö Essi
• Moilanen Anne-Mari
• Orre Heli
• Salminen Tuula
• Taipale Marjo
• Väkiparta Petteri
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PERHEKESKUSTOIMINTAMALLIN PILOTTIKOKONAISUUS

Asiakas-
osallisuus

Kunnan toimintaympäristö

Nopean avun
saamisen

polut

Kohtaamis-
paikka

Sähköiset
palvelut

Johtamisen
rakenteet

Ehkäisevä
väkivalta-

työ

Moni-
toimijainen
yhteistyö

Avain-
henkilöt ja

agentit

Luo
luottamusta,
suojele lasta

Lapset
puheeksi

Yhdyspinnat
erityistason
palveluihin

Vanhem-
muuden ja

parisuhteen
tuki

Yhdyspinnat
aikuisten

palveluihin

Ero-
asiakkaan
palvelut

Moni-
kulttuurisuus

Asiakas on aina oikealla ovella.

14.12.2017
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1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Alueen väestötiedot projektiryhmä toimittaa nämä
kootusti kaikille piloteille
Palvelujärjestelmän kuvaus? tarkennetaan vielä
myöhemmin, mitä tietoja tarvitaan
Kuinka hyvin tunnet kunnan hyvinvointikertomuksen,
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman?

Lähtötilakuvaus
• LAPE-työryhmä kokosi nykytilakuvauksen lasten ja

nuorten ja perheiden palveluista + hyvien käytäntöjen
listauksen syksyllä 2017

• Lempäälän kunnan hyvinvointikertomus ja
turvallisuussuunnitelma 2017-2020

• Lempäälän kunnan lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017-2019

http://www.hyvinvointikertomus.fi/
https://lempaala-fi.aldone.fi/site/assets/files/1232/lasten_ja_nuorten_hyvinvointisuunnitelma_2017-2019.pdf


2. Asiakasosallisuus
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2. ASIAKASOSALLISUUS

Tavoite
• lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden lisääminen

Vastuuagentti kaikki yhdessä

Muu vastuuhenkilö Kirsi Pihlajasaari (osallisuus,
varhaiskasvatus)
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2. ASIAKASOSALLISUUS

Lähtötilakuvaus
• Miten lasten, nuorten ja heidän perheidensä osallisuus

toteutuu tällä hetkellä? Miten lapset ja heidän läheisensä
tulevat kuulluiksi lapsiperheiden palveluissa?

Lempäälässä hankehakemusvaiheessa
kehittämiskohteeksi nähtiin lasten osallisuuden ja
kuulemisen tukeminen sekä nuorten osallistumisen ja
vaikuttamisen mahdollisuuksien vahvistaminen. Niinpä
yhdeksi tavoitteeksi kirjattiin asiakkaan osallisuus ja
kuulluksi tuleminen (sekä yksilötasolla heidän omissa
palveluprosesseissaan, että asiakkaiden kuuleminen esim.
kokemusasiantuntijoita käyttämällä, kun palveluita
kehitetään)
Osallisuutta on aiemmin kehitetty etenkin
varhaiskasvatuksessa Lapsen ääni – tarina minulta, myös
koulussa ja lastensuojelussa.

http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frantic/pelastakaalapset/2016/02/01153245/lapsen_aani_tarina-minulta_web-161111.pdf
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2. ASIAKASOSALLISUUS

Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi:
Varhaiskasvatuksessa aiemmin pidettyjen lasten huoltajille
tarkoitettujen osallisuusfoorumeiden uudelleen
käynnistäminen kevään 2018 aikana.
Varhaiskasvatuksessa lasten ja huoltajien osallisuuden
lisäämien mm. uusia sähköisiä menetelmiä kehittämällä
sekä mm. lasten kokouksia järjestämällä. Kiinnittämällä
arjessa huomiota lasten kohtaamiseen ja
vuorovaikutukseen sekä lasten mielenkiinnonkohteiden
havainnointiin, mahdollistaa lasten mahdollisuus vaikuttaa
omaan arkeen, omiin toimintoihin.
Kouluilla koulukokousten säännöllinen järjestäminen
Hymynaama –sähköisen kyselyn käyttöönotto keväällä
2018 (koulut ja varhaiskasvatus)
Osallistamista eri osa-alueissa vähäisessä määrin
jäljempänä esitellyllä tavalla



3. Johtamisen ja
koordinaation rakenteet
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3. JOHTAMISEN JA KOORDINAATION RAKENTEET

Tavoite
• Palveluiden ja toimijoiden kokonaisuuden synkronointi,

verkoston rakentaminen yhtenäiseksi.
• Monialaisen toiminnan sekä työprosessien, pelisääntöjen ja

niihin kuuluvien johtamisen/vastuiden selkiyttäminen
toimialojen kesken ja toimi- ja tehtäväalueiden välisten raja-
aitojen poistaminen

Vastuuagentti kaikki yhdessä

Muu vastuuhenkilö
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3. JOHTAMISEN JA KOORDINAATION RAKENTEET

Lähtötilakuvaus
• Miten kunnan, järjestöjen ja seurakunnan yhteistyötä

johdetaan ja koordinoidaan?
• Millaisia sektorirajat ylittäviä johtamisen ja koordinaation

rakenteita on kunnan sisällä?
• Millaista tietoa kunnan palveluista kootaan ja miten sitä

hyödynnetään päätöksenteossa ja palveluiden
suunnittelussa?

• Millaista tietoa kuntalaisten tarpeista kootaan ja miten sitä
hyödynnetään päätöksenteossa ja palveluiden
suunnittelussa?

• Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi

Lempäälässä on jo LAPE-hankkeeseen hakuvaiheessa
todettu, että on tarvetta monialaisen toiminnan sekä
työprosessien, pelisääntöjen ja niihin kuuluvien
johtamisen/vastuiden selkiyttämiselle toimialojen kesken ja
toimi- ja tehtäväalueiden välisten raja-aitojen
poistamiselle.



14.12.201814

3. JOHTAMISEN JA KOORDINAATION RAKENTEET

Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi:
Teemaa käsiteltiin LAPE-työryhmän kokouksessa
1.2.2018, mukana palvelualuejohtajat Vesa Helin ja Nina
Lehtinen; päätettiin, että LAPE-työryhmä kokoaa
ehdotuksen, mallinnuksen monitoimijaisen yhteistyön ja
johtamisen rakenteista lapsiperhepalveluiden osalta, jonka
jälkeen sitä esitellään ja siitä keskustellaan yhteisesti
uudelleen
Kokouksessa sovittu LAPE-rukkanen (pilottiagentit, Heta
Periviita, Lea Blomqvist, projektikoordinaattorit) työstivät
lapsiperhepalveluissa työskenteleville (kunta, srk, järjestöt)
kyselyn eri toimijoiden yhteistyötä koskien. Kysely laitettiin
jakoon vkolla 11, vastausaikaa 29.3.2018 asti.
Monitoimijaisen yhteistyön ja verkostojohtamisen
rakenteita käsitelty kunnan LAPE-ryhmässä 1.2.2018
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3. JOHTAMISEN JA KOORDINAATION RAKENTEET

Työryhmä perustettu monitoimijaisen yhteistyön
rakenteiden kehittämistä varten: pilottiagentit + Heta
Periviita (terveyspalvelut) ja Lea Blomqvist (srk)
Kunnan, järjestöjen ja seurakunnan henkilöstölle toteutettu
kysely monitoimijaisen yhteistyön rakenteista
maaliskuussa 2018, 115 vastaajaa
Esitys verkostojohtamisen ja monitoimijaisen yhteistyön
rakenteista käsittelyssä kunnan LAPE-ryhmässä 8.5. ja
20.6. sekä 22.8.2018
Työryhmän mallinnus vietiin kunnan johtoryhmän
käsittelyyn, jossa se hyväksyttiin työn etenemisen
pohjaksi.
Monitoimijaisen yhteistyön ja johtamisen workshop
4.12.2018 klo 13-16 Virta-kampuksella yhteistyössä
Johtamiskorkeakoulun kanssa.



4. Monitoimijainen yhteistyö
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4. MONITOIMIJAINEN YHTEISTYÖ ASIAKASTYÖSSÄ

Tavoite
• Palveluiden ja toimijoiden kokonaisuuden synkronointi, verkoston

rakentaminen yhtenäiseksi.
• Monialaisen toiminnan sekä työprosessien, pelisääntöjen ja niihin

kuuluvien johtamisen/vastuiden selkiyttäminen toimialojen
kesken ja toimi- ja tehtäväalueiden välisten raja-aitojen
poistaminen

• Toisen palvelu-/tehtäväalueen työntekijän tehtäväkentän
tuntemisen edistäminen ja osaamisen tunnistaminen

• Aidosti verkostomaiseen yhdessä tekemiseen (ei vain jonkin
tahon määrittelemään yhteistyöhön), jotta kokonaisprosessi
saadaan vaikuttavaksi (pois prosessin osaoptimoinnista)

• Toimintakäytänteiden arvioiminen ja kehittäminen (esim. ketkä
osallistuvat asiakasprosesseihin kuuluviin palavereihin)

• Asiakkuudet tulee saada yhteisiksi (yhteisen työn keskiöön), jotta
päästään pois lähetteiden ja pois lähettämisen -kulttuurista

• Yhteistyö yhteisiksi toimintakäytännöiksi, ei työntekijäriippuvaista
• Oppilashuoltotyön ja perhekeskustoiminnan yhdyspintojen

löytäminen ja vahvistaminen oppilaiden hyväksi
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4. MONITOIMIJAINEN YHTEISTYÖ ASIAKASTYÖSSÄ

Vastuuagentti kaikki yhdessä

Muu vastuuhenkilö Sanna Oikarinen (koulu, oppilashuolto)
Kati Kuikka (koulu, oppilaitos, vapaa-aika
Anna Toriseva (NEPSY)

Lähtötilakuvaus
• Millaisia monitoimijaisen yhteistyön rakenteita on

asiakastyössä?
• Miten universaalipalvelut (neuvola, varhaiskasvatus, koulu

ym.) tukevat lasten ja perheiden hyvinvointia? Millaisia
yhteistyökäytänteitä on universaalien ja kohdennettujen
palveluiden välillä?

• Miten vastuutyöntekijyydestä sovitaan monitoimijaisissa
asiakasprosesseissa?
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4. MONITOIMIJAINEN YHTEISTYÖ ASIAKASTYÖSSÄ

Lempäälässä on vahvuutta: kaikki ammattiryhmät ja
ammattilaiset muutosohjelman kohderyhmän palveluita ajatellen
löytyvät kunnasta, ammatillista osaamista on runsaasti ja
erityistyöntekijöitä on paljon, monelta osin riittävästi.
Lempäälässä hankehakuvaiheessa kehittämisen kohteina nähtiin
mm.
• varhaisen tuen vahvistaminen peruspalveluissa ja toisen toimi-

/tehtäväalueen työntekijän tehtäväkentän tuntemisen edistäminen ja
osaamisen tunnistaminen,

• aidosti verkostomaiseen yhdessä tekemiseen (ei vain jonkin tahon
määrittelemään yhteistyöhön), jotta kokonaisprosessi saadaan
vaikuttavaksi (pois prosessin osaoptimoinnista)

• toimintakäytänteiden arvioiminen ja kehittäminen (esim. ketkä
osallistuvat asiakasprosesseihin kuuluviin palavereihin)

• asiakkuudet tulee saada yhteisiksi (yhteisen työn keskiöön), jotta
päästään pois lähetteiden ja pois lähettämisen –kulttuurista

• yhteistyö personoituu tällä hetkellä liiaksi ja on osaamiskohtaista,
tulisi saada yhteisiksi toimintakäytännöiksi
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4. MONITOIMIJAINEN YHTEISTYÖ ASIAKASTYÖSSÄ

Konkreettisena muutoksena haluttiin nähdä palvelujen toimivuus:
palveluketjut ovat saumattomia ja sujuvia (ennaltaehkäisevä työ
vaikuttaa erityisen ja vaativan tason palvelujen kysyntää
pienentäen sekä yhteistyö ja prosessit toimivat päällekkäisen
työn karsien)
Konkreettisia monitoimijaisen yhteistyön muotoja on jo olemassa
paljon asiakastyössä:
• Asiakaskohtaiset yhteistyöpalaverit
• Lapsiperhetiimit (hyvinvointineuvola)
• Perhetyö ensisynnyttäjille (perhetyön ja neuvolan yhteistyö)
• Perheohjaajan työ varhaiskasvatuksessa
• Perhetyö Tomera (perhetyö perusopetuksen yhteydessä)
• Akuliina-ryhmät (perhetupien ja neuvolan yhteistyössä järjestämä

teemaryhmä ensisynnyttäjille
• Kouluyhteisöohjaajat
• Kuntouttava luokka
• 7. luokkalaisten ryhmäyttämispäivä yhteistyössä opetuspalvelut ja srk
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4. MONITOIMIJAINEN YHTEISTYÖ ASIAKASTYÖSSÄ

Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi:
Teemaa käsiteltiin LAPE-työryhmän kokouksessa
1.2.2018, mukana palvelualuejohtajat Vesa Helin ja Nina
Lehtinen; päätettiin, että LAPE-työryhmä kokoaa
ehdotuksen, mallinnuksen monitoimijaisen yhteistyön ja
johtamisen rakenteista lapsiperhepalveluiden osalta, jonka
jälkeen sitä esitellään ja siitä keskustellaan yhteisesti
uudelleen
Kokouksessa sovittu LAPE-rukkanen (pilottiagentit, Heta
Periviita, Lea Blomqvist, projektikoordinaattorit) työstivät
lapsiperhepalveluissa työskenteleville (kunta, srk, järjestöt)
kyselyn eri toimijoiden yhteistyötä koskien. Kysely laitettiin
jakoon vkolla 11, vastausaikaa 29.3.2018 asti.
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4. MONITOIMIJAINEN YHTEISTYÖ ASIAKASTYÖSSÄ

Monitoimijaisen yhteistyön ja verkostojohtamisen
rakenteita käsitelty kunnan LAPE-ryhmässä 1.2.2018
Työryhmä perustettu monitoimijaisen yhteistyön
rakenteiden kehittämistä varten: pilottiagentit + Heta
Periviita (terveyspalvelut) ja Lea Blomqvist (srk)
Kunnan, järjestöjen ja seurakunnan henkilöstölle toteutettu
kysely monitoimijaisen yhteistyön rakenteista
maaliskuussa 2018, 115 vastaajaa
Esitys verkostojohtamisen ja monitoimijaisen yhteistyön
rakenteista käsittelyssä kunnan LAPE-ryhmässä 8.5. ja
20.6. sekä 22.8.2018
Työryhmän mallinnus vietiin kunnan johtoryhmän
käsittelyyn, jossa se hyväksyttiin työn etenemisen
pohjaksi.
Monitoimijaisen yhteistyön ja johtamisen workshop
4.12.2018 klo 13-16 Virta-kampuksella yhteistyössä
Johtamiskorkeakoulun kanssa.
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4. MONITOIMIJAINEN YHTEISTYÖ ASIAKASTYÖSSÄ

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu (JKK)
järjestänyt johtamisen työpajoja: 22.3. ja 9.5.
Avainhenkilö- ja agenttijärjestelmää kehitetään osana
paikallista ja maakunnallista kehittämistyötä.

Pop up –iltapäiväkerhotoiminta Kuljun kirjasto syksy 2018
alk.
KELA:n etäpalvelukokeilun suunnittelupalaveri Perhetupa
Pikkuketussa 14.6. ja kokeilun aloitus suunniteltu syksylle,
myöhemmin mahdollisesti laajennus muille perhetuville ->
kokeilu päästiin aloittamaan marraskuun alussa (teknisten
asioiden viivästys)
Kesäajan 2019 kerhotoiminnan suunnittelu tarvelähtöisesti
asiakaspalautteen perusteella monitoimijaisesti kunnan,
srk:n, järjestöjen ja seurojen yhteistyönä.
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4. MONITOIMIJAINEN YHTEISTYÖ ASIAKASTYÖSSÄ

Nepsy-työn ohjausryhmä:
• Helin Vesa,
• Lehtinen Nina,
• Muurinaho Sari,
• Virtanen Meeri,
• Auvinen Katri,
• Mikkonen Katriina
• Vesander Sisko -> Taipale Marjo

seuraava kokoontuminen 16.5.2019
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4. MONITOIMIJAINEN YHTEISTYÖ ASIAKASTYÖSSÄ

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen työryhmä:
• Emmi Korpi, seurakunta
• Risto Tuominen, MLL
• Tia Vaden, projektikoordinaattori
• Päivi Härkönen, yhteisöpalvelut (nuorisotyö)
• Kirsi Pihlajasaari, varhaiskasvatuspalvelut
• Essi Lehtiö, opetuspalvelut
• Jonna Jokinen, terveyspalvelut (neuvola)
• Sanna Karvinen, perhetyö
• Katri Auvinen, pilottiagentti

seuraava kokoontuminen 10.1.2019



5. Agentit ja avainhenkilöt
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5. AGENTIT JA AVAINHENKILÖT

Tavoite
• Avainhenkilö = tietyn alueen substanssiosaaja, joka määrittyy

tarpeista, palvelee asiakasta tai myös toista ammattilaista
(esim. Nepsy-ohjaaja, lähisuhdeväkivallan ehkäisyn
avainkouluttaja)

• Kootaan pilotin aikana, mitä avainhenkilöitä mahdollisesti
tarvittaisiin, ketä ovat?

• Agentti = perhekeskusagentti, toimintamallin osaaja ja
käytäntöön juurruttaja

Vastuuagentti kaikki yhdessä

Muu vastuuhenkilö
Lähtötilakuvaus
• Miten perhekeskustoimintamallin kehittämiseksi käynnistetty

työ jatkuu vuoden 2018 jälkeen? Millaista keskustelua
kunnassa on käyty tästä kysymyksestä?

• Sisältö täsmentyy pilottien aikana.
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5. AGENTIT JA AVAINHENKILÖT

Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi:
Avainhenkilö- ja agenttijärjestelmää kehitetään osana
paikallista ja maakunnallista kehittämistyötä.
Lempäälässä agenttien valinta 10/2017
Agentit verkostoituneet tapaamisissa muiden pilottien
kanssa
Syksyllä 2018 agenttiryhmä laajentunut LAPE-ryhmässä
6/2018 sovitun mukaisesti ja agentit mukana Pirkanmaan
perhekeskusvalmennuksessa (toteutus yhteistyössä
TAMK:n kanssa)

• Auvinen Katri
• Karvinen Sanna
• Lehtiö Essi
• Moilanen Anne-Mari
• Orre Heli
• Salminen Tuula
• Taipale Marjo
• Väkiparta Petteri
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5. AGENTIT JA AVAINHENKILÖT

NEPSY-valmentajiksi koulutettu
• Tuija Aura-Aunola / psykiatrinen sh, perheneuvola
• Mari Valli / sosiaalohjaja, tehostettu perhetyö lastensuojelu,
• Katriina Mikkonen / sosiaaliohjaaja, ennaltaehkäisevä perhetyö Tomera
• Seija Murto / sosiaaliohjaaja perhetuvat
• Milla Heino / vs. johtava perhetyöntekijä, lapsiperheiden kotipalvelu
• Taru Peltonen / kouluyhteisöohjaaja, nuorisopalvelut
• Jussi Kolehmainen/kouluyhteisöohjaaja, nuorisopalvelut
• Kirsi Pihlajasaari/perheohjaaja, varhaiskasvatus
• Laila Pusa/varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatus

• Kouluyhteisöohjaajien panos kouluilla ryhmämuotoisena.
• NEPSY-työllä oma ohjausryhmä.

Ehkäisevän väkivaltatyön yhdyshenkilö
• ei vielä sovittu, asia esillä HYTE-ryhmässä 12.12.18
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5. AGENTIT JA AVAINHENKILÖT

Eropalveluiden avainhenkilöt / työryhmä
• Vuokko Suomela
• Killi Jokila
• Paula Tuomi
• Tuija Ylä-Himanka
• Lea Blomqvist
• Eeva-Maria Salo

Lapset puheeksi kouluttaja
• Anna Bandara
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5. AGENTIT JA AVAINHENKILÖT

Maakunnan LAPE:ssa tehdään myöhemmässä vaiheessa
esitys ja päätös muodostettavista ryhmistä (verkostoista)
Yhdyshenkilöitä/juurruttamisesta vastaavia ollaan sovittu /
sopimassa myös seuraaviin:
• Lastensuojelun systeemisen tiimimallin käyttöönotto –

Marjo Taipale / johtava sosiaalityöntekijä
• Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotto

päätöksenteossa, UNICEF-yhdyshenkilö – Petteri
Väkiparta

• Maahanmuuttajatyö – Terhi Rees
• Lähisuhde- ja perheväkivallan yhdyshenkilö – x

(käsitellään HYTE-ryhmässä 12.12.2018)
• Ehkäisevä päihdetyö - x (käsitellään HYTE-ryhmässä

12.12.2018)



6. Luo luottamusta, suojele
lasta
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6. LUO LUOTTAMUSTA, SUOJELE LASTA

Tavoite: Verkkokoulutuksen laaja käyttöön otto
Vastuuagentti kaikki yhdessä

Muu vastuuhenkilö
Lähtötilakuvaus
• Huomaa linkittyminen monitoimijaiseen yhteistyöhön,

johtamisen ja koordinaation rakenteisiin!

Lempäälässä on sovittu, että kaikki lapsi- ja
perhepalveluissa työskentelevät käyvät koulutuksen tai
ainakin oleelliset osat siitä
LAPE-ryhmä nimesi syksyllä 2018 työrukkasen, jonka
tarkoitus on tehdä suunnitelma koulutuksen läpikäymiseksi
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6. LUO LUOTTAMUSTA, SUOJELE LASTA

Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi:
Lisätietoa tulossa alkuvuonna 2018.
Varhaiskasvatuksen yhdessä yksikössä oli koultuusta
tarkoitus pilotoida ensin kevään 2018 aikana. Arjen
muutoksista johtuen pilotointia siirrettiin ja syksyn 2018
aikana verkkokoulutuksen toteuttamiselle laadittiin karkea
suunnitelma. Toteutus siirtyi keväälle 2019.
Työrukkanen kokoontui 4.10. ja 12.12., mukana myös srk
Käytännön syistä sovittiin, että koulutetaan ensin
esimiehet, jonka jälkeen he voivat kouluttaa
tehtävä/vastuualueensa työntekijät.



7. Nopean avun saamisen
polut
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7. NOPEAN AVUN SAAMISEN POLUT

Tavoite
• Pyydä apua -nappi jokaiseen kuntaan
• Matalan kynnyksen neuvonnan ja ohjauksen

tarjoaminen lapsiperheiden arkeen (esteettömyys,
tavoitettavuus, saavutettavuus)

• varhaisen tuen vahvistaminen peruspalveluissa
• neuvontapisteet perheille

Vastuuagentti Katri + Essi

Muu vastuuhenkilö
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7. NOPEAN AVUN SAAMISEN POLUT

Lähtötilakuvaus
• Yhteystiedot ja mahdolliset soittoajat näkyvillä kunnan sivuilla

palvelualueittain.
• Lempäälässä toiminnassa Helppilinja sivistyksen

palvelualueella, matalan kynnyksen yhteydenottoväylä
• Mistä ja millä tavoin lapsiperheet saavat apua pulmiinsa?

Miten nopeasti apu järjestyy? Millaisia esteitä tai hidasteita on
nopean avun saamiselle? Miten nopeasti lapsiperhe saa
kontaktin ammattilaiseen?

Lempäälässä hankehakemusvaiheessa
kehittämiskohteena tuotiin esille nuorten matalan
kynnyksen palvelupiste valtakunnallisen Ohjaamo-mallin
mukaisesti.
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7. NOPEAN AVUN SAAMISEN POLUT

Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi:
Olemassa olevan Helppi-linjan toiminta-alueen
laajentaminen kevään 2018 aikana.
Työryhmä kokoontunut 8.3.2018: muodostetaan
ydinryhmä, joka lähtee suunnittelemaan ja toteuttamaan
Helppi-linjan laajentamista (tapaamiset 28.3. & 25.4.)
Laajennettu vastaaminen aloitetaan 2.5. alkaen
Ydintyöryhmä: vastuussa Helppi-linjaan tulleista
yhteydenotoista, jokaisella oma ’vastuupäivä’

- Kirsi Pihlajasaari (varhaiskasvatus) torstai
- Essi Lehtiö (opetuspalvelut) perjantai
- Päivi Härkönen (nuorisopalvelut) keskiviikko
- Mirkka Kortehisto (ennaltaehkäisevä perhetyö) maanantai
- Marjo Ventelä (lastensuojelu) tiistai

ryhmän keskinäinen viestintä sähköpostitse



14.12.201840

7. NOPEAN AVUN SAAMISEN POLUT

Sijaistaminen, loma-ajat, tilastointi, markkinointi ym.
sovittu yhdessä

• Taustahenkilöt: nimetyt henkilöt, joille ohjata yhteydenotot
- Kasimir Palm
- Sanni Harju aikuis sostt
- neuvola
- perheneuvola

• Sijaistaminen sairastapauksissa: viesti ryhmälle
• Loma-ajat: viesti ryhmälle, sovitaan sijaistamisesta
• Yhteydenotot ydinryhmän sähköposteihin
• Tilastointi Virta-työtilan asiakirjaan:

- yhteinen työtila
- yhteydenottoon vastannut vastuussa tilastoinnista

• Markkinointi: kunnan fb, nuorisopalvelu ig, syksyllä lvs
• Tunnus/nimi: kevät pidetään samana

• Chat: Essi ja Kirsi vastuussa kevään, uusi arviointi
syksyllä -> chat ei jatku syksyllä 2018
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7. NOPEAN AVUN SAAMISEN POLUT

Syksyllä tapaaminen, jossa mietinnässä Helppi-linjan
logon uudistaminen kunnan nettisivu-uudistuksen
yhteydessä ja palvelun markkinointi

Helppilinjan työryhmän tapaaminen 6.11.2018
Nettisivu-uudistuksen mukanaan tuomat muutokset ->
tehomainontaa, logo lähemmäksi ”nappimallia” nettisivu-
uudistuksen myötä

Perhe- ja sosiaalipalveluiden organisaatiota uudistetaan
vuoden 2019 alussa -> sosiaalihuollon palveluja koskeva
palvelutarpeen arviointi keskittyy palvelutarpeenarviointi-
tiimille ja sen yhteydenottoväylät markkinoidaan sekä
asiakkaille että yhteistyökumppaneille
Edelleen nopean avun väylinä säilyvät myös mm.
lapsiperheiden kotipalvelu ja vauvaperhetyö



8. Kohtaamispaikka
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8. KOHTAAMISPAIKKA

Tavoite
• neuvontapisteet perheille

Vastuuagentti Tuula

Muu vastuuhenkilö Sanna Karvinen

Lähtötilakuvaus
• Millaisia lapsiperheiden kohtaamispaikkoja kunnassa toimii?

• Kohderyhmä?
• Aukioloajat?
• Toimijat?
• Millaisia palveluita ja toimintoja kohtaamispaikat

sisältävät?
• Miten edistävät palveluihin pääsyä?

Huom! Kuntien lähtötilanteita kartoitettu jo
kohtaamispaikkatyöryhmässä. Ei tarvitse erikseen kartoittaa, jos
on jo tehty.
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8. KOHTAAMISPAIKKA

Kehittämistyön alkuvaiheessa haarukoitiin Lempäälän ”Kohtaamispaikkoja”:

Lempäälän kunta/ perhe- ja sosiaalipalvelut:

Perhetupa Säpinä, Sääksjärven alue

Perhetupa Kissankulma, Kuljun alue

Perhetupa Pikkukettu, Keskustan alue

Lempäälän kunta/ kohtaamispaikkoja nuorille:

SNADI, keskusta

Kuljun nuorisokellari

Sääksjärven nuorisotalo

Muut:

Kaveriklubi (Lempäälän kunta + srk + Kivala –koti)
Yhteisö 20 - 30-vuotiaiden kehitysvammaisille.
Kokoontumispaikka ja vetäjä vaihtuvat yhteistyötahojen kesken.

Lempäälän seurakunta:

Perhekerhot (Sääksjärven kerhotila, Kuljun Majakka, Hakkarin yrittäjätalon nuorisotila, Lempäälän srk –talo, Nurmen
rukoushuone ja Säijän monitoimitalo)

Pikku nuppu -vauvakahvila (Vanha Pappila, Rovastintie 3)

Isä - poika -parkki (Tervajärven leirikeskus)

Varkkaparkki (Hope Hakkarin yrittäjätalo)

Nuorten illat (Hope Hakkarin yrittäjätalo)
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8. KOHTAAMISPAIKKA

Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi:
Osallistuttu Pirkanmaan yhteisiin kehittämistilaisuuksiin
Olemassa olevien kohtaamispaikkojen (kunta ja srk)
kartoitus tehty ja määritelty, miten ne tällä hetkellä
toteuttavat perhekeskuksen tehtäviä
• Kohtaamispaikan olemuksen mietintää:

kohtaamispaikka vai paikka kohtaamiselle? ->
perhekeskuksen kohtaamispaikka ja avoimet
kohtaamispaikat

Ollut esillä linkittyminen kunnan strategiseen
kärkihankkeeseen ”Telkänpönttö”, tapaaminen tähän
liittyen toukokuussa; kunnan strateginen kärkihanke jatkaa
v. 2019 synkronissa Lempäälän-talon valmistelun kanssa,
nyt linjattu, että kärkihankkeeseen liitetään mukaan
kumppanuus- ja tapahtumatiimi ja että LAPE-hankkeen
kohtaamispaikka-ajatus tulee huomioida tässä
hankkeessa
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8. KOHTAAMISPAIKKA

Kohtaamispaikka kehittämiseen liittyen tulossa kooste
Lempäälän kerhotoiminnasta, jotta jatkossa vielä
paremmin kaikki ovat tietoisia eri vaihtoehdoista (sekä
työntekijät että asiakkaat) -> kohtaamispaikat tuodaan
kootusti esille myös uusilla nettisivuilla (kohderyhmän
Lapsiperheet alla)
Tarkoitus myös tavata kohtaamispaikka tai kerhotoimintoja
(kunta ja srk) järjestävien tahojen kesken säännöllisesti
(ensimmäinen tapaaminen suunnitteilla alkuvuoteen 2019)



9. Yhdyspinnat erityistason
palveluihin



14.12.201848

9. YHDYSPINNAT ERITYISTASON PALVELUIHIN

Tavoite
• yhdyspintojen löytäminen ja vahvistaminen esim.

neuropsykiatristen oireiden tai päihdeongelmien
ennaltaehkäisy / ko. palveluiden kehittäminen

Vastuuagentti kaikki yhdessä

Muu vastuuhenkilö
Lähtötilakuvaus
• Huomaa linkittyminen monitoimijaiseen yhteistyöhön!
• Millaisia toimivia yhteistyökäytänteitä on peruspalveluiden ja

erityispalveluiden välillä? Millaisia esteitä on eri tasojen
välisessä yhteistyössä?
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9. YHDYSPINNAT ERITYISTASON PALVELUIHIN

Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi:
Päiväperho-pilotti
• Päiväperhon tuki äitiysneuvolan terveydenhoitajalle arjen

työhön
• Koulutus ja kick off 23.1.2018
• Konsultaatiot matalalla kynnyksellä 2.2.2018 alkaen
• Pilotin myötä saatu käytännön työkaluja arkeen

Lisäinfoa erityistason piloteista saatiin 23.11.2018, kun
projektikoordinaattori Sari Miettinen vieraili LAPE-työryhmässä
mm.
• hybridi-lomake
• lastenpsykiatrian konsultaatiotyöryhmän käyttöönotto
• lastenpsykiatrian koulukonsultaatio
• palvelutarpeen arviointi yhteistyössä lasten-/nuorisopsykan

kanssa + muu työparityöskentely lapsen hoitojakson aikana
• Taysin ja kuntien yhteistyö diabetesta sairastavien lasten

asioissa



10. Yhdyspinnat aikuisten
palveluihin
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10. YHDYSPINNAT AIKUISTEN PALVELUIHIN

Tavoite
Vastuuagentti Tuula

Muu vastuuhenkilö
Lähtötilakuvaus
• Millaisia toimivia yhteistyökäytänteitä on lapsiperheiden ja

aikuisten palveluiden välillä? Millaisia esteitä on palveluiden
välisessä yhteistyössä?

• Miten lasten tarpeet huomioidaan aikuisten palveluissa ja
toisin päin?

Lempäälässä yhteistyötä tehty asiakaskohtaisesti jossain
määrin, mutta säännönmukaisia kontaktipintoja esim.
kohtaamispaikan ja aikuissosiaalityön välillä ei ole ollut.
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10. YHDYSPINNAT AIKUISTEN PALVELUIHIN

Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi:
Teemaa työstetty perhe- ja sosiaalipalveluiden
kehittämispäivässä tammikuussa 2018
Aikuissosiaalityön jalkautumisesta perhetuville alustavasti
sovittu, toteutusvaiheeseen päästään tällä tietoa
loppuvuodesta 2018
KELA:n etäpalvelukokeilu Pikkuketussa marraskuun 2018
alusta alkaen



11. Lapset puheeksi
toimintamalli
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11. LAPSET PUHEEKSI -TOIMINTAMALLI

Tavoite
Vastuuagentti Katri

Muu vastuuhenkilö Anna Bandara (kouluttajakoulutettava)

Lähtötilakuvaus
• Miten paljon Lapset puheeksi -koulutettuja on pilottialueella?

Ketkä pilottialueelta osallistuvat kouluttajakoulutukseen?
• Onko toimintamalli jo käytössä? Millaisia muita,

vastaavanlaisia toimintamalleja on käytössä lasten ja
aikuisten palveluissa?

Lempäälässä ei tällä hetkellä ole Lapset puheeksi –
kouluttajia. Tällä hetkellä käytössä ollut Huolet puheeksi –
toimintamalli. Huolet puheeksi –kouluttajia Lempäälässä
on muutamia.
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11. LAPSET PUHEEKSI -TOIMINTAMALLI

Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi:
Lapset puheeksi koulutukseen + kouluttajakoulutukseen
osallistuu sosiaaliohjaaja Anna Bandara perhe- ja
sosiaalipalveluista
Anna toteuttaa yhdessä Nokian kaupungin
sosiaalityöntekijän Tuula Vekon kanssa koulutuksen (5.4.
+ 3.5. + 31.5.), johon Lempäälästä osallistuu työntekijää (1
th, 2 varh.kasvatuksen tt)
Syksyn Lapset puheeksi-koulutuspäivät sovittu ja varattu.
Järjestetään Pillerissä 3.10, 31.10 ja 28.11. (kokonaisia
päiviä). Kouluttajina Anna Bandara ja Tuula Veko
(Nokialta). Maksimissaan 15 osallistujaa, myös muista
Pirkanmaan kunnista mahdollista osallistua.
Kevään koulutuspäivät sovittu pidettäväksi em. työparin
toimesta Nokialla



12. Sähköiset palvelut
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12. SÄHKÖISET PALVELUT

Tavoite
Vastuuagentti Katri + Essi

Muu vastuuhenkilö
Lähtötilakuvaus
• Millaisia sähköisiä palveluita pilottialueella on käytössä?

Miten sähköisiä palveluita hyödynnetään asiakastyössä?
Tähän tulossa erillinen lomakepohja, johon tiedot täytetään.

• Ovatko pilottiagentit tietoisia sähköisten palveluiden
maakunnallisesta kehittämistyöryhmästä tietoisia ja
työryhmän postituslistalla?

Lempäälässä on sivistyspalveluissa ollut käytössä Helppi-
linja, jolla on saanut yhteyden opetuspalveluiden ja
varhaiskasvatuspalveluiden tukihenkilöihin.
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12. SÄHKÖISET PALVELUT

Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi:
Sähköisten palveluiden lisääminen-> Helppilinjan
toiminnan laajentaminen
Happy or not –palautejärjestelmän käyttöönotto
varhaiskasvatuksessa ja kouluilla (kysely/palautefoorumi
lapsille ja huoltajille)
Sähköisen palaute- ja vaikuttamisjärjestelmän
kehittäminen huoltajille
Suunnitelmissa hyödyntää uuden digipäällikön osaamista
tällä osa-alueella



13. Ehkäisevä väkivaltatyö
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13. EHKÄISEVÄ VÄKIVALTATYÖ

Tavoite
Vastuuagentti Eeva-Maria + Tuula

Muu vastuuhenkilö
Lähtötilakuvaus
• Millaisia väkivaltatyön palveluita on tarjolla? Kenelle ja

millaista koulutusta on järjestetty ehkäisevään
väkivaltatyöhön liittyen? Miten hyvin ammattilaiset tunnistavat
lähisuhdeväkivaltaa? Kuka koordinoi väkivaltatyötä
pilottialueella?

• Miten lapsen kaltoinkohteluohjeistusta on käsitelty kunnassa,
järjestöissä ja seurakunnassa?
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13. EHKÄISEVÄ VÄKIVALTATYÖ

Lempäälän lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa
vuosille 2017-2019 todetaan: ” Lastensuojeluun tulee
lastensuojeluilmoituksia lapseen kohdistuvista fyysisistä
kaltoinkohteluepäilyistä. Aikuisten välisestä
perheväkivallasta ei juurikaan tule ilmoituksia, esim.
poliisilta. Aikuisten välinen väkivalta vaikuttaa suuressa
määrin perheiden ja erityisesti lasten hyvinvointiin. Miksi
lähisuhde- ja perheväkivalta ei nouse esiin Lempäälässä?
Koulutus on ollut vähäistä, jos lainkaan.
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13. EHKÄISEVÄ VÄKIVALTATYÖ

Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi:
Päivitetty lasten kaltoinkohteluun puuttumisen toimintaohje
viranomaiskäyttöön vuonna 2017.
Kaltoinkohdeltu lapsi -ohjeistus jaettu kunnan,
seurakunnan ja järjestöjen toimijoille uudelleen keväällä
2018.
Työryhmä asian edistämiseksi päätetty koota perhe- ja
sosiaalipalveluiden sisällä (kehittämispäivä 1/2018), mutta
asian toteutuminen käytännössä viivästynyt.
Perhe- ja sosiaalipalveluiden johdolla on kutsuttu koolle
työryhmä laatimaan tarkempaa ohjeistusta lasten
kaltoinkohteluun puuttumiseksi.
-> työryhmä kutsuttu koolle 19.11.2018

• Tarja Marjamäki, Heta Periviita, Mirva Ritari, Nina Lehtinen,
Johanna Vuorela, Marjo Taipale, Marjo Ventelä, Katri Auvinen,
Eeva-Maria Salo (pj.)
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13. EHKÄISEVÄ VÄKIVALTATYÖ

Pippuri-hankkeen järjestämään MARAK-koulutukseen
(Tampere) osallistuttiin toukokuussa 2018.
Yhteistyössä Pippuri-hankkeen kanssa järjestettiin vielä
MARAK-info/koulutus Lempäälässä (alustamassa mm.
Martta October THL:stä) 2.11.2018, osallistujia yhteensä
36, joista 25 Lempäälästä
Toukokuussa 2018 todettu tarve koota matalan kynnyksen
yhteistyöryhmä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan
puuttumiseksi. Mukaan muita toimijoita. Toiveena saada
osallistettua myös poliisi.
• Työryhmän tarve ja nimeäminen viedään HYTE-ryhmän

käsittelyyn 12.12.2018 samoin kuin ehkäisevän
väkivaltatyön yhdyshenkilön nimeäminen



14. Vanhemmuuden ja
parisuhteen tuki
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14. VANHEMMUUDEN JA PARISUHTEEN TUKI

Tavoite
• neuvontapisteet perheille

Vastuuagentti Katri + Essi

Muu vastuuhenkilö Leena Järvinen

Lähtötilakuvaus
• Ketkä kutsutaan mukaan paikalliseen työryhmään

työstämään vanhemmuuden ja parisuhteen tukeen liittyviä
asioita? 4-8 hlöä, laaja-alaisesti, sektorirajat ylittäen.

Lempäälässä hankehakemusvaiheessa tuotiin esiin
yhteistyön tiivistämisen tarve. Nykytila-analyysi osoitti, että
meillä on paljon palveluita alle kouluikäisille lapsille ja
heidän perheille. Nyt tuotiin esiin olemassa olevan
Lapsiperheiden parisuhdeilta –mallin kehittäminen.
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14. VANHEMMUUDEN JA PARISUHTEEN TUKI

Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi:
Työryhmä laatinut täsmennetyt tavoitteet ja niihin
toimintasuunnitelman:
• Vanhemman tuki nepsy-perheissä
• Ennaltaehkäisevä vanhemmuuden tuki

• Perheohjaus
• Tuki 9.-luokkalaisten vanhemmille

• Parisuhdeillat verkostoyhteistyöllä
• Puheeksiottaminen, parisuhteen Top ten -kortit

Vastuuhenkilöt sovittu 8.5. LAPE-ryhmän kokouksessa
• kts. seuraavat slidet

Lisäksi päätettiin ottaa osaa Perheiden mukana –
hankkeeseen ja käynnistää Kamalat äidit –
vertaisryhmätoiminta (MLL ja srk vastuutahoina)
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Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki - LEMPÄÄLÄ

Tia Kemppainen

Täsmennetty tavoite Toimenpiteet Työnjako ja aikataulu ”Jalkauttaminen”

(1/4)
Vanhemman tuki Nepsy-perheissä (alle 18v.):
malli valmis, nyt tehdään näkyväksi se miten
vanhemmuuden tuki toteutuu mallissa.

> Palveluohjaus sisään rakennettuna!

Läpikäydään malli 7. kohdan kysymysten
avulla ja varmistetaan vanhemmuuden tuen
toteutuminen sekä tuen seurannan ja
arvioinnin keinot.

Selvitetään tutkimusyhteistyön
mahdollisuudet.

V&P-työryhmässä vastuuhenkilöinä Katri Auvinen ja
Leena Järvinen + erillinen ohjausryhmä (Sisko
Vesander)

15.5. mallin ohryn kokous, asia esillä siellä.

Tutkimuksellisen yhteistyön mahdollisuudet: selvitetään
kun asia etenee ja sisältö täsmentyy (LAPE-
koordinaattori on käytettävissä).

(2/4)
Ennaltaehkäisevä vanhemmuuden tuki, erityiset
kohteet:
• Varhaiskasvatuksen perheohjaajamalli.
• Mitä perusopetuksen jälkeen?

Kohderyhmänä 9. luokkalaisten
vanhemmat.

Lempäälän tunnistetut vahvuudet, joita
hyödyntäen mennään kohti tavoitetta
- toimivat perhetuvat,
- kotiin vietävät palvelut,
- Vauvaperhetyö.

> Palveluohjaus sisään rakennettuna!

Perheohjaajakäytännöt näkyviksi –
linkittyminen tähän kokonaisuuteen ja
tiedottaminen.

- - - - -
Tuki 9. luokkalaisten vanhemmille;
vanhemmuus perusopetuksen jälkeen.
Kohderyhmän tavoittaminen laajasti ja
uusilla/kiinnostavilla keinoilla
a) kysytään perheiltä/ vanhemmilta
tarkemmin tarpeet
b) selvitetään mitä maailmalla jo on
olemassa
c) pidetään keinot yksinkertaisina/arkisina

Perheohjaajakäytännöt (myös sosiaaliohjaaja- ja
perhetyöntekijä-) näkyväksi (mm. vanhemmille
vanhempainilloissa) –vastuuhenkilönä Kirsi Pihlajasaari

Esitys LAPE-ryhmälle: Vanhemmuuden tuen
mahdollisia ”avainhenkilöitä”
perhekeskustoimintamallissa –ajatuksen
jatkokehittäminen.

- - - - -
Tuki 9. luokkalaisten vanhemmille – V&P –työryhmässä
suunnittelun vastuuhenkilönä Essi Lehtiö
• Vanhempainiltoja varten on tehty pohjatyö ja

toteuttamissuunnitelma.
Esitys LAPE-ryhmälle: toteutussuunnitelman
jatkotyöstäminen vastuuhenkilöt/työryhmät
nimeämällä.

• Palveluohjauksessa todettiin aukkoja, joiden
täyttämiseksi tarvitaan moniammatillista yhteistyötä
ja suunnittelua.
Esitys LAPE-ryhmälle: Keskusteluun ja
toteutukseen.

Esitys LAPE-ryhmälle: Kokoavan vanhemmuuden ja parisuhteen tuen työryhmän jatko ja kokoonpano syksyllä 2018. Tavoitteena
minimikriteerit ja niiden päivitettävyys & seuranta? Millaisia ajatuksia?
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Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki - LEMPÄÄLÄ

Tia Kemppainen

Täsmennetty tavoite Toimenpiteet Työnjako ja aikataulu ”Jalkauttaminen”

(3/4)
Parisuhdeillat kattavammiksi verkostoyhteistyöllä

> Palveluohjaus sisään rakennettuna!

Ideointipajasta toteutukseen (pajassa valitut
teemat):
1. Nuoret (15-20v.): ”pizzaa ja

ihmissuhteita”
2. Teini-ikäisten lasten vanhempien

parisuhteet
3. Erityislasten perheet (ml. nepsy)
4. Lapsiperheelliset (tämä toimii jo)

V&P-työryhmässä vastuuhenkilöinä Risto Tuominen

• Ideointipaja 18.4.2018, jonka pohjalta laadittiin
täsmällisempi toteutussuunnitelma.
Esitys LAPE-ryhmälle: toteutussuunnitelmien
jatkotyöstäminen vastuuhenkilöt/työryhmät
nimeämällä.
Mahdollisuuksien mukaan naapurikuntien
mukaanotto perhekeskustoimintamallin mukaisesti,
ainakin Valkeakoskella jo kiinnostusta.

(4/4)
Parisuhteen hyvinvoinnin edistäminen  matalan
kynnyksen puheeksi ottamista helpottamalla.

> Palveluohjaus sisään rakennettuna!

Parisuhteen top ten -kortit pilottikäyttöön
- SRK (Emmi Korpi)
- Perhetyö (Leena Järvinen)
- Varhaiskasvatuksen perheohjaaja (Kirsi

Pihlajasaari, Risto Tuominen)
- Lempoisten neuvola (Jonna Jokinen)

Kortit ja ohjeet on toimitettu mainituille henkilöille –
kokeilusta odotetaan sähköistä palautetta 10.6.
mennessä. Korttien käyttöä saa toki jatkaa tämän
jälkeenkin.

Tieto korttien jatkokäytöstä ja hyödyntämisestä
(mahdollisesti) osana perhekeskustoimintamallia
asialistalla syksyllä 2018.
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Vanhemmuuden tuki

Vanhemmuuden tuki peruskoulusta toiselle asteelle
siirryttäessä:
• tapahtuma 9. luokkalaisten huoltajille järjestetty kodin ja koulun

päivän yhteydessä 6.10. Hakkarin ja Sääksjärven kouluilla
• Tapahtuma järjestetty moniammatillisessa yhteistyössä:

• työskentely työpajatyöskentelyä:

• tapahtuman suunnittelussa ja aiheiden valinnassa hyödynnetty
nuorten kesätyöhaastatteluiden vastausmateriaalia

Tia Kemppainen



Etenemis- ja toteuttamissuunnitelma (parisuhdeillat)
Parisuhdeiltojen koordinaation vastuuhenkilö ja tehtävät: sovitaan LAPE-ryhmässä

1. Pizzaa ja ihmissuhteita (15-20v)

Vastuuhenkilö
(tehtävänä koota verkosto):
ehdotuksena Päivi Härkönen

Milloin palaveri?
Sisältö + toteutus
Palaute - arviointi

Kuka sopii jatkosta?

2. Teini-ikäisten lasten
vanhempien parisuhteet

Vastuuhenkilö
(tehtävänä koota verkosto):

ehdotuksena esim. koulupuolelta
Riikka Valo ja perhetyöstä Milla

Heino, srk Anne Luoko

Milloin palaveri?
Sisältö + toteutus
Palaute - arviointi

Kuka sopii jatkosta?

3. Erityislasten perheiden
vanhempien parisuhteet (ml.

Nepsy)

Vastuuhenkilö
(tehtävänä koota verkosto):

ehdotuksena esim. nepsy-tiimistä
Mari Valli

Verkostossa
mukana mm. Jaana Roos

Milloin palaveri?
Sisältö + toteutus
Palaute - arviointi

Kuka sopii jatkosta?

Lisäksi jo kauan Lempäälässä toteutettu ilta:
tiimi nimetty, vetäjänä Anne Luoko (srk)
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Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki - LEMPÄÄLÄ

Tia Kemppainen

Täsmennetty tavoite Toimenpiteet Työnjako ja aikataulu ”Jalkauttaminen”
Parisuhdeillat kattavammiksi
verkostoyhteistyöllä.

Ideointipajasta toteutukseen:
1. Nuoret (15-20v.): ”pizzaa ja

ihmissuhteita”
2. Odottavat parit
3. Lapsiperheelliset (tämä toimii

jo)
4. Kouluikäiset
5. Erityisryhmät: uusperheet ym.

- Ideointipaja 18.4.2018 8.30-11, jonka
pohjalta laaditaan täsmällisempi
toteutussuunnitelma

- Asiakkaat mukaan!
- Vastuuhenkilö: Risto Tuominen

1. Parisuhteen next level-
kuinka parisuhde
sleviää teini-ikäisten
lasten kanssa?
(14.11.18)

2. Erityisesti me-
erityislasten
vanhempien
parisuhdeilta
(19.11.18)

3. Pizzaa ja parisuhteita
tulossa keväällä 2019

Vanhemman tuki Nepsy-perheissä
(alle 18v.) : malli valmis, nyt tehdään
näkyväksi se miten vanhemmuuden
tuki toteutuu mallissa.

Läpikäydään malli 7. kohdan
kysymysten avulla ja varmistetaan
vanhemmuuden tuen toteutuminen
sekä tuen seurannan ja arvioinnin
keinot.
Selvitetään tutkimuksellisen
yhteistyön mahdollisuudet.

Vastuuhenkilöinä: Katri Auvinen ja Leena
Järvinen + erillinen ohjausryhmä (Sisko
Vesander)

Tutkimuksellisen yhteistyön mahdollisuudet:
koordinaattori Tia K. selvittää

Ennaltaehkäisevä vanhemmuuden tuki,
erityiset kohteet:
- Varhaiskasvatuksen perheohjaaja
- Mitä perusopetuksen jälkeen

Lempäälän vahvuudet:
- toimivat perhetuvat,
- kotiin vietävät palvelut,
- vauvaperhetyö

Perheohjaajakäytännöt näkyviksi.

Tuki 9. luokkalaisten vanhemmille;
vanhemmuus perusopetuksen
jälkeen. Kohderyhmän
tavoittaminen laajasti ja
uusilla/kiinnostavilla keinoilla
a) kysytään perheiltä/
vanhemmilta tarkemmin tarpeet
b) selvitetään mitä maailmalla jo
on olemassa
c) pidetään keinot
yksinkertaisina/arkisina

Perheohjaajakäytännöt näkyväksi –
vastuuhenkilönä Kirsi Pihlajasaari

Tuki 9. luokkalaisten vanhemmille -
vastuuhenkilönä Essi Lehtiö – suunnitelma
3.5. > verkostoyhteistyönä mm. yläkoulun
kuraattorit, rehtorit, nuorisotoimi, srk, MLL,
perhepalvelut
-

1) Tuki 9. luokkalaisten
vanhemmille,
työpajatyöskentely
6.10. kodin ja koulun
päivässä

Parisuhteen hyvinvoinnin edistäminen
matalan kynnyksen puheeksi ottamista
helpottamalla.

Parisuhteen top ten -kortit
pilottikäyttöön
- SRK (Emmi Korpi)
- Perhetyö (Leena Järvinen)
- Varhaiskasvatuksen perheohjaaja

Koordinaattori Tia K. toimittaa kortit ja
ohjeet – kokeilusta kerrottavaa 3.5.
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15. Eroasiakkaan palvelut
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15. EROASIAKKAAN PALVELUT

Tavoite
• Eropalveluiden kehittäminen
• Luodaan yhtenäinen toimintatapa ja palvelupolku

lapsiperheelle, jossa vanhemmat ovat tehneet
eropäätöksen

• Vahvistetaan lapsiperheiden kanssa työskentelevien
osaamista

Vastuuagentti Eeva-Maria

Muu vastuuhenkilö
Lähtötilakuvaus
Lempäälässä hankehakemusvaiheessa
kehittämiskohteena tuotiin esiin nykyisen
perhetupatoiminnan laajentaminen
Perhekeskustoimintamallin mukaisesti ja siihen liittyen
eropalveluiden kehittäminen /neuvontapisteet perheille.
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15. EROASIAKKAAN PALVELUT

Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi:
1. Mallinnetaan eroasiakkaan palvelupolku. Kootaan

moniammatillinen ryhmä työntekijöistä, jotka
kohtaavat eroasiakkaita työssään, myös
universaalipalveluista, max 10 hlöä.
Projektikoordinaattori Marja Olli vastaa ryhmän
sisällöistä.

2. Järjestetään koulutus kaikille lapsiperheitä kohtaaville
työntekijöille. Kouluttajat tulevat hankkeen kautta.

Lempäälässä järjestettiin 22.2.2018 koulutus
Eroauttamiseen liittyen. Koulutukseen osallistui yhteensä
41 henkilöä.
Eropalveluiden työryhmä kokoontunut 29.3. kartoittamaan
olemassa olevat Lempäälän palvelut. Eroasiakkaan
palvelupolun mallinnus jatkuu syksyllä 2018 (työryhmä
kokoontuu 23.11. ja 30.11.). Seuraava tapaaminen
tammikuussa 2019.



16. Monikulttuurisuuden
huomioiminen
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16. MONIKULTTUURISUUDEN HUOMIOIMINEN

Tavoite
• neuvontapisteet perheille

Vastuuagentti Tuula

Muu vastuuhenkilö
Lähtötilakuvaus
• Miten maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja

perheiden kototutumisen tukemiseen liittyvät palvelut on
järjestetty?

• Miten lapsiperheiden palveluiden saavutettavuus on
huomioitu maahanmuuttajaperheiden näkökulmasta?
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16. MONIKULTTUURISUUDEN HUOMIOIMINEN

Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi:
Lempäälän maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2018-
2020 hyväksyttiin kunnanvaltuuston kokouksessa
31.1.2018
Kunnanjohtaja nimennyt monialaisen
maahanmuuttotyöryhmän kunnan eri toimijoista.

Mukaan kutsutaan asiantuntijat Elystä, TE-toimistosta,
Poliisista, Kelasta, seurakunnasta, Pirkan Opistosta,
kansalaisjärjestöiltä ja maahanmuuttajien edustaja eli
kokemusasiantuntija
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16. MONIKULTTUURISUUDEN HUOMIOIMINEN

Koulutus ”Työkaluja maahanmuuttajataustaisten ja
monikulttuuristen perheiden kohtaamiseen” järjestetty
19.4.2018 kaikille kunnan, järjestöjen ja seurakunnan
henkilöstölle. Tilaisuus sai kiitosta mm.
kokemusasiantuntijoiden mukana olosta. Mukana 23
kunnan työntekijää.
Maahanmuuttotyöryhmä kokoontunut ensimmäisen kerran
3.10.2018. Sovittiin, että lähdetään työstämään
kotouttamisen prosessista kuvaa eri toimijoiden tehtävien
hahmottamiseksi. Toinen kokous 28.11.2018.
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Keskeisimmät onnistumiset

• Toisiin toimijoihin tutustuminen, olemassa oleva työ näkyväksi
uudella tavalla -> Saatu koottua hyvä, laaja-alainen, aktiivinen verkosto
ja yhdistettyä voimavaroja, ”tuumasta toimeen” tartuttu nopeasti (esim.
parisuhdeillat)

• Aktiivinen ja avoin keskustelu LAPE-työryhmässä, keskustelu ollut
kaikki toimijat huomioivaa

• Innostuneisuus; ideoiminen ja LAPE-työryhmän sitoutuneisuus

• Hyvin, systemaattisesti organisoidut LAPE-kokoukset + selkeitä
suunnitelmia kehittämisteemoista, on annettu vastuuta osa-hankkeiden
edistämisessä -> LAPE-työ edennyt johdonmukaisesti ja aikataulussa

• Yhteistyö ja yhdessä tekeminen lisääntynyt / tiivistynyt/ syventynyt
/vahvistunut eri toimijoiden välillä/kesken (esim. työparityö perhetyön
ja varhaiskasvatuksen perheohjauksen välillä, laajennetut parisuhdeillat,
perhetyön ja nuorisopalvelun yhteiset ryhmät, Helppilinja)

• Seurakunnan ja järjestöjen mukana olo

• Pienessä ajassa tehty ja käynnistetty paljon, ensimmäisiä askelia otettu
ja paloja perhekeskustoiminnasta saatu eteenpäin, kehitetty uusia
käytäntöjä -> Perhekeskusmalli etenee ja konkretisoituu

• Päiväperhon kanssa yhteistyö käynnistynyt, työtapa arjen työssä

• Valtuutettujen kiinnostus antanut työlle tukea, hallinnon aito tuki syntynyt
työn etenemisen myötä

• Infokirje LAPE-kokousten jälkeen lisännyt tietoisuutta LAPE-työstä
laajasti

14.12.2018www.lempaala.fi83



Haasteet

• Etenkin työn alkuvaiheissa laajan kokonaisuuden
hahmottaminen hämmensi pitkään, mikä koettiin
hajanaisuutena ja sirpaleisuutena -> vaikeutti yhteisen
tavoitteen löytämistä ja yltämistä jo aiemmin
konkreettiseen, käytännönläheiseen tapaan tehdä yhteistä
työtä lapsiperheiden hyväksi

• Hallinnon mukaan tuleminen ja sitoutuminen aidosti vei
melko kauan aikaa

• Miten tietoisuus ja asenne/innostus laajemmin kentälle,
osallistaminen, työntekijöiden sitouttaminen monialaiseen
yhteistyöhön

• Ajantasainen tiedottaminen henkilöstölle: tiedon
välittäminen meneillään olevasta, näkyväksi tekeminen ->
päällekkäisyyksien karsiminen/estäminen

• Tiukka aikataulu tavoitteisiin nähden, ajankäyttö – intoa
on, mutta arjen perustyön lomassa kehittämiseen
panostaminen ja asioiden työstäminen konkreettiselle
tasolle ollut haastavaa, on ollut paljon asiaa
perehdyttäväksi
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Mitä opittu?

• LAPE-työ on tärkeää ja että yhteistyöllä saadaan paljon
aikaan – on opittu näkemään laajemman kokonaisuuden
merkitys oman työn kannalta

• On opittu tuntemaan yhteistyötoimijoiden työmuotoja,
toimintaa ja toimintakulttuuria, mitä kaikkea Lempäälässä
on lapsi- ja perhepalveluiden saralla, ja samoin myös
seudullisesti

• Sitoutumaan yhteistyöhön niin kokouksissa kuin
muissakin yhteisissä kohtaamisissa, tekemään yhteistä
työtä

• Ammatillisen osaamisen määrä on valtava
• Tarvitaan paneutumista, suunnitelmallisuutta
• Epävarmuuden sietämistä
• Toisten osaamisen hyödyntämistä ja siihen luottamista
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Jatkoehdotukset

• LAPE-työryhmän jatkaminen ja päivittäminen vastaamaan myös
UNICEF-mallin tarpeisiin -> pidettävä huolta, että molemmat työt
jatkuvat

• Agenteille ym. keskeisille työntekijöille / hankkeeseen osallistuneille
selkeä työaika LAPEen

• Hyvät rakenteet jatkoon, kannustusta, jatkuvuutta ja arviointia
tehdystä yhteistyöstä

• Vakavampia ja rennompia kohtaamisia, vierailuja eri kohteisiin
• Uskoa ja pitkäjänteistä työtä niin oman kunnan sisällä kuin

yhteistyössä seutukunnan toimijoiden kanssa edelleen hyvien
käytäntöjen eteenpäin viemiseksi ja päällekkäisyyksien
purkamiseksi

• Koulutuksia sisäisesti ja ulkoisesti
• Monitoimijaisen yhteistyön rakenteiden ja mallin vieminen

käytäntöön sekä sen kehittäminen vastaamaan Lempäälän tarpeita
• Hyvä ja sitoutunut verkostojohtaminen mahdollistaa yhteistyön

työntekijätasolla
• Mahdollisimman toimiva ja tarkoituksenmukainen LAPE-työryhmä,

johon osallistujat sekä esimies- että työntekijätasoilta
• Keskittyminen tiettyihin kokonaisuuksiin, tiiviimpää työskentelyä
• Erityislasten osalta pitäisi miettiä erikseen linkittyminen LAPE:ssa

tuotettuihin toimintamalleihin ja LAPE:n tavoitteiden toteutuminen
vammaisilla lapsilla
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Pirkanmaan LAPE
Projektiryhmä

www.pirkanmaanlape.fi

stm.fi/lape
#lapemuutos
#kärkihanke

http://www.pirkanmaanlape.fi/

