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Esityksen sisältö

 Katse tulevaisuuteen: Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma 2018 

2025

 Miten se tehdään? 

 Perhekeskuskehittäminen osana toimintakulttuurin muutosta

 Uudenmaan Lape-hankkeiden yhdyspinnat ja eteneminen: 

 Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ohjaukseen, suunnitteluun ja 

päätöksentekoon liittyvät sote-valmistelun, maakunnan- ja kuntien 

yhdyspinnat
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Tämän päivän työpaja on osa Uudenmaan maakunnan 
perhekeskuskehittämisen moniasiantuntijaista jatkumoa 
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Perhekeskus-työpajaan osallistuneet 
henkilöt - sektorijako

*Käsittää 29.11.2017 työpajaan ennakkoon ilmoittautuneet henkilöt, jotka eivät olleet peruneet osallistumistaan. Lisäksi työpajassa oli 

arviolta ~10-20 henkilöä, jotka eivät olleet ilmoittautuneet ennakkoon.

Sektorijako on kohtuullisen karkea erityisesti sosiaali- ja terveyssektorin osalta ja siinä voi olla hieman vaihtelua ko. kunnan

organisatorisesta rakenteesta riippuen

Maakunnan kehittämistyön 

jatkumo 2018: 

28.2.2018 Monikulttuurinen 

perhekeskus – työpaja

26.4.2018 Vanhemmuuden 

tuki ja eropalvelut – työpaja

26.5.2018 Perhekeskus -

työpaja 

+ mm. maakunnallisten 

työryhmien toiminta
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LAPE-muutosohjelman tavoitteena on luoda lapselle ja nuorelle 
suotuisa kasvuympäristö sekä tukea perheen hyvinvointia.  

Muutostyö on kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä. 

Uudistumme hallinto- ja ammattikuntakeskeisyydestä lapsi- ja 
perhelähtöisyyteen.

Motto: Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee lähelleen 

turvallisia ja välittäviä aikuisia.

Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma 
2015 – 2018  2025

Lähde: mukaillen Maria Kaisa Aula, sivistysjohdon päivä 2017
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Perhekeskuksen
palvelu-
verkosto
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Lähde: tähtikuvio STM, työpajatyöskentely Perhekeskus Iloa ja kasvua yhdessä -työpajoissa 28.11.2017. Kuvion täydennykset 
29.11.2019 Uudenmaan Lape-hankkeiden työpajasta. Case masentunut, pienten lasten äiti Nurmijäreltä ilman tukiverkkoa

Mielenterveys-
palvelut

Kotipalvelu

Psykiatriset 
palvelut

Parisuhde-
neuvonta

Kevyt 
vertaistuki

Perhekahvila

Leiritoiminta

SRK:ien ja MLL:n 
palvelut

Ystäväpalvelut ja 
perhekummit

Äiti-lapsi-ryhmä

Päivähoito

Tukiperhe

Neuvola-
psykologi

Perhe-
valmennus

Perheohjaus, 
sosiaaliohjaus

Kerho- ja 
harrastus-
toiminta
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Tuettava koko perhettä, koska ongelmat monisyisiä

Pelkästään Eveliinan masennuksen hoitaminen on oireiden hoitamista

Koko perheelle tarjottavalla usean palvelun koordinoidulla ja räätälöidyllä 
yhdistelmällä voidaan ehkäistä masennuksen uusiutumista

Digitaalisiin palvelukanaviin totuteltava ennakoivasti

Digitaaliset palvelukanavat ovat usein liian kevyt palvelumuoto, kun asiakkaan 
tilanne kärjistyy

Kynnystä digitaalisten palveluiden käyttöön madallettava Mahdollistaa 
palvelutarpeiden ennakoinnin ja räätälöinnin asiakkaalle

Vertaistuki, tukiperhe- ja 
henkilötoiminta, digitaaliset 

mahdollisuudet
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1/23/2018

Hanna Tiirinki ja Tiina Turkia
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”Haasteet eivät liity 
ensisijaisesti lainsäädäntöön 
vaan 
• erilaisiin toimintakulttuureihin 
• erilaisiin ihmis- ja 

lapsikäsityksiin 
• syvään juurtuneisiin ja 

vakiintuneisiin toimintatapoihin 

joiden uudistamiseksi on 
tehtävä pitkäjänteistä 
yhteistyötä ja vuoropuhelua” 

Lasten nuorten ja perheiden kärkihanketyöpajaprosessin 
yhteenveto HYTE ja OSAKO minryille/VNK 17.3.2017

Lapessa tavoiteltava 
toimintakulttuurin muutos on 

valtava mahdollisuus ja voimavara 
tehdä asioita uudella tavalla!

Uusimaa ja PKS: 
mm. maakunnan erityispiirteet, 

kuten kuntien diversiteetti, 
monikulttuurisuus- ja kielisyys, 

perheiden monimuotoisuus  
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Yhdessä
Muutostyö on ammattilaisten, johtajien, päättäjien sekä lasten, 
nuorten ja vanhempien kumppanuutta.  

Ylitämme sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden rajat  
(SI-SOTE).  

Muutostyö yhdistää kuntia, maakuntia, järjestöjä, seurakuntia ja 
yksityisiä toimijoita ja tutkimusta.

Hyvää 
arkea

Lapsi ja nuori kasvaa ihmissuhteissa ja yhteisöissä;: 

kotona, vertaisryhmissä, varhaiskasvatuksessa, koulussa, 
oppilaitoksessa, terveys- ja sosiaalipalveluissa, asuinympäristössä, 
erilaisissa kohtaamisen paikoissa, järjestöissä, seurakunnissa, 
harrastuksissa.  

Tuomme sopivan tuen oikeaan aikaan osaksi arjen elämää.

Lähellä Hyvä kohtaaminen luo luottamusta.  Palvelut ovat lapsille ja 
nuorille ihmisiä ja yhteisöjä. 

Vältämme ”pois lähettämistä”. Lisätään kotiin, kouluun ja 
varhaiskasvatukseen jalkautuvia ja konsultoivia palveluita sekä 
tukea. Hyödynnämme digitaalisten ja liikkuvien palveluiden 
mahdollisuuksia. 

Kohti uutta toimintakulttuuria!
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Muutostyötä tehdään sekä 
kansallisesti että 
alueellisesti. 

Rakennamme siltoja 
valtion, tulevien 
maakuntien ja kuntien, eri 
hallinnonalojen, 
järjestöjen, seurakuntien 
ja yksityisten toimijoiden 
välille.  

Ylitämme hallinnonala ja 
ammattikuntarajat.

Hyödynnämme 
tutkimustietoa. 

”Yhdessä olemme 
enemmän” ja ”Yhdessä 
lapsen parhaaksi” = 
”YHDESSÄ!”

#lapemuutos on sillanrakentaja 

#maakunta 

#monitoimijuus

#tutkimusperustaisuus

#sisote

#yhteistyö
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Ammattilaisen näkökulma

lastensuojeluasiakas

potilas

oppilas

kuntoutettava 

erityistä tukea tarvitseva

”vammainen”

13
Lasten ja nuorten kokemus haastaa ammattilaiset

Lähde: mukaellen Maria Kaisa Aulan Lape-esitystä sivisysjohdon päivillä 2017 

Osallisuus, mun ääni!

Lapsen ja nuoren kannalta

Lapsi ja nuori kokonaisena, 
tavallisena ihmisenä iloineen ja 
suruineen

”Älä korosta erityisyyttäni”

Lapsi ja nuori yksilönä: oletko 
kiinnostunut juuri minusta?

Näe vahvuuteni!

”Haluan kohdata aikuisia ilman 
titteleitä!”
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Lähde: Strategijaohtaja M. Paunin dia 10.1.2018. Kysely Uudenmaan strategiasta 
Maakuntaparlamentin osallistujille (11/2017): ”Kuvaile 1-3 sanalla tulevaisuuden 
visiotasi Uudestamaasta noin kymmenen vuoden päästä”.
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Lähde: Uusimaa2019 Mira Uunimäen esitys Lanupe-ryhmällä 10.01.2018

LAPE:n yhteensovittaminen Sote
valmisteluun tapahtuu ensisijaisesti 
LANUPE-ryhmän kautta
(Lanupe = Maakunnan lasten, nuorten ja 
perheiden valmisteluryhmä

Ydinviesti: ”Turvallisen siirtymä – rohkea 
uudistaminen” tulee yhteensovittaa lasten, 
nuorten ja perheiden palveluiden kehittämis-
ja valmistelutyöhön laajasti kaikissa 
palveluissa ja maakunnan kaikissa kunnissa.
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Etunimi Sukunimi

Sote- muutoksen valmistelun taso
Maakunnan Lanupe-valmisteluryhmä: 
Sote-valmistelutyö, lapset, 
nuoret ja perheet
Palvelukuvausten laadinta
Yhteistyö sivi:n kanssa
Henkilökohtainen budjetti
Palvelulupaus-pilotit

Hankkeiden maakuntataso
Maakunnan palveluiden nykytila
Kehittämisalueiden yhteensovittaminen
Osallisuus
Yhteiskehittäminen: työryhmät ja 
työpajat 

Kuntataso
Lape-ryhmien toiminta kunnissa ja 
yhteensovittaminen maakunnan 
kehittämiseen 
Toimintamallien yhteensovittaminen
Hyvien käytänteiden kirkastaminen
Viestintä ketteristä kokeiluista



18

 Lapset, nuoret ja perheet nykytila kuvattu toimeksiannon mukaisesti syksyn 2017 aikana 
(palveluiden kokonaisuus)

 Käynnistetty jatkotyöskentely yksittäisten palveluiden tarkemmasta kuvauksesta tukemaan 
sekä järjestämisen että tuotannon näkökulmaa →

 palvelut sovitetaan lapsi- ja perhelähtöisesti

 palveluita tuodaan lapsen ja nuoren kehitysympäristöön

 painopiste siirtyy ehkäiseviin ja varhaisen tuen ja hoidon palveluihin

 Yhteistyöpinnat tunnistettu toimeksiannon mukaisesti – tunnistettu myös keskeisimmät 
kumppanit ja tarve yhteistyölle

 Saatu yhteinen näkemys tuotannon ja sen rakenteiden yleisistä periaatteista, uudistamisen 
tarpeista, tahtotilasta ja visiosta → vaatii jatkotyöskentelyä/täsmennystä/ylätason linjauksia

 Käynnistetty skenaariotyöskentely liikelaitoksen vaihtoehtoisista rakenteista (lanupen osalta) 
karkealla tasolla, LAPE-hankkeiden myötä ollaan etenemässä perhekeskuksen rakenteisiin → 
eteneminen edellyttää linjauksia liikelaitoksen ylätason rakenteista 

 Valmisteluryhmän alatyöryhminä toimivat Lape-hankkeiden työryhmät: noin 65 työryhmää 
ja noin 2000 osallistujaa kunnista ja kuntayhtymästä →

 Lanupe-valmisteluryhmä toimii palvelukuvausten ohjausryhmänä

 PKS- ja muun Uudenmaan yhdistetyt lape-ryhmät laativat palvelukuvaukset = 
yksittäisen lakisääteisen palvelun järjestämisen (elementtiä sekä järjestämisestä 
että tuottamisesta) kuvaus

 oma ohjaus / maakunnan valmisteluryhmässä yhteensovitus maakunnan 
etenemiseen ja yhteisistä alatyöryhmistä sopiminen
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• Maakunnan palvelustrategia ja palvelulupaus: -
yhteys maakunnan hyvinvointikertomukseen,  
yhteistyösopimukseen 

• Kunnan hyvinvointikertomuksen yhteys 
maakunnan hyvinvointikertomukseen

• Maakuntien yhteistyösopimus -
Valtakunnallisten tavoitteiden 
valmistelu yhdessä hyväksyttävä maakuntien 
valtuustossa

• Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, 
opiskeluhuollon suunnitelma, kunnan 
hyvinvointikertomus 

• Tietotuotantoon liittyvä yhteistyö ja sen käyttö 
maakunnan sote ym. palvelujen suunnittelussa 
sekä kansallisen tason neuvotteluissa?

• Maakuntaohjelman laatiminen (MKL 10 §)

23.1.2018

Lape-yhdyspinnat 
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Kuinka vastata 
kansalaisten tarpeisiin 
helposta hoitoon 
pääsystä ja silti hillitä 
kasvavia kustannuksia? 

Hoitoon pääsy on 
ongelmallista 

Jonotusajat ovat pitkät 

Palveluita on hankala 
tavoittaa – kuka auttaa?  

23.1.2018

Järjestäjän näkökulma: Asiakkaan näkökulma: 

Tutkimuksen osoittavat, että asiakaslähtöisyyden näkökulmasta 
voimavarojen hallinnan ja palvelujen toimivuuden kannalta 

järjestämämismallia ratkaisevampaa on  tunnistaa suurimmat hoitoon 
pääsyn esteet, paikalliset palvelutarpeet ja resurssit yli sektorirajojen. 

Lähde: Kork A (2016) Asiakasresponsiivisuudella tehokkuutta julksiin palveluihin? Terveyskioski perusterveydenhuollon kehittämisinstrumenttina
Tiirinki H (201) Näkyvien ja piilotettujen merkitysten rajapinnoilla – Terevyskeskuseen liittyvät kulttuuriset merkitysjärjestelmät asiakkaan näkökulmasta  
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•

•

•

LÄHDE: Perhekeskustoimintamallin kehittämisen tilanne 10-11/2017 hankesalkkuraportoinnin mukaan / 
Pelkonen Marjaana 20.12.2018 THL



11 kuukautta 4 Kehittämisaluetta
yli 70 Ketterää 

kokeilua

Kymmeniä 
maakunnallisia 

työpajoja

2000 Lapetekijää
Useita nykytilan
kartoituskyselyjä

26 kunnassa Lape-
ryhmä

Osallistettu lapsia, 
nuoria ja perheitä, 
mukana järjestöjä, 

srk:t, 3.sektori
65 alatyöryhmää
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Toimintakulttuuri:
• Kehittämisalueena Uudenmaan hankkeessa
• Työpajat tarjotaan koko maakunnalle esim. lapsivaikutusten arvioinnin indikaattorit, 

lapsivaikutusten arviointi. 
• Seuraavaksi TYÖPAJA: Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukeva toimintakulttuuri 

20.3.2018

Perhekeskustoimintamalli:
• Yhteinen peke-toimintasuunnitelman rakennettiin 12/2017 kuntien kuulemisen, 

peke työpajan (28.11.2017), PKS suppea Peke ja peke Uusimaa lausuntojen pohjalta 
THL:lle

• Hankkeiden välinen osallistuminen kehittämistyöhön on vastavuoroista
• Hankkeiden yhteen sovitettu tiedoksianto oli LANUPE:lle 1.11.2017
• Yhteissuunnittelu perhekeskustyöpajasta 28.11.2017 käynnissä (PKS Pirita Malinen) 
• PKS ja Uusimaa yhteinen työpaja lähiesimiehille 19.1.2018
• Seuraavaksi TYÖPAJA Monikulttuurinen perhekeskus 28.02.2018 

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset:
• Kehittämiskoordinaattorien tapaaminen lokakuussa 2017 yhteistyön 

suunnittelemiseksi organisoitu
• Työpajojen ja kehittämisverkostojen hyödyntäminen yhteisessä maakunnallisessa 

työssä
• Seuraavaksi mm. koulunkäyntihaluttomuus-mittarin pilotointi pks ja muun 

Uudenmaan kuntia

Erityis- ja vaativataso: 
• PKS ja Uudenmaan yhteistyö on organisoitunut suunnitelmalliseksi ja 

kehittämistyötä tehdään yhteen sovitetusti 
• Eva- yhteistyöverkostot ovat valmistelleet palvelukuvauksia ja työ jatkuu
• TYÖPAJA Integraatio: Yhteensovitetut perustason ja erityistason palvelut 

05.03.2018

Etunimi Sukunimi

Siili: Uudenmaan maakuntaeläin

12.2.2018 maakunnan 
kansanedustajien Lape-
tapaaminen  
Ministeri Saarikon vierailu 
Lape Uusimaa (12.2) ja Lape 
PKS (22.1.) - hankkeissa
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Yleisesti: strateginen ja 
operatiivinen johtajuus on hyvä 
erottaa, näiden eri johtajuuksien 
yhteistyö kriittistä

Isomman kokonaisuuden 
johtajalla tulee olla sekä 

sosiaali- että terveyspuolen 
osaamista

Johtajan tulee pystyä 
tarkastelemaan asioita 

asiakaslähtöisesti

Johtajalla tulee olla 
kyvykkyyksiä tunneälyyn, 

tilannetajuun sekä 
motivointiin

Johtajalla tulee olla hyvät 
verkostot sekä oikea 

asenne moniammatilliseen 
työskentelyyn

Substanssiasioiden johtamisen 
lisäksi tulee puhua myös hyvästä 

henkilöstöjohtamisesta

Perhekeskuksen johtaminen edellyttää ainakin 
 Yhteen sovittavaa johtamista

 Moniasiantuntijuutta
 Asiakaslähtöistä ajattelua

 Tunneälyä
 Henkilöstöjohtamista

 Moniammatillista ja verkostoivaa toimintatapaa
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Etunimi Sukunimi

Orkestrointi on 
musiikkitermi, joka 
tarkoittaa sävellyksen 
äänten jakamista eri 
soittimille. Se on 
säveltämistyön viimeinen 
luomisvaihe, jossa teos 
sovitetaan tietynlaisen 
orkesterin soitettavaksi.



http://www.lapeuusimaa.fi/
mailto:Hanna.tiirinki@lohja.fi

