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Pirkanmaa 
 

• 535 044 asukasta  

• 23 kuntaa (v. 2021 alusta) 

• 15 sote-palvelujen järjestäjää 

• Kuntavetoinen sote-valmistelu 

 



Kansallinen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 2020 -  2022 



Monialainen kumppanuus  

• Sivistyspalveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden välisen kumppanuuden 
vahvistaminen kuntatasolla sekä maakuntatasolla  
 

• Integroidaan perhekeskusmalliin nykyistä vahvemmin myös kulttuuri-, nuoriso- ja vapaa-
aikapalvelut sekä toisen asteen koulutus. 
 

• Varmistetaan, että vammaispalvelujen ja kuntoutuksen toimijat ovat vahvasti mukana 
toimijaverkostoissa;  
 

• Selkiytetään järjestöjen ja seurakuntien roolia perhekeskusverkostossa sekä sovitetaan 
yhteen eri verkostojen toimintaa.  
 

• Luodaan toimintamalli kuntien, järjestöjen ja seurakuntien muodostamien 
maakunnallisten asiantuntijaverkostojen yhteistyön toteuttamiselle;  

 



Maakunnalliset asiantuntijaverkostot 
Pirkanmaan LAPE -

työryhmä 

• Kuntien 
yhteistyöryhmät  
 
LAPE-työryhmä, 
perhekeskusverkosto 
tms. 

Kehittäjäverkostot 

• Lastensuojelu/Pikassos 
(Syty) 

• Kasvatus- ja 
perheneuvontapalvelut 

• LAPE-kehittäjäverkostot 

• LAVA -työryhmä 

• Lapset puheeksi –
kouluttajat 

• Perhekeskusagentit (?) 

• Nuorisotyöryhmä 

Hankkeet (STM) 

Pirkanmaa, Etelä-
Pohjanmaa, Kanta-Häme 

• Lastensuojelu/Pikassos 

• Barnahus/Tays 

• Nuorten 
psykososiaaliset 
menetelmät/PirSOTE, 
Tays 

Sivistyspalvelut 

• VIP-verkosto 

• OKM –hankkeet 

• Sivistysjohtajat  
(työpaja 02/2020) 



Pirkanmaan LAPE -työryhmä 

• Strategisen tason työryhmä, joka koordinoi ja yhteensovittaa maakunnallista LAPE-työtä  

• Esimies/johtotason toimijoita  

 

• Kokoonpano (38 hlöä):  

• Kaikki 23 kuntaa (sosiaali- ja terveyspalvelut + sivistyspalvelut) 

• PSHP/TAYS (nuorisopsykiatria, lastenpsykiatria) ja Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos 

• Järjestöt (MLL, Setlementti Tampere) ja Tampereen seurakunnat, Kela 

• Pirkanmaan nuorisotyöryhmä ja Pesäpuu ry/lastensuojelun kehittämisyhteisö 

• Tampereen yliopisto ja TAMK  

• Puheenjohtaja: Palvelujohtaja (lapset, nuoret ja perheet) Maria Päivänen, Tampere 



Kuntien yhteistyöryhmät 

• Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämisestä vastaava työryhmä 
toimii 16/19 kunnassa;  

• Virallinen päätös työryhmän toiminnasta tehty 12/19 kunnassa;  

• Monialainen kokoonpano, vaihtelee kunnittain (pj: so+te+si);  

• Tilannekuva:  

• Osassa kuntia yhteistoiminta on vakiintunutta, aktiivista ja sitä 
kehitetään; 

• Muutamissa kunnissa toiminnalle tarvetta, mutta toiminta on hiipunut;  

• Osassa kunnista toiminnalle kaivataan selkiyttämistä ja ohjeistusta;  

* Kyselyyn vastasi 19/23 kuntaa (12/2019);  



Esimerkkejä:  

Perhekeskusverkoston palvelut - Lempäälä (lempaala.fi) 31e57a9306ed548613519702ea27565f.pdf (eeventti.fi) 

https://www.lempaala.fi/sosiaali-ja-terveys/perhe-ja-sosiaalipalvelut/perhekeskuspalvelut/perhekeskusverkoston-palvelut/
https://www.lempaala.fi/sosiaali-ja-terveys/perhe-ja-sosiaalipalvelut/perhekeskuspalvelut/perhekeskusverkoston-palvelut/
https://www.lempaala.fi/sosiaali-ja-terveys/perhe-ja-sosiaalipalvelut/perhekeskuspalvelut/perhekeskusverkoston-palvelut/
https://www.lempaala.fi/sosiaali-ja-terveys/perhe-ja-sosiaalipalvelut/perhekeskuspalvelut/perhekeskusverkoston-palvelut/
https://static.eeventti.fi/1/pages/31e57a9306ed548613519702ea27565f.pdf
https://static.eeventti.fi/1/pages/31e57a9306ed548613519702ea27565f.pdf


LAPE -kehittäjäverkostot 

Työryhmä/verkosto Koordinoiva taho 

1. Pirkanmaan erotyöryhmä  MLL/Tampere 

2. Pirkanmaan vanhemmuusfoorumi MLL/Hämeen piiri 

3. Pirkanmaan parisuhdetyön verkosto Kataja – Parisuhdekeskus 

4. Pirkanmaan nepsy-kehittämistyöryhmä Tampere/Nepsy-tukitiimi & Tsau ry 

5. Pirkanmaan väkivaltatyön verkosto Setlementti Tampere 

6. Pirkanmaan vauvaperhetyön verkosto  Tampereen ensi- ja turvakoti ry 

7. Pirkanmaan maahanmuutto- ja monikulttuurisuustyö ELY-keskus 

8.  Päihteitä käyttävien äitien palvelut Tampere/Päiväperho 

• Koordinoivat tahot + yhdyshenkilöt nimetty 31.12.2018 LAPE –hankkeen päättymisen jälkeen 
• Vauvaperhetyön verkosto käynnistänyt toimintansa v. 2020 
• Verkostoissa kuntien, järjestöjen ja seurakuntien toimijoita 



Kiitos! 



Ota yhteyttä:  
 

Hankepäällikkö  
Heli Niemi  

heli.niemi@pirkanmaa.fi  
p. 044 4222 248 

mailto:heli.niemi@pirkanmaa.fi

