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Miksi muutosta (SOTE, Lape, OT, Vip) tarvitaan?

Meillä on niin vaikeita lapsia ja 

perheitä!

Onko jossain eri lapsia ja 

perheitä?



www.pirkanmaa2019.fi3

Lasten ja perheiden 
palvelut – työryhmä

Lasten ja 
perheiden 
sosiaalipal-

velut, pj Heli 
Niemi

Lasten ja 
nuorten 

somaattinen 
sairaanhoito, 

pj Marja-Leena 
Lähdeaho

Äitiys- ja 
lastenneuvo-
latoiminta, pj 
Tuire Sannisto 

Lasten ja 
nuorten 

mielenter-
veystyö, pj 
Riittakerttu 

Kaltiala-Heino

Oppilas- ja 
opiskeluhuol-
topalvelut, pj 

Nina 
Lehtinen

STM kärkihanke: Pirkanmaan 
LAPE Pippuri
Mukana kehittämistyössä kaikki 
kunnat, PSHP, järjestöjä, 
seurakuntia, oppilaitoksia,  
yrityksiä ja KELA
Tavoite:
Lasten, nuorten ja perheiden 
palvelut uudistetaan 
asiakaslähtöisesti integroiduksi 
palveluiden kokonaisuudeksi 
maakuntien ja tulevaisuuden 
kuntien toimintaympäristöön. 
Palveluiden painopistettä 
siirretään kaikille yhteisiin ja 
ennaltaehkäiseviin palveluihin 
sekä varhaiseen tukeen ja 
hoitoon. 

Maakuntavalmistelun ryhmät

Puheenjohtaja Maria 
Päivänen, LAPE-

muutosagentti Titta 
Pelttari, LAPE-

projektipäällikkö Hanna 
Harju-Virtanen

Maakuntavalmistelun ryhmät

Asiakas- ja 
palveluohjauksen 

valmistelu

SOTE-
liikelaitosvalmistelu

SOTE-
keskusvalmisteluPalveluverkkovalmistelu

Hebu- ja 
asiakassetelivalmistelu

HYTE-valmistelu

Digitaaliset 
palveluratkaisut -

valmistelu

XXXX -
valmistelutyöryhmät

Maakunnan LAPE-ryhmä
Kuntien LAPE-ryhmät
LAPE-hanke Pippurin 

ohjausryhmä

Malli lasten ja perheiden 
palvelujen järjestämiseksi 

ja tuottamiseksi

Perhekeskus-
palvelujen 

kokonaisuus

Erityistason 
palvelujen 

kokonaisuus

Vaativan tason 
palvelujen 

kokonaisuus

Työstetty  
palvelutarpeet, 

palvelukuvaukset, 
palvelukriteerit, 
palveluketjut, 

integroitusmis-
esitys,  

palveluverkko ja 
asiakkuuden 
ohjausmalli 

Yhteistyömallit 
maakunta/kunta/ 
järjestöt/seura-
kunnat/yritykset 

Kuntoutuksen 
valmistelu

Osallisuusmallien 
valmistelu
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Asiakasohjaus Luotsi

Lastensuojelun sosiaalityö, 

Päihdehuollon 
erityispalvelut

Vammaispalvelut

Lasten ja nuorten
somaattisen

erikoissairaanhoidon
avovastaanotto

Lasten ja perheiden palvelujen sote-ryhmän integroitumis- ja järjestämisesitys 
– Malli verkostoi maakunnan, kunnan, yritysten, järjestöjen, seurakuntien ja valtion palvelut asukas-/asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Sote-
palvelut lihavoitu.

Asiakaslähtöinen yhteistyö (sovitut
konsultaatio- ja työparikäytännöt sekä

palveluketjut), sujuva tiedonkulku, 

yhteensopivat järjestelmät . Yhteistyö
myös aikuisten palvelujen kanssa.

Kolmannen sektorin ja 
yritysten tuottamat 
erityispalvelut

Perheoikeudelliset 
palvelut

Etsivä nuorisotyö, nuorten 
työpajatoiminta

Varhaiskasvatus,
Perusopetus, oppilaitokset
ja kuntien 
terveyttä ja hyvinvointia
edistävä toiminta

Järjestöjen ja
seurakuntien toiminta
ja palvelut
KELA 

Äitiys- ja lastenneuvolat, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuolto, kotipalvelu, perhetyö, 
kasvatus- ja perheneuvonta, erotyö, lapsiperheiden 
sosiaalityö, tukihenkilö- ja tukiperhepalvelut, 
vertaistukipalvelut, kohtaamispaikat, asiakas- ja 
palveluohjaus.
Sote-keskus. Lasten ja nuorten suun terveydenhuolto. 
Toiminta-, puhe- ja fysioterapiapalvelut.

Lastenpsykiatrinen
aluepoliklinikka

Nuorisopsykiatrinen
aluepoliklinkka

Maakunnan 
omat/yksityiset 
lastensuojelulaitokset

Päiväperhon päihde- ja 
mielenterveyspalvelut 
lapsiperheille

Rikosseuraamuslaitoksen 
palvelut

TAYS keskitetyt lasten ja 
nuorten somaattiset 

palvelut

TAYS keskitetyt 
lastenpsykiatriset palvelut 

(avo- ja osastohoito)

TAYS keskitetyt 
nuorisopsykiatriset palvelut 

(avo- ja osastohoito)

Kuvattu sote-
palvelut ja työstetty 
kriteerit palvelujen 

saamiseksi.

OT-keskus

Perhehoidon tuki

Adoptiopalvelut

Keskusäitiysneuvola

Eva-osasto

Alaikäisten 
oikeuspsykiatria

Tehostettu perhetyö

Perhekeskustaso: 
30.000-50.000 

asukasta

Erityistaso: 

80.000-115.000 
asukasta

OT: 
Pirkanmaa,Kanta-

Häme, Etelä-
Pohjanmaa n. 

880.000 asukasta 

Vaativa taso:  
512.000 asukasta 
(koko Pirkanmaa)
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Perhekeskustoimintamallin palvelut ja toiminnot

Ennen lapsen 

syntymää

0–6 v. 13–16 v.7–12 v. 17–20 v.

Äitiysneuvola Lastenneuvola

Varhaiskasvatus

ml. avoin 

varhaiskasvatus

Esiopetus

Opiskeluhuolto

Perusopetus

Opiskeluhuolto

Nuorisopalvelut

Aamupäivä- ja 

iltapäivätoiminta

Perusopetus

Opiskeluhuolto

Nuorisopalvelut

Toisen asteen 

koulutus

Opiskeluhuolto

Nuorisopalvelut

KAIKISSA IKÄVAIHEISSA TARJOLLA OLEVAT PALVELUT JA 

TOIMINNOT

Kohtaamispaikka Etsivä nuorisotyö

Vertaistuki Eropalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Psykologipalvelut

Vapaa-aikapalvelut Fysio-, puhe- ja toimintaterapia

Suun terveydenhuolto Ravitsemusterapia

Lääkäripalvelut Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta

Ehkäisyneuvonta Sosiaalityö

Kotipalvelu Kelan etuudet ja palvelut 

Perhetyö Kotouttamispalvelut

Kasvatus- ja perheneuvonta Muut lapsiperheiden ja aikuisten palvelut
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Ehdotus Pirkanmaan 
perhekeskusalueiksi

Itä

Perhekeskus 1: Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja Virrat
Perhekeskus 2: Kangasala, Pälkäne, Kuhmoinen, Oriveden osalta eri näkemys
Perhekeskus 3: Tampereen osalta seuraavat alueet: Linnainmaa, Aitolahti, 
Kaukajärvi, Kämmenniemi, Teisko, Leinola, Vehmainen, Holvasti, Olkahinen, 
Tasanne, Takahuhti, Pappila, Terälahti, Velaatta, Oriveden osalta eri näkemys

Etelä
Perhekeskus 1: Akaa, Valkeakoski, Urjala
Perhekeskus 2: Lempäälä, Vesilahti
Perhekeskus 3: Hervanta-Vuores 

Lounas

Perhekeskus 1: Sastamala ja Punkalaidun
Perhekeskus 2: Nokia
Perhekeskus 3: Tampereen osalta seuraavat alueet: Tesoma, Rahola, 
Myllypuro, Kalkku, Haukiluoma, Ikuri, Epilä, Lamminpää

Luode

Perhekeskus 1: Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kihniö, Parkano, Ylöjärvestä 
Viljakkala ja Pohjois-Kuru
Perhekeskus 2: Ylöjärvi (poislukien Siivikkala, Viljakkala ja Pohjois-Kuru)
Perhekeskus 3:  Tampereen osalta Lielahti ja Lentävänniemi, Ylöjärvestä 
Siivikkala

Keskinen

Perhekeskus 1: Pirkkala/Härmälä HATANPÄÄ, Multisilta, 

Härmälä-Rantaperkiö, Koivistonkylä, Peltolammi, Killo, Suuppa, 

Toivio

Perhekeskus 2: (Tammerkoskesta itään): Tammerkoski, Kaleva, 

Keskussairaala-alue, Kauppi, Kissanmaa, Lapinniemi, Käpylä, 

Nekala, Osmonmäki-Petsamo 

Perhekeskus 3: (Tammerkoskesta länteen): Itä-Amuri-

Tammerkoski, Länsi-Amuri, Pispala, Tahmela, Tampere keskus 

läntinen 

Jokaiselle viidelle alueelle sijoittuu kolme perhekeskus-
aluetta. 
Yhdessä perhekeskuksessa voi olla useita toimipisteitä. 
Erityistason palvelut ovat tarjolla viidellä alueella tai keski-
tettyinä palveluina (palvelukohtaiset ratkaisut)
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Lasten ja perheiden sote-palvelujen asiakkaan matka ja asiakasohjauksen rooli

Erityis- ja vaativan tason palvelut

A
si

ak
as

m
ää

rä

Sähköinen 
perhekeskus ja 
palvelutarjotin 

Terveyskylä, 
ODA, Kanta, 
Suomi.fi

Kohtaamispaikat

Sote-keskus

Ehkäisevät 
terveyspalvelut

Lyhytkestoinen ja selkeä 
liikelaitoksen 
tuottamisvastuulla 
olevan erityispalvelun 
tarve (sovitut 
konsultointi- ja 
lähetekäytännöt)

Perhekeskuspalvelut

Asiakkaan oma 
toimijuus korostunut

Asiakkaalla selkeä ja/tai 
satunnainen palvelun tarve 

Asiakkaalla monenlaisia avun, tuen ja 
palvelujen tarvetta

Kuntien, 3. sektorin, 
seurakuntien ja 
yritysten tarjoamat 
palvelut 

Avainhenkilömalli

L
a
p

s
ip

e
rh

e
id

e
n

 

a
s
ia

k
a
s
o

h
ja

u
s

So-, te- palvelujen edustajista muodostuva asiakasohjaus räätälöi 
avun ja tuen
• Moniammatillinen tiimityö sekä yhteistyö peruspalvelujen 

kanssa
• Jo kerätyn tiedon hyödyntäminen
• Palvelutarpeen arviointityö
• Yksi yhteinen asiakassuunnitelma
• Oma- ja lähityöntekijän nimeäminen
• Ei irrallinen yksikkö. Asiakasohjauksen työntekijät vaihtuvat 

viikoittain niin, että sama työntekijä voi jatkaa työskentelyä 
ensivaiheen kontaktin jälkeen 

Erikoissairaanhoidon 
palvelut

Lapset puheeksi

Sosiaalipalvelut (SHL)

Lastensuojelu
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Pirkanmaan LAPE-hankkeen kehittämiskokonaisuudet ja kehittämisen rakenne

• Eri organisaatiot valitsivat hankehakuvaiheessa 

kokonaisuudet, joita lähtevät viemään eteenpäin.

• Maakunnalliset kehittämisryhmät työstivät toimintamallit, 

joita pilotoitiin paikallisesti. 

• Kehittämisryhmissä jaettiin pilottien kokemuksia, 

toimintamallit vietiin maakunnan LAPE-ryhmän 

käsittelyyn ja toimintamallit kirjoitettiin auki 

maakunnalliseen loppuraporttiin Asiakas on aina 

oikealla ovella. Käsikirja lasten ja perheiden palvelujen 

muutokseen.  

https://www.pirkanmaa.fi/wp-content/uploads/Asiakas-on-aina-oikealla-ovella-K%C3%A4sikirja-Lasten-ja-perheiden-palvelujen-muutokseen.pdf
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Kaikki lähtee yhteisestä johtamisesta!
Hankkeen aikana luotiin maakunnallinen ja paikallinen 
verkostojohtamisen rakenne.

Maakunnan LAPE-ryhmä kokoaa kaikkien kuntien, PSHP:n, seurakuntien, 
järjestöjen, TAMK:n, Tampereen yliopiston, sosiaalialan osaamiskeskuksen 
ja maakunnan valmistelijat saman pöydän äärelle. 

• Maakuntiin tulee muodostaa LAPE-yhteistyöryhmä. Voisiko tänä ryhmänä 
toimia maakunnan LAPE-ryhmä?

Kunnan LAPE-ryhmässä on hyvä olla edustus muun muassa kunnan sote-, 
sivistys- ja nuorisotoimesta, keskeisten järjestöjen ja seurakuntien edustus 
sekä nuorten edustus, esimerkiksi nuorisovaltuuston edustaja tai 
kokemusasiantuntija.

LAPE-akatemiatyö käynnistyy 20.3.2019 Helsingissä. Pirkanmaalla 
yhdistettäneen LAPE-akatemiatyöskentely sekä sivistys- ja sote-johdon 
kesä-/talvipäivätyöskentely.
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Monitoimijainen työskentely

Lapsen ja perheen tilannetta kartoitetaan eri palveluissa sekä perhekeskus- että erityistasolla: 
neuvolassa, koulussa, sosiaalipalveluissa, erikoissairaanhoidossa jne.  Tavoitteena oli löytää ratkaisuja 
siihen, miten eri arviointeja ja työskentelyprosesseja voitaisiin nivoa yhteen, vähennettäisiin päällekkäistä 
työtä ja ennen kaikkea saataisiin nopeampaa ja kokonaisvaltaisempaa apua ja tukea lapsille ja perheille. 

Keskeisenä tavoitteena oli myös asiakkaan, erityisesti lapsen, toimijuuden vahvistaminen erilaisissa 
asiakkuusprosesseissa. 

Uusia malleja ja kokeiluja: avainhenkilömalli, asiakkuuspolku, lapsen oma yhteenveto, neuvolan 
perheohjaus ensisynnyttäneille, lastensuojelun ja perheneuvonnan yhteinen päivystys-/ 
arviointityöskentely jne.

Aiemman kehittämistyön jatkokehittäminen ja jalkauttaminen: yhteiskirjaamispohja, verkostopalaverin 
pelisäännöt

LAPE Pirkanmaa

Mitä opimme?

Yhteisiä tiimirakenteita ja 
toimintamalleja tarvitaan, 

mutta ennen kaikkea 
yhdessä tekemisen 

asennetta, 
toimivaa tiedonkulkua ja 
keskinäistä luottamusta. 

Uudenlainen yhdessä 
tekemisen toimintakulttuuri 

ei synny itsestään, vaan 
edellyttää paljon 

yhteistä keskustelua ja 
yhteisen kielen löytämistä. 



Verkoston 
kokoaminen 
yhteistyöhön

Yhteinen suunnitelma 
ja yhteinen 

työskentely perheen 
kanssa

Kohtaaminen 
ja 

puheeksiotto
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Yhteiskirjaamispohja ja verkostoneuvottelun pelisäännöt

Kehitetty Tampereen kaupungin perhepalveluiden ja lastensuojelun sekä 
TAYSin yhteistyönä hybridi-työskentelyssä 2014-2016

Pilotoitu myös LAPE-hankkeen aikana eri puolilla Pirkanmaata

Tavoitteena laajentaa toimijajoukkoa  mm. sivistyspalveluiden toimijat 
mukaan

Kerätään asiakkaiden ja työntekijöiden käyttökokemuksia kirjaamispohjasta 
jatkokehittämisen tueksi

Lisäohjeistuksena verkostoneuvottelun pelisäännöt. Yhteiskirjaamispohja ja 
verkostoneuvottelun pelisäännöt löytyvät www.lapepirkanmaa.fi
materiaalipankista.

Miksi?

Asiakaslähtöisyys: Neuvottelusta käteen jäävä yhteinen kirjaus on ollut 
erityisesti kokemusasiakkaiden toive. Verkostoneuvottelu on jännittävä 
tilanne, jossa käsitellään usein vaikeita asioita. On tärkeää, että osallistujat 
voivat neuvottelun jälkeen vielä rauhassa palata siihen, mistä puhuttiin ja mitä 
sovittiin.

Työntekijänäkökulma: Yhteinen kirjaus varmistaa, että kaikilla osallistujilla 
tulee omiin kirjauksiinsa yhteinen näkemys siitä, mitä sovittiin keskeisiksi 
tavoitteiksi ja toimenpiteiksi, sekä aktiivisten toimijoiden nimet ja yhteystiedot.

Lomakkeella pyritään myös varmistamaan, että lapsella/nuorella ja perheellä 
on aktiivinen rooli omassa asiassaan

9.2.2018 Maria Antikainen

https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/12/Yhteiskirjaamispohja-t%C3%A4ytett%C3%A4v%C3%A4-Tre.pdf
https://lapepirkanmaa.fi/materiaalipankki/
http://www.lapepirkanmaa.fi/
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Lapset puheeksi –menetelmä

Kaksiportaisen Lapset puheeksi –menetelmän tarkoituksena on tukea lapsen hyvää, 
toimivaa arkea ja ehkäistä ongelmia.

Lapset puheeksi –menetelmä sisältää keskustelun ja tarvittaessa neuvonpidon.

Menetelmän toteutus on käytännössä yksinkertaista ja konkreettista tekemistä. 

• Strukturoidussa LP-keskustelussa kartoitetaan lapsen/nuoren suojaavia tekijöitä eli 
vahvuuksia ja tehdään suunnitelma näiden vahvistamiseksi. Toiseksi keskustelussa 
tarkastellaan tekijöitä, jotka aiheuttavat ongelmia tällä hetkellä tai saattavat johtaa 
ongelmiin myöhemmin, jos mitään ei tehdä. Näitä kutsutaan haavoittuvuuksiksi. 
Keskustelun pohjalta tehtävä toimintasuunnitelma sisältää konkreettisia toimenpide-
ehdotuksia. 

• Lapset puheeksi -neuvonpito käynnistetään, jos lapsi tarvitsee arkeen enemmän 
tukea. Neuvonpitoon kutsutaan vanhempien ja työntekijöiden yhdessä nimeämät 
perheen oman ja viranomaisverkoston jäsenet. 

• Neuvonpidossa suunnitellaan ja kirjataan, mitä kukin verkoston jäsen voi konkreettisesti 
tehdä huolen helpottamiseksi tai lasta suojaavien tekijöiden vahvistamiseksi yhdessä 
määriteltynä aikana. Tehdyn suunnitelman vaikuttavuutta arvioidaan seuraavassa 
neuvonpidossa.
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Lapset puheeksi –työ Pirkanmaalla

Lapset puheeksi –menetelmäkoulutus kestää kolme 
arkipäivää.

Jokainen Lapset puheeksi -kouluttaja on sitoutunut 
tarjoamaan kaksi ilmaista koulutusta vuodessa. Tämän 
lisäksi kouluttajat kouluttavat omissa organisaatioissaan 
ammattilaisia sovitulla tavalla. Yhteistä työtä koordinoidaan 
maakunnallisesti.

• Syksyn koulutuskalenteri ilmestyy maaliskuun lopulla 
2019.

Lue lisää https://lapepirkanmaa.fi/lapset-puheeksi-
menetelma/

https://lapepirkanmaa.fi/lapset-puheeksi-menetelma/
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Vanhemmuuden tukeminen on kaikkien yhteinen asia

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Huomaa hyvä vanhemmuudessa

Työhuoneentaulun käyttöä 
tukeva koulutus- ja 
sisältömateriaali

a) Minimin toteutumisen
edellytyksiä

b) Minimin toteutumisen seurauksia

c) Hyviä käytäntöjä

d) Seurannan ja arvioinnin perustaa

Asiat, joiden tulee - millä tahansa menetelmällä tai välineellä, yksin 
tai verkostossa toimien - vähintään toteutua lapsi- ja 

perhepalveluissa.

Minimit eivät ole välineitä tai työkaluja vaan niiden kautta hyvät 
menetelmät yhdistyvät kokonaisuudeksi.

Pirkanmaan vanhemmuusfoorumi kokoaa yhteen vanhemmuuden 
vahvistamisen asiantuntijoita monialaisesti, sektori- ja toimijarajat 
ylittäen.  Tule mukaan 10.5.2019!
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Mitä jokaisen ammattilaisen tulee osata ja tietää nepsystä? 

Tunnistaminen
• Perustiedot lapsen normaalista 

kasvusta ja kehityksestä, 

toimintakyvystä ja toiminnan 

ohjauksen keinoista

• Perustiedot neuropsykiatrisista 

häiriöistä: (oireet, jäävuori-

teoria, neurokognitiiviset 

erityispiirteet ja niiden vaikutus 

käyttäytymiseen ja 

toimintakykyyn)

• Kokonaisvaltaisuuden 

ymmärtäminen

• Tietoa myös muista 

käytökseen ja toimintakykyyn 

vaikuttavista tekijöistä

Tuki, hoito, ohjaus
• Perusosaaminen lapsen 

tukemiseen arjessa

• Ennakoinnin merkityksen 

ymmärtäminen

• Vanhemman ja lapsen ohjaus 

(mm. ennakointi, positiivinen 

palaute, struktuurit ja päivärytmi, 

kuvat, timetimer, nystyrätyyny, 

liikennevalot)

• Vanhemmuuden 

ja koko perheen tuki

• Palveluohjaus

• Tietoon perustuva asenne lääke-

hoitoon, valmius havainnoida 

lasta hoitavan tahon ohjeiden 

mukaisesti

Verkosto-osaaminen
• Ymmärrys arjen toimijoiden 

keskinäisen yhteisen työn 

merkityksestä

• Oman osaamisen rajojen 

tunnistaminen, nepsy-

avainhenkilön konsultointi 

tarvittaessa

• Tieto siitä, mistä saa 

lisätietoa ja/tai apua, kuka 

on lähin nepsy-avainhenkilö

• Oman alueen 

peruspalveluiden 

tunteminen

Perheen kohtaaminen
• Myönteinen asenne, halu auttaa, hyvän huomioiminen lapsessa ja vanhemmassa

• Kyky kysyä: Lapsen, nuoren, vanhemman asiantuntijuuden kunnioittaminen ja tukeminen

• Kyky kuunnella empaattisesti

• Kyky tehdä työtä yhdessä koko perheen ja verkoston kanssa 

• Yksilöllisyyden ymmärtäminen, tarpeenmukaisuus

LAPE Pirkanmaa

Yhteinen nepsy-työ jatkuu maakunnallisen nepsy-verkoston 

kokoontumisissa. Vuoden 2019 ensimmäinen tapaaminen 5.3.2019. 
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LAPE-työ vuonna 2019

Kuntien LAPE-ryhmien toiminta jatkuu. Kunnat tekivät 
siltaamis- ja juurruttamissuunnitelmat hankkeen päättymisen 
jälkeiselle työlle. Suunnitelmat sisältävät toimenpiteet, 
aikataulun ja vastuutahon nimeämisen. 

Eri organisaatioissa tehtävän työn tueksi maakunnallisesti 
koordinoituja ja kokoontuvia työryhmiä perustettiin vuodelle 
2019 yhteensä 18. 

• Vuonna 2019 erityistä huomiota kiinnitetään 
nuorisoikäisten ja heidän perheilleen suunnattujen 
palvelujen ja toimintamallien kehittämiseen.

• Jo kehitettyjen toimintamallien jalkauttaminen ja 
juurruttaminen.

Hankkeen aikana kehitettyjen toimintamallien levittämisen ja 
juurruttamisen tueksi hankkeesta työstettiin opas ”Asiakas on 
aina oikealla ovella. Käsikirja lasten ja perheiden palvelujen 
muutokseen Pirkanmaalla”.

LAPE-muutosagentti ja Tays:n alueelle palkattava kunta-
agentti tukevat LAPE-työtä Pirkanmaalla vuonna 2019. 
Päätöksentekijöiden ja johdon tueksi järjestetään LAPE-
muutosakatemia-työskentelysarja. 

Edistetään maakunnassa kansallisella tasolla tehtävää LAPE-
työtä.

Työryhmä Koordinaatiovastuu

Maakunnan LAPE-ryhmä Pj. Maria Päivänen

Sivistys- ja sote-johdon tapaamiset LAPE- ja kunta-agentti

LAPE-muutosakatemiatyöskentely LAPE- ja kunta-agentti

Perhekeskusagenttiverkosto LAPE-agentti (kunta-agentti?)

Eroverkko MLL Tampere ry

Vanhemmuusfoorumi MLL Hämeen piiri 

Parisuhdeverkosto Kataja ry

Nepsy-verkosto ja -valmentajat Tampereen nepsy-tukitiimi ja Tsau ry

Nuorisoikäisten ja heiden perheiden tuki LAPE-muutosagentti

LAVA-yhdyshenkilöt LAPE-muutosagentti (1. krt)

Väkivaltatyö Setlementti Tampere ry

Lapset puheeksi -työ LAPE-muutosagentti

Vauvaperheverkosto Tays pikkulapsipsykiatria ja Ensi- ja 

turvakotien liitto ry

Systeeminen lastensuojelu LAPE-muutosagentti

Lasten ja perheiden maahanmuuttaja-

palvelujen avainhenkilöverkosto

Ely-keskus

Päihteitä käyttävien äitien palvelut -

projekti

Tampereen kaupungin Päiväperho

OT-keskus Pikassos (alkuvuosi)

Erityis- ja perhekeskustoimijoiden välinen 

yhteistyö

Sovitaan alkuvuodesta 2019
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Kiitos!


