
KUUKAUSIKIRJE	8/2017	

Päijät-Hämeen	LAPE-muutosohjelman	projektitiimi	julkaisee	kuukausittain	
kuukausikirjeen,	jonka	kautta	voi	seurata	ajankohtaisia	LAPE-asioita	ja	työn	
etenemistä.	Kuukausitiedotteessa	on	koottuna	yhteen	kansallisen	ja	maakun-
nallisen	kehittämistyön	uusimpia	käänteitä,	tärkeitä	päivämääriä	ja	vinkkejä	
lisätiedon	lähteille.	Kuukausikirjeessä	on	myös	omat	osionsa	toimintakulttuu-
rin,	perhekeskustoiminnan	sekä	varhaiskasvatuksen,	koulun	ja	oppilaitoksen	
kehittämiskokonaisuuksille	ja	niihin	liittyvien	ryhmien	työlle.		

LISÄKSI	TIEDOTAMME:	

Facebookissa:	LAPE	Päijät-Häme	
Instagram:	phlapemuutosagentti		
Twitterissä:	@VesterinenElina	
Kansallisesti:	#lapemuutos	
Sekä	syyskuussa	avautuvilla	net-
tisivuillamme,	joilla	julkaisemme	
myös	kehittämiskokonaisuuk-
sien	työryhmien	muistiot.	

www.huomisenhyvinvointia. i	

Ajankohtaista	kansallisessa	kehittämistyössä	

Maakunta- ja SOTE-valmistelun muuttuneen aikataulun takia kuntien oman työn
merkitys korostuu LAPE-henkisten asioiden juurruttamisessa, sillä LAPE-
muutoksen hankeosuus on päättymässä vuoden 2018 loppuun.
Neljä selvityshenkilöä kartoittaa sivistys- ja sote-palveluiden yhdyspintoja sekä ver-
kostojohtamisen malleja, joilla varmistetaan palvelujen toimivuus lasten ja perheiden
kannalta. Selvityshenkilöiden on tarkoitus antaa työstään väliraportti syyskuun 2017
loppuun mennessä ja lopullinen raportti 31.12.2017 mennessä. http://minedu.fi/
artikkeli/-/asset_publisher/sivistys-ja-sote-palvelut-lapsi-ja-perhelahtoisiksi
Kansallinen toimintakulttuurin muutos -päivä Helsingissä 25.8. ja perhekeskuskehit-
täjien päivä 30.8.
Hyvinvointiareena 2017. 14.-15.9. https://www.hyvinvointiareena.fi/
Valtakunnalliset LAPE-päivät 21. - 22.9.2017
Pre-konferenssi LAPE-muutosohjelman maakuntien perhekeskuskehittäjille
25.10.2017
LAPE-muutosohjelman II konferenssi 26.-27.10.2017
Lastensuojelupäivät 26.-27.9. https://www.lskl.fi/tapahtumat/valtakunnalliset-
lastensuojelupaivat-2/
Syksyllä 2017 järjestetään sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon tueksi hyvin-
voinnin, terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn edistämisen aluekierros. Kierroksen
aikana pidetään tilaisuuksia jokaisessa tulevassa maakunnassa, ja ne ovat avoimia
kaikille. Lahden tilaisuus 17.10. http://alueuudistus.fi/hyvinvoinnin-edistamisen-
aluekierros
Neuvolapäivät 7.-8.11.
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-
/event/3165259
Valtakunnalliset LAPE-päivät 22. - 23.11.2017
Opiskeluhuollon valtakunnallinen koulutuskierros yhdessä AVI:n ja Opetushallituk-
sen kanssa Lahdessa 29.11. Päivä tarkoitettu oppilas– ja opiskelijahuoltoryhmille ja
opiskeluhuoltopalvelujen työntekijöille.
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-
/event/3286429
Mitä mieltä!? Lastensuojelun, mielenterveyden ja hyvinvoinnin yhteiset rajapin-
nat III monitieteiset lastensuojelun tutkimus- ja kehittämispäivät 30.11.-1.12.2017
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-
/event/3174655
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TOIMINTAKULTTUURIN	MUUTOKSEN	KEHITTÄMISKOKONAISUUS	
Toimintakulttuurin	muutoksen	alatyöryhmä	kokoontuu	ensimmäisen	kerran	8.9.	Ryhmään	kuuluvat	mm.	kaikkien	
kuntien	LAPE-ryhmien	yhdyshenkilöt,	SOTE-edustajia,	seurakunta	ja	järjestöt.	

Toimintakulttuurin	muutoksen	liittyvässä	perheystävällisten	työpaikkojen	kokonaisuus	on	kiinnostanut	maa-
kunnan	yrityksiä	ja	2	suurta	ja	3	keskisuurta	yritystä	on	lähdössä	mukaan	kehittämään	työyhteisöjään	per-
heystävällisemmäksi.	Mukaan	lähtevien	yritysten	starttitilaisuus	on	8.9.,	jonka	jälkeen	yritykset	voidaan	
julkistaa	ja	tiedotetaan	laajemmin.			

Päijät-Hämeen	LAPE	lähtee	mukaan	Unice in	lapsiystävällisen	maakunnan	pilotointiin	(muut	mukana	olevat	
maakunnat:	Etelä-Karjala,	Keski-Pohjanmaa,	Pohjois-Pohjanmaa,	Uusimaa	ja	Varsinais-Suomi).	Suunnittelu	käyn-
nistyy	15.9.		tapaamisessa	Unice in	asiantuntijan	Ira	Custódion	kanssa	ja	kaikille	avoin	seminaari	aiheesta	on	
29.11.	Lahdessa.	Unicef	tarjoaa	tukea	ja	koulutusta	ja	yhteistyössä	kaikkien	maakuntien	kanssa	luodaan	lapsiystä-
vällisen	maakunnan	malli.		

Ylimaakunnallista	yhteistyötä	on	käynnistymässä	Pirkanmaan	ja	Kanta-Hämeen	kanssa,	koska	jaamme	saman	hiip-
pakunnan.	Benchmark-tilaisuus	Tampereella	on	4.10.	ja	siellä	on	tarkoitus	syventyä	lapsivaikutusten	arvi-
ointiin	(LAVA)	ja	sen	toimeenpanoon	maakunnissa.	Elina	Vesteriselle	voi	ilmoittautua	mukaan	lähtijäksi,	jos	
halukkuutta	on.	

Ajankohtaista	Päijät-Hämeen	kehittämistyössä	
Seuraavat	maakunnalliset	ohjausryhmät	28.8.	,	10.10.	ja	14.12.	
Lastensuojeluun	liittyvä	yhteiskehittämispäivä	on	sovittu	pidettäväksi	yhteistyössä	THL:n	kanssa	
18.10.	Teemana	on	perhehoito	ja	päivässä	viedään	yhteiskehittämisen	keinoin	eteenpäin	THL:n	joh-
dolla	kehitettyä	perhehoidon	mallinnusta.	Ohjelma	ja	ilmoittautuminen	julkaistaan	lähiaikoina.	
Lapsi-	ja	perhepalveluiden	muutosohjelmassa	(LAPE)	halutaan	ottaa	sosiaalityön	asiakastyössä	toimivat	
ammattilaiset	mukaan	osaamis-	ja	tukikeskusten	(OT)	suunnitteluprosessiin.	Sosiaalityön	näkemystä	
omaavia	on	pyydetty	vastaamaan	kyselyyn	15.9.	mennessä.		http://www.socca. i/kehittaminen/
lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke/ajankohtaista/sosiaalityontekijoilta_kaivataan_nakemyksia_ot-
keskusten_suunnittelun_tueksi.7738.news	

Neuvonantajavanhempien	ryhmä	aloittanut	Facebookissa.	Mukana	17	päijäthämäläistä	vanhempaa	
tällä	hetkellä	Lahdesta,	Hollolasta,	Orimattilasta,	Heinolasta	ja	Asikkalasta.	Nuorten	osallisuutta	aletaan	
hahmottaa	nuorisotyön	ja	koulujen	kanssa.	Maakunnallisen	nuorisovaltuuston	perustamisesta	on	keskusteltu.		
Päijät-Hämeen	Lapen	projektipäällikkö	Tuija	Astedt	oli	Salme	Kallisen	(STM)	haastateltavana	aiheesta	asia-
kaslähtöisyys	ja	integraatio	lasten	ja	perheiden	palveluissa!	Haastattelu	julkaistiin	SOTE:n	muutosjohta-
jan	Sinikka	Salon	uutiskirjeessä.	https://www.youtube.com/watch?v=kehoYoCVTU0		

Julkaisuja	

Sukupuolten	tasa-arvo	neuvolan	asiakastyössä.	Opas	vanhempien	ja	lasten	tukemiseen	sukupuolten	tasa-arvon	nä-
kökulmasta.	http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80529/13_2017_Sukupuolten%20tasa-
arvo%20neuvolan%20asiakastyossa.pdf?sequence=1	

Onnistunut	monialainen	nuorten	kohtaamisen	malli	-	Arviointi	Kaikki	käy	koulua	-toiminnan	vaikutuksista	

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/kaikkikaykoulua_tutkimus.pdf	

Myönteinen	tunnistaminen.	http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/
myonteinen_tunnistaminen.pdf
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PERHEKESKUSTOIMINNAN	KEHITTÄMISKOKO-
NAISUUS	

VARHAISKASVATUKSEN,	KOULUN	JA	OPPILAI-
TOKSEN	KEHITTÄMISKOKONAISUUS	

Perhekeskuksen	kehittämisen	alatyöryhmän	jäsenet	
ovat	nimetty	ja	ensimmäinen	tapaaminen	on	6.9.	
Jäseniä	on	yhdistyksistä	ja	järjestöistä,	seurakunnasta	ja	
monipuolisesti	Hyvinvointikuntayhtymän	palveluista.	
Kuntalape-työn	linkittyminen	maakunnallisen	perhekes-
kuskehittämisen	kanssa	Maritan	ja	eri	verkostojen	avul-
la	on	erityisen	tärkeää.	

Perhekummitoimintaa	ja	Lape-kumppanuutta	Päijät
-Hämeessä	-tilaisuudessa	esitellään	MLL:n	toimintoja	ja	
keskustellaan	yhteistyön	mahdollisuuksista.	18.9.2017	
klo	12:30-16:00	(Ravintola	Voitto,	Salpausselänkatu	8,	
Lahti).	https://hameenpiiri.mll. i/kunnille/mll-n-
hameen-piiri-lape-kumppani/	

Yksinäisyyden	ehkäisy	ja	arjessa	jaksaminen	ovat	tärkei-
tä	huomioitavia	asioita	perhekeskustoiminnassa.	Marita	
on	mukana	seurakunnan	Lapsi	Arkki	-työn	ohjausryh-
mässä.	Työ	on	suunnattu	yksinhuoltajavanhemmille	ja	
työmallia	pilotoidaan	Salpausselän	seurakunnassa.	

Marita	on	menossa	eroauttamisen	verkostoon	6.9.	ja	
lapsiperhetoimijoiden	verkostoon	14.9.	

Ensi-	ja	turvakoti,	seurakunta	ja	Lape	ideoivat	ryhmä-
toimintaa	oleskeluluvan	saaneille	äideille	ja	lapsille:	
ilon	ja	leikin	kautta	tuetaan	perheiden	hyvinvointia.		

Kasvun	Tuen	tapaamiseen	29.8.	on	tulossa	mukaan	
kaksi	neuvonantajavanhempaa.	

Sivistysjohtajien	nimeämä	OOOT-ryhmä	on	kokoontu-
nut	toukokuussa	ja	elokuussa.	OOOT-ryhmä	koordinoi,	
ja	hoitaa	yhteisöllisen	työn	kehittämistä.	Monialaista	
asiantuntijaryhmätyötä	ja	koulupoissaolojen	ja	
koulukuntoisuuden	määrittelyn	malleja	työstämään	
kutsutaan	oma	ryhmä	(tapaaminen	syyskuussa),	lisäksi	
on	moniammatillista	simulointia	01-06/2018.	Lape	
koordinoi	myös	monitoimijaisen	palvelutarpeen	arvi-
oinnin	mallin	kehittämistä.	YAMK-opinnäytetyötä	teh-
dään	pitkittyneistä	poissaoloista.	Vanhemmuuden	tu-
kea	kasvuympäristöissä	mietitään	yhdessä	perhekes-
kuskehittämisen	kanssa	ja	Nepsy-verkosto	kootaan	
uudelleen.	Opiskeluhuoltopalvelujen	työpajoja	suun-
nittelemaan	kutsutaan	työryhmä	(tapaaminen	syys-
lokakuun	vaihteessa).	IPC-menetelmään	perehdytty.	
YAMK-opinnäytetyö	käynnissä	kuraattorien	saavutetta-
vuuden	parantamisesta	digin/somen	avulla.	

Kunnat:	kutsuttehan	Annea	mukaan	tilaisuuksiin,	
erityisesti	opiskeluhuollon	ohjausryhmiin.	

Maakunnan	alueen	koulukuraattorien	ja	psykologien	
kokoontuminen	25.8.	

Valtakunnallinen	koulutuskierros	opiskeluhuollos-
ta	29.11.	

Muuta	tutustuttavaa	

Ensi-	ja	turvakotien	liiton	ylläpitämä	hieno	sivusto,	josta	löydät	kootusti	alueesi	eropalvelut:	www.apuaeroon. i		

Suomi. i	tarjoaa	kootusti	palvelut	kansalaisille,	yrityksille,	yhteisöille	ja	viranomaisille.	www.suomi. i		

Terveyskylä	on	asiantuntijoiden	yhdessä	potilaiden	kanssa	kehittämä	erikoissairaanhoidon	verkkopalvelu,	joka	
tarjoaa	tietoa	ja	tukea	kaikille,	hoitoa	potilaille	ja	työkaluja	ammattilaisille.	Palvelun	sisällä	toimii	virtuaalitaloja	eri	
elämäntilanteisiin	ja	oireisiin:	www.terveyskyla. i		

ODA	on	hallitusohjelman	kärkihanke,	jota	toteuttaa	isäntäkunta	Espoon	lisäksi	mm.	Lahti.	Rakenteilla	on	sähköinen	
palvelukokonaisuus,	joka	hyödyntää	sekä	ammattilaisten	järjestelmissä	olevaa	tietoa	väestöstä	että	asiakkaiden	
itsensä	tallentamaa	hyvinvointitietoa.	ODAn	myötä	uudistuvat	niin	asiointi,	tiedonsaanti	kuin	sote-ammattilaisten	
työpäiväkin.	https://www.kuntaliitto. i/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat/oda-palvelujen-kautta-
sosiaali-ja-terveyspalvelut	ja	https://oda-projekti.blogspot. i/	

Mannerheimin	lastensuojeluliiton	vanhempainpuhelin	ja	nuorten	chatista	https://www.mll. i/vanhemmille/tuki-ja-
vertaistoiminta/vanhempainpuhelin/	

Kolmannen	sektorin	tieto	ja	palvelut	on	tarkoitus	koota	kansalaisille	helposti	löydettävään	ja	hyödynnettävään	
muotoon	Väestöliiton	koordinoimalla	uudistusprosessilla,	joka	kulkee	työnimellä	NGO-Digi.	Väestöliitolla	on	myös	
kaikille	lasta	suunnitteleville,	odottaville	sekä	pikkulapsiperheiden	vanhemmille.	www.perheaikaa. i	–sivusto.	

Leijonaemot	ry	vertaistukijärjestö	tukee	erityislasten	vanhempia	yli	lasten	diagnoosirajojen.	www.leijonaemot. i		

Pelastakaa	lapset	ry:n	ylläpitämä	www.netari. i	on	ainoa	verkkonuorisotalo.	
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TIIMIN	VIESTIT	
Kuntien	LAPE-	ryhmien	työskentely	on	monessa	kunnassa	päässyt	käyntiin	ja	syksyn	aikana	tulemme	osallistumaan	
aktiivisesti	kuntien	LAPE-	ryhmien	tapaamisiin.	Anne	osallistuu	kuntien	opiskeluhuollon	ohjausryhmiin	ja	Mari-
ta	kiertää	mielellään	kuntien	LAPE	–ryhmissä	varmistamassa	vuoropuhelua	maakunnan	ja	kuntien	perhekeskuskehit-
tämistyön	välillä.	Elina	ja	Tuija	ovat	kaavailleet	kunnanhallitus	-kierrosta,	jota	onkin	jo	alettu	aikatauluttamaan.		

Olemme	pyytäneet	kuntia	täyttämään	perhekeskustoiminnan	kehittämistä	varten	THL:n	nykytilaselvityksen	kyselyä.	

Infotkaa	meitä	myös	kuntienne	tulevista	tapahtumista,	jonne	voimme	tulla	kertomaan	LAPE-	työstä	myös	kunta-
laisille	–	menemme	mielellämme	sinne,	missä	ihmiset	luontevasti	ovat	ja	käyvät.		

Mukaan	kehittämistoimintaan	niin	kunnissa	kuin	maakunnassa	halutaan	kannustaa	lähtemään	kaikkia	haluk-
kaita	olemassa	olevia	tai	nyt	perustettavia	asiakasosallisuuden	raateja	tai	ryhmiä.		Esim.	Orimattilassa	hyödyn-
netään	lapsiperheiden	asiakasraatia	paikkakunnan	perhekeskusmallisen	työn	kehittämisessä.	Kysy	lisätietoa	projekti-
tiimiltä	tai	vaikka	Orimattilan	Avoimesta	päiväkodista	Kimpasta.	

Ota	yhteyttä:	kerro	mitä	juuri	sinä	teet	tai	mitä	sinä	toivot!	Jos	suunnittelet	kehittämistyötä,	ota	yhteyttä	niin	katsotaan	
voisimmeko	linkittäytyä.	

Muutosagen  Elina Vesterinen p.0447297985 elina.vesterinen2@phsotey.fi

Projek päällikkö Tuija Åstedt p.0447297990 tuija.astedt@phsotey.fi

Projek suunni elija Anne-Marie Haavisto p.0447297993 anne-marie.haavisto@phhyky.fi

Projek suunni elija Marita Moisander-Pohjonen p.0447297994 marita.moisander-pohjonen@phsotey.fi

LAPE-tiimi	


