KUUKAUSIKIRJE 6/2017

Pä ijä t-Hä meen LAPE-muutosohjelman projektitiimi julkaisee kuukausittain
kuukausikirjeen, jonka kautta voi seurata ajankohtaisia LAPE-asioita ja työ n
etenemistä . Kuukausitiedotteessa on koottuna yhteen kansallisen ja maakunnallisen kehittä mistyö n uusimpia kä änteitä , tä rkeitä pä ivä mä äriä ja vinkkejä
lisä tiedon lä hteille. Kuukausikirjeessä on myö s omat osionsa toimintakulttuurin, perhekeskustoiminnan sekä varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen
kehittä miskokonaisuuksille ja niihin liittyvien ryhmien työ lle.

Ajankohtaista kansallisessa kehittämistyössä
Vanhemmuussuunnitelma julkaistu: http://stm. i/artikkeli/-/
asset_publisher/ensimmainen-suomenkielinen-vanhemmuussuunnitelmajulkaistu
Valtakunnallinen nuorisotyö n ja politiikan ohjelma lausunnolle: http://
minedu. i/artikkeli/-/asset_publisher/valtakunnallinen-nuorisotyon-japolitiikan-ohjelma-lausunnolle
LAPE-muutosohjelman kasvatus- ja perheneuvoloiden toimijoiden yhteistyö kokous 16.6.2017
Hyvinvointiareena 2017. 14.-15.9. https://www.hyvinvointiareena. i/
Valtakunnalliset LAPE-pä ivä t 21. - 22.9.2017
Pre-konferenssi LAPE-muutosohjelman maakuntien perhekeskuskehittä jille 25.10.2017
LAPE-muutosohjelman II konferenssi 26.-27.10.2017
Lastensuojelupä ivä t 26.-27.9. https://www.lskl. i/tapahtumat/
valtakunnalliset-lastensuojelupaivat-2/
Syksyllä 2017 jä rjestetä ä n sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon
tueksi hyvinvoinnin, terveyden sekä työ - ja toimintakyvyn edistä misen aluekierros. Kierroksen aikana pidetä än tilaisuuksia jokaisessa tulevassa maakunnassa, ja ne ovat avoimia kaikille. Lahden tilaisuus 17.10. http://
alueuudistus. i/hyvinvoinnin-edistamisen-aluekierros
Neuvolapä ivä t 7.-8.11. https://www.thl. i/ i/ajankohtaista/tapahtumat/
tapahtumakalenteri/-/event/3165259
Valtakunnalliset LAPE-pä ivä t 22. - 23.11.2017
Opiskeluhuollon valtakunnallinen koulutuskierros yhdessä AVI:n ja Opetushallituksen kanssa Lahti 29.11.2017 . Pä ivä tarkoitettu opiskeluhuoltoryhmille ja opiskeluhuoltopalvelun työ ntekijö ille varhaiskasvatuksessa,
koulussa ja oppilaitoksessa. Koulutus kestä ä koko pä ivä n ja pitä ä sisä llä än
kansallista tietoa yhteisö llisestä ja yksilö kohtaisesta opiskeluhuollosta. Puhujat THL:sta ja Opetushallituksesta.

LISÄKSI TIEDOTAMME:
Facebookissa: LAPE Pä ijä t-Hä me
Kansallisesti: #lapemuutos
Sekä myö hemmin kesä llä avautuvilla nettisivuillamme, joilla
julkaisemme myö s kehittä miskokonaisuuksien työ ryhmien
muistiot.
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Ajankohtaista Päijät-Hämeen kehittämistyössä
Seuraavat maakunnalliset ohjausryhmät 16.6. ja 28.8. Jatkossa kaikkien maakuntien ohjausryhmissä on
mukana joko livenä tai skypen kautta STM:n yhteyshenkilö . Meillä yhteyshenkilö on Marjaana Pelkonen.
Osaamis- ja tukikeskusten (OT) suunnittelu etenee. Tuija ja Elina osallistuivat keskusteluun 7.6. Helsingissä .
Kehittä minen tapahtuu kuitenkin ennen kaikkea niissä maakunnissa, joissa erityis- ja vaativan tason palvelut
ovat kehittä miskohteena ja joissa on yliopistosairaalat.
Yhteistyössä LAMK:n kanssa tullaan toteuttamaan verkosto-koulutusta, jonka suunnittelu tehdä ä n alkusyksystä 2017.
Lastensuojeluun liittyvä yhteiskehittämispäivä on sovittu pidettäväksi yhteistyössä THL:n kanssa
18.10. Ohjelma ja tarkemmat tiedot myö hemmin.
Neuvonantajaryhmien perustaminen aloitettu. Tulossa vanhempien facebook-ryhmä , nuorten ryhmä , yhteys nuorisovaltuutettuihin sekä vanhempainyhdistyksiin. Mukaan saa lähteä halukkaat olemassa olevat
tai nyt perustettavat asiakasosallisuuden raadit tai ryhmät. Mukaan lä htenyt jo ainakin SHL:n perhetyö n
asiakasvanhempien ryhmä . Kysy lisä tietoa projektitiimiltä .
29.8.2017 iltapä ivä llä Heinolassa tulossa etelä pohjanmaalaisia ja etelä savolaisia vierailijoita Lape-toimintaan
ja perhekeskusmalliin liittyen. Pä ijä t-Hä meestä voi tulla kiinnostuneita mukaan olemalla yhteydessä Kirsi Mä kilä än.

TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOKSEN KEHITTÄMISKOKONAISUUS
Päijät-Hämeen LAPE on neuvotellut Unice in kanssa lapsiystävällisen maakunnan pilotointiin mukaan lähtemisestä (muut mukana olevat maakunnat: Etelä -Karjala, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Uusimaa ja Varsinais-Suomi). Ajalle syyskuu 2017 – kesä kuu 2018 kokopä ivä isen Unice in asiantuntijan työ panos edellä mainittujen
maakuntien yhteiskä yttö ö n. THL tukee pilotointia ja loput kustannukset LAPEsta. Mitä saadaan: erillinen koulutuskokonaisuus (tarvittaessa rä ätä lö ity) jokaiselle mukaan lä htevä lle maakunnalle.; lapsen oikeudet (sis. osallisuus, yhdenvertaisuus ja lapsen etu) yhteinen lapsikäsitys, lapsivaikutusten arviointi. Pilotoinnin alkuun on
suunniteltu laadittavaksi maakuntien vä liaikaishallintoon kohdistuva lapsiystä vä llisen hallinnon ohjeistus. Ohjeistuksen laadinnassa on mukana mm. kansallisen lape-ohryn puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, THL:n Kati Honkanen
ja Unice in asiantuntija.
Toimintakulttuurin muutoksen liittyvä ssä perheystävällisten työpaikkojen osalta miesvaltaisia Pä ijä tHä mä lä isiä yrityksiä rekrytoidaan ja useampia on jo kiinnostunut asiasta.
Ylimaakunnallista yhteistyö tä viritellä ä n Pirkanmaan ja Kanta-Hä meen kanssa, koska jaamme saman hiippakunnan.
Olemme kertaalleen tavanneet ja vireillä on toimintakulttuurin muutos osioon liittyen seurakunnan lapsivaikutusten arviointi(LAVA)-kokemusten jakaminen ja hyö dyntä minen benchmarkina muille. Ylimaakunnallisesti edistetään myös lapsibudjetointiteemaa. Nä istä kin lisä ä myö hemmin
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PERHEKESKUSTOIMINNAN KEHITTÄMISKOKONAISUUS

VARHAISKASVATUKSEN, KOULUN JA OPPILAITOKSEN KEHITTÄMISKOKONAISUUS

THL:n 3-4 kuukautisten vauvojen perheiden hyvinvointitutkimus- pilotointi alkaa syksyllä. Mukana
Sysmä ja Pä ijä t-Hä meen hyvinvointikuntayhtymä . Myöhemmin tulossa myös 4-vuotiaiden tutkimus, jota on
jo pilotoitu muualla. Ko. tutkimukset tulevat kansalliseksi vuonna 2018.

Sivistysjohtajien nimeä mä OOOT-ryhmä on kokoontunut toukokuussa. 8.8. seuraava kokous, jossa laajempi joukko koolla: jakaannutaan teemaryhmiin työ stä mä ä n neljä ä osakokonaisuutta: yhteisö llinen työ , yksilö kohtainen monialainen työ , vanhemmuuden tukeminen & perhekeskusmallin yhdyspinnat sekä opiskeluhuoltopalvelut. Tä ydennetä ä n osallistujajoukkoa. Yhteistä kehittä mistä osin perhekeskustoiminnan alaryhmien kanssa, osa teemoista hoidettaneen työ pajoina.

MLL:n kanssa ollaan neuvoteltu perhekummitoiminnan käynnistämisestä Pä ijä t-Hä meessä , tä stä
lisä ä myö hemmin.
Näyttöön perustuviin menetelmiin Lapset puheeksi –
menetelmä , Ihmeelliset vuodet – vanhemmuusryhmä sekä ryhmä nhallintamenetelmä sekä MDFT -menetelmä
(Multidimensionaalinen perheterapia) liittyen Elina on
vastannut koulutustarvekyselyyn, joka oli hyvin alustava. Sen lisäksi jokaiseen kuntaan on tulossa kysely
koulutarpeesta, jota varten Elina on jokunen aika sitten
koonnut kuntien yhteyshenkilö t. Asiasta on tulossa tapaaminen syksyllä .
Kehittämiskokonaisuuden alatyöryhmän kokoonpanoon saatu osallistujaehdotuksia ja ensimmäinen kokoontuminen syksyllä. Kutsu tulossa.

Anne tekee esityötä niiden kuntien puolesta, joilta
saa opiskeluhuoltoryhmien työn materiaaleja.
Lape-asioita katsasteltu Lahden kaupungin opiskeluhuoltoryhmien kanssa, sekä maakunnan alueen kouluterveydenhoitajien kanssa sekä Lahden Etelä isen alueen hyvinvointiseminaarissa. Huom. Kunnat: kutsuttehan Annea mukaan haluamiinne tilaisuuksiin.
IPC-menetelmää lä hdö ssä tutkimaan koulutukseen
opiskeluhuoltopalvelujen vä keä 7.8.
Tulossa maakunnan alueen koulukuraattorien ja psykologien kokoontuminen 25.8.

JULKAISUJA
Vanhemmille annettu tuki auttaa perhettä eteenpä in. http://stm. i/artikkeli/-/asset_publisher/vanhemmilleannettu-tuki-auttaa-perhetta-eteenpain
Kasvun tuki on avoin ja kä yttä jä ystä vä llinen tietolä hde vaikuttavista työ menetelmistä lasten ja perheiden tukemiseksi. http://kasvuntuki. i/
LASTA-hanke : Kokemuksia viranomaisten yhteistyö n ja tietojenvaihdon koordinoinnista lapseen kohdistuneissa
pahoinpitely- tai seksuaalirikoksen epä ilytilanteissa. Tekijä : Sinkkonen, Minna; Mä kelä , Jukka
http://www.julkari. i/bitstream/handle/10024/134582/URN_ISBN_978-952-302-850-0.pdf?sequence=1
Lapsikeskeinen suojelu ja perheen toimijuuden tukeminen ovat lastensuojelun perhetyö n ja – kuntoutuksen ydintä :
https://www.julkari. i/bitstream/handle/10024/134616/URN_ISBN_978-952-302-8593.pdf?sequence=1
Lasten ja perheiden yksilö llisiin tarpeisiin vastaava perhehoito - Kohti perhehoidon laadun vahvistamista –raportti
https://www.julkari. i/bitstream/handle/10024/132434/URN_ISBN_978-952-302-857-9.pdf?sequence=1
Varhaiskasvatus- ja lastenhoitoratkaisut yksivuotiaiden lasten perheissä
http://www.julkari. i/bitstream/handle/10024/132438/URN_ISBN_978-952-302-869-2.pdf?sequence=1
Erityisen ja vaativan tason palvelun työ pajaprosessin raportti:
http://www.julkari. i/bitstream/handle/10024/134652/TY%c3%962017_26_Ty%c3%b6pajaprosessit_1.6.17_we
b.pdf?sequence=3
Opiskeluhuollon verkostot ja yhdyspinnat tulevaisuuden kunnassa: http://shop.kunnat.net/product_details.php?
p=3337
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TIIMIN VIESTIT
LAPE-tiimi on täydentynyt toukokuussa varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukenaosion projektisuunnittelija Anne-Marie Haavistolla, perhekeskustoimintamallin projektisuunnittelijana aloitti kesä kuussa Marita Moisander-Pohjonen.
STM:n LAPE-hankepä ällikkö Hanne Kalmari kiitteli Pä ijä t-Hä meen kick of ia oikein onnistuneeksi aloitusseminaariksi.
Ko. 31.5 LAPE starttiseminaarin materiaalit lö ytyvä t: http://www.phhyky. i/ i/yhtyma/verso/materiaalit/.
Kysyimme Lape-starttitilaisuuden ilmoittautumislomakkeessa kentä ltä nä kemyksiä , mikä toimii sekä mitä pitä isi kehittä ä lasten ja perheiden palveluissa. Saimme runsaasti vastauksia, joita hyö dynnetä ä n kehittä mistyö n edetessä . Eniten
kiitoksia keräsivät peruspalvelut – neuvololoiden toiminta sai paljon hyvää palautetta, samoin varhaiskasvatus. Tämä luo hyvän pohjan LAPE-työlle. Ylivoimaisesti eniten kehittä mistarvetta nä htiin yhteistyö n tekemisessä :
vastaajat kertoivat monin eri tavoin siitä , että tarvitaan rakenteita ja osaamista moniammatilliseen työhön ja työn
tekemiseen verkostossa. Myö s nä mä palautteet ovat hienosti linjassa Lape-työ n tavoitteiden kanssa: tarkoituksena
on parantaa verkostossa tehtä vä ä työ tä .
Ota yhteyttä : kerro mitä juuri sinä teet tai mitä sinä toivot! Jos suunnittelet kehittä mistyö tä , ota yhteyttä niin katsotaan
voisimmeko linkittä ytyä .

LAPE-tiimi
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

