
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	

Perhe- ja peruspalveluministeri Saarikko on kertonut haluavansa omalla panok-
sellaan korostaa laajaa ja kaikissa maakunnissa meneillään olevaa sisällöllistä uudista-
mista, jota tehdään hallituksen kärkihankkeiden kautta. Lue blogista lisää linkistä.
Syyskuun valtakunnallisilla LAPE- päivillä 21. - 22.9. oli ohjelmassa muun mu-
assa yhteisen lapsikäsityksen merkitys ja lapsen oikeudet. Vaasan yliopiston lapsi- ja
koulutusoikeuden apulaisprofessori Suvianna Hakalehto (OTT) nosti puheenvuo-
rossaan esiin muun muassa sen, miten tulevassa maakunnassa voitaisiin neuvoa ja
kuulla lapsia ja nuoria sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen toimesta.
THL on julkaissut oppaan ja verkkokoulutuksen lapsen tuen ja avun saantia turvaa-
vasta yhteistyöstä ja tietojenvaihdosta. Luo luottamusta, suojele lasta -
verkkokoulutus on suunnattu lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimiville. Mate-
riaali on tehty yhdessä kentän toimijoiden kanssa. Linkki verkkokoulutukseen.
Yhdyspintaselvityksellä on tarkoitus tunnistaa ja tarkastella sote- ja maakuntauu-
distuksessa syntyviä yhdyspintoja laajasti lasten ja nuorten palvelujen kokonaisuu-
dessa: asiakastyössä, palveluissa, palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa sekä oh-
jauksessa. Selvitystyöryhmän väliraportti on annettu syyskuun loppuun mennessä,
loppuraportin on määrä ilmestyä vuoden 2017 loppuun mennessä. Katso linkki.
Sosiaali- ja terveysministeriön LAPE- hankejohtaja ja ohjausryhmän puheenjohtaja
Maria Kaisa Aula esitteli LAPE:n uuden ydinviesti -esitteen LAPE-päivillä. Aula
korosti sitä, että LAPE on toimeenpano-ohjelma, jonka tulokset tulevat näkymään
vuosina 2025-2030. Aula painotti sivistyksen kanssa tehtävää yhteistyötä ja lasten
kasvuympäristön merkitystä laajasti. Aulan mukaan eri hallinnonalojen ja eri toimi-
joiden (SI-SOTE) yhteistä näkemystä muutoksen suunnasta ja siihen pääsemisen
edellytyksistä tarvitaan. Ydinviestit tässä linkissä.
Kaikki valtakunnallisten LAPE- päivien puheenvuorot voit katsoa tallenteina ja ne
löytyvät tästä linkistä.
Käythän ilmoittautumassa seuraavaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman
Lasten hyvinvointi Suomessa II konferenssi 26.- 27.10.2017.
Tutustu myös LAPE- muutosohjelmaan liittyvän moniammatillista tiedonhallintaa
kehittävän työryhmän raporttiin; Yksi lapsi, yhteinen suunnitelma tässä linkissä.
Hyvinvoinnin aluekierroksen Lahden tilaisuus 17.10. 2017
Valtakunnalliset LAPE-päivät 22. - 23.11.2017
Opiskeluhuollon valtakunnallinen koulutuskierros yhdessä AVI:n ja Opetushal-
lituksen kanssa Lahdessa 29.11. Päivä tarkoitettu oppilas– ja opiskelijahuoltoryhmille
ja opiskeluhuoltopalvelujen työntekijöille. Ks. ohjelma.
Mitä mieltä!? Lastensuojelun, mielenterveyden ja hyvinvoinnin yhteiset rajapin-
nat III monitieteiset lastensuojelun tutkimus- ja kehittämispäivät 30.11.-1.12.2017.
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TOIMINTAKULTTUURIN	MUUTOKSEN	KEHITTÄMISKOKONAISUUS	

Toimintakulttuurin	muutoksen	alatyöryhmä	on	kokoontunut	kaksi	kertaa	syyskuun	aikana.	Ryhmään	kuulu-
vat	mm.	kaikkien	kuntien	LAPE-ryhmien	yhdyshenkilöt,	SOTE-edustajia,	seurakunta	ja	järjestöt.	Ryhmän	tavoittee-
na	on	edistää	toimintakulttuurin	muutososion	tavoitteiden	mukaista	työtä.	Ryhmän	toiminnan	jatkoa	suunnitellaan	
uudestaan,	mutta	kokonaisuus	saa	lisävauhtia,	kun	toimintakulttuurin	muutoksen	edistäjänä	aloittaa	projektisuun-
nittelija	9.10.	Aloite	tämän	osa-alueen	vastuuhenkilön	palkkaamisesta	tuli	alueen	sivistysjohtajilta	ja	hänen	koordi-
noimanaan	lähdetään	viemään	eteenpäin	mm.	lapsivaikutusten	arviointia.	
Toimintakulttuurin	muutokseen	liittyvässä	perheystävällisten	työpaikkojen	kokonaisuudessa	pidettiin	starttitilai-
suus	yrityksille	ja	julkisyhteisöille.	Tilaisuudessa	käytiin	läpi	Työterveyslaitoksen	ja	Väestöliiton	mallit	perheystä-
vällisyyden	lisäämiseksi.	Yritykset	jäivät	miettimään	tarjottuja	malleja	ja	asiaan	palataan	marraskuun	lopussa	jär-
jestettävässä	kokoontumisessa.	
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-
nistyi	15.9.		tapaamisessa	Uniceϐin	asiantuntijan	Ira	Custódion	kanssa.	Tapaamisessa	käytiin	läpi	pilotoinnin	pro-
sessi	ja	keskusteltiin	Päijät-Hämeen	painopisteistä.	Keskeisenä	nähtiin	lapsivaikutusten	arvioinnin	eteenpäinvie-
mistä.	Järjestämme	maksuttoman	koulutuksen	lapsiystävällisestä	toimintakulttuurista	29.11.2017	klo	12.30	-	15.30	
Lahden	Messukeskuksessa.	Lisätietoa	LAPE	Päijät-Hämeen	facebook-sivuilta	ja	ilmoittautuminen	tästä.

Ajankohtaista	Päijät-Hämeen	kehittämistyössä	

Seuraavat	maakunnalliset	ohjausryhmät		10.10.	ja	14.12.	
Lastensuojeluun	liittyvä	yhteiskehittämispäivä	yhteistyössä	THL:n	kanssa		pidetään	18.10.	Teemana	
on	perhehoito.	
Nuorisovaltuustojen	kanssa	järjestetään	maakunnallinen	tapaaminen	vuoden	2018	alkupuolella	kun	uudet	
nuorisovaltuustot	ovat	järjestäytyneet.	
Kunta-	ja	uudistusministeri	Anu	Vehviläinen	ja	perhe-	ja/tai	peruspalveluministeri	Annika	Saarikko	vierailevat	
syksyn	2017	aikana	kaikissa	Suomen	maakunnissa.	Ministerikierroksen	tarkoituksena	on	välittää	tietoa	uu-
distuksen	aikataulusta,	lainsäädännön	valmistelun	etenemisestä	ja	toimeenpanon	esivalmisteluvaiheen	jatku-
misesta	maakunnissa.	Maakuntavierailujen	aikana	ministerit	tapaavat	alueiden	päättäjiä	ja	maakuntauudistus-
ta	valmistelevia	virkamiehiä.	Kunta-	ja	uudistusministeri	Anu	Vehviläinen	vieraili	Päijät-Hämeessä	27.9.2017	
yhdessä	alivaltiosihteeri	Tuomas	Pöystin	kanssa.		
Kuntien	ja	kaupunkien	LAPE-	ryhmät	alkavat	olla	järjestäytyneet.	Heinolan	kaupungin	LAPE-	ryhmä	on	työs-
tänyt	LAPE-	tavoitteita	kaupungissaan	jo	marraskuusta	2016.	Kevään	2017	aikana	kokoontuivat	Orimattilan	
kaupungin	ja	Sysmän	kunnan	LAPE-	ryhmät.	Syksyn	2017	aikana	ovat	startanneet	Hollolan	&	Kärkölän	kun-
tien	yhteinen	ryhmä	ja	Lahden	kaupungin,	Hartolan	kunnan	ja	Asikkalan	kunnan	ryhmä.	Padasjoki	starttaa	
lokakuun	puolivälin	tietämillä.	Iitti	on	liittymässä	mukaan	LAPE-	työhön	aluksi	ohjausryhmään	osallistumalla.	
Kunta-	ja	kaupunkikohtaisten	LAPE-	ryhmien	tehtävä	tulee	muodostumaan	toisaalta	kuntien	ja	kaupunkien	
lähtötilanteen	ja	valittujen	teemojen	näköiseksi;	esimerkiksi	kunnan/kaupungin	perhekeskusrakenteen	pohti-
minen,	varhaiskasvatuksen,	koulun	ja	oppilaitos-osion	sekä	toimintakulttuurin	muutoksen	toimenpidekoko-
naisuuksien	työstäminen.	Kunta-	ja	kaupunkikohtaisella	työllä	tulee	olla	vahva	linkitys	maakunnalliseen	ra-
kenteeseen.	Kuntien	ja	kaupunkien	LAPE-	työn	merkitys	korostuu	myös	erilaisten	yhdyspintojen	tunnistami-
sessa.	Tulevassa	sote-	ja	maakuntauudistuksessa	tarvitaan	rakennetta	maakunnan	sote-	palveluiden	ja	kun-
tien/kaupunkien	järjestämien	palvelujen	sekä	järjestöjen	ja	seurakunnan	toiminnan	yhteensovittamiseksi.	
Jatkossa	kuntien/kaupunkien	LAPE-	ryhmien	kokoonpanoista	ja	toiminnasta	tulee	tietoa	huomisenhyvinvoin-
tia. i-	sivuillemme.		
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PERHEKESKUSTOIMINNAN	KEHITTÄMISKOKO-
NAISUUS	

VARHAISKASVATUKSEN,	KOULUN	JA	OPPILAI-
TOKSEN	KEHITTÄMISKOKONAISUUS	

Perhekeskuksen	alatyöryhmä	on	tavannut	6.9.	sekä	
29.9.	ja	työskentely	jatkuu	kerran	kuukaudessa	toteutu-
vina	työpajoina.	Työpajoja	vetävät	palvelumuotoilun	
keinoin	Kirsi	Hakio	Aalto-yliopistosta	ja	Tiina	Vaara	
LAMK:ista.	Kuntalape-	työn	linkittyminen	maakunnalli-
sen	perhekeskuskehittämisen	kanssa	on	erityisen	tärke-
ää.	

MLL:n	Perhekummitoiminnan	aloitustapahtuma	oli	
18.9.	Alueelle	on	palkattu	koordinaattori	käynnistämään	
toimintaa.	Nyt	etsitään	koulutettavia	vapaaehtoisia	kum-
meiksi	sekä	perheitä,	jotka	haluavat	kummin	omalle	per-
heelleen.	Perhekeskustoiminnassa	kiinnitetään	huomio-
ta	yksinäisyyden	ehkäisyyn	ja	arjessa	jaksamiseen.	

PHHYKY:n,	Ensi-ja	turvakodin,	seurakunnan	ja	LA-
PE:n	ideoima	ryhmätoiminta	oleskeluluvan	saaneille	
äideille	ja	lapsille	käynnistyy	lokakuussa.	Tavoitteena	on	
ilon	ja	leikin	kautta	tukea	perheiden	hyvinvointia.	

Olemme	saaneet	Facebookissa	kokoontuvasta	Neuvon-
antajavanhempien	ryhmästä	vanhempia	mukaan	28.9.	
olleeseen	Kasvun	Tuen	tapaamiseen	sekä	perhekeskuk-
sen	alatyöryhmään.		

Hyvinvointikuntayhtymässä	on	käynnissä	työryhmä	
joka	selvittää	alaikäisiä	koskevien	konsultoivien	ja	jal-
kautuvien	palveluiden	nykytilaa	ja	sen	linkittymistä	per-
hekeskuksen	sekä	varhaiskasvatuksen	ja	koulun	tueksi.	

THL	ja	paikallisesti	koottu	työryhmä	alkavat	kirjoit-
taa	selvitystä	sovittelusta	ja	lastenvalvojien	roolista	ja	
tehtävistä	osana	maakunnallista	perhekeskuskokonai-
suutta.	Tavoitteena	on	yhdessä	pohtia	LAPE:n	kehittä-
mistyötä	ja	lastenvalvojien	sekä	olosuhdeselvittäjien	
roolia	siinä,	sekä	samalla	pohtia	ja	edistää	olosuhdesel-
vitysten	yhdenmukaisuutta	ja	tasalaatuisuutta.	

Erotiimi	kokoontui	6.9.	Sovimme,	että	verkosto	lähtee	
miettimään	hankesuunnitelman	mukaista	maakunnallis-
ta	kehittämistyötä	ja	kokoontuu	seuraavaksi	marras-
kuussa.	

Syyskuussa	ovat	kokoontuneet	alueen	vauva-,	lapsiper-
he-,	ja	parisuhteen	tuen	verkostot	ja	myös	LAPE-tiimi	
on	päässyt	mukaan	siellä	tapahtuvaan	kehittämistyöhön.	

Hyvät	käytännöt	maakunnassa:	Lahden	alueella	on	
toteutettu	monitoimijaista	perhevalmennusta.	Valmen-
nukset	on	kehitetty	monen	toimijan	kanssa	yhteistyössä.	
Launeen	neuvola	pilotoi	maahanmuuttajille	tarkoitettua	
perhevalmennusta.	Tarkoituksena	on,	että	maahan-
muuttajat	saisivat	samat	tiedot	ja	valmiudet	synnytyk-
seen	ja	imetykseen	kuin	kantaväestö.	

Varhaiskasvatuksen	osalta		hyvinvointityön	ja	osalli-
suuden	kehittäminen	on	alueella	erityisen	hyvällä		mal-
lilla	seudullisen	suuren	koulutushankkeen	Seutuvarken	
kautta.		Monialaiseen	yhteistyöhön	ja	Varhaiskasvatus-
suunnitelmaan	liittyen	käynnissä	on	yksiköille	suunnat-
tu	maakunnallinen	kysely,	sekä	perhepäivähoitajille	
suunnattu	oma	kysely.	LAPE:n	lisäksi	Seutuvarke	ja	
kunnat/kaupungit	saavat	raportit	kehittämistyönsä	
tueksi.	

Perusopetuksen	ja	lukion		opiskeluhuollon	ja	opis-
keluhuoltoryhmien	käytäntöjä	kartoitetaan	maa-
kunnallisella	kyselyllä.	LAPE:n	lisäksi	kun-
nat/kaupungit	saavat	raportin	kehittämistyönsä	tueksi.	
OKM	ja	THL	painottavat	opiskeluhuoltolain	toteutumi-
sen	varmistamista	maakunnissa.	Ammatillisen	koulu-
tuksen	puolelle	valmistellaan	oma	kyselynsä	loppusyk-
syn	aikana.	

Maakunnan	opiskeluhuoltopalvelujen	henkilöstölle	
on	lähetetty	käytäntöjä	ja	asiakastyössä	näkyviä	asioi-
ta/ilmiöitä	sekä	tarpeita	kartoittava	kysely.	Kun-
nat/kaupungit/PHHYKY	saavat	raportit	käyttöönsä	ke-
hittämisen	tueksi.	Kartoituksen	pohjalta	suunnitellaan	
opiskeluhuoltopalvelujen	henkilöstön	ja	esimiesten	
yhteiset	työpajapäivät	keväälle	2018.	Kun-
tien/kaupunkien	ja	PHHYKY:n	yhteistapaaminen	
28.11.2017.	

Nepsy-verkosto	kootaan	uudelleen.	PHHYKY:n	työ-
panoksena	saadaan	käyttöön	terveydenhoitajan	asian-
tuntemusta	ja	työaikaa	valmistelussa,	lisäksi	neuvotel-
laan	pysyvästä	koordinaatiorakenteesta.	

Kunnissa/kaupungeissa	(mm.	Heinola,	Lahti,	Orimatti-
la)	on	valmisteilla	erilaisia	poissaoloihin	puuttumisen	
malleja.	Hyödynnetään	niiden	valmistelussa	tapahtu-
vaa	kehittämistyötä	yhdyspintojen	rakentamisessa	eri	
toimijoiden	työssä.	Monialaisen	asiantuntijaryhmän	
työn	aloitustapaaminen	31.10.2017.	

Valtakunnallinen	koulutuskierros	opiskeluhuollos-
ta	29.11.2017	klo	8:30–16:00	Lahden	kaupunginkir-
jastossa.	Koulutuksen	tavoitteena	on	yhteisöllisen	ja	
yksilökohtaisen	opiskeluhuoltotyön	toimintatapojen	
kehittäminen	ja	lainmukaisuuden	varmistaminen.	Kou-
lutuksessa	tarjotaan	hyviä	käytäntöjä	opiskeluhuollon	
moniammatillisten	ryhmien	muodostamiseen	ja	toimin-
taan.	Opiskeluhuoltoryhmien	jäsenille	ja	kiinnostuneil-
le.	Linkki	ilmoittautumiseen	ja	ohjelmaan.	
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TIIMIN	VIESTIT	
KunƟen ja kaupunkien LAPE- työskentely on monessa paikassa päässyt käyn in ja olemme Lape- iminä osallistuneet tähän
työhön Asikkalassa, Sysmässä, Heinolassa, Orima lassa ja Hartolassa. Varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen nyky lan
kartoitukseen ja kun en kehi ämistyöhön lii yen vierailuja on ollut Orima lassa, Heinolassa, Kärkölässä ja Sysmässä. Osal-
listumme yksin tai kaksin tai iminä kun en opiskeluhuollon ohjausryhmiin ja kierrämme mielellään kun en LAPE –ryhmissä
varmistamassa vuoropuhelua maakunnan ja kun en perhekeskuskehi ämistyön välillä. Aikataulute una on myös alueen
kansanedustajien tapaamisia loka- ja marraskuulle.

Infotkaa meitä myös kun enne tulevista tapahtumista, jonne voimme tulla kertomaan LAPE- työstä myös kuntalaisille –
menemme mielellämme sinne, missä ihmiset luontevas  ovat ja käyvät.

Ota yhtey ä: kerro mitä juuri sinä teet tai mitä sinä toivot! Jos suunni elet kehi ämistyötä, ota yhtey ä niin katsotaan voi-
simmeko linki äytyä.

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	


