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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
Perhe- ja peruspalveluministeri Saarikko on kertonut haluavansa omalla panoksellaan korostaa laajaa ja kaikissa maakunnissa meneillään olevaa sisällöllistä uudistamista, jota tehdään hallituksen kärkihankkeiden kautta. Lue blogista lisää linkistä.
Syyskuun valtakunnallisilla LAPE- päivillä 21. - 22.9. oli ohjelmassa muun muassa yhteisen lapsikäsityksen merkitys ja lapsen oikeudet. Vaasan yliopiston lapsi- ja
koulutusoikeuden apulaisprofessori Suvianna Hakalehto (OTT) nosti puheenvuorossaan 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 turvaavasta yhteistyöstä ja tietojenvaihdosta. Luo luottamusta, suojele lasta verkkokoulutus on suunnattu lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimiville. Materiaali on tehty yhdessä kentän toimijoiden kanssa. Linkki verkkokoulutukseen.
Yhdyspintaselvityksellä on tarkoitus tunnistaa ja tarkastella sote- ja maakuntauudistuksessa syntyviä yhdyspintoja laajasti lasten ja nuorten palvelujen kokonaisuudessa: asiakastyössä, palveluissa, palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa sekä ohjauksessa. 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 toimijoiden (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 Opetushallituksen kanssa Lahdessa 29.11. Päivä tarkoitettu oppilas– ja opiskelijahuoltoryhmille
ja opiskeluhuoltopalvelujen työntekijöille. Ks. ohjelma.
Mitä mieltä!? Lastensuojelun, mielenterveyden ja hyvinvoinnin yhteiset rajapinnat III monitieteiset lastensuojelun tutkimus- ja kehittämispäivät 30.11.-1.12.2017.

LISÄKSI TIEDOTAMME:
Facebookissa: LAPE Pä ijä t-Hä me
Instagram: phlapemuutosagentti
Twitterissä : @VesterinenElina
Kansallisesti: #lapemuutos
Sekä syyskuussa avautuvilla nettisivuillamme, joilla julkaisemme
myö s kehittä miskokonaisuuksien työ ryhmien muistiot.
www.huomisenhyvinvointia. i
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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 jä rjestetä än maakunnallinen tapaaminen vuoden 2018 alkupuolella kun uudet
nuorisovaltuustot ovat jä rjestä ytyneet.
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehvilä inen ja perhe- ja/tai peruspalveluministeri Annika Saarikko vierailevat
syksyn 2017 aikana kaikissa Suomen maakunnissa. Ministerikierroksen tarkoituksena on vä littä ä tietoa uudistuksen aikataulusta, lainsä ädä nnö n valmistelun etenemisestä ja toimeenpanon esivalmisteluvaiheen jatkumisesta maakunnissa. Maakuntavierailujen aikana ministerit tapaavat alueiden pä ä ttä jiä ja maakuntauudistusta valmistelevia virkamiehiä . Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehvilä inen vieraili Pä ijä t-Hä meessä 27.9.2017
yhdessä alivaltiosihteeri Tuomas Pö ystin kanssa.
Kuntien ja kaupunkien LAPE- ryhmä t alkavat olla jä rjestä ytyneet. Heinolan kaupungin LAPE- ryhmä on työ stä nyt LAPE- tavoitteita kaupungissaan jo marraskuusta 2016. Kevä ä n 2017 aikana kokoontuivat Orimattilan
kaupungin ja Sysmän kunnan LAPE- ryhmä t. Syksyn 2017 aikana ovat startanneet Hollolan & Kärkölän kuntien yhteinen ryhmä ja Lahden kaupungin, Hartolan kunnan ja Asikkalan kunnan ryhmä . Padasjoki starttaa
lokakuun puolivä lin tietä millä . Iitti on liittymä ssä mukaan LAPE- työ hö n aluksi ohjausryhmä än osallistumalla.
Kunta- ja kaupunkikohtaisten LAPE- ryhmien tehtä vä tulee muodostumaan toisaalta kuntien ja kaupunkien
lä htö tilanteen ja valittujen teemojen nä kö iseksi; esimerkiksi kunnan/kaupungin perhekeskusrakenteen pohtiminen, varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitos-osion sekä toimintakulttuurin muutoksen toimenpidekokonaisuuksien työ stä minen. Kunta- ja kaupunkikohtaisella työ llä tulee olla vahva linkitys maakunnalliseen rakenteeseen. Kuntien ja kaupunkien LAPE- työ n merkitys korostuu myö s erilaisten yhdyspintojen tunnistamisessa. Tulevassa sote- ja maakuntauudistuksessa tarvitaan rakennetta maakunnan sote- palveluiden ja kuntien/kaupunkien jä rjestä mien palvelujen sekä jä rjestö jen ja seurakunnan toiminnan yhteensovittamiseksi.
Jatkossa kuntien/kaupunkien LAPE- ryhmien kokoonpanoista ja toiminnasta tulee tietoa huomisenhyvinvointia. i- sivuillemme.

TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOKSEN KEHITTÄMISKOKONAISUUS
Toimintakulttuurin muutoksen alatyöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa syyskuun aikana. Ryhmä ä n kuuluvat mm. kaikkien kuntien LAPE-ryhmien yhdyshenkilö t, SOTE-edustajia, seurakunta ja jä rjestö t. Ryhmä n tavoitteena on edistä ä toimintakulttuurin muutososion tavoitteiden mukaista työ tä . Ryhmä n toiminnan jatkoa suunnitellaan
uudestaan, mutta kokonaisuus saa lisä vauhtia, kun toimintakulttuurin muutoksen edistä jä nä aloittaa projektisuunnittelija 9.10. Aloite tä mä n osa-alueen vastuuhenkilö n palkkaamisesta tuli alueen sivistysjohtajilta ja hä nen koordinoimanaan lä hdetä än viemä ä n eteenpä in mm. lapsivaikutusten arviointia.
Toimintakulttuurin muutokseen liittyvä ssä perheystä vä llisten työ paikkojen kokonaisuudessa pidettiin starttitilaisuus yrityksille ja julkisyhteisö ille. Tilaisuudessa kä ytiin lä pi Työ terveyslaitoksen ja Vä estö liiton mallit perheystä vä llisyyden lisä ä miseksi. Yritykset jä ivä t miettimä ä n tarjottuja malleja ja asiaan palataan marraskuun lopussa jä rjestettä vä ssä 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 kä ynnistyi 15.9. tapaamisessa Uniceϐin asiantuntijan Ira Custó dion kanssa. Tapaamisessa kä ytiin lä pi pilotoinnin prosessi ja keskusteltiin Pä ijä t-Hä meen painopisteistä . Keskeisenä nä htiin lapsivaikutusten arvioinnin eteenpä inviemistä . Jä rjestä mme maksuttoman koulutuksen lapsiystä vä llisestä toimintakulttuurista 29.11.2017 klo 12.30 - 15.30
Lahden Messukeskuksessa. Lisä tietoa LAPE Pä ijä t-Hä meen facebook-sivuilta ja ilmoittautuminen tä stä .
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PERHEKESKUSTOIMINNAN KEHITTÄMISKOKONAISUUS

VARHAISKASVATUKSEN, KOULUN JA OPPILAITOKSEN KEHITTÄMISKOKONAISUUS

Perhekeskuksen alatyöryhmä on tavannut 6.9. sekä
29.9. ja työ skentely jatkuu kerran kuukaudessa toteutuvina työ pajoina. Työ pajoja vetä vä t palvelumuotoilun
keinoin Kirsi Hakio Aalto-yliopistosta ja Tiina Vaara
LAMK:ista. Kuntalape- työ n linkittyminen maakunnallisen perhekeskuskehittä misen kanssa on erityisen tä rkeä ä .

Varhaiskasvatuksen osalta hyvinvointityö n ja osallisuuden kehittä minen on alueella erityisen hyvä llä mallilla seudullisen suuren koulutushankkeen Seutuvarken
kautta. Monialaiseen yhteistyö hö n ja Varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyen kä ynnissä on yksikö ille suunnattu maakunnallinen kysely, sekä perhepä ivä hoitajille
suunnattu oma kysely. LAPE:n lisä ksi Seutuvarke ja
kunnat/kaupungit saavat raportit kehittä mistyö nsä
tueksi.

MLL:n Perhekummitoiminnan aloitustapahtuma oli
18.9. Alueelle on palkattu koordinaattori kä ynnistä mä ä n
toimintaa. Nyt etsitä än koulutettavia vapaaehtoisia kummeiksi sekä perheitä , jotka haluavat kummin omalle perheelleen. Perhekeskustoiminnassa kiinnitetä ä n huomiota yksinä isyyden ehkä isyyn ja arjessa jaksamiseen.
PHHYKY:n, Ensi-ja turvakodin, seurakunnan ja LAPE:n ideoima ryhmä toiminta oleskeluluvan saaneille
ä ideille ja lapsille kä ynnistyy lokakuussa. Tavoitteena on
ilon ja leikin kautta tukea perheiden hyvinvointia.
Olemme saaneet Facebookissa kokoontuvasta Neuvonantajavanhempien ryhmä stä vanhempia mukaan 28.9.
olleeseen Kasvun Tuen tapaamiseen sekä perhekeskuksen alatyö ryhmä än.
Hyvinvointikuntayhtymässä on kä ynnissä työ ryhmä
joka selvittä ä alaikä isiä koskevien konsultoivien ja jalkautuvien palveluiden nykytilaa ja sen linkittymistä perhekeskuksen sekä varhaiskasvatuksen ja koulun tueksi.
THL ja paikallisesti koottu työryhmä alkavat kirjoittaa selvitystä sovittelusta ja lastenvalvojien roolista ja
tehtä vistä osana maakunnallista perhekeskuskokonaisuutta. Tavoitteena on yhdessä pohtia LAPE:n kehittä mistyö tä ja lastenvalvojien sekä olosuhdeselvittä jien
roolia siinä , sekä samalla pohtia ja edistä ä olosuhdeselvitysten yhdenmukaisuutta ja tasalaatuisuutta.
Erotiimi kokoontui 6.9. Sovimme, että verkosto lä htee
miettimä ä n hankesuunnitelman mukaista maakunnallista kehittä mistyö tä ja kokoontuu seuraavaksi marraskuussa.
Syyskuussa ovat kokoontuneet alueen vauva-, lapsiperhe-, ja parisuhteen tuen verkostot ja myö s LAPE-tiimi
on pä ä ssyt mukaan siellä tapahtuvaan kehittä mistyö hö n.
Hyvät käytännöt maakunnassa: Lahden alueella on
toteutettu monitoimijaista perhevalmennusta. Valmennukset on kehitetty monen toimijan kanssa yhteistyö ssä .
Launeen neuvola pilotoi maahanmuuttajille tarkoitettua
perhevalmennusta. Tarkoituksena on, että maahanmuuttajat saisivat samat tiedot ja valmiudet synnytykseen ja imetykseen kuin kantavä estö .

Perusopetuksen ja lukion opiskeluhuollon ja opiskeluhuoltoryhmien käytäntöjä kartoitetaan maakunnallisella kyselyllä . LAPE:n lisä ksi kunnat/kaupungit saavat raportin kehittä mistyö nsä tueksi.
OKM ja THL painottavat opiskeluhuoltolain toteutumisen varmistamista maakunnissa. Ammatillisen koulutuksen puolelle valmistellaan oma kyselynsä loppusyksyn aikana.
Maakunnan opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstölle
on lä hetetty kä ytä ntö jä ja asiakastyö ssä nä kyviä asioita/ilmiö itä sekä tarpeita kartoittava kysely. Kunnat/kaupungit/PHHYKY saavat raportit kä yttö ö nsä kehittä misen tueksi. Kartoituksen pohjalta suunnitellaan
opiskeluhuoltopalvelujen henkilö stö n ja esimiesten
yhteiset työ pajapä ivä t kevä älle 2018. Kuntien/kaupunkien ja PHHYKY:n yhteistapaaminen
28.11.2017.
Nepsy-verkosto kootaan uudelleen. PHHYKY:n työ panoksena saadaan kä yttö ö n terveydenhoitajan asiantuntemusta ja työ aikaa valmistelussa, lisä ksi neuvotellaan pysyvä stä koordinaatiorakenteesta.
Kunnissa/kaupungeissa (mm. Heinola, Lahti, Orimattila) on valmisteilla erilaisia poissaoloihin puuttumisen
malleja. Hyö dynnetä ä n niiden valmistelussa tapahtuvaa kehittä mistyö tä yhdyspintojen rakentamisessa eri
toimijoiden työ ssä . Monialaisen asiantuntijaryhmä n
työ n aloitustapaaminen 31.10.2017.
Valtakunnallinen koulutuskierros opiskeluhuollosta 29.11.2017 klo 8:30–16:00 Lahden kaupunginkirjastossa. Koulutuksen tavoitteena on yhteisö llisen ja
yksilö kohtaisen opiskeluhuoltotyö n toimintatapojen
kehittä minen ja lainmukaisuuden varmistaminen. Koulutuksessa tarjotaan hyviä kä ytä ntö jä opiskeluhuollon
moniammatillisten ryhmien muodostamiseen ja toimintaan. Opiskeluhuoltoryhmien jä senille ja kiinnostuneille. Linkki ilmoittautumiseen ja ohjelmaan.
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TIIMIN VIESTIT
Kun en 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. Osallistumme 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 voisimmeko linki äytyä.

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

