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MUUTOSAGENTIN TERVEHDYS 23.10.2017

Hei,

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman valtakunnallisena tavoitteena on yhtenäistää hajanaista
palvelujärjestelmää lapsi- ja perhelähtöiseksi ja siirtää painopistettä kaikille yhteisiin ja
ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen. Tavoitteena on tehdä muutosta kohti oikea-
aikaisempia ja tarpeenmukaisia palveluita kaikkialla Suomessa. Lapsi- ja perhepalveluiden
muutosohjelma käynnistyi jokaisessa maakunnassa vuoden 2017 alussa ja päättyy vuoden 2018 loppuun
mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt tähän maakuntien työhön kärkihankerahoitusta
yhteensä 19 miljoonaa. Kärkihankkeiden tavoitteena on valmistaa maakuntia tuleviin sote- ja
maakuntauudistuksiin.

Työskentelen sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella Päijät-Hämeen muutosagenttina vuoden 2018
loppuun saakka. Tehtäväni on innostaa ja motivoida alueen kaikkia toimijoita mukaan muutostyöhön
sekä koordinoida muutostyön käynnistymistä ja etenemistä. LAPE muutosohjelman tavoitteita
alueellamme tukee valtionavustuksen saanut Huomisen hyvinvointia lapsille ja perheille Päijät-
Hämeessä – hanke. Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa ansiokkaasti sitä, ettei kyseessä ole hanke,
vaan LAPE on nimenomaan toimeenpano-ohjelma, jolla saavutetaan pysyvää muutosta vaikuttamalla
tuleviin sote- ja maakuntarakenteisiin.

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa johtavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja
kulttuuriministeriö. LAPE muutosohjelman toimeenpano opetus- ja kulttuuriministeriössä koskee lasten
ja nuorten hyvinvoinnin tukea varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa. Ohjelman
toimeenpanon tuesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

LAPE on kokonaisuutena meidän kaikkien yhteistä työtä; lasten, nuorten, vanhempien, ammattilaisten,
johtajien ja päättäjien kumppanuutta. Muutostyön pyrkimyksenä on yhdistää kuntia, maakuntia,
järjestöjä, seurakuntia ja yksityisiä toimijoita sekä tutkijoita ja kehittäjiä.

Valtionavustuksen saamisen edellytyksenä on ollut se, että kuntiin ja kaupunkeihin on pitänyt perustaa
LAPE- ryhmä, samoin maakunnallinen LAPE- ohjausryhmä. Kuntien/kaupunkien LAPE- ryhmillä on iso
rooli paikallisessa LAPE- työssä. Parhaimmillaan jokaisessa kunnassa ja kaupungissa saadaan koottua
lasten ja perheiden kanssa toimivat tahot yhteen tekemään entistä enemmän yhdessä. LAPE- työllä
kunnissa/kaupungeissa etsitään myös mahdollisia varhaisen tuen aukkokohtia, joihin on mahdollista
pohtia yhdessä ratkaisuja. Kuntien/kaupunkien työssä pyritään myös hahmottamaan erilaisia
muutoksessa syntyviä yhdyspintoja ja sopia yhteisiä käytäntöjä sekä rakennetta sote- palvelujen ja
kuntiin jäävien palvelujen sekä järjestöjen ja seurakuntien toiminnan yhteensovittamiseksi.
Maakunnallisen ohjausryhmän tehtävä on ohjata maakunnallista LAPE- työtä ja osaltaan linjata alueella
tehtävää kehittämistyötä.

Tehdään yhdessä huomisen hyvinvointia lapsille ja perheille!

Elina
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