
Perheet
Päijät-Hämeen

brändiksi!

LAPE Päijät-Häme



Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan 
siten, että ne vastaavat nykyistä 
paremmin lasten, nuorten ja per-
heiden tarpeita. Ensisijaista uudis-
tuksessa on lapsen etu ja oikeudet 
sekä vanhemmuuden tuki. Näin 
voidaan vähentää lasten, nuorten 
ja perheiden  eriarvoisuutta.

Lapsi- ja perhepalvelujen muu-
tosohjelmaa (2016-2018) johtavat 
sosiaali- ja terveysministeriö sekä 
opetus- ja kulttuuriministeriö, 
jonka vastuulla on lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin tuki varhaiskasvatuk-
sessa, koulussa ja oppilaitoksessa. 
Ohjelman toimeenpanon tuesta 
vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos.
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Valtakunnallinen
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 
(LAPE)

http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut



Lapsi- ja perhepalveluiden muutos-
ohjelma on yksi hallituksen kärki-
hankkeista, joiden tavoitteena on 
valmistaa maakuntia tulevaan sote- 
ja maakuntauudistukseen. Muutos-
ta tukee hankkeistettu LAPE-työ ja 
projektitiimi. Lisäksi sosiaali- ja ter-
veysministeriö on palkannut joka 
maakuntaan muutosagentin, joka 
edistää ja koordinoi muutosohjel-
man tavoitteiden toteutumista tu-
levassa maakunnassa ja osallistuu 
sote- ja maakuntavalmisteluun.

LAPE on kokonaisuutena meidän 
kaikkien yhteistä työtä; lasten, 
nuorten, vanhempien, ammattilais-
ten ja muiden toimijoiden, johta-
jien ja päättäjien kumppanuutta. 
Muutostyön pyrkimyksenä on yh-
distää kuntia, maakuntia, järjestö-
jä, seurakuntia, oppilaitoksia ja 
yksityisiä toimijoita sekä tutkijoita 
ja kehittäjiä. Yhdessä, kumppa-
neina voimme rakentaa hyvinvoin-
tia ja sujuvia palveluja joustavasti ja 
lapsilähtöisesti.

Valtionavustuksen saamisen edel-
lytyksenä on ollut se, että kuntiin 
ja kaupunkeihin perustetaan omat 
LAPE-ryhmät, joilla on iso rooli pai-
kallisessa LAPE-työssä. Parhaim-

millaan jokaisessa kunnassa ja kau-
pungissa saadaan koottua lasten, 
nuorten ja perheiden kanssa toimi-
vat tahot yhteen pohtimaan mah-
dollisia varhaisen tuen aukkokohtia 
ja tekemään entistä enemmän 
yhdessä. Ajattelemme, että alueille 
rakentuvien perhekeskusverkosto-
jen, koulujen ja oppilaitosten ym-
pärille rakentuu yhteistyöverkosto  
jossa lapset, nuoret ja perheet 
koetaan yhteisiksi.

Työssä pyritään myös hahmot-
tamaan erilaisia muutoksessa 
syntyviä yhdyspintoja. Tarvitsemme 
yhteisiä käytäntöjä ja rakennetta 
sote-palvelujen, kuntiin jäävien 
palvelujen sekä järjestöjen ja seu-
rakuntien toiminnan yhteensovit-
tamiseksi. Niitä olemme etsineet, 
levittäneet, kokeilleet, kehittäneet 
ja sopineet. Maakunnallisen 
LAPE-ohjausryhmän tehtävä on 
ohjata maakunnallista LAPE-työtä 
ja osaltaan linjata alueella tehtävää 
kehittämistyötä. Maakunnallisessa 
LAPE-muutostyössä ovat mukana 
kaikki Päijät-Hämeen kunnat ja 
kaupungit sekä Päijät-Hämeen hy-
vinvointiyhtymä sekä Sysmän osal-
ta Attendo.
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Miten LAPE-muutosta tehdään



YHTEISTYÖ
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          Päijät-Hämeen
          LAPE-muutoksen tavoitteet

Päijät-Hämeessä on lähdetty parantamaan lasten ja per-
heiden avun ja tuen saavutettavuutta. Tulevaisuudessa 
sopivaa tukea on tarjolla lähellä ja oikeaan aikaan.

Maakunnalliset tavoitteet on muotoiltu näin:

 Kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut 
on sovitettu yhteen integroiduksi lapsi- ja per-
helähtöiseksi palvelujen kokonaisuudeksi niin, 
että paine korjaaviin palveluihin vähenee

 Lapsia ja perheitä tuetaan heidän lähi-
ympäristöissään, erityispalvelut tarjoavat tarvit-
taessa jalkautuvaa tukea

 Lasten ja perheiden tuen kokonaisuus rakentuu 
monitoi- mijaisesti ja huomioi lasten ja perhe-
iden osallisuuden sekä yhteisöjen ja kolmannen 
sektorin roolin

 Maakunnassa on sitouduttu laajasti päätöksen-
teossa ja palveluissa lapsen oikeuksia edistävään 
toimintakulttuuriin



LAIT JA
SÄÄDÖKSET

ASIAKKAAN 
KOHTAAMINEN

&
KUULEMINEN

YHTEISTYÖ

Päätöksentekokulttuuria ja hal-
linnon toimintatapoja on viety 
lapsenoikeusperustaiseen suuntaan 
kehittämällä tietoperustaa, lapsiv-
aikutusten arviointia ja lapsibud-
jetointia. Lisäksi on vahvistettu 
toimintakulttuuria, jossa vanhemp-
ien ja lasten osallisuus on itsestään 
selvä osa tuen ja palveluiden järjes-
tämisen arkea. Maakunnallista per-
hekeskustoimintamallia ja opiskel-
uhuoltoa on kehitetty laajalla 
työryhmätyöskentelyllä ja

kokeiluilla sekä pilotoimalla työtä. 
Molemmissa olennaista on se, että 
siellä, missä kaikki lapset ja nuoret 
kohdataan, on tarjolla matalan 
kynnyksen toimintaa ja tukea sekä 
jalkautuvia erityispalveluja – mo-
nialaisesti. Näissä ympäristöissä 
saadaan tukea myös muulta 
perhekeskusverkostolta. Tärkeää 
on ollut myös sopia sellaisista 
rakenteista, joiden hallussa muutos 
juurtuu ja pysyy.
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Alustavasti on valmisteltu aloitusta 
työskentelylle, jonka tavoitteena on 
minimoida lapseen kohdistuvat ar-
vioinnit ja keskittyä ratkaisuihin ja 
hoitoon nopeammin. Arvioinnin on 
tarkoitus tapahtua mahdollisimman 
lähellä lapsen kasvuympäristöä. 
Jo arviointivaiheessa panostetaan 
kasvuympäristön kanssa tehtävään 
yhteistyöhön, jotta lapsesta ei 
tarvitsisi tehdä sosiaalihuollon 
asiakasta eikä erikoissairaanhoidon 
potilasta.

Monialainen arviointi

Regina Leppänen
Vastuuosastonhoitaja
Lastenpsykiatrian poliklinikka
044 719 5620
regina.leppanen@phhyky.fi

Monialaisessa arvioinnissa on 
mukana sosiaalihuoltolain mukaan 
määräytyvä palvelutarpeen arvioin-
ti ja mielenterveyden arviointi-
yksikkö. Tavoitteena on samalla ar-
viointityöskentelyllä tuottaa tietoa 
sekä sosiaalihuoltolain mukaisten 
palveluiden että mielenterveyspal-
veluiden osalta.
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Lasten ja perheiden palvelujen kehittäminen
Päijät-Hämeessä - käytännön esimerkkejä

Miten lasten ja perheiden hyvinvointia ja yhteistä työtä on
lähdetty kehittämään? Mitä on tehty Päijät-Hämeessä?

 
8 esimerkkiä käytännön muutostyöstä,

3 perhekeskuspilottia  

1



Päijät-Hämeen hyvinvointikun-
tayhtymän lapsiperhepalveluissa 
on syksystä 2017 alkaen kehitetty 
monialaista yhteistyötä ja palvelu-
tarpeen arviointia osana Päijät-Hä-
meen LAPE-hanketta. Yhteistyötä 
on pilotoitu Päijät-Hämeen perhe-
neuvolan ja lapsiperhepalveluiden 
asiakasohjauksen kesken. 
Tavoitteena on vähentää perheiden 
kanssa tehtävän työn päällekkäi-

syyttä, helpottaa perheiden avun-
saantia sekä vähentää perheiden 
kuormitusta palvelujärjestelmän 
keskellä. Kehittämistyötä täydentää 
kahden ylemmän ammattikorkea- 
kouluopiskelijan opinnäytetyö, 
jossa opiskelijat tutkivat kehittämis-
prosessia sekä työntekijöiden että 
perheiden näkökulmasta.

Monialaisen yhteistyön kehittäminen
lapsiperhepalveluissa

Sanna Huuskonen   Kira Laurila
Psykologi    Sosiaaliohjaaja
Päijät-Hämeen Perheneuvola  Lapsiperhepalvelut, asiakasohjaus
sanna.huuskonen1@phhyky.fi  kira.laurila@phhyky.fi

7 CHAPTER 001

2

ASENNE

KANNATTELEVUUS

OIKEA-AIKAISUUS

KOHTAAMINEN

TIEDONKULKU

KUUNTELEMINEN
PUHEEKSIOTTO

EI POISLÄHETTÄMISTÄ

ARKILÄHTÖISYYS

VOIMAVARAKESKEISYYS

HYVÄKSYMINEN

= VAIKUTTAVAT 
PALVELUT PERHEILLE

AVOIMUUS



Monialaisen asiantuntijaryhmän 
työtä kehitetään vuosina 2017-
2018 erityisesti poissaoloihin 
puuttumiseen liittyen. LAPE:n 
kehittäjäryhmä on valmistellut 
monialaisen asiantuntijaryhmän 
toimijoiden rooleja, koolle kut-
sumisen vaiheita sekä tapaamisen 
runkoa. Osana kehittämistä ryhmä 
on harjoitellut yhteistä keskus-
telua case-työskentelyn avulla. 
Case-simulointeja jatketaan tar-
joamalla niitä kuntiin. Simulointiin 
osallistuu kunnan omia työnteki-
jöitä (opettajia, kuraattoreita, 

psykologeja, opintoohjaajia, eri- 
tyisopettajia, avustajia jne.) sekä 
koulujen/oppilaitosten terveyden-
hoitajia ja mahdollisesti lääkäreitä. 
Lisäksi osallistumaan tulee sosiaali-
työntekijöitä lastensuojelusta ja/tai 
lapsiperheiden tuesta ja psykiatri-
sia sairaanhoitajia lasten/nuorten 
psykososiaalisista palveluista. 
Osallistumaan toivotaan myös 
vanhempia ja oppilaita. Tarkoitus 
on pohtia casea omasta asian-
tuntijuudesta käsin ja muodostaa 
yhteisiä käsityksiä yhteisestä työstä 
lapsen asiassa. 
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Parisuhteen muuttuminen kolmio-
suhteeksi merkitsee parisuhteelle 
uusia haasteita. Perheasian neu-
vottelukeskus on ollut toteuttamas-
sa perhevalmennusta Lahden 

Monitoimijaisen perhevalmennuksen
kumppaneita

Koulun monialaisen asiantuntijaryhmän
kehittäminen yhdessä sosiaali- ja
terveyspalvelujen kanssa

Anne-Marie Haavisto
Projektisuunnittelija
LAPE/Sosiaalialan osaamiskeskus Verso
anne-marie.haavisto@phhyky.fi

3

4
PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS

kaupungin neuvoloissa jo 2000 –
luvun alussa. Perhevalmennuksen 
sisältöä uudistettiin 2016. Ensim-
mäisen lapsen syntymä tuo isoja 
muutoksia parisuhteen vuoro-
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Monitoimijaisen perhevalmennuksen
kumppaneita

Jouko Vesala
Johtava Perheneuvoja
Lahden perheasiain neuvottelukeskus
jouko.vesala@evl.fi
044 71 91 360
www.parisuhdeapua.fi 

vaikutusdynamiikkaan. Puolisoiden 
on tärkeä tunnistaa näitä haasteita 
ja samalla tulla tietoiseksi omasta 
lapsuuden näyttämöiden vaikutuk-
sesta tässä uudessa tilanteessa. 
Myöskin puolisoiden erilaisuuden 
tunnistaminen ja hyväksyminen, 

tunneyhteyden vaaliminen sekä 
toinen toisensa kuunteleminen 
myötätuntoineen nousevat tär-
keään asemaan. Lapsi haastaa 
vanhemmat kasvamaan myös pari-
suhteessaan. Vanhempien suhde 
muodostaa lapselle kodin. 

VAUVAN TAIKA

Sirpa Ernvall  Terhi Karjalainen  Tarja Poutiainen
Projektipäällikkö Projektityöntekijä  Projektityöntekijä
Dila /Vauvan taika Dila/Vauvan taika  Dila/Vauvan taika
040 156 0130  040 667 1003   0400 128 250
www.dila.fi/vauvantaika, etunimi.sukunimi@dila.fi

tulevat tietoisemmaksi siitä, mikä 
on normaalia mielialan vaihtelua
ja milloin on syytä huolestua. 
Riittävän varhain saatu apu auttaa 
nauttimaan vanhemmuudesta, 
vähentää vanhempien syyllisyyttä 
sekä edesauttaa turvallisen kiinty-
myssuhteen muodostumista. Van-
hemmuutta ei ole tarkoitus kantaa 
yksinään ja valmennuksessa kan-
nustammekin perheitä hakemaan 
apua riittävän varhain. 

Vauvan Taika on ollut mukana 
kehittämässä ja toteuttamassa 
monitoimijaista perhevalmennusta 
huhtikuusta 2016 alkaen. Kerran 
kuukaudessa valmennuksessa 
tehdään näkyväksi raskausajan 
merkitystä ja herätellään van-
hempia luomaan suhdetta vauvaan 
jo raskausaikana. Vanhemmat saa-
vat lisää tietoa vanhemmuuteen 
vaikuttavista tekijöistä sekä mielia-
laoireilusta. Vanhemmat



10LIGULA MANGA No. 001

VaVu - Neuvolan ja lapsiperheperheiden
arjen tuen yhteinen kotikäyntimalli5

Mirva Illi-Lampio   Tanja Luotonen
Sosiaaliohjaala/kehittämistyö  Terveydenhoitaja
PHHYKY, Posse-kehittäjäryhmä  PHHYKY, Lahti / Keskustan neuvola
044 018 7270    044 416 3092
mirva.illi-lampio@phhyky.fi  tanja.luotonen@phhyky.fi

THL / lomake vavu-haastatteluun: www.thl.fi/https://thl.fi/fi/web/lapset-
nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_neuvolatyohon

Päijät-Hämeen hyvinvointikunta- 
yhtymässä kehitetään yhtenäistä 
toimintamallia äitiys- ja lasten-
neuvolan terveydenhoitajien ja 
lapsiperhepalveluiden kotipalvelun 
lähihoitajien kesken toteutettavaan 
yhteistyöhön. Kotikäynnin sisältö 
pohjautuu varhaista vuorovai-
kutusta tukevaan haastatteluun, 
VaVu-haastatteluun. Työryhmän 
työskentely pohjautuu pitkään

työkokemukseen vauva- ja pikku-
lapsiperheiden parissa toimi-
misessa. Ryhmän kokemuspohjan 
mukaan usein perheiden haasteet 
vaativat syvempää ja vaativampaa 
työskentelyä. VaVu-kotikäyntien 
tarkoituksena on olla matalan 
kynnyksen palvelu ja muun muassa 
luoda pohjaa perheille avun hake-
misessa sekä antaa tukea varhai-
sessa vuorovaikutuksessa. 



Perheohjaajan vastaanotto -mallin 
kehittäminen on lähtöisin tarpees-
ta luoda varhaisen tuen palvelua. 
Halusimme luoda palvelumallin 
kuntalaisille, johon pääsemiseksi 
ei vaadita asiakkuutta. Palvelumalli 
painottuu ohjaukseen ja neuvon- 
taan, ja on lyhytkestoista 

Perheohjaajan vastaanottomalli

Mirva Illi-Lampio
Sosiaaliohjaaja/kehittämistyö
PHHYKY, Posse-kehittäjäryhmä
044 018 7270
mirva.illi-lampio@phhyky.fi

ja perustuu asiakaslähtöisyyteen. 
Perheohjaajan vastaanotto -mallia 
kehitettäessä mietimme, missä olisi 
luonteva paikka tavata perheitä, 
paikassa joka on perheille jo tuttu. 
Neuvola ympäristönä osoittautui 
luontevaksi toimintaympäristöksi.
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Esiopetuksen kuraattorityötä 
kehitetään vuonna 2018 yhdeksän 
kunnan yhteiskehittämisproses-
sissa. Tarve kehittämiselle nousi 
kunnista. Esiopetuksen opiskelu-
huoltoa ja kuraattoripalveluja 
halutaan kehittää lasten saaman 
tuen varhentamiseksi. Palvelut ovat 
lakisääteisiä mutta käytännössä 
niitä ei ole juuri tarjottu. Mukana 
olevien kuntien kuraattori-esiopet-

6

Esiopetuksen kuraattorityön
yhteiskehittämistä Päijät-Hämeessä7

Anne-Marie Haavisto
Projektisuunnittelija
LAPE/Sosiaalialan osaamiskeskus Verso
anne-marie.haavisto@phhyky.fi

taja -parit kokoontuvat huhti-loka-
kuussa työpajapäiviin yhteiskehit-
tämään kunnissa kokeiltavia malle-
ja ja luomaan sisältöä esiopetuksen
kuraattorityön toimintamalliin. Ke-
hittämistä palvelevat myös kotiteh-
tävät. Yhteiskehittämisprosessista 
valmistuu myös kolmen LAMK:n 
sosionomi YAMK-opiskelijan opin-
näytetyö.



PERHEKESKUSPILOTIT:
Asikkala, Hartola, Jalkaranta

Perhekeskuspilotointi on käynnis-
tynyt Hartolassa, Asikkalassa ja 
Lahdessa Jalkarannan monitoimita-
lo Jalossa. Jokainen pilotti on eden-
nyt oman toimintasuunnitelmansa 
mukaisesti ja kaikissa ryhmissä on

päästy hyvään vauhtiin avoimessa 
ja innokkaassa ilmapiirissä. Kehit-
tämistyön rinnalla pilottiryhmät 
ovat osallistuneet LAMK:n Raija 
Hovi-Pulsan luotsaamaan koulutuk-
selliseen osioon.
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Tuija Tuuri    Merja Ojala
Koulukuraattori    Koulukuraattori
Hollolan kunta    Hollolan kunta
tuija.tuuri@hollola.fi   merja.ojala@hollola.fi

Oppilaiden ja opiskelijoiden 
osallisuuden edistäminen opiskel-
uhuollossa edistää myös lasten ja 
nuorten hyvinvointia esiopetuk-
sessa, koulussa ja oppilaitoksessa. 
Hollolan kaksi yläkoulua osallis-
tuivat LAMK:n sosionomiopiskeli-
joiden kehittämiskokeiluihin, joissa 
mallinnettiin uusia tapoja osallistua 
opiskeluhuollon kehittämiseen ja 
siitä tiedottamiseen. Koulujen ku-
raattorit toimivat yhteistyökump-
paneina opiskelijoille ja suunnitte-  

Oppilaiden osallisuuden edistäminen
Hollolassa8

livat yhdessä heidän kanssaan 
kokeilut. Salpakankaan koululla 
kehitettiin yhdessä oppilaskunnan 
kanssa verkossa tehtävä palauteky-
sely kuraattorin työstä. Lopuksi sillä 
kerättiin palautetta   luokilta. Hein-
suon koululla tietoa kehittämisen 
pohjaksi hankittiin ensin oppilaille 
tehdyllä kyselyllä. Tämän jälkeen 
luokille järjestettiin opiskeluhuol-
lon palveluja esittelevät toiminnal-
liset työpajatunnit. 



Johanna Huttunen   Saila Juntunen
Hyvinvointikoordinaattori  Hyvinvointikoordinaattori
Hartolan kunta    Asikkalan kunta
044 743 2575    044 7780022
johanna.huttunen@hartola.fi  saila.juntunen@asikkala.fi

Joni Luuri
rehtori, toiminnanjohtaja
Monitoimitalo Jalo / Lahti
050 3985330
joni.luuri@lahti.fi

Hartolassa on suunniteltu useita 
konkreettisia tavoitteita ja kokeilu-
ja, kuten perheneuvolan ja aluel-
listen nuorten mielenterveyspalve-
luiden jalkautuminen, sosiaalityön 
mahdollisuus olla mukana tapaami-
sissa etäyhteydellä, Lapset puheek-
si -koulutukseen osallistuminen, 
lapsiparkki-toiminnan kehittämi-
nen yhdistysten, seurakunnan ja 
varhaiskasvatuksen yhteistyönä, 
vapaaehtoisten etsiminen ja 
kouluttaminen perhekummi-toi-
mintaan sekä tuen ja keskustelun 
tarjoaminen kuntaan muuttaneille 
perheille. Lisäksi pohditaan, miten 
perhekeskus näyttäytyy perheille, 
ja millaista yhteistyötä se edellyttää 
työntekijöiltä.

Asikkalassa on kartoitettu kehit-
tämistyön tueksi mielipiteitä ja 
toiveita ensimmäisen luokan aloit-

tavien koululaisten huoltajilta sekä 
seurakunnan ja Pelastakaa Lapset 
ry:n avoimiin kerhoihin osallistuvi-
en lasten huoltajilta. Myös lapset 
pääsevät jatkossa osallistumaan 
kehittämistyöhön.  
 
Jalkarannan monitoimitalo Jalos-
sa on päädytty kokeilemaan ensi 
syksynä 3-vuotiaiden neuvolatar-
kastusten järjestämistä lasten 
päivittäisessä toimintaympäristössä 
päiväkodissa. Samanlaista mallia 
kokeillaan myös Liipolan moni-
toimitalo Onnissa. Lisäksi Jalossa 
laajennetaan koulun kuraattorin ja 
erityisopettajan toimintaa esiope-
tukseen. Jalon ensimmäisen luokan 
oppilaat ja esikoululaiset työsken-
televät säännöllisesti yhdessä, 
joten on luontevaa, että aikuisten 
toiminta laajenee lasten edun 
mukaisesti.
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Praesent 
LiguLa Magna

Perheet
Päijät-Hämeen brändiksi!

Ti 12.6.2018 klo 8-16
Messukeskus

Salpausselänkatu 7, Lahti

8.00    Näyttely avautuu

8.45    Tilaisuuden avaus  – Katja Bergbacka, Projektipäällikkö, OKM

9.00    Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon puheenvuoro

9.30    Työkaluja vetovoiman kasvattamiseksi Päijät-Hämeessä

 VTT Timo Aro, Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI
 VTM analyytikko Jussi Pyykkönen, Me-Säätiö

10.30    Tauko  

10.45    Lapsibudjetointi ja hyvinvointi 

 Kuntayhtymän johtaja Hannu Kallunki,
 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

 Hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja, Heinola
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11.15    Lounastauko

12.15    Integraatio, yhteistyö, dialogi – miten yhteinen kieli,
 ymmärrys jatekeminen rakentuu ja rakennetaan? 

 TT, työnohjaaja Kai Alhanen, Aretai Oy

12.45     Miten lasten ja perheiden hyvinvointia ja yhteistä työtä on  
 lähdetty kehittämään? Mitä on tehty Päijät-Hämeessä?

 3 paneelia: 8 esimerkkiä käytännön muutostyöstä,
        3 perhekeskuspilottia

    Näyttelyyn tutustuminen 

14.30    Kahvitauko

15.00    Nähtyä ja kuultua – mitä opimme ja mitä pitäisi vielä oppia?   

 TT, Kai Alhanen 

15.45    Nyt saa kehua!  – tunnustusten julkistaminen

16.00    Tilaisuus päättyy 

Päijät-Hämeen LAPE,
Huomisen hyvinvointia lapsille ja perheille Päijät-Hämeessä
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Huomisen hyvinvointia
lapsille ja perheille
Päijät-Hämeessä

Elina Vesterinen    Tuija Åstedt
Muutosagentti     Projektipäällikkö
044 729 7985    044 729 7990
elina.vesterinen2@phhyky.fi  tuija.astedt@phhyky.fi

Anne-Marie Haavisto   Hilkka Kemppi
Projektisuunnittelija   Asiantuntija
044 729 7993    044 482 8924
anne-marie.haavisto@phhyky.fi  hilkka.kemppi@phhyky.fi
Varhaiskasvatus, koulu ja  Toimintakulttuurin muutos,
oppilaitos lapsen ja nuoren  lapsivaikutusten arviointi
hyvinvoinnin tukena 

Marita Moisander-Pohjonen
Projektisuunnittelija
044 729 7994
marita.moisander-pohjonen@phhyky.fi
Perhekeskustoimintamallin kehittäminen
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