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Taustaa 

Asikkala pääsi keväällä 2018 mukaan Päijät-Hämeessä toteu-
tettavaan perhekeskuspilotointiin. Muut pilottikohteet ovat 
Hartola sekä Monitoimitalo Jalo Lahdessa. Perhekeskuspilotti 
liittyy lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan eli LAPE -
hankkeeseen, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista. LAPE:n 
tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvin-
vointia sekä heidän omien voimavarojen vahvistumista. Tavoitteena on sovittaa yhteen kaikki pal-
velut lapsi-, nuori-, ja perhelähtöisiksi kokonaisuuksiksi kustannustehokkaasti uuden kunnan ja 
maakunnan toimintaympäristöön. LAPE:n kehittämiskokonaisuuksia ovat: Perhekeskustoiminta-
malli, Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena, Erityis- ja vaati-
vamman tason palveluiden kehittäminen sekä Lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuva toimintakult-
tuuri. 

Päijät-Hämeessä yhtenä kehittämiskokonaisuutena on nyt pilotoitava perhekeskustoimintamalli. 
Asikkalan pilotissa keskeisinä toimijoina ovat hyvinvointipalvelut, koulu, varhaiskasvatus, järjestöt, 
seurakunta sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän neuvolapalvelut ja lapsiperheiden Arjen 
tuen -palvelut. LAPE -hankkeen puolelta pilotointia ohjaavat projektisuunnittelijat. 

 

Mitä on tehty ja mitä on suunnitteilla? 

Asikkalan pilottihankkeen kärkenä on asiakaskokemusten kerääminen, koulutus sekä käytännön 
yhteistyökokeilujen toteuttaminen ja kuvaaminen. Asiakastietoa on jo kerätty koulunsa aloittavien 
lasten vanhemmilta sekä Pelan ja seurakunnan yhteiselle kevätretkelle osallistuneilta 
vanhemmilta. Syksyllä selvitetään vielä lasten sekä työntekijöiden näkemyksiä. Asiakastiedon 
kerääminen liittyy myös lapsivaikutusten arviointiin, joka toteutetaan perhekeskuspilotoinnin 
yhteydessä. Lapsivaikutusten arvioinnin tavoitteena on ennakoida ja seurata päätösten ja 
toimenpiteiden lapsiin kohdistuvia vaikutuksia. Tavoitteena on myös tuoda esille asikkalalaisten 
lasten ja lapsiperheiden todelliset tarpeet ja lisätä heidän osallisuutta perhekeskusta 
suunniteltaessa.  

Pilotin puitteissa järjestetään luentoja ja koulutusta vanhemmille sekä ammattilaisille. 
Vanhemmille ja muille asiasta kiinnostuneille kohdennettu luentosarja alkaa Aurinkovuoren 
koululla 30.8. myönteiseen tunnistamiseen liittyvällä aiheella. Seurakunta ja varhaiskasvatus 
järjestävät luennon ajaksi maksuttoman lastenhoidon. 

Yhteistyökokeiluilla luodaan uusia tapoja toimia ja työskennellä eri toimijoiden kesken lasten ja 
perheiden parhaaksi. Yhteistyökokeilut dokumentoidaan ja niiden toimivuutta arvioidaan. Lisäksi 
dokumentoidaan jo olemassa olevia yhdessä tekemisen malleja. Pilotin aikana kootaan myös 
palvelukartta lapsiperheille suunnatuista palveluista.  

 

 

[Sijoita lähde tähän.] 



Lopuksi 

Asikkalan perhekeskuksella ei vielä ole omia tiloja ja pilotointi on keskittynyt tiedon keruuseen ja 
yhdessä tekemisen mallien luomiseen. Perhekeskukselle sopivia tiloja on kartoitettu ja tavoitteena 
on, että Asikkalan perhekeskuksella on mahdollisimman pian omat toimivat tilat ja saman katon 
alta löytyy lapsiperheiden tarvitsemia palveluita joustavasti ja lapsi- sekä perhelähtöisesti 
järjestettynä. Lisäksi perhekeskuksen tilojen on tarkoitus toimia kohtaamispaikkana perheille ja 
muille ikäryhmille.  

Perhekeskuspilottitiimi ottaa mielellään vastaan ajatuksia ja ideoita perhekeskuksen suunnittelun 
tueksi. Ideat voi lähettää sähköpostitse hyvinvointikoordinaattorille saila.juntunen@asikkala.fi. 

Perhekeskuspilottitiimin puolesta, Saila Juntunen 

 

Lisätietoja LAPE -hankkeesta löytyy sivulta https://www.huomisenhyvinvointia.fi/ 
Perhekeskuspilotointia voit seurata blogista http://voihyvinasikkala.blogspot.com/  
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