Huomisen hyvinvointia lapsille ja perheille Päijät-Hämeessä
Päijät-Hämeen maakunnan hankehakemus STM:n hallinnoiman
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan
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Tiivistelmä
Päijät-Häme muodostaa toiminnallisesti yhtenäisen kokonaisuuden, jossa yhteistyötä lasten ja
perheiden palvelujen kehittämisessä on tehty jo pitkään. Vuoden 2017 alusta lähes kaikkien kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään maakunnallisen hyvinvointikuntayhtymän kautta. Mukana eivät tässä vaiheessa ole alueen kunnista Heinola ja Sysmä, mutta Lape-hankkeessa myös
nämä kunnat ovat mukana niin sivistystoimiensa kuin sosiaali- ja terveystoimiensa osalta.
Maakunnassa on pitkään tehty yhteistä kehittämistyötä niin sivistyspalvelujen kuin sotepalvelujenkin osalta. Järjestöillä ja seurakunnilla on jo aiemmin ollut merkittävä rooli alueen ennaltaehkäisevien palvelujen toteuttamisessa. Tässä hankkeessa tätä kokonaisuutta muokataan entistä yhtenäisemmäksi ja tavoitteellisemmaksi, niin että lapset ja perheet saavat parhaan mahdollisen
ja tarvitsemansa avun ja tuen.
Päijät-Hämeen maakunnallinen hanke lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelmaan on laajaan
maakunnalliseen yhteistyöhön perustuva kokonaisuus. Siihen on sitoutunut maakunnassa kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kuntien sivistystoimet, laajasti alueella toimivat
järjestöt sekä seurakunnat. Hankkeen painopiste on STM:n kärkihankkeen määrittämissä kehittämiskokonaisuuksissa 1-3, eli perhekeskustoimintamallin kehittäminen, varhaiskasvatuksen, koulun
ja oppilaitosten lasten ja nuorten hyvinvoinnin tuen kehittämisen sekä lapsiystävällisen toimintakulttuurin kehittäminen.
Hankkeen tavoitteena on luoda toimiva malli lapsen ja perheen lähiympäristöön muodostuvasta
matalan kynnyksen tuen kokonaisuudesta, joka pitää sisällään niin julkisen sektorin toimijoiden
kuin 3. sektorin ja seurakuntien tuottaman tuen. Samalla se mahdollistaa lasten ja perheiden yhteisöllisyyttä ja keskinäistä tuen tuottamista. Hankkeessa kehitetään joustavaa ja monialaista tuen
tarpeen arviointia, sekä tarvittaessa vahvemmin ammatillista monialaista palvelutarpeen arviointia
sekä tästä käsin rakentuvia sujuvia ja lapsi- ja perhelähtöisiä palveluprosesseja.
Keskiössä on erityisesti vanhemmuuden tuki niin koulun, kuin varhaiskasvatuksen sekä myös perhekeskustoiminnan ympäristöissä.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 914 320 euroa, josta haettava valtionavustus on 700 000 euroa.
Hankkeen hallinnoijana toimii Sosiaalialan osaamiskeskus Verso – liikelaitos. Maakunnan Lape –
muutosagentti sijoittuu myös Versoon, joten nämä toiminnat täydentävät ja tukevat hyvin toisiaan
ja muodostavat yhteisen maakunnan lasten ja perheiden palvelujen kehittämistiimin.
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1. Taustaa maakunnalliselle hankevalmistelulle
Päijät-Hämeen maakunta on lähtenyt uudistamaan maakunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluja
horisontaalisesti ja vertikaalisesti integroiduksi maakunnalliseksi kokonaisuudeksi niin, että uusi
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä aloittaa toimintansa vuoden 2017 alussa ja tuottaa ja järjestää siitä lähtien kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Heinolaa ja Sysmää lukuun ottamatta
kaikille maakunnan kunnille. Heinola ja Sysmä hankkivat yhtymältä edelleen erikoissairaanhoidoin
palvelut.
Uusi organisatorinen ratkaisu mahdollistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiselle valtakunnallisesti asetettuihin tavoitteisiin pyrkimisen jo etupainotteisesti ennen valtakunnallisen uudistuksen toimeenpanoa. Samalla se myös mahdollistaa ja velvoittaa uusien integroituneiden toiminnallisten ratkaisujen kehittämisen. Uudessa organisatorisessa rakenteessa palvelujen toteuttamistapaa on joka tapauksessa mietittävä uudelleen, Lape-kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet tarjoavat mahdollisuuden tukea tätä maakunnallista kehittämistyötä. Hyvinvointikuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet kytkeytyvät varsinkin alkuvaiheessa kustannustehokkaan palvelukokonaisuuden
luomiseen ja kaikkea kehittämistä ja toiminnallista uudistamista on katsottava myös tästä näkökulmasta. Lähtökohtana alueen kehittämisessä onkin, että varhainen tuki ja lasten ja perheiden tukeminen heidän normaaleissa elinympäristöissään on paitsi ihmisten toiveiden mukaista, myös taloudellisesti kannattavaa.
Maakunnallinen sote-ratkaisu vie tavoitteidensa mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat
pois kunnan rakenteista. Tämä tuo merkittävän haasteen sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyölle ja erityisesti oppilashuollon ratkaisuille. Hankkeella pyritään vastaamaan myös
tähän haasteeseen. Varhaiskasvatus ja koulu ovat myös muutoin suurten muutosten edessä niin
uuden oppilashuoltolain kuin opetussuunnitelman myötä. Päijät-Hämeessä valmiudet toimia näiden
uudistusten suuntaisesti ovat hyvät ja paljon työtä on jo tehty, hanke tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden kehittää erityisesti oppilashuollon yhteisöllistä työtä.
Päijät-Häme on tilastollisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin näkökulmasta haastavaa aluetta:
THL:n katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin kertoo, että Päijät-Hämeessä on keskimääräistä enemmän: vain peruskoulun käyneitä nuoria sekä alle 25-vuotiaita toimeentulotukea
saavia nuoria, koulukiusattuna vähintään kerran viikossa olevia peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen oppilaita ja opiskelijoita, koulutuksen ulkopuolelle jääneitä 17-24-vuotiaita, seksuaalista
väkivaltaa kokeneita nuoria ja keskimääräistä vähemmän koulunkäynnistä pitäviä nuoria peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoita. Näissäkin tilastoissa merkittävää on se, että
vastaukset niihin eivät ole yhden sektorin ratkaistavissa vaan vaativat laajaa maakunnallista sektorien välistä yhteistyöltä, mutta myös paneutuvaa, hyvin ohjattua ja tuettua moniammatillista yksilötyötä.
Uudistuksen toiminnallisen valmistelun yhteydessä lasten ja perheiden tuen organisoitumista on
pohdittu sosiaalipalvelut -työryhmässä sekä sen alaisessa lasten- ja perheiden palvelujen työryhmässä. Keskiössä uudessa palvelujen organisoitumismallissa tulisi olemaan matalan kynnyksen
toimipisteet ja niiden palveluohjaus, joihin yhdistyy kolmannen sektorin tuki, asukkaiden oman yhteisöllisyyden vahvistaminen ja tarvittaessa organisoitava moniammatillinen palvelutarpeen arvionti
ja siitä yksilöllisesti rakentuvat palvelupolut. (Kuvio 1.)
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Kuvio 1. Toimintamalli lasten ja perheiden sekä ikäihmisten

Sosiaalipalveluryhmä kokosi lisäksi palveluita, joita järjestetään jo seudullisessa yhteistyössä. Näitä palveluja ovat mm.: perheneuvola, perheoikeudellinen yksikkö, lastensuojelun perhehoito, talous- ja velkaneuvonta, rikos -ja riita-asioiden sovittelu, tulkkipalvelut, maahanmuuttajien neuvonta
(Alipi), sosiaalipäivystys, henkilökohtaisen avun keskus Apuri, vammaispalvelujen palveluasuminen, sosiaaliasiamiespalvelu sekä ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön seutukoordinaatio.

1.1.

Muutosagentin rooli Päijät-Hämeen LAPE-muutosohjelmassa

Muutosagentti työskentelee Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitoksessa suorassa yhteistyössä Lape-projektin työntekijöiden kanssa. Muutosagentti tukee hanketta erityisesti kokoamalla
verkostoja, tiedottamalla ja neuvottelemalla alueen toimijodien kanssa hankkeen toimintaedellytysten parantamiseksi. Alueelle on perustettu maakunnallinen LAPE-ryhmä, joka toimii hankkeen ohjausryhmänä. Muutosagentti toimii ryhmän koollekutsujana ja vastaa ryhmässä käsiteltävistä asioista ja teemoista yhdessä projektipäällikön kanssa. Maakunnallinen LAPE-ryhmä on tärkeä muutostyön tukija, samoin maakunnallisen LAPE-ryhmän edustajat vievät LAPE-tietoutta alueelleen.
Muutosagentti kokoaa myös kunnallisia LAPE-ryhmiä muutostyön käynnistämiseksi. Muutosagentin on tärkeää huomioida tiedonkulku eri ryhmien välillä ja tähdentää sitä eri ryhmissä. Työn käynnistyessä erilaisten verkostojen kokoamista ja LAPE-muutosohjelmasta tiedottamista on tehtävä
alueella tehokkaasti. Yhteinen LAPE-starttipäivä pidetään kevään 2017 aikana, jolloin PäijätHämeen maakunnallinen muutostyö käynnistyy. Muutosagentin työssä on tärkeää viedä LAPEmuutosohjelman sisältöä positiivisin mielin maakunnalliseen kehittämistyöhön ja innostaa toimijoita
mukaan uudenlaiseen ajatteluun ja aivan uudenlaistenkin toimintojen innovointiin.
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LAPE-muutosohjelmassa lasten, nuorten ja perheiden palvelun suuntana ovat lapsi- ja perhelähtöiset palvelut. Muutosagentin tärkeänä tehtävänä on kuulla lapsia, nuoria ja perheitä hankkeen
aikana ja luotava yhdessä hankkeen kanssa tähän toimiva kanava tai hyödynnettävä jo olemassa
olevia ryhmiä kuulemiseen ja osallistumiseen. Muutosagentin toiminnan tavoitteen on saada myös
järjestöjen, kolmannen sektorin ja seurakunnan toiminta aidommin osaksi lasten ja perheiden palveluverkostoa sekä mahdollisesti laajentaa hyviä toimintamalleja koko maakuntaa koskeviksi. Tämä tukee suoraan kehittämishankkeen tavoitteita.
Muutosagentti tapaa säännöllisesti muiden maakuntien muutosagentteja. Tämä muutosagenttien
verkosto on erittäin tärkeä kanava maakunnallisten tilanteiden vertailuun ja toimivien mallien levittämiseen, jonka kautta voidaan ajatella maakuntien toimintojen joiltain osin yhtenevän ja lisäävän
valtakunnallista tasa-arvoa palvelujen ja toimintakulttuurin suhteen. Tällä tavalla muutosagentti
toimii valtakunnallisen ja maakunnallisen kehittämistyön linkkinä sekä vastaa myös siitä, että Päijät-Hämeessä toteutettava kehittämistoiminta vastaa valtakunnallisen LAPE-muutosohjelman tavoitteita ja periaatteita.
Muutosagentti työskentelee kiinteässä yhteistyössä tulevan LAPE-projektiryhmän kanssa hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi. Päijät-Hämeessä tavoitellaan sitä, että LAPE-muutostyö rakentuu kiinteäksi osaksi 1.1.2017 aloittaneen hyvinvointikuntayhtymän organisaatiota ja kehittämistä.
Kunnianhimoisena tavoitteenamme on, että ”Huomisen hyvinvointia lapsille ja perheille PäijätHämeessä”- hankkeen sisällöt rakentuvat osaksi hyvinvointikuntayhtymän rakenteita ja sitä kautta
juurtuvat pysyviksi käytännöiksi.

2. Päijät-Hämeen hankkeen valmistelu ja hankkeen fokusoiminen matalan kynnyksen palveluihin sekä toimintakulttuurin muutokseen
Hankkeen suunnittelu on käynnistynyt maakunnallisessa ryhmässä, jossa on ollut mukana alueen
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntien sivistystoimien edustajia. Järjestötoimijat ovat niin ikään
olleet laajasti mukana, iso osa kehittämisen kohteena olevista teemoista onkin Päijät-Hämeessä jo
aiemmin hoidettu pääasiassa 3. sektorin toimijoiden kautta. Muille kuin julkisen sektorin toimijoille
järjestettiin oma erillinen valmistelukokous, jonka jälkeen näkemyksiä hankkeen toteuttamiseen ja
sisältöihin koottiin vielä erillisellä kyselyllä.
Lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelman hankekehittämisessä alueen toimijat haluavat painottua kehittämistyössä matalan kynnyksen palvelujen kehittämiseen ja niiden osana teeman molempiin alakohtiin, perhekeskusmaiseen kehittämiseen sekä koulun ja varhaiskasvatuksen rooliin
lasten ja perheiden tukena (maakunnalliset kehittämiskokonaisuudet kuviossa 2).

Kuvio 2. Maakunnalliset kehittämiskokonaisuudet
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Erityispalvelujen kehittäminen ei ole Päijät-Hämeen maakunnan suoranaisen hakekehittämisen
kohteena. Erityispalvelujen kehittäminen tulee kuitenkin osaksi kehittämistä luontevasti niissä kohdissa, joissa osana matalan kynnyksen palveluja kehitetään myös koko lasten ja perheiden palvelukokonaisuutta sekä esim. erityispalvelujen konsultatiivista toimintamallia perustason toimijoiden
tukena. Koska Päijät-Hämeessä tavoitteena on maakunnallisen lasten ja perheiden palvelujen kokonaisuuden kehittäminen, tulee palveluja miettiä myös erityispalvelut huomioiden.
Erityispalvelujen kehittämistä halutaan ylläpitää alueella sen mukaisesti, mitä STM ja THL omissa
kärkihankkeeseen liittyvissä ohjeistuksissaan linjaavat. Sosiaalialan osaamiskeskus Verso ylläpitää
hankkeen toiminta-aikana oppimisverkostoa, jolla turvataan Päijät-Hämeen lasten ja nuorten palvelujen parissa toimivien kytkentä valtakunnalliseen erityispalvelujen kehittämiseen sekä saadaan
siihen liittyvät uudet toimintamuodot käyttöön myös maakuntamme alueella.
Myös toimintakulttuuri muuttuu väistämättä näiden valittujen teemojen kautta ja teemojen toteuttaminen toisaalta vaatii toimintakulttuurin muutosta. Lahden kaupunki on ollut mukana lapsiystävällinen kunta – työssä ja toiminta antaa hyvin valmiuksia myös maakunnalliseen kehittämistyöhön.
Siksi on luontevaa, että Päijät-Häme on mukana myös toimintakulttuurin muutosta koskevassa
asioissa kokonaisuudessaan.
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Kuvio 3. Hankkeen kokonaisuuksia yhdistävät sisällölliset teemat

Lape-muutosohjelman kehittämiskokonaisuudet rakentuvat alueella osittain erillisinä niille ministeriön kautta määrittyvien sisältöjen kautta, toisaalta myös alueelliset tarpeet kohdistuvat joiltain osin
vain yhteen kehittämiskokonaisuuteen. Suurin osa kehittämiskokonaisuuksien sisällöllisistä teemoista on kuitenkin keskenään hyvin läheisiä, niiden toteutumiskonteksti vain vaihtelee. Niinpä
osallisuuden vahvistamisen teemat, vanhemmuuden tuki sekä monitoimijuus sekä ammattilaisten
välisen yhteistyön kehittäminen yhdistävät kaikkia osioita.

Maakunnalliset hanketavoitteet
1. Kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut on sovitettu yhteen integroiduksi lapsija perhelähtöiseksi palvelujen kokonaisuudeksi niin, että paine korjaaviin palveluihin
vähenee
2. Lapsia ja perheitä tuetaan heidän lähiympäristöissään (perhekeskus/koti, koulu, varhaiskasvatus), erityispalvelut tarjoavat tarvittaessa jalkautuvaa tukea
3. Lasten ja perheiden tuen kokonaisuus rakentuu monitoimijaisesti ja huomioi lasten
ja perheiden osallisuuden sekä yhteisöjen ja kolmannen sektorin roolin
4. Maakunnassa on sitouduttu laajasti päätöksenteossa ja palveluissa lapsen oikeuksia
edistävään toimintakulttuuriin

Päijät-Hämeen maakunnallinen tavoite on hankkeen avulla tuettuna muodostaa lasten ja perheiden palveluista helposti saavutettava, asiakasta kuunteleva ja osallistava kokonaisuus, jossa 3.
sektorin sekä myös yksityissektorin toimijoilla on oma merkittävä roolinsa. Kehittämisen kokonaisuus ja tavoitteet näyttäytyvät eri tavalla asiakkaan, työntekijöiden tai organisaation näkökulmasta.
Asiakastasolla tärkeää on palvelujen helppo saatavuus, yhden luukun periaate, mahdollisuus osallistua omien palvelujensa suunnitteluun ja lähiyhteisöjen vahvistaminen. Työntekijätasolla tavoit8

teeksi nousee osaamisen lisääminen ja mm. valmiudet monitoimijaiseen yhteistyöhön perheen ja
lapsen tuen tarpeiden määrittelyssä. Lopulta organisaatiotasolla tärkeää on myös vaikutus palvelujen kustannustasoon ja tulevaan sosiaali- ja terveystoimen ja kuntiin jäävien palvelujen yhteistyöhön.

2.1. Hankkeen vastaavuus määriteltyihin hakukriteereihin
Relevanssikriteeri:
Päijät-Hämeen maakunnallinen muutoshanke on suunniteltu LAPE- hankesuunnitelman tavoitteiden pohjalta yhdistämällä ne maakunnalliseen tavoitetilaan ja toimintaympäristöön. Kehittämiskokonaisuuksissa on nojauduttu niiden omiin toimintasuunnitelmiin. Hanke vastaa muutosohjelman
kohtiin ”Matalan kynnyksen palvelujen verkostointi” kokonaisuudessaan sekä kohtaan ”Toimintakulttuurin muutos”. Toimintakulttuurin muutoksen osalta alueen työssä painottuu ennen kaikkea
sitoumus osakokonaisuuden teemoihin liittyvän työn käynnistämiseksi.
Alueellisen kattavuuden kriteeri:
Hanke kattaa Päijät-Hämeen maakunnan kokonaisuudessaan niin sosiaali- ja terveystoimen kuin
kunnallisten sivistystoiminekin osalta. Päijät-Hämeessä lähtökohtana on ollut maakunnallisen kokonaisuuden luominen niin, ettei hankkeeseen rakennu ”osahankkeita” vaan kaikki toimijat toteuttavat maakunnallisen kokonaisuuden kehittämistä.
Monitoimijaisuuskriteeri:
Hankkeessa on julkisen sektorin toimijoiden lisäksi laajasti kolmannen sektorin toimijoita, seurakunnat sekä alueen oppilaitokset. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan yhdessä asukkaiden/lasten/vanhempien sekä yhteisöjen ja 3. sektorin kanssa. Hanke on avoinna myös toteuttamisvaiheessa, mikäli joku taho ei ole valmisteluvaiheessa ehtinyt hankkeen suunnitteluun mukaan.
Osallisuuskriteeri:
Lasten, nuorten ja vanhempien osallistumisesta kehittämistyöhön on suunnitelma tämän hankesuunnitelman yhteydessä. Myös osallisuuden osalta hankkeessa tullaan kehittämään jatkuvasti
uusia osallistavia työskentelytapoja ja niiden syntyminen asetetaan myös yhdeksi hankkeen arviointikriteeriksi.

3. Toimintakulttuurin muutos Päijät-Hämeessä
Maakunnallinen pitkään rakentunut yhteistyö niin sosiaali- ja terveystoimen, kuin kunnallisten sivistystoimien kesken antaa hyvän mahdollisuuden myös maakunnalliseen toimintakulttuurin uudistamiseen. Sivistystoimialalla on tehty yli vuosikymmen seudullista yhteistyötä ja pitkälle vietyjä hankkeita mm. oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämishankkeet (OKM ja OPH), Etappiluokkatoiminta,
oppilaanohjauksen hankkeet, kolmiportaisen tuen toteutus ja Päijät-Hämeeseen on myös saatu
mm. kunnallisalan kehittämissäätiön Arjen Turvaaja palkinto 2014 nimenomaan todelliseen käytännössä jo toteutettuun toimintakulttuurin muuttamiseen liittyen.
Alueella on kokemusta myös Unicefin kehittämän Lapsiystävällinen kunta -toimintamalliin toimeenpanosta, jota Lahden kaupunki on ollut kehittämässä vuodesta 2014 vahvistaakseen päätöksenteon ja toimintakulttuurin lapsenoikeusperustaisuutta. Mallissa on kyse lapsenoikeusperustaisen toimintakulttuurin kehittämisestä ja vahvistamisesta, ei esimerkiksi yksittäisistä, palvelujen järjestä9

mistä koskevista ratkaisuista. Päijät-Häme tulee olemaan mukana Unicefin tukemassa lapsiystävällisen maakunnan pilotoinnissa. Toimintakulttuurin muutosta koskevat osiot yleensäkin otetaan
koko maakunnallisen kehittämistyön tavoitteiksi jatkossa.
Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa lapsi nähdään oman arkensa ja hyvinvointinsa asiantuntijana. Lapsilähtöisyyden toteutuminen edellyttää muutosta toimintakulttuurissa ja sitä kautta käytännön toimintamalleissa. Asiakas- ja arkilähtöisen toiminnan vahvistaminen edellyttää tietoon perustuvaa osaamisen kehittämistä ja lapsenoikeusperustaisuuden tuntemisen vahvistamista.
Maakunnassa perheystävällinen työpaikan toiminta-ajatusta sovelletaan ennen kaikkea perhevalmennuksen toimintamallia uudistamalla niin, että siihen sisällytetään alueella osio, jossa käydään
läpi työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteita. Lisäksi hankkeen käynnistyessä selvitetään alueen yritysten halukkuutta lähteä mukaan Työterveyslaitoksen ja Väestöliiton tarjoamiin
toimintamuotoihin ja hankevalmistelun yhteydessä onkin oltu yhteydessä Päijät-Hämeen yrittäjiin,
joiden kautta haetaan pilottitoimijoita hankkeeseen. Tähän on myös varauduttu hankkeen ostopalveluresursseissa.
Maakunnassa on vahva sitoumus lähteä koko maakuntana mukaan toteuttamaan osion kaikkia
kokonaisuuksia (mm. lapsibudjetointi) THL:n oppimisverkoston tuella. Lapsibudjetoinnin osalta
alueella on tarpeen selvittää, miten lapsibudjetointia on mahdollista toteuttaa maakunnallisen soten
toimintaympäristössä. Tarkempi toimintasuunnitelma tehdään hankkeen käynnistyttyä.

3.1. Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen ja ammattihenkilöiden osaamisen
kehittäminen sitä tukevaksi
Toimintakulttuurin muutos edellyttää lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattihenkilöiden osaamisen kehittämistä ja vahvistamista siten että erityistä huomiota kiinnitettään asiakkaan eli lasten, nuorten ja vanhempien kohtaamiseen.
Kohtaamisen merkitystä korostavalla arkilähtöisellä työorientaatiolla vastataan asiakasosallisuuden
vahvistamisen haasteeseen. Se lähtee liikkeelle asiakkaan, lapsen, nuoren, perheen kuulemisesta, heidän todellisuudestaan, elämismaailmastaan ja kokemuksestaan. Arkilähtöisessä työorientaatiossa pyritään löytämään yhteinen ymmärrys siitä, millaiset palvelut, millainen tuki kulloinkin auttaisi lasta/nuorta/perhettä sekä palvelujärjestelmän sisällä, että suhteessa asiakkaaseen.
Arkilähtöisen perhetyön orientaation rakentamisessa ja vahvistamisessa hyödynnetään BIKVAmenetelmää. BIKVA on arviointi- ja kehittämismenetelmä, joka luo yhteyden arkipäivän kokemusten ja toiminnan kehittämisen välille. BIKVA pohjautuu ajatukseen, että palveluiden käyttäjillä on
kehittämisen kannalta oleellista tietoa, joka jää helposti hyödyntämättä. Menetelmän tarkoitus on
varmistaa, että kehittämistyö suuntautuu ”alhaalta ylöspäin”.
BIKVA -työskentelyn keskeinen elementti ovat määrätyssä järjestyksessä etenevät ryhmähaastattelut. Ne toteuttaa Lahden ammattikorkeakoulu. Haastattelut aloitetaan avoimilla haastatteluilla,
joissa selvitetään lasten ja vanhempien kokemuksia sekä kohtaamisprosessista että heidän saamastaan tuesta ja tuen tarpeesta. Haastatteluaineistosta tiivistetään teemat, jotka esitellään seuraavassa vaiheessa työntekijöille. Toisen vaiheen tavoitteena on, että työntekijät pohtivat omaa
toimintaansa suhteessa asiakkaiden antamaan arvioon. Työntekijäportaan keskusteluista nostetaan jälleen esille uusia teemoja, joita käsitellään johtoportaan ja viimeisessä vaiheessa päättäjien
kanssa.
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Kohtaamisprosessin analysointi tarjoaa tietopohjaa ammatillisen osaamisen tutkimuspohjaiselle
kehittämiselle ja kohtaamisen merkitystä korostavan arkilähtöisen työorientaation mallintamiselle.
Tunnistamalla kriittisiä kohtia kohtaamattomuuden vajeista ja siitä, mistä kohtaamisen prosessin
onnistuminen riippuu, luodaan edellytyksiä kohtaamiskeskeisen työkulttuurin kehittymiselle. Menetelmä nostaa esille asiakaslähtöisiä kehittämisteemoja ja tekee näkyväksi esteet kehittämisen tiellä. Lopputuloksena on aidosti asiakkaiden tarpeisiin vastaavia kehittämistoimia, joilla on mahdollisuus juurtua organisaatioiden eri tasoille. Tehtävä työ suuntaa kehittämistyötä välittömästi hankkeen aikana ja erityisesti tähtää maakunnallisen sote-ratkaisun seuraavaan vaiheeseen 2019.
Kuvio 4. Bikva-prosessin eteneminen Kiijärvi (muokattu Krogstrup 2004)

Toimintakulttuurin muutoksen ja arkilähtöisen perhetyön orientaation omaksumisen tueksi hankkeessa on myös tarpeen toteuttaa ammattilaisille suunnattua täydennyskoulutusta.
Hankkeen aikana toimijoiden kuulemista varmistetaan myös perinteisimmillä menetelmillä; kyselyillä tiedotus- ja kuulemistilaisuuksilla, palautteella ja nettisivujen kautta. Kaikkien osioiden kehittämisessä on mielekästä koota itse toimijoita; oppilaita, lapsia, vanhempia käymään läpi toiminnan tavoitteita ja arvioimaan niitä omasta näkökulmastaan.

3.2. Lapsenoikeusperustaisen toimintakulttuurin vahvistaminen
Tavoitteena Päijät-Hämeen toimintakulttuurin muutosohjelmassa ovat lapsenoikeusperustaisen
toimintakulttuurin kehittäminen Lapsiystävällinen kunta – toimintamallin mukaisesti sekä lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on arvioida lapsibudjetoinnin käyttöönoton mahdollisuutta ja kehittää kuntien välistä yhteistyötä niin, että lapsilähtöiset toimintamallit yhdistävät
koko Päijät-Hämeen maakuntaa.
Tavoitteeksi voidaan asettaa se, että lapsen oikeudet ylipäänsä tunnetaan kaikkien lasten kanssa
työskentelevien sekä myös lasten parissa. Tähän päästään yksinkertaisimmillaan koulutuksella,
joka suunnataan varhaiskasvatukselle, ala- ja yläkoulujen opettajille, rehtoreille, nuorisotyöntekijöille sekä oppilaskuntien hallitusten jäsenille.
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Lapsivaikutusten arviointi tulee saada osaksi kaikkea maakunnallista ja paikallista päätöksentekoa,
lapsivaikutusten arviointiin hallinnon eri tasoille kehitetään yhteistä tarkastelukehikkoa. Tarkastelun
näkökulmina ovat: 1. Lapsen kasvu, kehitys ja terveys 2. Lapsen perhe, asuminen ja talous 3. Lapsen liikkuminen, vapaa-aika ja turvallisuus. Tavoitteena on, että nämä kaikki näkökulmat on arvioitu alueen maankäytön suunnittelussa. Kehitettyä tarkastelukehikkoa voidaan hyödyntää myös sähköisessä EVA -työkalussa.

3.3. Osallisuuden ja yhdenvertaisuuden teemojen esiin nostaminen:

-

Koulutukset varhaiskasvatukseen ja ala- ja yläkoulujen opettajille

-

koulujen osallisuussuunnitelmiin

-

oppilaskuntien hallitusten jäsenten toiminnallisten koulutuspäivien toteuttaminen lokakuussa ala- ja yläkoulujen oppilaskunnan hallitusten jäsenille

-

Erilaisten lasten ja nuorten osallisuus- ja vaikuttamisryhmien kokoaminen ja toiminnan mallintaminen esim. uusien monitoimitalojen ja nuortentilojen suunnitteluun

-

Nuorisotalojen nuorten omat arviointi- ja auditointiryhmät.

Lapset voivat osallistua julkisen tilan suunnitteluun ja kehittämiseen; tutkimustieto lapsiystävällisestä kaupunkiympäristöstä, lasten osallistaminen kaupunkisuunnitteluun, kyselyt, haastattelut, saduttamiset. Esimerkkeinä käytännön työstä tähän saakka Lahdessa mm. Unelmien leikkipaikka, Paras paikka Lahessa -karttakysely, Lähimetsäselvitys.
Päijät-Hämeen toimintakulttuurin muutosohjelman suunnitelma ja tavoitteet tarkennetaan kun tiedossa on, millä kaikilla hallinnon tasoilla on tarkoitus edetä lapsiystävällisemmän toimintakulttuurin
kehittämisessä ja eri tasojen toimintatapojen yhdistämisessä. Maakunnallisen työn pohjana käytetään mm. Lahden kokemuksia toimintakulttuurin muutoksesta ja muutos kytkeytyy myös perhekeskusmallin ja koulun ja varhaiskasvatuksen toimintojen kehittämiseen. Toimintakulttuurin muutosohjelman toimenpiteitä kehittämällä kehitetään myös muutosohjelmien 2 ja 3 vaikuttavuutta, arvioitavuutta ja kestävyyttä. Toimintakulttuurin muutoksia koskevaa sisältöä viedään maakunnallisesti
myös alle kouluikäisiin.
Osana toimintakulttuurin muutosta vahvistetaan myös vaikutusten ennakkoarvioinnin roolia ja lisätään osaamista lapsivaikutusten arvioinnin tekoon liittyen.

4. Perhekeskustoiminnan kehittäminen Päijät-Hämeessä
Maakunnallisen perhekeskuksen toiminta-ajatus Päijät-Hämeessä kytkeytyy maakunnallisen palvelurakenteen uudelleenorganisoitumiseen niin, että perhekeskusmalli tulee toimimaan pohjana asiakasohjaukselle, jonka kautta perheet saavat tarvitsemansa tuen joko tavoitellusti lähiympäristössään tai tarvittaessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen arviointiin perustuen rakentuvat
myös vaativammat tuen ratkaisut.
Maakunnassa on kokemusta perhekeskustoimintamallin rakentamisesta erityisesti peruspalvelukeskus Oivan osalta Perhekeskus Viisikossa sekä Heinolan perhekeskusmallissa. Viisikossa on
hyödynnetty mm. avoimia ryhmiä, vertaisryhmiä, avoperhekuntoutusta, nopeasti (samana päivänä)
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käynnistyvää SHL:n mukaista perhetyötä, jossa palveluun ohjaajana on esim. neuvola. Yhteistyö
on hyvin aktiivista 3-sektorin kanssa, näistä esimerkkeinä yhteiset ryhmät, yhteisesti järjestetyt leirit
(perheleirit). Heinolassa taas on jo kymmenen vuoden ajan rakennettu pienen kaupungin joustava
perhekeskustoiminnan mallia, jossa on tehty merkittävää työtä itse perhekeskuksen toiminnallisen
kehittämisen lisäksi mm. monitoimijaisen organisaation johtamisen kehittämisessä.
Maakunnassa siis on perhekeskusmallien myötä kokemusta toiminnan määrätietoisesta rakentamisesta osaksi palvelujärjestelmää. Maakunnassa käytössä olevia perhekeskusmalleja ja niiden
kokemuksia hyödynnetään koko maakunnan mallin kehittämisessä, mutta kaikilla alueilla perhekeskusmalli kuitenkin toteutetaan yhteistyössä peruskuntien kanssa omalla tavallaan erityisesti
liittyen toiminnan fyysisiin puitteisiin.
Oleellisinta on nähdä matalan kynnyksen palveluja tuottavien tahojen kokonaisuus ja koota julkisen- ja kolmannen sektorin, seurakunnan sekä yksityisten palvelujen tuottajien toimijat ja toiminta
yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jossa keskinäinen yhteistyö huomioi kunkin toimijan oman arvopohjan. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen myötä muodostuvassa uudessa palvelurakenteessa
on tärkeää huolehtia erityisesti kuntiin jäävien palvelujen ja lasten ja perheiden elinympäristöjen
sekä tulevan maakunnallisen sote-ratkaisun myötä syntyvän lasten ja perheiden sote-palvelujen
yhteydestä.
Keskeisiä toimijoita ovat kuntien sivistystoimet, kuntien sosiaali- ja terveystoimet niiden kuntien
(Sysmä, Heinola) osalta, jotka tässä vaiheessa eivät ole mukana koko maakunnallisessa soteratkaisussa, maakunnallinen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, seurakunnat, oppilaitokset
sekä kolmannen sektorin toimijat kuntien paikallisyhdistyksistä sekä maakunnasta.
Perhekeskusajattelu voi näyttäytyä sekä fyysisenä kohtaamispaikkana, saman katon alle koottuina
palveluina, monialaisina toimintatapoina että yhteen sovittavan johtamisen käytännöissä. Maakunnallisessa perhekeskusmallissa on lähdetty siitä, että ensisijaisesti keskitytään matalan kynnyksen
palvelujen kokoamiseen, mutta tavalla tai toisella malli edellyttää myös lasten ja perheiden fyysistä
kohtaamista ja sen mahdollistamista.
Konkreettisten kohtaamispaikkojen muodostamisessa kuntien ratkaisut voivat Päijät-Hämeen
maakunnassa vaihdella. Osana Lape-muutosohjelman kokonaisuutta maakuntiin muodostetaan
maakunnalliset sekä kunnalliset Lape-ryhmät. Kunnallisten Lape-työryhmien tehtävän voisi luontevasti olla kuntatasolla tehtävät ratkaisut ja ehdotukset perhekeskustoiminnan kuntatason organisoitumisesta fyysisten tilojen osalta.
Heinolassa pitkään tehdyssä perhekeskustoiminnassa tekemistä on jaoteltu neljään eri osioon,
lähtökohtana se, että perhekeskus on monialainen vanhemmuuden tukemisen malli, joka toimii
aina paikallisten tarpeiden ja voimavarojen lähtökohdista. Perhekeskusideologia näyttäytyy Heinolassa:
Hallinnollisina rakenteina
Sosiaali- ja terveystoimen sisällä toimiva Lasten ja perheiden palvelut -yksikkö kokoaa terveydenhuollon sekä sosiaalityön osaamisen fyysisesti ja hallinnollisesti saman katon alle.
Sivistystoimen kokonaisuus Heinolassa käsittää varhaiskasvatuksen sekä koulu-, nuoriso-, liikunta-, kirjasto- ja kulttuuritoimien hallinnonalat. Sosiaali- ja terveystoimen rakenteiden tapaan
myös sivistystoimen kokonaisuus on monialaisen perhekeskustoiminnan kannalta merkittävä.
Verkosto on aktiivisesti mukana ryhmämuotoisten palveluiden suunnittelussa, tiedottamisessa,
toteuttamisessa, ja arvioinnissa.
Monialaisen verkoston tuottamina ryhmämuotoisina palveluina
Heinolan ryhmämuotoinen toiminta on hyvin samansisältöistä muualla Suomessa kehitetyn
perhekeskustoiminnan kanssa. Toiminta on vertaisuutta hyödyntävää, kaikille tarjolla olevaa
palvelua.
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Toiminnassa panostetaan yhteiseen iloon, yhteisöllisyyteen, vanhempien jaksamiseen sekä
varhaiseen tukeen ja apuun huolien herätessä. Perheiden kuuleminen ja mukaan ottaminen
sekä palvelujen tuominen luonnollisiin kehitysyhteisöihin, lähelle perheiden arkea on toiminnassa tärkeää.
Perheiden fyysisinä kohtaamispaikkoina
Perhekeskuksen tilat tarjoavat mainion ja toimivan kohtaamispaikan perheille, ammattilaisille
ja vapaaehtoisille. Kuulluksi tuleminen, arjen jakaminen, vertais- ja ammatillinen tuen saatavuus sekä yhteisöllisyyden kokemus ovat perhekeskustoiminnan keskeinen voimavara.
Monialaisen toiminnan johtamisen ja koordinoinnin käytäntöinä
Perhekeskuksen ryhmätoiminnan johtamisessa yhdistyvät eri tahojen esimiestyö sekä perhekeskustoiminnan monialaisen johtotiimin toiminta. Esimiehillä on keskeinen rooli, sillä he antavat toiminnalle resurssit. Säännöllisesti kokoontuva perhekeskustoiminnan johtotiimi puolestaan kokoaa yhteen eri alojen johtajia ja näkökulmia ja luotsaa toiminnalle suuntaa.
Alla olevassa kuviossa on kuvattu perhekeskustoiminnan läpileikkaavia teemoja heinolalaisessa kontekstissa:
Kuvio 5. Heinolan perhekeskusmalli

Konsultaatiomallit osana perhekeskustoimintaa
Perhekeskustoiminnan sekä koulun ja varhaiskasvatuksen toimintamallien kehittämisessä tärkeässä roolissa on lasten ja nuorten erityispalvelujen toimintamallien muutos niin, että lasten ja nuorten
kanssa perustasolla työskentelevät toimijat saavat tukea työhönsä ja vältytään turhilta pois lähettämisen käytännöiltä. Tämä vaatii matalan kynnyksen palvelujen kehittämisen yhteydessä myös
erityispalvelujen merkittävää ajattelun ja käytäntöjen muutosta.
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Alueella hyödynnetään konsultoivan toimintamallin esimerkkeinä alueella jo Kaste-hankekaudella
kehitettyjä ja alueelle juurtuneita hyviä käytäntöjä ja kytketään niiden toimintaa matalan kynnyksen
palveluihin. Tässä esimerkkinä kaksi alueella toimivaan konsultoivaa työmuotoa, joiden kokemuksia voidaan hyödyntää maakunnallisten ratkaisujen kehittämisessä.
Sihti on 13-18-vuotiaiden nuorten kanssa työskentelevien peruspalvelujen (sosiaali- ja terveystoimi, koulutoimi) työntekijöiden tukena toimiva, helposti lähestyttävä, konsultoiva, moniammatillinen nuorisopsykiatrinen arviointityöryhmä, joka jalkautuu tarvittaessa alueen kuntiin esim. kouluihin
ja lastensuojelulaitoksiin.
Sihti- työryhmän tavoitteena on yhdessä verkoston ja perheen kanssa kartoittaa nuoren tilanne ja
arvioida nuoren ja perheen tarvitsemat palvelut. Sihti-työssä erikoissairaanhoidon osaamista viedään kaikkiin P-H alueen kuntiin ja tavoitteena on auttaa nuorta ja perhettä yhdessä lähiverkoston
kanssa mahdollisuuksien mukaan lähellä kasvuympäristöä ja ohjata enemmän apua tarvitsevat
oikea-aikaisesti tutkimuksen, hoidon ja tukipalveluiden piiriin. Sihdistä toteutuu myös säännöllinen
erikoislääkäri konsultaatio alueen tk:n nuorten työryhmään. Sihtiin ohjaudutaan pääasiallisesti puhelinyhteydenoton perusteella, joten matala kynnys viranomaisyhteistyössä toteutuu ja odotusaika
on keskimäärin viikko, aina alle kaksi viikkoa.
Jatkossa olisi tarkoituksenmukaista laajentaa toimintamallin käyttöä kaikkia alueen kuntia koskevaksi. Lisäksi olisi tarkoitus laajentaa Sihti-mallissa käytössä olevaa, Oiva alueella pilotoitua ja käytössä olevaa erikoislääkärikonsultaatiota koskemaan kaikkia alueen kuntia. Eli Sihdin erikoislääkäri
käy tekemässä päivän joka toinen viikko Oivan nuorten työryhmässä Nuotissa. Työmuoto on saanut hyvää palautetta ja toimintaa on ehdottomasti mielekästä laajentaa. Sihtiä on kehitetty edelleen
Kaste-hankkeen jälkeen myös akuuttitoiminnan osalta. Loimme päivystykseen (A24) tuleville nuorille polun Sihtiin ja tätä toimintamallia olisi tärkeä hioa erityisesti yhteistyössä koulun toimijoiden
kanssa.

Perheneuvolan pikkulapsitiimi
Perheneuvolan pikkulapsitiimi on aloittanut toimintansa syksyllä 2013 Kaste-rahoitteisen Vahva
pohja elämään -hankkeen tuloksena. Pikkulapsitiimissä työskentelee kaksi psykologia, sosiaalityöntekijä ja puheterapeutti. Työntekijöiden erityisosaaminen kohdentuu pienten lasten kehityksen,
varhaisen vuorovaikutuksen ja pikkulapsiarjen vanhemmuuden tukemiseen (mm. Varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapia ja Theraplay). Työskentely tapahtuu pääasiassa työparityönä.
Perheneuvolan pikkulapsitiimin palvelut on tarkoitettu Lahden, Aavan, Oivan ja Heinolan alueiden
perheille, joissa odotetaan vauvaa ja/tai on alle 3-vuotiaita lapsia. Pikkulapsitiimi tarjoaa tukea perheille, joilla on huolta/kysymyksiä raskauteen, lapsen kehitykseen, vuorovaikutukseen, vanhemmuuteen ja/tai pikkulapsiperheen elämäntilanteeseen ja arkeen liittyen. Puheterapia-asiakkuuksien
osalta pikkulapsitiimiin tulevat ne alle 3-vuotiaiden perheet, joiden kohdalla on tärkeää arvioida
myös kasvatus- ja perheneuvontapalveluiden tarvetta. Pikkulapsitiimin tavoitteena on reagoida
perheen tuen tarpeeseen mahdollisimman pikaisesti ja joustavasti perheen yksilöllinen tuen tarve
huomioiden. Myös kotikäyntityöskentely on osa pikkulapsitiimin toimintaa.
Pikkulapsitiimiin voi tulla viranomaisen ohjaamana tai ottamalla itse yhteyttä, lähetettä ei tarvita.
Yhteistyötahojen on mahdollista konsultoida pikkulapsitiimiä puhelimitse kahtena päivänä viikossa.
Yhteydenoton tultua pikkulapsitiimiin tiimi käsittelee ilmoittautumiset kerran viikossa, jonka jälkeen
sovittu työntekijä on yhteydessä perheeseen (ja verkostoon) puhelimitse pääsääntöisesti kahden
viikon sisällä. Ajan pikkulapsitiimiin saa tällä hetkellä noin 1 kk:n päästä ilmoittautumisesta.
Työskentelyn alkaessa pyritään yhdessä vanhempien ja verkoston kanssa löytämään ymmärrystä
lapsen ja perheen tilanteeseen. Työskentelyssä voidaan hyödyntää erilaisia haastattelumenetelmiä, vuorovaikutushavainnointia ja lapsen yksilötutkimuksia. Perhettä tavataan usein eri kokoonpanoilla ja hoito/tuki voi painottua lapsen ja vanhemman/vanhempien välisen vuorovaikutuksen
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tukemiseen tai yksilöllisemmin vanhemman psyykkisen voinnin/jaksamisen sekä vanhemmuuden
tukemiseen. Työskentelyt vaihtelevat muutamista käynneistä useamman vuoden työskentelyihin.
Tarvittaessa työskentelyn aikana perhettä ohjataan myös perheneuvolan muihin työmuotoihin
(esim. pariterapia tai perheasiainsovittelu). Perheneuvolan lastenpsykiatrin palvelut ovat pikkulapsitiimin käytettävissä. Verkostotyö on tärkeässä osassa pikkulapsiperheiden tukemista ja monet
perheistä tarvitsevat useamman tahon tukea yhtäaikaisesti. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat aikuispsykiatria, lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö, lapsiperhepalvelut ja neuvolat sekä kolmannen
sektorin pikkulapsitoimijat.
Tiimissä yksilöllinen perheen tuen tarpeen arvioiminen tehdään yhdessä perheen ja verkoston
kanssa. Mahdollisimman joustavat ja matalan kynnyksen yhteydenottokäytännöt ovat osoittautuneet toimiviksi (ei lähetettä, yhteyden voi ottaa asiakas itse tai viranomainen, ”saattaen vaihto” palvelusta toiseen mahdollista). Mahdollisuus ottaa pikaisesti yhteyttä asiakkaaseen on merkityksellistä, sillä varhaisessa vaiheessa annettu tuki on usein tuloksellisempaa niin perheiden kuin palveluiden näkökulmasta. Toimivaa on, että tarvittaessa perhe saa riittävän varhain, riittävän tiiviin ja
kestoltaan tarpeeseen vastaavan tuen.
Pikkulapsitiimissä nähdään olennaisena niin psykologin, sosiaalityöntekijän kuin puheterapeutin
työpanos ja osaaminen sekä lastenpsykiatrin konsultaatiomahdollisuus. Työparityöskentely ja tiimin tuki työskentelyssä tukevat työn laatua ja työskentelyn toimivuutta. Tällä hetkellä mahdollisuus
tiiviiseen ja nopeasti alkavaan työskentelyyn on tavoitteena, mutta toteutuu vaihtelevasti. Pääsääntöisesti ensimmäinen aika on mahdollista tarjota perheelle noin 1kk kuluttua ja puhelinkontakti
asiakasperheeseen toteutuu noin 2vkon kuluessa. Uuden sosiaalihuoltolain myötä sosiaalityöntekijän työn osuus tulee myös jatkossa korostumaan muun muassa palvelutarpeen arviointeja tehdessä.

4.1. Perhekeskustoiminnan tavoitteet Päijät-Hämeessä
Hankkeen tavoitteena on luoda päijäthämäläinen perhekeskusmalli, jossa matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen sekä osana maakunnallista sote-ratkaisua rakentuvan maakunnallisen lapsi- ja
perhepalvelujen kokonaisuuden kautta toteutuu lasten ja perheiden lähipalvelujen kokonaisuus.
Perhekeskuksessa verkostoidaan ja yhteen sovitetaan laajemmin myös lasten ja perheiden julkiset
sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan palvelut, järjestöjen ja seurakuntien palvelut ja vapaaehtoistoimijat.
Erityispalvelujen tukea perustason toimijoille mallinnetaan kehittämällä edelleen alueella käytössä
olevia konsultatiivisia toimintamenetelmiä ja tavoitteena on niiden osalta luoda toimivat maakunnalliset käytännöt avun mahdollisimman joustavaksi saamiseksi.
Asiakkaan näkökulmasta tavoitteena on asiakaslähtöinen tuen polku, joka ohjautuu tarpeen mukaan joko vertaistukeen ja kohtaamispaikan tarjoamaan tai vaihtoehtoisesti moniammatillisen palvelutarpeen myötä asiakkaan tarpeen määrittämään yksilölliseen palvelupolkuun.
Vanhemmuuden tuki, eropalvelujen kokonaisuus sekä maahanmuuttajaperheiden tuki muodostuu
kiinteäksi osaksi perhekeskustyötä. Näihin teemoihin liittyen tavoitteena on koota kaikkien osalta
eri sektoreiden toimijat yhteen maakunnallisen toimintamallin luomiseksi.

4.2. Perhekeskustoiminnan kehittämiseen liittyvät toimenpiteet Päijät-Hämeessä
-

Määritellään lasten ja perheiden lähipalvelut ja miten ne uudessa maakunnallisessa rakenteessa toteutetaan
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-

Määritellään maakunnallinen jalkautuvien lasten ja perheiden palvelujen malli hyödyntäen
alueella jo toimivien mallien kokonaisuutta ja lasten ja perheiden näkemyksiä

-

Kartoitetaan kuntatoimijoiden, seurakuntien, järjestötoimijoiden sekä hyvinvointikuntayhtymän kanssa alueen kuntiin muodostuvat kohtaamispaikat

-

Luodaan maakunnallisten kohtaamispaikkojen verkosto, jolla on yhteiset toiminnan raamit.
Määritellään eri toimijoiden roolit

-

Kehitetään alueen tarpeisiin soveltuva monitoimijainen palvelutarpeen arvioinnin malli hyödyntäen aikaisempaa kehittämistyötä

-

Kehitetään kevyemmän tuen tarpeen arviointia perhekeskusympäristössä (harrastukset,
yksinäisyyden torjuminen, vertaistuki)

-

Asiakaslähtöisen tuen polun kehittäminen: kohtaamisprosessin analysointi BIKVAmenetelmällä  täydennyskoulutuskokonaisuuden rakentaminen tulosten pohjalta --> ammattilaisten kouluttaminen arkilähtöiseen työorientaatioon, jossa kohtaamisen merkitys,
asiakkaan arki, osallisuus ja kuuleminen ja yhteisen ymmärryksen rakentaminen korostuvat
(toteutus myöhemmin erikseen neuvoteltavalla tavalla LAMK:in kanssa)

-

Vahvistetaan matalan kynnyksen toimijoiden osaamista yhteisellä koulutuksella liittyen erityisesti lapsen ja perheen kohtaamiseen

-

kootaan perhekeskusteemaan läheisesti liittyvien alueiden (eropalvelut, vanhemmuuden
tuki, maahanmuuttajaperheiden tuki) kaikki toimijat maakunnalliseksi kokonaisuudeksi, joka
huomioi niin järjestöjen kuin julkisen sektorin työn

4.3. Erotilanteen palveluilla vahvistetaan sovinnollisuutta
Kehittäminen tehdään laajassa yhteistyössä alueen järjestöjen ja eropalveluiden parissa työskentelevien toimijoiden kanssa. Kutsutaan kokoon eropalvelutoimijat määrittelemään tarkemmin paikallinen sisältö valtakunnallisten tavoitteiden alla.
Hankkeen valmisteluvaiheessa on koottu eroperheiden parissa toimivilta heidän näkemyksiään
alueen eropalvelujen nykytilanteesta sekä kehittämistarpeista. Nykytilanteessa:
-

Lahden seurakuntayhtymässä toimii perheasiainneuvottelukeskus, jonka lisäksi seurakuntien diakoniatyössä annetaan keskusteluapua erotilanteissa. Perheasiain neuvottelukeskuksessa on pitkät jonot pariterapiaan.

-

Lahden ensi- ja turvakotiyhdistyksessä käytössä olevaa eroauttamisen toimintamallin
tarkoituksena on minimoida lapsen menetyksiä erossa ja tukea molempien vanhempien
vanhemmuuden säilymistä lapsen elämässä ja arjessa. Eroauttamistyöllä vahvistetaan sovinnollista yhteistyövanhemmuutta parisuhteen päättyessä ja tuetaan lapsen turvallisen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen säilymistä vanhempien erossa. Toimintamalliin kuuluvat:


Ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä (Vanhemman neuvo) eronneille äideille ja isille



Eroneuvo-tilaisuus, tarjoaa tietoa ja tukea eroa pohtivalle tai jo eronneelle vanhemmalle
tai perheen läheisille. Eroneuvossa toteutuu vertaisuus, tilaisuuksissa on mukana myös
kokemusasiantuntijoita



Lasten eroryhmä (7-11v) sekä sen rinnalla toimiva vanhempien ryhmä



Tukipiste-toiminta, jossa erotyöntekijä on tavattavissa sekä Perhetuvalla (Lahti) että
Heinolan perhekeskuksessa kuukausittain ns. ”eron ensiapupiste”.



Ero-chat palvelu otetaan osaksi Eroperheille tueksi toimintaa 2017 aikana.
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-



www.apuaeroon.fi portaali on käytössä Päijät-Hämeessä, palveluiden päivittämisestä
vastaa Eroperheille tueksi toiminta



Raha-automaattiyhdistykseltä on haettu rahoitusta uusperheiden kanssa työskentelylle.
Uusperheiden kanssa työskentelyssä olisi tarkoitus huomioida sekä biologiset että uusvanhemmat ja heidän lapsensa. Uusperheiden aikuisille järjestettäisiin vertaisryhmätoimintaa sekä paritapaamisia. Lasten kanssa työskentelyyn luodaan työskentelymalleja
esim. ammatillisesti ohjatut vertaisryhmät, tehtäväkirja uusperheen lapsille. Toimintaa
tehdään tiiviissä yhteistyössä Suomen uusperheiden liiton kanssa.

Perheneuvolassa tehdään lapsikeskeistä perheasiainsovittelua.

Eroauttamispalveluiden kokonaisuuteen Päijät-Hämeessä tulisi kehittää mm.


eroa ennaltaehkäiseviä palveluita



verkkopohjaista eroauttamista yhteistyössä valtakunnallisten toimijoiden kanssa, esim. erochat tai verkkopohjaiset kurssit



erilaisten sovittelumallien ja eroauttamisen yhdistämistä maakunnallisesti yhteen tai korkeintaan muutamaan paikkaan. Esim. sovittelu ja käräjäoikeuden asiantuntijapalvelut perheoikeudelliseen yksikköön



uusperhetoimintaa sekä uusperheiden aikuisille että lapsille huomioiden myös lapsen toinen biologinen vanhempi



ammattilaisten tietoisuutta jo olemassa olevista palveluista ja siten tehostaa palveluohjausta.

4.4. Vanhemmuuden ja parisuhteiden tukea vahvistetaan
Vanhemmuuden tukemisessa tärkeässä roolissa on yhteistyö teeman parissa työskentelevien järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Perhekeskustoiminnan kokonaisuuden kehittämisessä tärkeää on myös se, palveluja kehitetään siten, että ne mahdollisimman hyvin tavoittavat erilaiset
lapset ja perheet ja joustavasti vastaavat heidän tuen tarpeisiinsa. Parasta vanhemmuuden tukea
on oikea-aikainen matalan kynnyksen tuki lähellä lapsiperheen arkea. Käytännössä tämä tarkoittaa
sellaista maakunnallisen mallin luomista, joka on mahdollisimman helposti lähestyttävä ja yhdistää
luontevasti yhteisöllisen tuen, kolmannen sektorin tukimuodot sekä varsinaisen palvelujärjestelmän
tarjoaman tuen.
Lisäksi perhekeskustoiminnan yhteydessä rakentuvat kohtaamispaikat mahdollistavat vanhempien
keskinäisen tuen ja verkostoitumisen. Myös koulun ja varhaiskasvatuksen kehittämisessä tärkeässä roolissa on vanhempien osallisuuden vahvistaminen, mikä jo sinällään vahvistaa vanhemmuutta
ja parisuhdetta.
Konkreettisten vanhemmuuden ja parisuhteen tuen menetelmien osalta maakunnallista kokonaisuutta aletaan rakentaa kutsumalla kokoon kaikki teemaan liittyvät relevantit maakunnalliset toimijat määrittelemään tarkemmin paikallinen sisältö valtakunnallisten tavoitteiden alla. Vanhemmuuden tuen erilaiset toimintamuodot alueella kootaan yhdeksi maakunnalliseksi kokonaisuudeksi ja
ne kytketään osaksi perhekeskusrakennetta.
Tuen muodot arvioidaan Lape-hankkeen neljän ohjaavan periaatteen kautta toimijat osallistaen:
miten siinä toteutuu ja miten siinä näkyy
1. Lapsen oikeudet ja lapsen etu: miten toteutuu mm. lapsen oikeus osallisuuteen häntä
koskevissa asioissa.
2. Voimavarojen vahvistaminen: mm. vanhempien osallisuus ja vertaistuki
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3. Lapsi- ja perhelähtöisyys
4. Perheiden monimuotoisuus
Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen osalta alueen toimijoilta koottiin tietoa nykyisistä toimintamuodoista ja kehittämishankkeista jo hankkeen valmisteluvaiheessa, samalla haettiin näkemyksiä
ja tarpeita tulevaan kehittämiseen:
-

Seurakunnan perhekerhot ja avoimet päiväkerhot tukevat vahvasti vanhemmuutta. Vanhemmuutta tukee voimallisesti se, että vanhempien keskinäinen suhde voi hyvin. Pariterapiasta on erittäin suuri hyöty myös vanhemmuuteen. Pariterapian määrän lisäämistarve tulee selvittää hankkeen yhteydessä.

-

Diakonialaitos Lahden Säröperheelle tueksi on Lahdessa tapahtuvaa lapsiperheille suunnattua vapaaehtoistoimintaa, jota ylläpidetään yhteistyössä Lahden ensi- ja turvakoti ry:n
kanssa. Toiminnan tavoitteena on tarjota ennaltaehkäisevää tukea pikkulapsiperheisiin,
joissa on alle 3-vuotiaita lapsia. Säröperheet - toiminta tukee vanhemmuutta vapaaehtoistoiminnan keinoin. Vuoden 2016 alusta vapaaehtoistoiminta on laajentunut koskemaan
myös 13–24 -vuotiaita lahtelaisnuoria: heille tarjotaan henkilökohtaista mentoria (1+1toiminta). Särö-vapaaehtoistoiminnan malli on laajennettavissa maakunnallisesti. Vapaaehtoiskoordinaattorien kouluttaminen on eräs mahdollinen kehityslinja. Ray:n Akrahoituspäätös ulottuu vuoden 2018 loppuun.

-

Diakonialaitos Lahden Vauvan Taika -projekti tarjoaa ennaltaehkäisevää, vuorovaikutukseen keskittyvää tukea äideille, joilla saattaa olla ristiriitaisia ajatuksia raskaudestaan tai
ajoittain mielialan laskua raskauden aikana. Äidin ja vauvan vuorovaikutusta voi tukea raskausaikana mm. mielikuvatyöskentelyllä tulevasta vauvasta yksilötapaamisissa tai Vauvan
Taika-vuorovaikutusryhmissä (3-4 äitiä/ryhmä).
Vauvan Taika -toiminnassa äideille tarjotaan asettumista oman itsen, äitiyden ja tulevan
vauvan havainnointiin ja ymmärtämiseen. Projektissa on mallinnettu uutta ennaltaehkäisevää työmuotoa, jossa tuetaan perheitä mahdollisimman varhain. Raskauden aikana äidin ja
vauvan vuorovaikutuksen tueksi voidaan tehdä paljon, jotta lähtökohta yhteiselle elämälle
vauvan kanssa olisi mahdollisimman hyvä. Vauvan Taika-työskentelyssä tuetaan sekä äidin
että isän varhaista vanhemmuutta perhekohtaisesti. Vauvan Taika työskentelyssä hyödynnetään koko perheille tarjottavaa Theraplay-työskentelyä (masu- ja vauvatheraplay). Käytössä on myös MIM-vuorovaikutusarviointimenetelmä. Varhaisen tuen ryhmien ohessa perheen on mahdollista päästä intensiiviseen vuorovaikutustyöskentelyyn (masu- ja vauvatheraplay). Projektiin ohjaudutaan oman neuvolan terveydenhoitajan kautta raskausaikana tai
vauvavaiheessa (lapsi alle 6 kk). Vauvan Taika I (v. 2012- 2014) sekä Vauvan Taika II projekti v. 2015-2017 ovat RAY:n rahoittamaa kehittämistoimintaa.

-

Alvari-perhetyö on lastensuojelujärjestön tuottamaa ammatillista, pitkäkestoista ja tiivistä
tukea lahtelaisen lapsiperheen kotiin. Alvari-perhetyö on Ensi- ja turvakotienliiton ja sen jäsenyhdistysten kehittämä toimintamuoto. Toiminta tarjoaa erityistason kuntoutuspalvelua
lastensuojeluperheille ja perustuu sopimukseen kunnallisen lastensuojelun kanssa. Alvariperhetyö on rekisteröity ja toiminnalla on valtakunnalliset laatukriteerit.Työ on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa työtä. Perhetyössä painottuu perheen omien voimavarojen vahvistaminen

-

Päiväryhmä Peukaloinen;
Peukaloisen päiväryhmätyössä tuetaan vauvan (0-2 v.) ja vanhemman välistä varhaista
vuorovaikutusta, vanhemmuutta sekä arkielämän sujumista. Päiväryhmätyöskentelyn avulla
aktivoidaan ja tuetaan sellaista toimintaa, joka vahvistaa perheiden omaa elämää ja virittää
uusia verkostoja perheiden selviytymisen tueksi.
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-

Baby blues -toiminta;
Baby blues-vauvaperhetyö on tarkoitettu masentuneille, vastasyntyneen tai haastavahoitoisen vauvan äideille ja perheille. Tavoitteena on auttaa perhettä löytämään omat voimavaransa ja luomaan toimivia verkostoja tuekseen. Baby blues- toimintaa tehdään yhteistyössä
mm. neuvoloiden, kotihoidon perhetyön sekä sairaaloiden kanssa.
Lahdessa tapahtuvaa toimintaa voitaisiin laajentaa koko maakuntaan.

Vanhemmuuden tuen palveluina tulisi Päijät-Hämeessä edelleen kehittää:


Vanhemmille ryhmämuotoisia palveluita, kuten Ihmeelliset Vuodet ja Voimaperhe – toimintaa, sekä jatkuvana pyörivää Perhekoulua, jota on toivottu monia vuosia.



ToiPe -toimiva perhe, joka on vanhemmille tarkoitettu kurssi ihmissuhdetaidoista + kouluttajakoulutus



Lasten sururyhmä 6-12 -vuotiaille läheisensä menettäneille,



Päihdeperheiden vanhemmuuden tukea, johon Dilasta löytyisi pitkä kokemus ja valmiiksi
kehitetty toimintamalli (Dila Timantit, 2000 -2012).



Nivelvaiheen työskentelyä perheen kanssa / työparityöskentelyä (perheneuvola, pikkulapsipsykiatria) eri toimijoiden välillä olisi hyvä lisätä.



Myös psykiatrin konsultaatiolle olisi tarvetta johtuen perheiden ongelmien monitasoisuudesta.



Etäisien huomioiminen palveluissa ja isyyden tukeminen/ensikohtaaminen/rakenteen luominen on eräs kehittämistarve.

Osana vanhempien jaksamisen ja parisuhteen tukea jatketaan Päijät-Hämeessä käynnistettyä Nepsy-kehittämistä.
Kehittämistyön tavoitteena on löytää keinot siihen, kuinka kykenemme perhekeskusympäristössä
tai koulun ja varhaiskasvatuksen kautta tukemaan niitä perheitä, joissa lapsilla neuropsykiatrista
problematiikkaa, oli ongelma sitten diagnosoitavissa tai ei. Samoin koulu ja varhaiskasvatuksen
ympäristöön suunnattu tuki tähtää ennen kaikkea toimintaympäristön muuttamiseen ja mm. opettajien työn tukemiseen niin, että se paremmin tukee nepsy-lapsen oppimista mutta samalla auttaa
myös kaikkien lasten ja nuorten oppimista. Erityisesti tämän kohderyhmän osalta parempi palvelujen sujuvuus ja ammattilaisten ja vanhempien paremmat valmiudet kohdata lapsen erityispiirteet
ovat mitä merkittävintä vanhemmuuden ja parisuhteen tukea.
Alueella on jo hyvä koulutettujen nepsy-valmentajien verkosto, jonka osaaminen on tavoitteena
saada käyttöön. Konkreettisena toimenpiteenä hankkeen aikana luodaan nepsy-osaajaverkosto.
Tavoitteena on moniammatillinen ja laaja-alainen osaaminen, joka takaa optimaalisen hyödyn niin
perheille kuin perustason työntekijöille. Nepsy-osaajaverkosto konsultoisi, ohjaisi, kouluttaisi sekä
kehittäisi jalkautuvaa ja valmentavaa työotetta. Matalan kynnyksen palveluissa tulee vahvistaa
nepsy-osaamista kouluttamalla lisää nepsy-valmentajia/perhevalmentajia sekä lisätä nepsytietoutta perheille sekä perustason työntekijöille suunnatuilla koulutuksilla. Samalla tehdään toimintakulttuurin muutostyötä. Nykyinen työorientaatio ei tue jalkautuvaa työmuotoa. Yhtenäinen viitekehys, ratkaisukeskeinen ajattelu- ja toimintatapa, tuo uuden perustan vuorovaikutukseen sekä
perheiden rinnalla kulkemiseen. Yhtenäistä viitekehystä tarvitaan vahvistamaan lapsen ja perheen
toimijuutta koko organisaatiossa.
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Nepsy -osaajaverkosto takaisi mahdollisimman hyviä asiakkaiden tarpeisiin vastaavia perustason
palveluita maakunnassa. Osaajaverkosto mahdollistaisi myös sen, että tuki tuotaisiin oikein ajoitettuna lapsen arkeen esim. varhaisessa vaiheessa tehtävinä ohjauskäynteinä.
Kehittämisessä huomioidaan myös vastikään Päijät-Hämeessä kehitetty Nepsy-hoitoketjun tavoitteet ja toimenpiteet.

4.5 Turvapaikanhakijat ja maahanmuuttoon liittyvät asiat
Turvapaikanhakijoihin liittyvät teemat koskettavat päijäthämäläisiä toimijoita erityisesti alueella sijaitsevien vastaanottokeskusten kautta. Alueella toimii useita suurehkoja vastaanottokeskuksia ja
on oletettavaa, että maahanmuuttoon liittyvä palvelujen tarve tulee edelleen kasvamaan. Tilanne
on alueella suhteellisen uusi, eikä kokonaiskuvaa maahanmuuttajataustaisten lasten ja perheiden
tuen tarpeista ole vielä kokonaisuudessaan muodostunut. Hankkeen kautta olisikin tärkeää nimetä
alueella maakunnallinen työryhmä nostamaan keskusteluun ja tekemään ratkaisuehdotuksia palvelujärjestelmän eri nivelkohtien ja siirtymävaiheiden ongelmiin. Samoin osaamisen tarve alueella on
akuutti.
Maahanmuuttoon liittyvät asiat huomioidaan vahvasti myös maakunnallisessa perhekeskuskehittämisen kokonaisuudessa sekä koulun ja varhaiskasvatuksen toiminnassa. Alustavasti on keskusteltu, että mm. oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten perheissä ongelma on varsinkin alussa se, miten lapset (esim. 1-3 -luokkalaiset) pärjäävät kotona koulun jälkeen. Tällä hetkellä iltapäivätoimintapaikkoja on liian vähän. Tällä on myös vaikutusta vanhempine
kotoutumiseen, seillä vanhemmat eivät malta pysyä omissa kielikoulutuksissaan, ja jäävät jälkeen
omissa opinnoissaan. Lapset ovat usein joko vilkkaampia ja/tai pelokkaampia kuin kantaväestön
lapset keskimäärin.
Tällä hetkellä kotoutumissuunnitelmat ja palvelutarpeenarviot ovat melkoisen yksilökeskeisiä. Perhekeskeisyys vaatii aivan uudenlaisen työskentelyotteen ja mahdollisesti lisäresursseja. Tulleilla
lapsilla on hyvin paljon psyykkistä / psykososiaalista problematiikkaa, joka tulee pidemmällä aikajänteellä näkymään resurssien tarpeena. Osittain tätä kehitystä on nähtävissä jo nyt.
Jatkossa alueella kaivataan yhdenmukaisia malleja mm. neuvolakäytäntöihin ja kouluterveydenhuoltoon. Maakunnallista yhteistyötä tarvitaan myös kotouttamisesta suunnitteluun.
Lahden seurakuntayhtymällä on ulkomaalaistyöntekijä, joka vapaaehtoisten kanssa auttaa maahanmuuttajia. Launeen seurakunta on järjestänyt toimintaa Hennalan VOK:n asukkaille ja kutsunut
mukaan olemassa olevaan toimintaan. Myös alueen järjestöt ovat järjestäneet mm. ryhmämuotoista toimintaa alueella oleville turvapaikanhakijoille. Myös kolmannen sektorin toimintamuodot on
tarpeen koota ja varmistaa riittävä tiedonkulku niiden välillä ja niiden rooli osana maahanmuuttajien
tuen kokonaisuutta.

4.6. Näyttöön perustuvat menetelmät
Näyttöön perustuvien menetelmien alueellisen implementaation osalta alueella ei vielä hakuvaiheessa ole muodostunut selkeää kuvaa, siitä, mitkä menetelmät olisivat kehittämistyön kannalta
mielekkäitä. Tämän osalta hankkeessa kuitenkin sitoudutaan yhteistyössä valtakunnallisen hankeohjauksen kanssa Päijät-Hämeessä implementoimaan yhdessä sovittuja näyttöön perustuvia menetelmiä.

21

5. Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
Päijät-Hämeen alueen kuntien yhteinen sopimus sivistyspalveluiden seudullisesta kehittämisestä luo
koulun ja varhaiskasvatuksen kehittämiselle vankan pohjan. Alueella on kehittämistoimintaan luotu
verkostomainen toimintatapa, joka mahdollistaa aidosti maakunnallisen näkökulman myös koulun ja
varhaiskasvatuksen kehittämiselle. Koulun ja varhaiskasvatuksen kehittämiselle asettuva tavoite on
yhtenevä perhekeskusmallin kehittämisen kanssa erityisesti siinä, että tavoitteena on luoda lasten ja
perheiden tueksi asiakaslähtöinen tuen kokonaisuus, jossa kaikilla lasten ja perheiden parissa
työskentelevillä on vastuu sen toteuttamisesta.
Oppilashuollon arviointien ja hyvinvointi-indikaattoreiden (esim. kouluterveyskysely, maakunnallinen
arviointi) pohjalta Päijät-Hämeessä halutaan kehittämistyössä painottua erityisesti yhteisöllisen
hyvinvointityön kehittämiseen maakunnallisesti sekä varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa,
perusopetuksessa että toisen asteen koulutuksessa.
Keskeisenä periaatteena kehittämistyössä on etsiä eri kunnissa hyvin toimivia käytäntöjä ja kehittää
niiden pohjalta Päijät-Hämeen yhteisiä toimintaperiaatteita. Yhteisöllisen opiskeluhuollon käsite on laaja,
osin vielä selkiintymätön ja sen tulkinta vaihtelee. Opetussuunnitelmauudistus kaikkineen on osa
yhteisöllistä hyvinvointityötä. Joissakin kouluissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa toteutetaan
yhteisöllistä hyvinvointityötä laajasti ja monipuolisesti.
Hankkeen kautta halutaan tukea ja kehittää edelleen jo toimivia malleja ja käytäntöjä ja koulujen omaa
yhteisöllistä toimintakulttuuria. Erityisesti halutaan kuitenkin varmistaa, että yhteisöllisen hyvinvointityön
kehittämistä kaipaavat hyvinvointia tukevat toimintamallit ovat riittävän yhtenäiset koko maakunnassa.
Tämä helpottaa myös jatkossa yhteistyötä kuntien ja hyvinvointikuntayhtymän kesken.
Tälle hankekokonaisuudelle STM:n kautta asetetut sisällöt ovat varsin laajoja, eikä ole oletettavaa, että
alueen kaikki kunnat kykenisivät vastaamaan kaikkiin kehittämistoimenpiteisiin. Siksi tarkempi
kuntakohtainen määrittely painopisteiden osalta tapahtuu vasta hankevaiheen alussa. Päijät-Hämeessä
toimiva sivistystoimenjohtajien maakunnallinen ryhmä toimii tämän kehittämisosion sisällöllistä
kehittämistyötä ohjaavana ryhmänä.

5.1. Tavoitteet Päijät-Hämeessä
Ensivaiheen tavoitteena on saada esiin maakunnassa jo toimivat hyvät käytännöt ja saada niiden
kokemukset kaikkien kuntien käyttöön.
Sisällöllisesti Päijät-Hämeessä halutaan vahvistaa opiskeluhuoltoryhmien/hyvinvointiryhmien roolia koko
laajan yhteisöllisen hyvinvointityön koordinoinnissa (ml. kerhotoiminta, ap/ip-toiminta, liikkuva koulu,
koulunuorisotyö jne.)
Yksittäisten toimenpidekokonaisuuksien lisäksi kehitetään jatkuvasti toimintakulttuuria, jossa huoltajien ja
oppilaiden kuulluksi tuleminen ja osallisuus on itsestään selvä ja luonteva osa päiväkodin/ koulun/
oppilaitoksen arkea.
Samoin kehitetään kaikessa toiminnassa toimivia yhteistyörakenteita järjestöjen, seurakunnan ja
sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden kanssa. Näiden yhteistyörakenteiden luominen kuntien ja
hyvinvointikuntayhtymän välille on ensiarvoisen tärkeää nyt käynnistyneessä muutostilanteessa.
Erityisinä kehittämiskohteina ovat:
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-

Kiusaamisen vastainen työ kaikilla kouluasteilla. Erityisesti ennaltaehkäisevässä työssä on
arviointien perusteella kehittämistarvetta kaikissa kunnissa

-

Poissaoloihin puuttumisen mallin kehittäminen kokemusasiantuntijuuteen perustuen monialaisesti
yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kesken ja yhtenäisen
mallin luominen kaikkiin kuntiin

-

Oppilaiden/opiskelijoiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen sekä yhteisöllisessä että
yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa

-

Opiskeluhuoltoryhmien toiminta siten, että työssä hyödynnetään hyvinvointitietoa ja erityisesti
laajoja terveystarkastuksia entistä paremmin

Lisäksi yhteisenä kehittämiskohteena perhekeskustoiminnan kanssa on nepsy-toimintamallin
kehittäminen maakunnassa.

5.2. Teemaan liittyvät toimenpiteet
Pääpaino Päijät-Hämeessä on yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämisessä, tosin monet kehitettävät mallit liittyvät tavalla tai toisella myös yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on kuitenkin laajasti vahvistaa yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä kehittää sen
sisältöjä ja toimintatapoja.

Opiskelijoiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen
Osana koulutuksellisen tasa-arvon hanketta on kartoitettu BIKVA-menetelmällä nuorten
kokemuksia omaan hyvinvointiin vaikuttamisesta (Honkanen Kati, 2015). Nuoret kokevat voivansa
ja haluavansa vaikuttaa oman luokan hyvinvointia koskeviin asioihin. Päijät -Hämeen kaikissa
kunnissa otetaan käyttöön sähköinen “Mitä kuuluu? -kysely, jonka avulla kartoitetaan luokkien
hyvinvointia. Kysely laajennetaan myös varhaiskasvatukseen ja toisen asteen koulutukseen.
Kyselyn tulokset käsitellään ryhmäkohtaisesti opiskeluhuoltoryhmässä /hyvinvointiryhmässä ja
yhdessä lasten/opiskelijoiden kanssa.
Luodaan kyselyjen yhteyteen malli, jossa kyselyiden pohjalta suunnitellaan konkreettiset
toimenpiteet, joiden toteutumista seurataan systemaattisesti. Esiopetuksessa, koulussa ja
oppilaitoksessa huolehditaan siitä, että opiskeluhuollon palvelut tulevat tutuiksi ja ovat helposti
oppilaiden ja opiskelijoiden saavutettavissa.
Kehitetään ja pilotoidaan joissakin alueen kouluissa oppilashuoltohenkilöstön saavutettavuutta
digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen, esim. kuraattorin chat- palvelu.
Koulun kerhotoiminta suunnitellaan siten, että lasten toiveita kuullaan kerhojen sisältöjä suunniteltaessa.

Kiusaamisen ehkäiseminen ja kiusaamiseen puuttuminen
KiVa- kouluohjelman käyttöä tuetaan järjestämällä alueellisia täydennyskoulutuksia. Tuetaan
koulujen Vertaissovittelu-toimintaa ja varhaiskasvatuksen mini-versotoimintaa. Laaditaan myös
varhaiskasvatukseen kiusaamisen vastainen suunnitelma. Tukioppilaat ja oppilaskunnan hallitus ja
tutor-oppilaat ja opiskelijat otetaan mukaan kiusaamisen vastaisten suunnitelmien laatimiseen
koulu- ja oppilaitoskohtaisesti. Kiusaamisen jälkihoitoa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä
kolmannen sektorin ja sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden kanssa. Kiusaamisen vastainen
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kampanja järjestetään vuosittain yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden, opiskelijoiden,
nuorisopalveluiden ja opetustoimen kesken seudullisesti. Järjestetään maakunnallisesti koulutusta
tunnetaitojen oppimiseen liittyen, esimerkiksi Askeleittain, Friends ja Ihmeelliset vuodet-ohjelmista
ja koulutetaan opettajia mielenterveys- ja tunnetaitojen opettamiseen esimerkiksi osana
terveystieto-oppiainetta.

Huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen, vanhemmuuden tuki
Opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä tehtiin vanhemmille kyselyjä siitä, millaisia
vanhempainiltoja toivotaan. Joissakin kunnissa kodin ja koulun yhteistyötoiveita kartoitetaan
vuosittain yhteisissä tilaisuuksissa. Näiden kyselyjen pohjalta maakunnassa on jo otettu
käyttöön vuorovaikutteisia malleja vanhempainiltojen toteuttamisessa, esim. yhteispeli-illat,
selviytymispeli-illat, Kasvamme yhdessä-illat jne. Jatkossa hyödynnetään oppilashuoltohenkilöstön
asiantuntemusta vanhempainiltojen suunnittelussa ja toteuttamisessa entistä enemmän. Kootaan
hyvät mallit osana opetussuunnitelmatyötä “Vanhempainiltaoppaaseen”. Vanhempainiltojen
toteuttamisessa hyödynnetään yhteistyötä järjestöjen, sosiaali-ja terveydenhuollon toimijoiden ja
nuorisopalveluiden kanssa.
Osana hyvinvointiryhmien/perhekeskusten työtä suunnitellaan vanhempien vertaisryhmätoimintaa.
Yhteistyössä lastenpsykiatrian kanssa toteutetaan neljässä alueen koulussa monialaista erityistä
tukea tarvitsevien lasten vanhempien ja koulun yhteistyön tiivistämisen pilotti.
Monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen on laadittu joissakin alueen kunnissa ohjeistus,
jonka tarkoituksena on erityisesti korostaan opiskelijoiden ja vanhempien kuulluksi tulemista ja
dialogisia käytäntöjä neuvottelutilanteissa. Opas päivitetään kaikkiin kuntiin ja kaikille kouluasteille
soveltuvaksi. Yhdessä alueen kunnassa kokeillaan neuvottelutaitokoulutusta toiminnallisin
menetelmin. Koulutuskokonaisuutta voidaan kehittää hankkeessa edelleen ja koulutusta tarjota
myös muihin maakunnan kuntiin.

Opiskeluhuoltoryhmien työskentelyn kehittäminen
Hankkeen aikana luodaan kuvaus esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen
opiskeluhuoltoryhmien työskentelymallista, joka sisältää vuosisuunnitelman rungon, kuvauksen
ryhmän kokoonpanosta ja keskeisistä tehtävistä. Erityisesti panostetaan toisen asteen koulutuksen
opiskeluhuoltoryhmien toiminnan kehittämiseen, johon liittyen järjestetään erillinen
koulutusprosessi.
Opiskeluhuoltoryhmien toimintaa kehitetään siten, että toimintaa ohjataan opiskeluhuollon
ohjausryhmästä käsin entistä tiiviimmin. Huolehditaan opiskelijoiden ja huoltajien osallisuuden
toteutumisesta sekä ohjausryhmän että yksikkökohtaisten ryhmien työskentelyssä. Kehitetään
opiskeluhuollon vuosisuunnitelmapohjaa siten, että se jäntevöittää opiskeluhuoltoryhmän työtä.
Vuosisuunnitelmaan sisältyy yhteistyö vanhempainyhdistyksen, tukioppilaiden ja oppilaskunnan
kanssa, kriisisuunnitelmien päivitys, hyvinvointitiedon käsittely, KiVa-toiminnan suunnittelu ja
arviointi jne. Opetuksen järjestäjä seuraa vuosisuunnitelman laatimista ja toteuttamista.
Opiskeluhuoltoryhmien työskentelyssä hyödynnetään jatkossa entistä paremmin laajojen
terveystarkastusten yhteenvetoja/koonteja, jotka terveydenhoitajat laativat tarkastusten ja
terveyskyselyjen pohjalta sekä oppilaan koulussa selviytymisen ja hyvinvoinnin kyselyä.
Yhteenvetoja voitaisiin hyödyntää oppilashuoltoryhmän työn suunnittelussa ja esimerkiksi koulun
vanhempainilloissa.
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Joissakin kunnissa on jo käytössä opiskeluhuollon sähköinen työkalupakki. Sivuston
käyttäjäystävällisyyttä kehitettään ja kootaan yhteen kaikkia alueen kuntia palvelevat käytännöt ja
toimintamallit.
MOVE! -kyselyn tuloksia hyödynnetään sekä laajoissa terveystarkastuksissa että kohdennetun,
räätälöidyn harrastustoiminnan suunnittelussa.
Esi- ja perusopetuksessa kehitetty yhteisöllisen opiskeluhuollon sähköinen arviointikysely otetaan
käyttöön kaikissa kunnissa ja myös toisen asteen koulutuksessa.

Kokemusasiantuntijuuteen perustuva poissaoloihin puuttumisen malli
Peruspalvelukeskus Aavan alueella on laadittu monialaisena yhteistyönä lapsen ja nuoren auttamisen malli koulua käymättömien nuorten ja lasten kanssa työskentelyyn koulussa ja sosiaalitoimessa. Kehittämistyö on toteutettu yhdessä kokemusasiantuntijoiden, oppilashuollon ohjausryhmän, lastensuojelun asiantuntijaryhmän, psykiatrian ja sosiaalitoimen kanssa. Tavoitteena on ollut,
että luvattomiin poissaoloihin voidaan puuttua nopeasti, lapsen koulukuntoisuus arvioidaan heti ja
saadaan mahdollisimman pian koko perheelle tarvittava tuki. Lisäksi toimintamallissa on huomioitu
kouluun paluu, jolloin laaditaan paluusuunnitelma yhdessä perheen ja muiden lapsen kanssa työskentelevien kanssa. Nuoret kokemusasiantuntijat ovat koonneet näkemyksiään koulupoissaoloihin
ja tehneet diaesityksen, jota ovat käyneet esittämässä koulujen henkilökunnalle.
Tämän toimintamallin avulla voidaan kehittää koko Päijät-Hämeeseen yhteinen koulupoissaoloihin
puuttumisen malli. Tässä voitaisiin hyödyntää myös yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden ja
oppilaitosten kanssa. Tavoitteena on jatkossa välttyä peräkkäisiltä arviointiprosesseilta, jotta opiskelijoiden ongelmat eivät pitkity ja varmistaa koko perheen tuki näissä tilanteissa.
Selkiytetään myös koulukuntoisuuden määrittelyn prosessi alueella. Yhteistyössä lastenpsykiatrian
kanssa toteutetaan neljässä alueen koulussa monialaista erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien ja koulun yhteistyön tiivistämisen pilotti.

Nepsy-toimintamalli
Jatketaan maakunnallisen hoitopolkumallin ja Lahden kaupungin NEPSY-hankkeessa syntyneiden
toimintatapojen juurruttamista koko maakunnan alueelle yhteistyössä erityispalveluiden kanssa
kehittämällä koko henkilöstön osaamista ja toimintakulttuuria siten, että NEPSY-problematiikka
huomioidaan varhaisessa vaiheessa ja riittävin tukitoimin.
Osana hyvinvointiryhmien/perhekeskusten työtä suunnitellaan kohdennettuja vanhempainryhmiä
erityisesti nepsy-lasten vanhempien ohjaukseen ja tukemiseen.

Yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä syvennetään ja toimintatapoja kehitetään
Monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamisen prosesseja tarkennetaan lain mukaisiksi: huolehditaan siitä,
että mukana ovat tarvittavat asiantuntijat ja että vältytään peräkkäisiltä arvioinneilta (esim. koululääkäri
on mukana arvioimassa jatkotoimenpiteiden tarvetta, eikä kirjoittamassa lähetettä, josta päätetty
asiantuntijaryhmässä ilman lääkäriä) Hyödynnetään tässä myös digitaalisia neuvottelukäytäntöjä.
Kehitetään monialaisen asiantuntijaryhmän työskentelyä siten, että myös koulun ulkopuoliset
asiantuntijat voivat osallistua tarvittaessa. Tiivistetään erityisesti lastenneuvolan ja esiopetuksen
keskinäistä yhteistyötä yksilökohtaisessa oppilashuollossa.
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Järjestetään oppilashuoltohenkilöstölle yhteistä koulutusta oppilaan psyykkisen tilanteen monialaisesta arvioinnista ja psykososiaalisesta tuesta ja kehitetään oppilashuollon palveluiden yhteistyötä
luomalla yhteistyölle toimivat rakenteet (esim. psykologin ja kuraattorin rooli laajoissa terveystarkastuksissa.) Lisäksi järjestetään opettajille koulutusta huolen puheeksi ottamisesta/neuvottelukäytännöistä.

6. Hankkeen toimintamuodot, toteutus ja -resurssit
Hankkeen tavoitteet ovat toiminnallisesti hyvin laajat. Toimintatapojen muutoksen ja uusien ratkaisujen innovoimisen onkin tapahduttava käytännön työn toimijoiden työssä. Tätä työtä voidaan tukea hankkeeseen palkattavien sisällöllisten ja kehittämisen asiantuntijoiden työllä.
Jokaiseen osallistuvaan kuntaan onkin syytä nimetä perustyössä toimiva henkilö joka vastaa
omassa kunnassaan hankkeiden tavoitteiden esillä pitämisestä, ns. kunnalliset lape-muutosagentit.
Tätä muodostuvaa verkostoa tukee hankkeen työntekijöiden järjestämä koulutus ja sisällöllinen
ohjaus. Sama koskee myös Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymää, jossa tosin näiden ”agenttien” sijoittumista kannattaa vielä harkita uuden organisaatiorakenteen varmistuttua.
Toiminnan eri vaiheet vaativat työn selkeää vaiheistamista. Alkuvaiheessa painottuvat nykyisen
toimintakentän kartoitus ja yhteisten foorumien luominen, josta siirrytään toimivien rakenteiden
luomiseen, että suunta kohti tavoitteena olevaa lasten ja perheiden tuen rakennetta voisi todentua.
Kuvio 6. Projektin vaiheistus

Hankkeen laajuus huomioiden riittäväksi suoraksi henkilöresurssiksi on arvioitu viiden työntekijän
kokonaisuus, jossa yhden henkilön tehtävänä on vastata hankkeen kokonaisuudesta, 1-2 henkilöä
vastaisi erityisesti kouluun ja varhaiskasvatukseen sijoittuvasta kehittämistyöstä, 1-2 henkilöä perhekeskuskehittämisestä ja yksi henkilö eroauttamiseen, vanhempien tukeen ja maahanmuuttotyön
tukemiseen liittyvästä kehittämistyöstä erityisesti yhdessä järjestöjen kanssa.

Suoraa henkilöresurssia hankkeeseen haetaan seuraavasti:
-

Hankejohtaja/22 kk Vastaa hankkeen toiminnasta ja taloudesta kokonaisuudessaan ja sisällöllisesti erityisesti toimintakulttuurin muutos -osiosta,
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-

perhekeskuskehittäjä/20 kk vastaa perhekeskusosion kokonaisuudesta
koulu ja varhaiskasvatuksen toimintamuotojen kehittäjä/20 kk vastaa koulu- ja varhaiskasvatusosion kokonaisuudesta
vanhemmuuden tukemisen, eropalvelujen sekä järjestöyhteistyön kehittäjä/16 kk vastaa näiden teemojen kokonaisuudesta

Työntekijät sijoittuvat sosiaalialan osaamiskeskus Versoon ja toimivat vastuualueistaan huolimatta
yhtenäisenä ryhmän ja vastaten kaikista hankkeen sisällöistä yhteisesti. Koulun ja varhaiskasvatuksen kehittäjän sijoituspaikka voidaan kuitenkin jättää alkuvaiheessa määrittelemättä ja ratkaista
se hankkeen alkaessa sen mukaisesti, mikä parhaiten tukee näiden alojen kehittämistä.
Lape-muutosohjelman muutosagentti on Päijät-Hämeen kuntien ja sote-toimijoiden toiveesta rekrytoitu ja sijoitettu niin ikään sosiaalialan osaamiskeskus Versoon. Maakunnallinen muutosagentti
työskentelee hanketyöntekijöiden kanssa samoissa työtiloissa ja muodostaa hanketyöntekijöiden
kanssa yhteisen Lape-kehittämistiimin. Hanketyöntekijöiden ja muutosagentin yhteistyö rakentuu
lopullisesti hankkeen alkaessa, mutta ajatuksena on ollut, että muutosagentti tukee ja mahdollistaa
hankkeen toteuttamista ja sen toimintamuotojen tunnettuutta.
Lisäksi resursseja haetaan palvelujen ostoon sekä asiantuntijapalkkioihin. Hankkeen tavoitteena
on tukea alueellisia pienimuotoisia kokeiluja, joilla tuetaan erityisesti järjestöjen hyväksi koettujen toimintamallien laajentamista maakunnallisiksi. Tähän tarkoitukseen varataan kehittämisrahaa ns. ketteriin kokeiluihin ja alueellistamiseen.
Hankkeeseen tulee myös varata merkittävä resurssi koulutusten toteuttamiseen sekä menetelmällisen kehittämistyön hankkimiseen ostopalveluna. Näiden koulutusten sisältöä on ennen hankkeen
käynnistymistä vaikea vielä määritellä ja osittain ne muodostuvat myös valtakunnallisen ohjauksen
kautta.
Hankkeen kokonaisbudjetti vuosille 2017-2018 on 914 320 euroa ja haettava valtionavustus on n.
700 000 euroa koko hankekaudelle, eli 350 000 euroa/vuosi.
Tämä mahdollistaa neljän henkilön palkkauksen sekä rahoituksen varaamisen muihin kustannuksiin sekä ostopalveluihin järjestötoimijoilta sekä yksityisen sektorin toimijoilta. Henkilöstökustannukset vuositasolla ovat 352 800 euroa/2017 ja 392 520 euroa/2018. Henkilökustannuksiin sisältyy
työpanoksen siirto hankkeen toimijoilta.

Kuvio 7. Hankkeen aikataulutus
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7. Viestintä- ja vaikuttaminen

Haettavassa hankkeessa viestinnän haasteet ovat perinteisiä kehittämisprojekteja suuremmat.
Toisaalta hankekokonaisuudessa on mukana laajasti eri sektorien toimijoita, toisaalta hanke kohdistuu myös erittäin lähelle jokaisen lapsiperheen arkielämää. Se tuo haasteita viestinnän keinoille,
lapsille ja perheille viestiminen on aivan erityisen tärkeässä roolissa.
Vaikka hankevalmistelussa on pyritty mahdollisimman laajaan ja avoimeen viestintään on se, kuten
hankevalmistelussa lähes aina, ollut vielä riittämätöntä suhteessa siihen laajaan toimijakenttään,
joka liittyy lasten ja nuorten palvelujen kokonaisuuteen. Tämä tulee huomioida etenkin hankkeen
alkuvaiheessa mahdollisimman avoimella viestinnällä.
Hankkeessa hankehenkilökunnan vastuulla on muokata hankkeen alettua yksityiskohtaisempi viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma. Alueen muutosagentti toimii tässä tehtävässä hankeen tukena.
Kunnat vastaavat omalta osaltaan sisäisestä ja kuntalaisille tehtävästä tiedottamisesta. Ulkoista
viestintää tehdään myös hankkeen puolesta, joka kohdentuu myös kuntalaisille. Viestintään on
varattu työpanos kaikissa työvaiheissa.
Hankkeelle perustetaan kotisivut ja luodaan oma visuaalinen ilme. Hankejohtaja vastaa viestinnästä ja tiedottamisesta, mutta kotisivut tai yhteinen sosiaalisen median alusta mahdollistavat hankkeen toimijoille aktiivisen roolin viestinnässä ja yhteisen foorumin. Hankkeelle laaditaan sen alettua
tarkempi tiedotussuunnitelma, jossa kuvataan hankkeen sisäinen tiedottaminen sekä ulkoinen tiedottaminen eri välineitä hyödyntäen (mitä, kenelle, milloin, miten, vastuutahot).
Tiedottaminen tapahtuu yhdessä aloittaneen muutosagentin kanssa ja Päijät-Hämeen Lapekehittäminen näyttäytyy kaikissa yhteyksissä kokonaisuutena, jossa mukana ovat hankkeen kautta
tehtävä kehittämistyö, muutosagentin toiminta sekä maakunnallisen sote-ratkaisun yhteydessä
tehtävä muutostyö ja sen kytkentä alueen kuntiin.
Tiedotussuunnitelmassa sovitaan aikataulut ja toimijoiden keskinäiset vastuut. Tiedottamisessa
hyödynnetään myös yhteistyökumppanien verkostoja ja tiedotteita. Hanke julkaisee säännöllisin
väliajoin sähköistä uutiskirjettä ja hyödyntää sosiaalista mediaa.
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Viestinnässä ja vaikuttamisessa tulee tehdä erityisen huolellista yhteistyötä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tiedotuksen kanssa, koska hanke sekä uuden hyvinvointikuntayhtymän toiminta alkavat samanaikaisesti. Tässä tehtävässä käytettävissä ovat hyvinvointikuntayhtymän hyvät
tiedotusresurssit sekä mediayhteydet.
On määriteltävä tarkasti, milloin on kyse hanketoiminnasta, miten se linkittyy maakunnassa joka
tapauksessa käynnissä olevaan muutokseen, milloin on kyse kunnan tai maakunnan tekemistä
ratkaisuista palvelujensa suhteen ja miten hanke liittyy niihin. Turbulentissa muutostilanteessa
viestinnän suuntaaminen ja suunnittelu korostuu erityisesti. Tarkemmin viestinnän operatiivisen
toiminnan suunnittelu on mielekästä tehdä yhdessä muutosagentin kanssa ja vasta hankkeen alettua, koska toimintakenttä on jo siihen mennessä alueella muuttunut hyvinvointikuntayhtymän aloitettua toimintansa 1.1.2017.

7.1. Hankkeen juurruttamissuunnitelma
Juurruttamista ei voi irrottaa itse kehittämistyön toteuttamisesta. Avainasemassa on kehittämistyön
toteutus niin, että se kytkeytyy sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen työntekijöiden arjen
työn kehittämiseen. Vain toimijoiden osallisuuden kokeminen mahdollistaa toiminnan juurtumisen.
Luonnollisesti sitoutumista vaaditaan myös johdolta.
Juurtumisen osalta hankkeen viestintä ja tiedotus on avainasemassa. Päijät-Hämeen hankkeen
tavoitteet ja toimenpiteet kumpuavat suoraan alueen toimijoilta nousseista tarpeista ja on tärkeää
pitää tätä esillä myös viestinnän kautta; eli hanketyössä ei tehdä mitään ylimääräistä uutta, vaan
viedään eteenpäin alueen itsensä nostamia toimenpiteitä valtakunnallisen kehittämistyön raamissa. Erityisesti koulun ja varhaiskasvatuksen osalta on tärkeää korostaa sitä hankkeen lähtökohtaa,
että sillä samalla jalkautetaan uuden opetussuunnitelman sekä oppilashuoltolain mukaisia tavoitteita, joihin kuntien on joka tapauksessa vastattava.
Tiedotuksen haaste on myös se, että kaikki osallistujatahot tietävät missä vaiheessa hankkeessa
ollaan menossa ja mitä hankkeelta voidaan odottaa. Kuntien LAPE-ryhmien rooli paikallisessa juurruttamisessa ja tiedonkulussa on tärkeää ja maakunnallinen LAPE-ryhmä koordinoi maakunnallista
kokonaisuutta yhdessä muutosagentin kanssa. Työlle on tärkeää tehdä maakunnallinen kokonaissuunnitelma, joka ylettyy myös hankkeen jälkeiseen aikaan ja jossa tulee selvästi esille kunnallisten ja maakunnallisen ryhmien jatko ja rooli maakunnassa.
Juurruttaminen kytkeytyy myös osallisuuden kysymyksiin. Hankkeessa on kyettävä luomaan lisäarvoa asukkaiden näkökulmasta ja tätä on viestinnän kautta kyettävä tuomaan esiin. Osallisuutta
vahvistavat ja varhaisen tuen mahdollistavat uudet toimintamenetelmät ovat paras juurruttamisen
keino. Lopulta vain nuo edellytykset täyttävät ja lisäksi kustannustehokkaat toimintamallit voivat
juurtua pysyvästi osaksi toimintarakenteita.

8. Hankkeen arviointi
Hankkeen toimintaa on tarpeen arvioida niin asiakastason seurannan sekä koko hankkeen seurannan tasolla. Asiakastasolla seurantaan ja arviointiin vastataan hankkeen yhteydessä toteutettavalla BIKVA -arviointiprosessilla, jonka fokus on myös hanketta seuraavassa maakunnallisen palvelurakenteen kokonaisuudessa (Bikva -kehittämisen tuki- ja arviointityökalun toiminta on kuvattu
tarkemmin luvussa 3).
Projektin toteuttamiseen liittyvän kehittävän arvioinnin perusperiaatteena on, että arviointitietoa
hyödynnetään välittömästi arvioitavan hankkeen kehittämisessä. Arvioinnin avulla tuotetaan tietoa
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toiminnan kehittämiseksi ja kehittämällä toimintaa tuotetaan arviointitietoa. Tällöin arviointi on työkalu hankkeen sisältöjen ja toimenpiteiden kehittämiseksi ja kohdentamiseksi.
Arviointia toteutetaan läpi hankkeen ja kehittävässä arvioinnissa tuotetaan hankkeen aloitusvaiheesta lähtien sellaista arviointitietoa, joka tukee mahdollisimman vaikuttavan ja onnistuneen
hankkeen läpiviemistä. Arviointi integroituu toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen,
jolloin se voidaan nähdä jatkuvana arviointitiedon keräämisenä sekä arviointitulosten ja niiden
merkitysten pohdintana ja tulkintana. Hankkeen arvioinnin taustalla on ollut myös ns. ”Rolling
Feedback” -malli (Brown & Evans 1990). Arviointia tekevän tutkijan tehtävä on tällöin tuottaa mahdollisimman pienellä viiveellä toiminnan kehittämistä tukevaa arviointitietoa arvioitavan hankkeen
vetäjille ja toimijoille, jotka sitten tekevät sen pohjalta johtopäätöksiä ja tarvittavia muutoksia hankkeen kehittämiseksi.
Kehittävä arviointi on jatkuvaa vuorovaikutusta käytännön toiminnan ja sen arvioinnin välillä.
Kehittävä arviointi korostaakin usein toimijoiden osallistamista arviointiprosessiin. Tämä
osallistaminen on välttämätöntä, jotta arviointi voisi aidosti kytkeytyä toiminnan kehittämiseen.
Toiminnan hajautuessa verkostoihin tärkeää on, että myös arviointi hajautuu sinne, missä
toimitaan ja toimintaa kehitetään. Arviointi muistuttaa tällaisissa tapauksissa kehittävän
tutkimuksen prosessia, jossa tiedon luominen, kokeileminen jne. yhdistyvät sekä osallistavaa
toimintatutkimusta ja osallistavaa arviointia.
Seurannan ja arvioinnin aikataulutus ja käytettävät arviointimenetelmät
A. Projektin tavoitteiden toteuttamiseen liittyvä arviointi (ks. kuva Robsonin malli)
1. Projektin tavoitteet ja seurantaidindaattorien kehittäminen(kevät 2017)
- Täsmennetään projektin tavoitteet (Mitä seurataan?)
- Sovitaan indikaattorit (Miten seurataan?)
2. Alkukartoitus (kevät–syksy 2017)
Lähtötilanne selvitetään, jotta hankkeen päättyessä voitaisiin arvioida hankkeen vaikuttavuutta.
Aineistonkeruumenetelmät:
a. Bikva (LAMK)
b. Sähköiset kyselyt
c. Valmiiden indikaattoriaineistojen hyödyntäminen
3. Seuranta ja väliarviointi (vuoden 2017 lopussa)
Kerätään jatkuasti projektin toteuttamista tukevaa tietoa
Aineistonkeruumenetelmät:
- Bikvan tulokset ja niiden pohjalta käydyt keskustelut
- tilaisuuksista ja toiminnasta koottu palaute
4. Loppuarviointi ja raportointi (2018)
- Tulosten kokoaminen yhteen
- Arviointisessio osallisten kesken (projektin toteutuminen, tulokset, jatkokehittämisen
tarpeet) esim. arviointiakvaariona
- Loppuraportti
Hanketason seurantaa toteutetaan lisäksi ohjaus- ja projektiryhmätyöskentelyllä hankkeen aikana.
Lisäksi hankkeen toteutumista seurataan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän rakenteissa,
koska hankkeella on tavoitteena tukea myös kuntayhtymän uuden palvelumallin muotoutumista.
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Hankkeelle laaditaan sen käynnistyessä tarkempi toteuttamissuunnitelma, jota voidaan seurata
hankkeen ohjausrakenteissa.

Kuvio 8. Arvionti Robsonin mukaan

9. Riskienhallintasuunnitelma
Haastavassa tilanteessa myös hankeen toteutumiseen liittyy riskejä. Tämä riskienhallintasuunnitelma on alustava ja perustuu hankkeen hakuhetkellä havaittavissa oleviin riskeihin. Riskejä tulee
arvioida uudelleen hankkeen käynnistyessä.
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Riski 1: Hankekehittämisen ja maakunnassa tapahtuvan palvelujen uudelleenorganisoitumisen välille ei synny riittävä yhteyttä
Kuvaus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen muutosprosessi on maakunnassa voimakkaimmillaan
käynnissä hankkeen käynnistysvaiheessa. Tuolloin huomio keskittyy helposti organisatorisiin asioihin, kun esimerkiksi kaikki Lahden ja muiden kuntien sote-henkilöstöön kuuluvat (3700 henkilöä)
siirtyvät konkreettisesti uuden työnantajan palvelukseen.
Vakavuus: merkittävä
Todennäköisyys (%): 20%
Varautuminen: Hankkeen täytyy jatkuvasti huomioida toimintaympäristönsä ja toimia joustavasti
suhteessa taustaorganisaatioihin. Tiedotus ja vaikuttaminen ovat myös erittäin tärkeässä roolissa.
Tämä merkittävä riski on myös erittäin merkittävä mahdollisuus, sillä murrosvaiheessa myös toimintatapoja on helpointa uudistaa.
Vaikutus: Kehittämistyö jää irralliseksi
Riski 2: Uusi kuntayhtymä joutuu tekemään merkittäviä säästöpäätöksiä, myös hankkeen
toiminta on vaarassa leimaantua samaan säästökeskusteluun
Kuvaus: Hankkeen toimenpiteet käynnistetään samaan aikaan, kun uusi kuntayhtymä miettii esim.
lähipalveluina toteutettavien palvelujen kokonaisuutta ja se saattaa merkitä palvelupisteiden lakkauttamista yms. leikkaustoimia. On vaarassa, että hankekehittämistyö leimaantuu samaan keskusteluun.
Vakavuus: merkittävä
Todennäköisyys (%): 20 %
Varautuminen: Hankkeen rooli on tärkeä pitää selkeänä sekä myös sen kytky valtakunnalliseen
kehittämiseen sekä STM:n kärkihankkeen kautta tavoiteltuun muutokseen.
Vaikutus: Hankkeen toimintaedellytykset voivat heikentyä
Riski 3: Kehittämiskokonaisuudet jäävät irrallisiksi toisistaan
Kuvaus: Erityisesti perhekeskuskehittämisen ja koulun ja varhaiskasvatuksen kehittämisen sisällöllinen yhteys on vaarassa jäädä ohueksi, mikäli kehittämistyölle ei löydetä selkeitä yhteisiä nimittäjiä. Tällöin koulussa tehdään omia toimenpiteitä ja perhekeskuksissa toisia.
Vakavuus: Merkittävä
Todennäköisyys (%): 20 %
Varautuminen: Hankkeen työntekijöiden tulee muodostaa tiivis toiminnallinen kokonaisuus ja työskennellä nimenomaan yhdessä, vaikka heille onkin nimetty omia sisällöllisiä vastuita. Yhteyttä eri
kehittämiskokonaisuuksien välillä täytyy ylläpitää myös hankkeen käytännön toiminnan kautta.
Vaikutus: Kehittämistoimenpiteet jäävät pisteittäisiksi

Riski 4: Kehittämiskokonaisuus jää irralliseksi perustyöstä
Kuvaus: Kehittämistyössä erityisen tärkeää on sen kytkeminen perustyöhön. Hankkeen hakijana
ja toteuttajana toimii sosiaalialan osaamiskeskus Verso ja sijoittuminen osaamiskeskukseen voidaan nähdä riskiksi hankkeen jalkautumisen ja juurtumisen osalta.
Vakavuus: Merkittävä
Todennäköisyys (%): 20 %
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Varautuminen: Useista muista sosiaalialan osaamiskeskuksista poiketen sosiaalialan osaamiskeskus Verso toimii Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän liikelaitoksena ja on siten suoraan osa
samaa organisaatiota, kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstö maakunnassa. Hankkeen toimintatapa tulee olemaan nimenomaan työntekijöiden oman työn kehittämisen tukeminen ja
tämän samassa organisaatiossa oleminen mahdollistaa hyvin. Toisaalta organisatorisesti etäisyyttä yhtymän peruspalvelutuotantoon, mikä taas on helpottaa sivistystoimen kanssa tehtävää yhteistyötä. Sivistystoimen osalta hankkeelle rakennetaan kiinteä yhteys maakunnallisen sivistystoimen
johtajien verkoston kanssa.
Vaikutus: Kehittämistoimenpiteet eivät jalkaudu
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