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LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOS-
OHJELMAN valtakunnallisena tavoitteena vuo-
teen 2019 mennessä on yhtenäistää hajanaista 
palvelujärjestelmää lapsi- ja perhelähtöiseksi ja 
siirtää painopistettä kaikille yhteisiin ja ennalta-
ehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja 
hoitoon. 

Keski-Suomessa on toteutettu kansallisen 
LAPE-ohjelman kaikkia neljää osakokonaisuutta: 
(1) Toimintakulttuurin muutos, (2) Perhekeskus-
toimintamallin kehittäminen, (3) Varhaiskasvatus, 
koulu ja oppilaitos hyvinvoinnin tukena ja (4) Eri-
tyis- ja vaativimman tason palveluiden kehittämi-
nen. Kokemusasiantuntijoilla on ollut merkittävä 
rooli kaikessa kehittämistyössä.

Toimintakulttuurin muutos osioon sisällytettiin 
Keski-Suomen oman lapsiohjelman laatiminen. 
Keskisuomalaiset lapsiteot on kuvattu 101-lapsi-
tekoa karttatoimintoon ja lasten oikeuksia, lap-
sivaikutusten arviointia, lapsibudjetointia sekä 
osallisuutta on käsitelty koulutussarjassa. Lapsi-
vaikutusten arvioinnista päätöksentekoasiakir-
joissa on julkaistu oma raportti THL:n julkaisu-
sarjassa. Hankkeen aikana on perehdytty myös 
tulosperusteiseen rahoitusmalliin (Social Impact 
Bond). Perheystävällisiä työpaikkoja kehittämis-
työssä on löydetty hyviä käytänteitä ja kehitysi-
deoita työn ja muun elämän yhteensovittamisen 
helpottamiseen. SUUNTA-toiminnalla on vaiku-
tettu työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella ole-
vien vanhempien työ-, opiskelu- ja toimintakyvyn 
paranemiseen. Hanke on osallistunut myös sote- 
ja maakuntauudistuksen valmisteluun. 

Hankeaikana on systemaattisesti kehitetty 
monitoimijaista arviointia sekä palvelu- ja organi-
saatiorajat ylittävää yhteistyötä. Konkreettisesti on 
pilotoitu esim. monitoimijaista perhetyötä. 

Maakuntaan on perustettu yhteisöllisen oppi-
las- ja opiskelijahuollon oppimisverkosto sekä 
yksilökohtaisen oppilashuollon kehittämisver-
kosto. Valteri-koulu Onerva on ollut toteutta-
massa Family Class-mallin pohjalta muokattua 
perhekoulu-pilottia. Maakunnan varhaiskasvatus-
yksiköihin on jalkautettu ”Varhaisvuosien fyysisen 
aktiivisuuden” -suosituksia ja tehty harrastustoi-

minnan kartoitus- ja kehittämistyötä. 
Perhekeskus on toimintamalli, joka muodos-

taa lapsiperhepalveluista ja –toiminnoista yhte-
näisen kokonaisuuden. Lapsen kasvuympäris-
töt kuten neuvola, varhaiskasvatus ja koulu sekä 
perheen omat arjen verkostot muodostavat toi-
mintamallin ytimen. Keski-Suomen kuntien per-
hekeskustoimintamallit rakentuvat eri tavoilla. 
Fyysisiä perhekeskustiloja on perustettu esim. 
koulun tai sote-keskuksen yhteyteen tai kun-
nostettu olemassa olevia tiloja yhteiskäyttöön ja 
palkattu kuntiin perhekeskuskoordinaattoreita. 
Perhekeskustoimintamallin osana on kehitetty 
kohtaamispaikkojen toimintaa mm. asukasosalli-
suutta. Perhekeskuksen tehtävänä on edistää las-
ten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä esim. 
vanhemmuutta ja parisuhdetta tukemalla. Per-
heet saavat palveluohjausta, pääsevät hoitoon 
nopeasti ja tarvittaessa heidän tuen tarpeensa 
arvioidaan monitoimijaisesti. Perhekeskustoi-
minnalla tuetaan erotilanteissa olevia vanhempia 
vanhemmuuden jatkumiseen ja sovinnolliseen 
eroon. Perhekeskustoiminnan tehtävänä on myös 
ehkäistä lähisuhdeväkivaltaa ja se huomioi toi-
minnassaan perheiden moninaisuuden ja moni-
kulttuurisuuden. Keski-Suomeen on luotu mm. 
maakunnallinen uuden ajan perhevalmennus-
malli, kehitetty Vauvapolku-oppimispeli, vahvis-
tettu eroauttamispalveluita ja koottu eri seura-
kuntien palvelut Familyroom hakuportaaliin. 

Keski-Suomessa on kehitetty myös hoito- ja 
palvelupolkuja sekä lasten ja nuorten päihde- ja 
mielenterveystyöhön liittyviä yhteistyö- ja kon-
sultaatiokäytänteitä. Ihmissuhteita vahvistavaa 
systeemisen lastensuojelun mallia on pilotoitu 
hankesuunnitelman mukaisesti Jyväskylässä ja 
Saarikassa. Hankekauden aikana on jatkettu sitä 
hyvää lastensuojelun perhehoidon kehittämis-
työtä, mitä jo ennen LAPE-hanketta on tehty. On 
kehitetty lastensuojelun laitoshoidon sisältöjä ja 
rakennetta sekä vertaisarviointia lastensuojelun 
sijaishuollossa. Kaikkein vaativimman tuen raken-
teita ja sisältöjä on kehitetty neljän maakunnan 
muodostamalla yhteistyöalueella Pohjois-Savon 
koordinoimana. 
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1. Johdanto

KANSALLISEN LAPE-OHJELMAN tavoitteena on saavuttaa lapsi- ja perhelähtöiset 
palvelut sekä lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistava toimintakulttuuri. 
Lähtö kohdat tälle työlle löytyvät jo useiden vuosien ja vuosikymmentenkin takaa. 
Työ ei tule valmiiksi tämän hankekauden tai ensi vuodenkaan aikana. Olemme koh-
danneet työssämme sitoutuneisuutta, pitkäjänteisyyttä ja vahvaa uskoa tulevaan. 
Sen varassa on hyvä jatkaa. 

Kuvaamme tässä raportissa tekemäämme yhteistä matkaa, oppimiamme asioita 
ja nostamme esille jatkotyön kannalta keskeisiä näkökulmia. Raportti etenee per-
heen arjen, perhekeskuksien toiminnan ja erityis- ja vaativimman tason palveluiden 
kuvaamisen kautta kohti pysyvää toimintakulttuurin muutosta. Raportin lopussa 
pohdimme myös itse matkaa ja esitämme suuntaviivoja jatkotyöskentelylle.  

Haluamme kiittää yhteisestä työstä kaikkia lapsia, nuoria ja perheitä, kuntien, 
seurakuntien, järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien työntekijöitä, hankkeen 
osatoteuttajia ja ohjausryhmää sekä kaikkia LAPE ohjelmassa mukana olleita! Myös 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Sosiaali- ja terveysministeriöltä sekä Opetus- 
ja kulttuuriministeriöltä saatu tuki on ollut korvaamatonta.

Lämpimät kiitokset myös kaikille opiskelijoille, jotka olette omalla työpanoksel-
lanne tehneet muutostyön mahdolliseksi: Susanna Lehikoinen (ICT-arkkitehtuuri-
kuvaus), Mari Ratilainen-Itkonen ja Tupu Ruuska (lapsivaikutusten arviointi), Jenna 
Tennilä (viestintä), Paula Vulli (varhaiskasvatus ja perheystävälliset työpaikat), Saila 
Grönholm (erityis- ja vaativimman tason palvelut), Veera Kiviniemi (erityis- ja vaa-
tivimman tason palvelut), Milla Liimatainen (opinnäytetyö perhetyön käsitteistä ja 
käytännöistä), Juho Hytönen (opinnäytetyö perhetyön käsitteistä ja käytännöistä) 
sekä Elina Vakkilainen ja Suvi Westerberg (opinnäytetyö vanhemmuuden ja pari-
suhteen tuen nykytilasta).

Samoin haluamme kiittää kaik-
kia kokemusasiantuntijoita, lap-
sia, nuoria ja aikuisia, jotka olette 
rohkeasti lähteneet mukaan 
LAPE-työhön kehittämään pal-
veluita omien kokemustenne 
kautta.

Kiitokset myös monista tär-
keistä keskusteluista Maria Kaisa 
Aula, Tuomas Kurttila, Lea Pulkki-
nen ja Matti Rimpelä.

Teemme lasten, nuorten ja  
perheiden hyvää arkea. 

Yhdessä. Lähellä.

Hyvinvoiva lapsi 
oppii ja kasvaa.

Jokainen lapsi ja nuori 
tarvitsee lähelleen 

turvallisia ja välittäviä 
aikuisia.

Kukaan ei voi tehdä 
kaikkea, mutta jokainen 
voi tehdä jotakin; ja jos 
jokainen tekee jotakin, 
tulee kaikki tehdyksi.
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LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN muutosohjelman   
 valtakunnallisena tavoitteena vuoteen 2019 
mennessä on yhtenäistää hajanaista palvelujär-
jestelmää lapsi- ja perhelähtöiseksi ja siirtää pai-
nopistettä kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin 
palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. 

Kansallinen muutostavoite vuoteen 2025 
mennessä on, että lasten, nuorten ja perheiden 
yhdenvertaisuus on lisääntynyt, eriarvoisuus 
vähentynyt sekä erilaisuus ja monimuotoisuus on 
opittu ottamaan huomioon. Toisena tavoitteena 
on, että lasten, nuorten ja perheiden omat voima-
varat, elämänhallinta, autetuksi tulemisen sekä 
osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemukset 
ovat vahvistuneet. (LAPE hankesuunnitelma, STM 
2016:29) 

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi jokaisen 
maakunnan ja pääkaupunkiseudun LAPE-kärki-
hankkeille rahoitusta yhteensä 19 miljoonaa 
euroa. Keski-Suomeen muutosrahaa myönnet-

tiin miljoona euroa vuosille 2017–2018. Jyväsky-
län kaupunki on toiminut Keski-Suomen kuntien 
yhteisen hankkeen hallinnoijana ja perusturvan 
toimialajohtaja Kati Kallimo hankkeen vastuulli-
sena johtajana. 

Keski-Suomessa toteutettiin kansallisen 
LAPE-ohjelman kaikkia neljää osakokonaisuutta: 
(1) Toimintakulttuurin muutos, (2) Perhekeskus-
toimintamallin kehittäminen, (3) Varhaiskasvatus, 
koulu ja oppilaitos hyvinvoinnin tukena ja (4) Eri-
tyis- ja vaativimman tason palveluiden kehittämi-
nen. Lisäksi hanke sisälsi läpileikkaavina kokonai-
suuksina osallisuuden vahvistamisen ja digitaalis-
ten palveluiden kehittämisen. Toimintakulttuurin 
muutos osioon sisällytettiin Keski-Suomen oman 
lapsiohjelman/-strategian laatiminen.

Keski-Suomen hanketiimi aloitti työt maalis- 
huhtikuussa 2017. Hankepäällikkönä toimi Raija 
Harju-Kivinen, joka vastasi operatiivisen johdon 
lisäksi toimintakulttuurin muutos kehittämiskoko-

naisuudesta. Kehittämiskoordinaattoreina toimi-
vat Senja Hirsjärvi: varhaiskasvatus, koulu ja oppi-
laitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena, Sari 
Paananen ja Petri Oinonen: perhekeskustoimin-
tamalli, Maria Lehtinen: erityistason palvelut sekä 
Johanna Liukkonen, vaativimman tason palvelut.  
Maakunnallisen muutostyön tukena on toiminut 
Keski-Suomen LAPE-muutosagentti Hanna Hämä-
läinen, jonka tehtävänä on ollut innostaa ja osal-
listaa maakunnan toimijoita ja kuntalaisia muu-
tokseen sekä edistää kansallisen muutosohjel-
man tavoitteita maakunta- ja sote-uudistuksessa. 
Viestinnän tukena ovat toimineet Tuija Ijäs ja Pirjo 
Ala-Hynnilä ja taloushallinnon osalta Hannu Tuh-
kanen ja Seija Koirikivi Jyväskylän kaupungilta.

Hanketiimin ja kuntien lisäksi toteutuksesta 
vastasi kuusi osatoteuttajaa: Haukkalan säätiö, 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Keski-Suomen 
Liikunta ry, Liikunnan ja kansanterveyden edistä-
missäätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Jär-

vi-Suomen piiri ja Nuorten Ystävät ry. Osaamista 
hankittiin myös Familyroom ry:ltä, Keski-Suomen 
Sosiaalialan osaamiskeskukselta, Työterveyslai-
tokselta ja Pelastakaa Lapset ry:n Keski-Suomen 
aluetoimistolta. Hankkeen kokonaisarvioinnista 
vastasi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja perhe-
keskustoimintamallin arvioinnista Jyväskylän yli-
opiston Perhetutkimuskeskus. Kaikki Keski-Suo-
men kunnat osallistuivat työpanoksellaan hank-
keen omarahoitukseen. Näiden lisäksi lukuisat 
toimijat käyttivät suuren määrän työtunteja ja 
omia resurssejaan LAPE-työhön mm., Jyväskylän 
yliopiston kasvatustieteen laitos, Keski-Suomen 
Sijaishuoltoyksikkö, Pesäpuu ry, Sitra, Vaalijala, 
Valteri-koulu Onerva ja monet muut. 

Hankkeen ohjausryhmänä on toiminut maa-
kunnallinen LAPE-ryhmä, joka kokoontui vuosien 
2017–2018 aikana yhteensä 11 kertaa. Lähityön 
tueksi perustettiin myös projektiryhmä, johon 
kuuluivat maakunnallisen LAPE-ryhmän puheen-

Lapsiystävällinen maakunta

Avoimet kohtaamispaikat

Jalkautuva tuki
SOS-kumppanuus

Mielipiteilläni 
on väliäKiusaamiseen 

puututaan

Family Class

L a p s e n p o l k u

malli

Lapsiystävällinen maakuntastrategia, lapsibudjetointi

Kasvun tuki
Lapset puheeksi

Luo luottamusta –
suojele lasta

Suunta

1.12.2017 Raija Harju-Kivinen

Perhe-
hoidon

Systee
minen

Monitoi-
mijainen

Nostoja lapsiystävällisen maakunnan elementeistä.

2. Matka kohti lapsiystävällistä  
      Keski-Suomea alkaa

Keski-Suomen LAPE-tiimi. 
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johtaja Päivi Fadjukoff, hankepäällikkö Raija Har-
ju-Kivinen, muutosagentti Hanna Hämäläinen, 
hallinnoijan edustaja Päivi Kalilainen sekä kunta-
edustaja Juha Tolonen Laukaasta. Projektiryhmä 
kokoontui hankkeen aikana kuukausittain. Kehit-
tämiskokonaisuuksien tueksi perustettiin myös 
kolme jaostoa: toimintakulttuurin muutoksen, 
matalan kynnyksen sekä erityis- ja vaativimman 
tason jaostot.

KSLAPE on tiedottanut useilla tavoilla toimin-
nastaan. Uutiskirjeitä ilmestyi viisi vuonna 2017 
ja kuusi vuonna 2018. Uutiskirjeet löytyvät hank-
keen kotisivuilta. LAPE-työtä on voinut näiden 
vuosien aikana seurata myös facebookissa ja 
twitterissä. Hankkeen materiaalit ja toimijoiden 
tuottamat raportit löytyvät maakuntauudistuk-
sen kotisivuilta http://www.ks2021.fi/uudistuk-
sen-karkihankkeet/kslape/.

3. Perheen arki ja kasvuyhteisöt

TURVALLINEN, TOIMIVA ARKI on perheiden 
hyvinvoinnin peruskivi. Hyvinvointia tukeva osal-
lisuuden ja merkittävyyden kokemus rakentuu 
sosiaalisissa suhteissa. Lasten ja nuorten osalta 
lapsiperheiden kohtaamispaikat, varhaiskasvatus, 
koulut ja oppilaitokset sekä harrastus- ja vapaa-
ajan toiminta ovat keskeisiä toimintayhteisöjä. 

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin vai-
kuttavat eri elämäntilanteet ja hyvinvointiin liit-
tyvät ulottuvuudet. Palveluiden on rakennuttava 
perheiden tarpeiden ympärille ja ne on tuotava 
sinne missä lapset, nuoret ja perheet muutoin-
kin viettävät arkeaan. Tärkeää on myös ymmärtää 
kasvuun liittyvät siirtymät, hyvinvointitieto ja yksi 
yhteinen suunnitelma palveluissa. Huoltajilla on 
oltava mahdollisuus olla mukana niin lapsen kou-
lutyössä kuin sote-palveluissa. 

SOTE-uudistuksessa kuntien vastuuna koros-
tuu väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
nen. Kunnat siis ratkaisevat asukkaiden hyvin-
vointiin liittyvät asiat kuten varhaiskasvatuksen 
ja koulutuksen, liikuntamahdollisuudet, ruoka- ja 
kulttuuripalvelut, kaavoituksen ja liikennejärjeste-
lyt. Kunnilla on mahdollisuus hillitä perus- ja eri-
tyistason palveluiden kustannuksia. Lasten, nuor-
ten ja perheiden palvelujen yhteensovittamiseksi 
tarvitaan toimivia yhteistyömalleja ja palvelujen 
järjestäjien, kunnan ja maakunnan sitoutumista 
yhteistyöhön. Yhteistyörakenteet myös kolman-
nen sektorin ja seurakuntien kanssa on turvat-
tava. Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi –
raportti on selvitys lapsi-, nuoriso- ja perhepalve-
luiden toteuttamiseen liittyvistä yhdyspinnoista 
muuttuvassa toimintaympäristössä. Raportti 

kokoaa sivistys- ja opetustoimen ja sote-palvelui-
den yhdyspintoja ja verkostojohtamisen malleja 
sekä tekee ehdotuksia ohjauksesta ja toiminta-
kulttuurin uudistamisesta, joilla lapsi- ja perhe-
lähtöisyys palveluissa varmistetaan uudessa 
toiminta ympäristössä. (Yhdyspinnat yhteiseksi 
mahdollisuudeksi, STM 8/2018)   

 3.1 Osallisuus ja perheiden 
monimuotoisuus
Pelastakaa Lapset ry:n Keski-Suomen aluetoi-
misto vastasi KSLAPE-hankkeessa lasten ja nuor-
ten osallisuuden kehittämiskokonaisuudesta vuo-
den 2018 aikana.  Tavoitteina olivat osallisuutta 
vahvistavien ja lapsenoikeusperustaisten työ-
tapojen kehittäminen lasten ja nuorten kanssa, 
ammattilaisten osallisuusosaamisen ja lapsen-
oikeusperusteisen toimintakulttuurin vahvista-
minen sekä osallisuus-näkökulman vahvistami-
nen päättäjien tasolla. Kehittäjäkumppaneina oli 
lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia. Toteutustapana 
olivat teemalliset kokemusasiantuntijaryhmien 
tapaamiset ja yhteistutkimisenpäivät, ”Asiaa lap-
silta ja nuorilta – lapset ja nuoret tulevaisuuden 
tekijöinä” -seminaari, konsultaatiotuki hankkeen 
kehittämiskokonaisuuksille sekä tapaamisista 
ja yhteistutkimisenpäivistä syntyneestä mate-
riaalista koottu raportti. Raportti sisältää mm. 
kuvaukset osallisuuden vahvistamisen toteu-
tustavoista ja lasten ja nuorten viestit aikuisille. 
Lisäksi toteutettiin Lasten ääni aikuisille -video. 
Lisätietoa osallisuuden kehittämiskokonaisuu-
desta liitteessä 8 ja verkkosivuilla.

”...Pöllö selitti että 
äkil l isissä ja tilapäisissä 
uppoamistapauksissa 
oli pääasia pitää pää 
veden päällä”

Teksti A.A. Milne
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Yllä oleva kuva on erään Jyväskylässä ammatti-
opisto Spesiassa opiskelevan nuoren näkemys 
omasta arjestaan. Pelastakaa lapset ry:n järjestä-
missä yhteistutkimisen päivissä lapsilla ja nuorilla 
oli tilaisuus kertoa näkemyksiään ja kokemuk-
sia käyttämistään palveluista, omasta arjestaan, 
arjessa mukana olevista ihmisistä jne. Oheisen 
kuvan tehnyt nuori on osuvasti kuvannut sitä, 
mistä lapsi- ja perhepalveluissa on pohjimmiltaan 
kyse: siitä, että lapsen arkeen kuuluvat ”ihmiset, 
tekemiset ja paikat” limittyvät sujuvasti yhteen, 
ovat riittävän lähellä toisiaan joko fyysisesti tai 
muulla tavoin ja ovat tarkoituksenmukaisella 
tavalla osana lapsen, nuoren ja perheen arkea. 

MLL Järvi-Suomen piiri on LAPE-työssään 
tukenut monikulttuurisen verkoston rakentu-
mista ja yhteistyökulttuuria. Käytännössä tämä 
on tarkoittanut monikulttuurisen verkoston 
kokoamista, työpajoja, seminaareja ja keskus-
teluiltoja. Tavoitteena on ollut rakentaa maa-
kunnallinen monikulttuurisuusverkosto. Työssä 
hyödynnetään jo olemassa olevia verkostoja ja 
kootaan yhteen tahoja, jotka toimivat monikult-
tuuristen lapsiperheiden parissa. Kokonaisuu-
dessa on hyödynnetty MLL:n Ystäväksi maahan-
muuttajaäideille- toimintaa. Tavoitteena on ollut 
toiminnan ”jalkauttaminen” Perhekeskusten 
kohtaamispaikkoihin. 

3.2 Yhteisöllinen opiskelu-
huolto; kohdataan yksilönä, 
tuetaan yhteisöllisesti 

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos tukevat lap-
sen ja nuoren hyvinvointia. Keski-Suomessa 
tavoitteena on ollut vahvistaa ja tukea henkilös-
tön vuorovaikutusosaamista kasvatusyhteistyö-
suhteen luomisessa lasten vanhempien kanssa 
eri toimintaympäristöissä, vahvistaa vanhempien 
osallisuutta ja kumppanuutta sekä vahvistaa lap-
sen osallisuutta ja kuulluksi tulemista. Koulun 
ennaltaehkäisevässä yhteistyössä painottuu myös 
lapsen ja nuoren vapaa-ajan ja harrastusten tuke-
minen joustavan koulupäivä-toiminnan avulla 
sekä yhteistyö järjestöjen ja seurakuntien kanssa. 
Tavoitteena on ollut myös varhaiskasvatuksen ja 
koulun roolin kehittäminen osana perhekeskus-
toimintamallia.  Varhaiskasvatus, koulu ja oppilai-
tos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena -kehit-
tämiskokonaisuus on toteutunut yhteistyössä 
muiden hankekokonaisuuksien kanssa ja monin 
osin myös osatoteuttajien toimesta. 

Hankkeen aikana on levitetty hyviä käytäntöjä 
ja tiedotettu kansallisesta kehittämistyöstä. Työn 
tueksi on perustettu yhteisöllisen oppilas- ja opis-
kelijahuollon maakunnallinen oppimisverkosto 
sekä yksilökohtaisen oppilashuollon kehittämis-
verkosto. Hankekoordinaattori on ollut mukana 
useissa verkostoissa ja osallistunut maakunnal-
lisiin varhaiskasvatusjohdon ja sivistystoimen-
johtajien työkokouksiin. Varhaiskasvatus ja kou-
luasiat ovat olleet esillä myös Toukofest-tapahtu-
massa, Keski-Suomi-päivässä, KEOS2017 ja Hyvä 
Alku -messuilla.

Osana Varsinais-Suomen LAPEa on kehitetty 
Oppimaan sähköisiä kasvuyhteisön hyvinvointi-
työhön liittyviä materiaaleja. Keski-Suomessa 
on tarjottu mahdollisuutta näiden materiaalien 
kokeilemiseen. Oppimaayhteisö on kaikille avoin 
opiskeluhuoltoon keskittyvä oppimisyhteisö. 
Yhteisön tavoitteena on edistää sekä yhteisölli-
seen, että yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon liit-
tyvien hyvien käytäntöjen jalkauttamista. Sisäl-
töjä päivitetään viikoittain. Oppimaan kautta on 
tarjottu Keski-Suomen kunnille mahdollisuutta 
osallistua oppilashuoltoon liittyvään pilotointiin.  

Varhaiskasvatuksen ja koulun osaajia on pyritty 
osallistamaan kaikessa kehittämistyössä mm. 
kuntien LAPE-ryhmien jäseninä, lasten- ja nuo-
risopsykiatrian kanssa tehdyssä yhteistyössä ja 
koulutuksissa, Sairaanhoitopiirin kanssa tehdyssä 
hoitopolkutyössä sekä perhekeskuskehittämi-
sessä. Monin osin tässä on onnistuttukin, mutta 
yhteinen tekeminen sivistyksen, sosiaali- ja ter-
veydenhuollon välillä vaatii edelleen tehosta-
mista. Keski-Suomen LAPE järjesti yhteistyössä 
maakuntavalmistelijoiden kanssa myös yhtei-
sen SISOTE-törmäytystapahtuman syksyllä 2018. 
Tapahtuma käynnisti yhteisen koulutusten ja 
kehittämistyön sarjan Keski-Suomessa. Työ jatkuu 
vuoden 2019 puolella LAPE-Akatemioina.

3.3 Perhekoulu ”Family Class”
Valteri-koulu Onervassa Jyväskylässä toteutetaan 
osana LAPE-ohjelmaa mm. Family Class-mallin 
pohjalta muokattu perhekoulu-pilotti lukuvuo-
den 2018-19 aikana. Kokeilu toteutetaan ope-
tus- ja kuntoutushenkilöstön moniammatillisena 
yhteistyönä ja pilottiin osallistuu perheitä, joissa 
on erityistä tukea tarvitseva lapsi. Valteri-koulu 
Onervan perhekoulun suunnitelma ja tiivistelmä 
pilotista löytyvät KSLAPE:n verkkosivuilta.

Lisäksi Valteri Ruskiksen toimipisteessä kehi-
tetään THL:n kanssa yhteistyössä Resetti-mal-
lia. Resetti on kokeilutoimintaa, jossa kehitetään 
oppilaan kasvua ja hyvinvointia tukevaa koulun 
tasolla toteutettavaa ryhmätoiminnan ja perhe-
koulun mallia. Resettiä kokeillaan parhaillaan Hel-
singin seudulla ja jatkossa malli on tarkoitus jal-
kauttaa myös muualle Suomeen Valterin kautta.

3.4  Varhaisvuosien fyysinen  
aktiivisuus ja harrastustoiminta
Osana Keski-Suomen LAPE-muutostyötä osa-
toteuttajat Keski-Suomen Liikunta (KesLi) ry ja 
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö 
LIKES jalkauttivat Opetus- ja kulttuuriministeriön 
”Iloa, leikkiä ja yhteistä tekemistä, Varhaisvuosien 
fyysisen aktiivisuuden suosituksia” käytäntöön 
maakunnan varhaiskasvatusyksiköihin. Työpa-
jojen osallistujat kokivat suositukset konkreetti-
sena ja käytännönläheisenä työvälineenä ja piti-

Nuoren näkemys omasta arjestaan
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LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOS-
OHJELMAN, LAPEn yhtenä tavoitteena on ollut 
parantaa perheen ja työelämän yhteensovittamista. 
Yhteistyössä ovat olleet mukana Sosiaali- ja terveys-
ministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työter-
veyslaitos, Väestöliitto ja KT Kuntatyönantajat.

4.1 Perheystävällisten työ-
paikkojen kehitystyö
Keski-Suomessa perheystävällisen työpaikan 
kehittäminen käynnistyi sähköisellä kyselyllä, 
jolla kartoitettiin yritysten henkilöstön näkemyk-
siä ja kokemuksia työpaikan perheystävällisen 
toiminta kulttuurin tilanteesta sekä nykyisistä toi-
mintatavoista ja käytänteistä. Samalla etsittiin 
kehittämisehdotuksia. Keski-Suomessa kyselyn 
toteutti Työterveyslaitos. 

Kumppaniksi pilottiin valikoitui etunenässä 
yhdeksän keskisuomalaista yritystä, jotka hanke 
rekrytoi yhteistyössä Keski-Suomen Yrittäjien 
kanssa. Kumppani-yritykset olivat: Jyväskylän 
Laatta Leevi Oy, Tmi Soppa Koivisto, Kuljetusliike 
Ville Silvasti Oy, TL-Maint Oy ja Soikea Solutions 
Oy Jyväskylästä; Elekmerk, HT Laser Keuruun teh-
das ja Keuruskopio Oy Keuruulta sekä Pihtiputaan 
Autokoulu Oy Pihtiputaalta. Julkisen sektorin työ-
paikoista kyselyyn osallistuivat: Keski-Suomen 
liitto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän 
kaupunki, TE-palvelut ja Pelastuslaitos.

Kysely oli kehittämistoiminnan alkukartoi-
tus. Yritysten ja julkisen sektorin edustajat saivat 
palautteen kyselyn tuloksista palautetyöpajoissa. 
Kyselyssä selvisi, miten työpaikka on onnistunut 
työn ja muun elämän yhteensovittamisessa, tar-
vitseeko siihen tukea, millaista tukea tarvitaan vai 
onko kaikki jo hyvin. Tavoitteena oli tukea työ-
yhteisöä itse kehittämään ja ottamaan käyttöön 
perheystävällisiä toimintamalleja. 

Perheystävällinen työpaikka huomioi työnteki-
jöiden erilaiset elämäntilanteet ja niihin liittyvät 
tarpeet ja haasteet. Perheystävällisellä työpaikalla 
hyödynnetään esim. työaikajärjestelyjä ja -jous-
toja. Tavoitteena on löytää olemassa olevia hyviä 
käytänteitä ja ottaa niitä käyttöön, jotta työn ja 
muun elämän yhteensovittaminen helpottuisi.

Yritysten ja julkisen sektorin kyselyn tulok-
set löytyvät verkkosivuilta. Perheystävällisten 
työpaikkojen kehitystyö Keski-Suomessa jatkuu 
keväällä 2019 järjestettävänä yhteisenä ”Puima-
lana”, jonka järjestävät yhteistyössä Sosiaali- ja 
terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos sekä Jyväskylän kaupunki. ”Puimalassa”, poh-
ditaan perheystävällisten työkäytäntöjen edisty-
mistä mukana olleissa yrityksissä ja julkisen sekto-
rin työpaikoilla.

Perheystävällisten työpaikkojen kehittämisko-
konaisuuden osana toteutettiin korkeakouluhar-
joittelutyönä raportti: ”Kuinka varhaiskasvatusjär-
jestelmä vastaa työn ja perheen yhteensovittami-
sen haasteisiin?”. Aineistona oli mm. Työ@Elämä 
kyselyn sisältämät lapsiperheiden vanhempien 
lukuisat kehittämisehdotukset työn ja perhe-elä-
män yhdistämiseksi. Vanhempien työnantajien ja 
lasten varhaiskasvatuksen järjestäjien olisi hyö-
dyllistä käydä enemmän keskustelua työn ja per-
heen yhteensovittamisesta lapsen ja perheiden 
parhaaksi. Video löytyy hankkeen verkko sivuilta.

Hanke oli mukana myös Jyväskylässä viete-
tyssä ”Syrjimätön työpaikka” -kampanjaviikon 
toteutuksessa 9.–15.10.2017. Katso videot.

4. Työn ja perheen  
     yhteensovittaminen

vät hyvänä sitä, että työpajoissa oli varattu aikaa 
yksikkökohtaiselle suunnittelulle. KesLi ja LIKES 
tekivät myös harrastustoiminnan kartoitus- ja 
kehittämistyötä kolmen pilottikunnan Karstulan, 
Keuruun ja Laukaan kanssa. Kartoitustyön tulok-
sena syntyi konkreettinen, yhteistyötä tukeva työ-
kalu, joka sisältää kyselyn ja visuaalisen tietokan-
nan harrastustoiminnan nykytilasta. Vastaavan-
lainen kartoitus on mahdollista toteuttaa minkä 
tahansa kunnan, koulupiirin tai vaikka koko maa-
kunnan alueella. Tietoja voidaan hyödyntää har-
rastustoiminnan kehittämiseksi ja esim. osana 
kunnan hyvinvointikertomustyötä. Harrastustoi-
minnan kehittämisen jatkotoimenpiteitä ovat 
mm. harrastusmahdollisuuksista tiedottamisen 
laajentaminen ja harrasteviikon järjestäminen. 
Lisäksi pohdittiin mm. ns. höntsä-harrastusten 
sekä koulupäivän yhteydessä järjestettävien har-
rastusten lisäämistä erilaisin toimenpitein. Lisä-
tietoa kehittämis kokonaisuudesta liitteessä 4 ja 
verkkosivuilla.

3.5 Familyroom kokoaa  
seurakuntien palvelut yhteen 
perheiden tueksi

Seurakunnat ovat pitkään tuottaneet lapsiper-
heille suunnattuja palveluita, esim. varhaiskas-
vatuspalveluita sekä varhaisen tuen ja kriisituen 
palveluita. Tukipalveluita ovat esim. päiväkerhot, 
erilaiset perheryhmät, vanhemmuuden vertais-
tukiryhmät ja kriisituki elämän eri tilanteisiin sekä 
perheleirit ja diakoniapalvelut. Osana KSLAPE:n 
digitaalista kehittämistä Familyroom on koon-
nut eri seurakuntien palvelut ”yhdelle luukulle”. 
Familyroom palvelee lapsiperheitä integroimalla 
kristillisten seurakuntien lapsi- ja perhetyön 
tukitoiminnot digitaaliseksi perhekeskukseksi. 
Familyroom toimii hakuportaalina, yhteisönä ja 
mediana palvellen lapsiperheitä. Familyroomiin 
pääset tutustumaan täällä: https://www.family-
room.fi/. Lisätietoa kehittämiskokonaisuudesta 
liitteessä 2 ja verkkosivuilla. KU
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4.2 SUUNTA- 
ryhmätoimintamalli
Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ja Nuor-
ten Ystävien kehittämä SUUNTA-ryhmätoiminta-
malli on tarkoitettu työ- ja opiskeluelämän ulko-
puolella oleville vanhemmille. SUUNTA-ryhmä-
toimintaa kehitettiin ja pilotoitiin osana Nuorten 
vanhempien suunta työuralle –hanketta vuosien 
2015-2017 aikana ESR-rahoituksella. SUUNTA-toi-
minnan maakunnallista kehitys- ja juurruttamis-
työtä jatkettiin vuonna 2018 Nuorten Ystävien 
toteuttamana osana Keski-Suomen lapsi- ja per-
hepalveluiden muutosohjelmaa. SUUNTA-toimin-

nan tavoitteena on työ- ja opiskeluelämän ulko-
puolella olevien vanhempien työ; opiskelu-   
ja toimintakyvyn parantaminen. Vuoden 2018 
loppuun mennessä on Keski-Suomessa toteu-
tettu yhteensä yhdeksän SUUNTA-ryhmää. 
 Monitoimijaisesti rakennettua ryhmätoimintaa 
tarvitaan tukemaan yksilöä ja perheitä vanhem-
muuden- ja työelämän yhdistämishaasteissa 
ja oman polun löytämisessä. Vuoden loppuun 
mennessä tuotetaan olemassa olevan SUUNTA- 
oppaan tueksi vielä maakunnallisesti levitettävää 
täydennys materiaalia, joka on suunnattu erityi-
sesti ryhmänohjauksesta kiinnostuneille.

MONITOIMIJAISEN YHTEISTYÖN ja arvioinnin 
tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan asemaa, 
löytää käytännön keinoja sekä vahvistaa osaa-
mista ja palveluiden rakenteita siten, että las-
ten, nuorten ja perheiden tuen ja palveluiden 
tarve voitaisiin jatkossa arvioida lapsen ja per-
heen arkiympäristössä monitoimijaisena yhteis-
työnä. Keskeisiä toimijoita tässä yhteistyössä ovat 
lapsi tai nuori, hänen perheensä, perheen tuek-
seen nimeämät läheiset ja tarvittavat ammattilai-
set. Monitoimijaisen arvioinnin kehittämistyössä 
kokemusasiantuntijoilla on ollut merkittävä rooli. 

Yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen ja Keski-Suomen sosiaali- ja osaamiskeskuk-
sen kanssa on järjestetty maakunnallinen moni-
toimijaisen arvioinnin kehittämistilaisuus. Lisäksi 
KSLAPE-hanke on järjestänyt maakunnallisia 
monitoimijaisen arvioinnin työpajapäiviä. Tilai-
suuksissa on työstetty monitoimijaisuutta asiakas-
työssä, kunnallisissa palvelurakenteissa, kuin tule-
vassa maakunnassakin eri toimijoiden ja palvelun-
tuottajien välisenä yhteistyönä. Kehittämistyö on 
vahvistanut toimintakulttuurin muutosta. Lapsen 
ja perheen kanssa tehtävässä arvioinnissa on aina 
kyse yhteisestä työstä, jonka tavoitetilana on laa-
tia yhteinen lapsi- ja perhekohtainen suunnitelma. 

5.1 Pilotoinnilla asiakkaan 
ääni esiin sekä yhteistyö-
käytännöt selkeämmiksi 

Useissa kunnissa on kehitetty monitoimijaisen  
arvioinnin työskentelymalleja. Esim. Laukaassa 
on osana perhekeskustoimintamallin kehittä-
mistyötä edistetty monitoimijaisen yhteistyön ja 
arvioinnin käytänteitä. Monitoimijaista arvioin-
tia on pilotoitu LAPE-kauden aikana Jyväskylässä 
ja Jämsässä. Jyväskylässä on toukokuussa 2018 
aloittanut toimintansa monitoimijaisen arvioin-
nin tiimi, joka kokoontuu joka toinen viikko poh-
timaan yhdessä asiakkaan kanssa lapsen ja per-
heen monimutkaista elämäntilannetta, sekä tuen 
ja palveluiden tarvetta. Tiimiin kuuluu edustajia 
vammaispalveluista, lastensuojelusta, perheneu-
volasta, oppilashuollosta, aikuissosiaalityöstä, 
varhaisen tuen palveluista sekä tarvittaessa esim. 
kotoutumispalveluista. Työskentelyn aikana on 
huomattu palvelujärjestelmässä selkeitä aukko-

5. Monitoimijainen yhteistyö  
     ja arviointi

Lapset puheeksi - toimintamalli 
osa Varhaisen tuen, hoidon ja 
vanhemmuustaitojen työkalupakkia

Keski-Suomessa on levitetty Lapset 
puheeksi -menetelmää kouluttamalla 
LP-kouluttajia ja perustamalla maa-
kunnallinen menetelmää koordinoiva 
ohjausryhmä. Keski-Suomessa järjestet-
tiin LP-kouluttajakoulutus syksyllä 2018 
osana varhaisen tuen, hoidon ja van-
hemmuustaitojen työkalupakin vahvan 
menetelmien levittämistä. Kouluttaja-
koulutuksessa oli mukana yhteensä 16 
henkilöä kolmesta kunnasta ja yhdestä 
järjestöstä. Maakunnallinen LP-ohjaus-
ryhmä koordinoi jatkossa Keski-Suomen 
alueen kuntien ja keskeisten organisaa-
tioiden LP-menetelmän käyttöä kehittä-
mällä tilastointia, arviointia ja koulutusta 
sekä tukemalla organisaatioita rakentei-
den luomisessa.
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kohtia etenkin neuropsykiatrisista ongelmista 
kärsivien lasten ja nuorten tuentarpeisiin vastaa-
misen osalta. Jatkon kehittämistyössä keskeistä 
onkin kehittää palveluita vastaamaan paremmin 
tarpeeseen sekä vahvistaa yhteistyötä peruster-
veydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. 

Jämsässä kehittämistyö on käynnistynyt Pesä-
puu ry:n tuella syksyllä 2017. Kehittämistyön 
myötä asiakasprosessit ja työnkuvat niin lasten-
suojelussa, kuin perhesosiaalityössäkin ovat sel-
kiytyneet ja asiakkaat on pystytty ohjaamaan 
tarkoituksenmukaisen avun piiriin. Monitoimijai-
suutta on vahvistettu yhteistyötapaamisilla, joissa 
on sovittu yhteistyökäytännöistä ja hallinto rajat 

ylittävistä työparityökäytännöistä. Päällekkäi-
nen työ on vähentynyt ja avun saanti sujuvoitu-
nut. Myös työntekijöiden roolit ovat selkiytyneet, 
mikä on lisännyt työssäjaksamista sekä vähentä-
nyt työntekijöiden vaihtuvuutta.  

Tulevaisuudessa tarvitaan erilaisia tapoja 
toteuttaa monitoimijaista arviointia – sekä työn-
tekijöiden osaamisen vahvistamista yhteisen 
arvioinnin tiimoilta. Monitoimijaisen arvioinnin 
perusteita tulisi käydä läpi tulevien sivistys-, sosi-
aali- ja terveyspalveluiden ammattilaisten opin-
noissa ja mahdollisuuksien mukaan toteuttaa 
opinnot yhteisopintoina.

• Keski-Suomen maakunnallinen Lapset 
puheeksi -ohjausryhmä koordinoi jat-
kossa myös monitoimijaisen arvioinnin 
työskentelymallin juurruttamista kaikkiin 
lapsi- ja perhepalveluihin.   

• Yksi lapsi, yhteinen tilannekuva: Keitä 
 tarvitaan mukaan, jotta voimme parhaim-
malla mahdollisella tavalla tukea perhet - 
tä?  Suhdeperusteisuus on onnistuneen 
arvioinnin ydin – mukaan tarvitaan aina 
arjen lähityöntekijöiden tietoa

JATKOTOIMENPITEET

Lapsen ja perheen kanssa tehtävässä 
arvioinnissa on aina kyse yhteisestä työstä, 
jonka tavoitetilana on laatia yhteinen,  
lapsi- ja perhekohtainen suunnitelma.{Lapset puheeksi – menetelmän 

laajentaminen on nähty tärkeänä 
väylänä monitoimijaisen arvioinnin 
saattamiseksi palvelurakenteisiin.{

6.1 Taustaa perhekeskus-
toimintamallin etenemiselle 
Keski-Suomessa
Osassa Keski-Suomen kuntia perhekeskuskehittä-
mistä on tehty jo useita vuosia. Kehittämistyö on 
alkanut Keski-Suomessa Jyväskylän seudun Perhe 
-hankkeessa 2005–2007 ja Perhe-hanke II:ssa 
2007–2008, Jämsän seudun Perhepalvelukeskus 
-hankkeessa 2006–2008 sekä Keski-Suomen SOTE 
2020 hankkeessa 2014–2016. 

SOTE-2020 hankkeen aikana sovittiin maakun-
nallinen eteneminen ja tehtiin kuntakohtaisia suun-
nitelmia perhekeskustoimintamallin käyttöönot-
tamiseksi Keski-Suomessa. KSLAPESSA 2017–2018 
työskentely alkoi jalkautumalla työparina kaikkiin 
Keski-Suomen kuntiin. Kunta tapaamisilla osallistut-
tiin LAPE-ryhmien ja perhekeskusohjausryhmien 
kokouksiin, joissa tiedotettiin lapsi- ja perhepalve-
luiden muutosohjelmasta ja perhekeskustoiminta-
mallista, sekä autettiin LAPE-ryhmien perustami-
sessa. Työparityöskentelyn jälkeen jaettiin kunnat 
puoliksi kehittämiskoordinaattoreiden kesken. Vas-
tuukehittämiskoordinaattori jatkoi prosessia, vie-
den työskentelyn syvemmälle tasolle. 

Kunnat ovat erilaisia vahvuuksineen ja tarpei-
neen sekä etenevät eri vaiheissa, joten myös tuki 
ja eteneminen on tapahtunut yksilöllisesti. Jokai-
sessa kunnassa on kuitenkin huomioitu tietyt 
perusasiat, kuten: ketä meidän verkostoon kuu-
luu, millaista olemassa olevaa toimintaa ja yhteis-
työtä meillä on, miten kansallisesti linjatut sisällöt 
toteutuvat, kuinka organisoidumme ja johdamme 
kokonaisuutta. Kunkin kunnan perhekeskustoi-
mintamalli on pyritty mallintamaan, kokoamalla 
perustiedot lomakkeelle ja piirtämällä malli kuvan 
muotoon. Kuntien perhekeskusmallien kuvaukset 
löytyvät KSLAPE:n verkkosivuilta.

6.2 Perhekeskustoimintamalli 
verkostoi lapsiperheiden  
palvelut toimivaksi  
kokonaisuudeksi   
Perhekeskus on ensisijaisesti toimintamalli, joka 
muodostaa lapsiperhepalveluista ja –toimin-
noista yhtenäisen kokonaisuuden. Lapsen keskei-
simmät kasvuympäristöt kuten neuvola, varhais-
kasvatus ja koulu sekä perheen omat arjen ver-
kostot muodostavat toimintamallin ytimen. 

Perhekeskuskokonaisuuteen kuuluvilla pal-
veluilla on useita järjestäjiä: maakunta, kunnat, 
järjestöt, kolmas sektori ja yksityiset toimijat. 
Maakunnan vastuulla on sosiaali- ja terveyspal-
veluiden järjestäminen, kunnat vastaavat var-
haiskasvatuksesta, koulusta ja muusta terveyttä 
ja hyvinvointia edistävästä toiminnasta. Raken-
teeseen kytkeytyy myös useamman maakun-
nan tasolla toimivat vahvimman tuen osaamis- ja 
tukikeskusten palvelut. Asukkaan omaehtoinen 
toiminta ja vertaistuki mahdollistuvat palveluver-
kostoon kuuluvien kohtaamispaikkojen kautta. 
Niiden järjestäminen on usein järjestöjen ja seu-

6. Perhekeskustoimintamalli  
      – Apua ja kohtaamisia  
      perheiden lähellä

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.
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rakuntien vastuulla. Jotta kokonaisuus toimii, 
edellyttää se yhteisen tietopohjan hyödyntä-
mistä, verkoston johtamista kokonaisuutena sekä 
palveluiden yhteensovittamista ja koordinointia.

6.3 Avoimet kohtaamispaikat 
lähellä lasten, nuorten ja  
perheiden arkea

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen 
piirin kehittämiskokonaisuuteen sisältyi mm. per-
hekeskusten kohtaamispaikkojen kehittämistyö. 
Keskeistä kehittämistyössä on ollut perheiden 
kohtaaminen ja perheiden osallisuus perhekes-
kustoiminnan kehittämisessä.  Kehittämiskoko-
naisuudesta vastasi LAPEkoordinaattori Anu Piis-
panen. Kohtaamispaikan kehittämistyön tukena 
on toiminut THL:n ohjaama kansallinen työpaja, 
jossa on hyödynnetty palvelumuotoilun työka-
luja perheiden arjen sekä avun ja tuen tarpeiden 
kartoittamiseksi sekä kohtaamispaikan toiminnan 
kehittämiseksi.

Ennalta vahvistava työ tehdään siellä, missä 
perheet luontaisesti ovat, omissa kasvuympäris-

töissään, mahdollistaen näin puitteet yhteisölli-
seen toimintaan, arjen hyvinvoinnin tukemiseksi. 
Erilaisten kohtaamispaikkojen tavoitteena on tar-
jota esim. ohjattua ryhmätoimintaa, yksilöllistä 
vertaistukea sekä mahdollistaa myös osallistujien 
keskinäisen toiminnan järjestämisen. Perheiden 
osallisuus tulee huomioida toiminnan suunnitte-
lussa, kehittämisessä ja arvioinnissa sekä perhei-
den omaehtoista toimintaa tulee tukea. Kohtaa-
mispaikat ovat matalan kynnyksen perhekeskus-
toimintaa ja näin ollen merkittävä osa kuntien 
palvelurakennetta.

Keskeisimpiä kohtaamispaikkoja ovat perhe-
kahvilat, perhekerhot, perhepuistot, nuorisotilat, 
avoimet päiväkodit ja kylätalot. Kohtaamispaikan 
toimintaa järjestää kunnat, seurakunnat ja järjes-
töt. Perhekeskusverkostojen kanssa on tunnis-
tettu ja kuvattu kohtaamispaikkojen toimijoita, 
suoraa ja välillistä yhteistyötä sekä toimintojen 
sisältöjä. Tämä on edesauttanut eri toimijoita arvi-
oimaan, minkälainen palvelu tai toiminta tukee 
perheen senhetkistä tilannetta ja miten perheet 
tulevat näistä tietoisiksi. Toisinaan perheille riittää 
olemassa oleva tai helposti saavutettavissa oleva 
tieto lähipalveluista ja yhteisöllisestä toiminnasta.

Avoimen kohtaamispaikan toimintaperiaatteita ovat:
Lapsen oikeudet ja etu, lapsi- ja perhelähtöisyys, osallisuus ja kuuleminen, sosiaalisuus ja yhteisöllisyys, 
saatavuus ja saavutettavuus, monimuotoisuus, osaamisen vahvistaminen ja asiantuntijuus.{

Perhekeskuksen palveluverkosto

Esimerkki  
sidosryhmäanalyysistä                                 

6.3.1 Yhdessä kehittäen – Asukasosallisuus 
osana perhekeskustoiminnan  
kehittämistä 

Perhekeskustoiminnan asukasosallisuuden edis-
tämiseen osallistui kolme pilottikuntaa. Tavoit-
teena oli saada mukaan kuntia, joiden perhe-
keskustoimintamallit eroavat toisistaan. Mukana 
olivat Jyväskylästä kaksi perhekeskusverkostoa, 
Äänekoski ja Laukaa. Yhteistyötä tehtiin perhe-
keskusverkoston eri toimijoiden kanssa. Perheitä 
kehittämistyöhön osallistui arviolta 460 perhettä. 
Hankkeen aikana perheiden kanssa keskusteltiin, 
mitä on lapsiperheen hyvä arki perheiden näkö-
kulmasta ja mikä merkitys kohtaamispaikoilla on 
perheen hyvinvoinnille. Perheitä kohdattiin erilai-

sissa kohtaamispaikoissa, tapahtumissa ja yhteis-
työverkostoissa monikulttuurisuus ja digitaali-
suus huomioiden. Esim. kirjastoja pidettiin hyvin 
keskeisinä, kaikille avoimina ja luontevina arjen 
kohtaamispaikkoina, joita tulisi hyödyntää enem-
män perhekeskustoiminnassa. 

Perheet toteuttivat kohtaamispaikoissa Lapsi-
perheen hyvä arki- taulut, jalkauduttiin haastatte-
lemaan perheitä yksilö- että ryhmähaastatteluin.  
Perheiden kohtaamisia oli arviolta 130 perheen 
kanssa, vanhemmat ja lapset yhdessä. 

Avoimen kohtaamispaikan mallintamisen 
avuksi kehitettiin helposti toteutettava, arkinen, 
toiminnallinen ja perhelähtöinen työkalu van-
hempien kanssa käytävien keskustelujen tueksi ja 
tavoitteena oli saada lisätietoa siitä, miten perhei-
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• Asukkaiden, vapaaehtoisten ja ammattilais-
ten yhteistyötä lisätään toiminnan suunnit-
telussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

• Erilaisia kohtaamispaikkoja ja niiden toi-
mintoja tunnistetaan sekä niistä tiedote-
taan monipuolisesti

• Kohtaamispaikkatoiminta tulee kirjata 
kuntien hyvinvointikertomuksiin ja suun-
nitteluasiakirjoihin sekä maakunnan jär-
jestämissuunnitelmaan

• Koordinaatiovastuu tulee linjata kunnan 
sisällä sekä kuntien ja maakunnan välillä

• Yhteistyötahojen asiantuntijavaihtoja 
tulee ylläpitää ja tietoa tulee viedä kohtaa-
mispaikkoihin ja tietoa tulee myös saada 
kohtaamispaikoista jalkautumalla, per-
heitä kohtaamalla

• Palveluohjauksella on keskeinen asema 
palvelurakenteessa; ohjataan, neuvotaan 
ja tarvittaessa saatetaan

JATKOTOIMENPITEET

Keski-Suomen avoimet  
kohtaamispaikat

den tarpeisiin ja odotuksiin voisimme vastata. Pal-
velumuotoilusta sovellettiin Lapsiperheiden Arjen 
Polku -työkalu perheille oman arjen tunnistami-
seksi; arjen voimavaroista, haasteista ja osallisuu-
den mahdollisuuksista. Työkalun kokeiluun osallis-
tui 11 perhettä erilaisista kohtaamispaikoista. 

Kahteen pilottikuntaan toteutettiin myös säh-
köiset lapsiperhekyselyt vanhemmille perhekes-
kusverkostojen yhteistyöllä. Kyselyihin saatiin 
vastauksia 318 perheeltä.

Usean ammattilaisen ja vapaaehtoisten voi-
mavarojen yhdistäminen mahdollistaa moni-
puolisemman palveluntarjonnan ja uusia toimin-
tamahdollisuuksia lapsille, nuorille ja perheille. 
Lapsen ja perheen näkökulmasta tavoitteena on 
lähiaikuisen mukana oleminen eri elämänvai-
heissa. Toimijoiden näkökulmasta yhteinen toi-
mintatapa antaa taustatukea ja vahvistaa työ-
hyvinvointia ja työssä jaksamista.

”Vertaistuki, 
leikkiseura, 
yhteinen hetki, äidin 
hengähdystauko, 
oppimistilaisuus”.

”Matala kynnys – voi olla 
oma itsensä ja tulla ja 
mennä miten mielii ilman 
suurta sitoutumista, 
rentoa, turvallista 
seuraa itselle ja lapselle, 
kahvia! pitää yllä hyvää 
viikkorytmiä”

”Mukava viikkorutiini, 
ainoalle lapselle 
leikkiseuraa, oman 
asuinalueen perheisiin 
tutustuminen, 
kodin läheisyys- > 
liikkumisen helppous”

Perheiden ajatuksia kohtaamispaikan 
merkityksestä:

Asukasosallisuudesta ja avoimista kohtaamispaikoista lisätietoa MLL Järvi-Suomen piirin osatoteutuksen 
loppuraportista  http://jarvi-suomenpiiri.mll.fi ja KSLAPE:n verkkosivuilta

6.4 Perhekeskustoiminnan 
tehtävät vastaavat lapsi-
perheiden tarpeisiin
Perhekeskustoimintamalliin kuuluvilla palveluilla 
ja toiminnoilla on useita tehtäviä, jotka vastaa-
vat lapsiperheiden tarpeisiin. Perhekeskuksen 
tehtävänä on mm. edistää lasten ja perheiden 
hyvinvointia ja terveyttä esim. vanhemmuutta 
ja parisuhdetta tukemalla. Perheet saavat palve-
luohjausta, pääsevät hoitoon nopeasti ja tarvit-
taessa heidän tuen tarpeensa arvioidaan monitoi-
mijaisesti. Monitoimijainen arviointi on keskei-
nen perhekeskuksen tehtävä sekä menetelmänä 
että monitoimijaisen arvioinnin mahdollistavana 
rakenteena. Vanhempien elämäntilanteeseen 
liittyviä tuen tarpeita tunnistetaan jo varhain ja 
tukea annetaan raskauden ajalta lähtien esim. 
perhevalmennuksen muodossa.  Perhekeskustoi-
minnalla tuetaan erotilanteissa olevia vanhempia 

vanhemmuuden jatkumiseen ja sovinnolliseen 
eroon. Kohtaamispaikat ovat perheille tarpeelli-
sia niiden tarjoaman vertaistuen ja yhteisöllisyy-
den vuoksi. Perhekeskustoiminnan tehtävänä on 
myös ehkäistä lähisuhdeväkivaltaa ja se huo-
mioi toiminnassaan perheiden moninaisuuden ja 
monikulttuurisuuden.

Vanhempien elämäntilanteeseen liittyviä tuen 
tarpeita tunnistetaan jo varhain ja tukea anne-
taan raskauden ajalta lähtien esim. perhevalmen-
nuksen muodossa.  Perhekeskustoimintamal-
liin kuuluvilla palveluilla ja toiminnoilla on useita 
tehtäviä, jotka vastaavat lapsiperheiden tarpei-
siin. Perhekeskuksen tehtävänä on mm. edistää 
lasten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä esim. 
vanhemmuutta ja parisuhdetta tukemalla. Per-
heet saavat palveluohjausta, pääsevät hoitoon 
nopeasti ja tarvittaessa heidän tuen tarpeensa 
arvioidaan monitoimijaisesti.
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• Eroforumin laajentaminen maakunnalliseksi 
rakenteeksi.

• Perustason toimijoiden ero-osaamisen vah-
vistaminen

• Yhteistyön turvaaminen varsinaista ero-
auttamistyötä tekevien ja perustason  
toimijoiden välillä

• Uusien menetelmien kuten vanhemmuussuun-
nitelman jalkauttaminen ja hyödyntäminen

JATKOTOIMENPITEET

• Jatketaan vanhemmuuden ja parisuhteen 
tuen nykytilan kuvausta, varmistetaan tuki-
muo to jen kat tavuus sekä maantieteellisesti 
että ikäryhmittäin

• Perhevalmennuksen ohjausryhmä vastaa 
LAPE-kauden jälkeen valmennuksen jatko-
kehittämisestä ja mallin käyttöönotosta. 

• Perhevalmennuksen johtoryhmän tehtä-
vänä on mm. laatia koulutussuunnitelma 
toimijoille malliin kouluttamiseksi, yhte-
näistää ilmoittautumis- ja palautejärjestel-
mät ja huolehtia laajemman perhevalmen-
nusfoorumin järjestämisestä. 

JATKOTOIMENPITEET

6.4.1 Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen nyky tilan  
kuvausta on tehty opinnäytetyönä kuntien 
LAPE-ryhmien ja perhekeskusverkostojen kautta. 
Tiedonkeruutapa on hyödyttänyt toimijoita, koska 
sen avulla kokonaisuus mahdollisine päällekkäi-
syyksineen ja aukkopaikkoineen on hahmottu-
nut toimijoille palveluohjauksen ja kehittämisen 
tueksi. Ensisijaisena hyötyjänä ovat alueen lapset, 
nuoret ja perheet. Keski-Suomeen lähdettiin luo-
maan maakunnallista uuden ajan perhevalmen-
nusmallia. Hankkeen aikana kehitetty monitoi-
mijainen malli rakentuu nykytilan ja olemassa 
olevan kokemus- ja ajantasaisen tutkimustiedon 
pohjalle. Malli koostuu viidestä osiosta: synny-
tys, vauvaperheen arki, varhainen vuorovaikutus, 
vauvan hoito, imetys. Vanhemmuus ja parisuhde 
ovat läpileikkaavana teemana perhevalmennus-
mallissa. Valmennusmalli on suunniteltu niin, että 
se mahdollistaa erilaisia toteuttamistapoja: perin-
teinen ryhmävalmennus, suurluennot ja esim. 
ns. messumuotoinen tapa. Perhevalmennuksen 
teemoista esim. varhaista vuorovaikutusta tue-
taan prosessimaisesti neuvola käynneillä työkir-

jan avulla. Perinteisen keskustelun rinnalle val-
mennuksiin tuodaan uusia toiminnallisia mene-
telmiä, kuten videoita ja digipelejä. Kasvokkain 
tapahtuvan valmennuksen lisäksi ja sitä täydentä-
mään on suunniteltu myös verkkovalmennusma-
teriaali. Jyväskylän Yliopisto on kehittänyt kahden 
yrityksen kanssa Vauvapolku- oppimispelin, jonka 
hyötyjä koskeva tutkimus valmistuu alkuvuo-
desta 2019. VauvaPolku on tulossa perheiden ja 
kuntien vapaaseen käyttöön lähiaikoina. Sitä voi-
daan hyödyntää esim. perhevalmennuksessa ja 
neuvola työssä laajemminkin.  

6.4.2 Eroauttamisella kohti sovinnollista 
eroa ja yhteistyövanhemmuutta

Jo olemassa olevat Eroforum ja Erorukkanen ovat 
luoneet pohjan Keski-Suomen LAPE eroauttami-
sen kehittämistyölle. Eroforum on eroauttamisen 
ympärille käytännön tarpeesta vuonna 2016 syn-
tynyt, laajalti eri eroauttajatahoja kokoava ver-
kosto. Verkostoon kuuluu varsinaista eroauttamis-
työtä tekeviä toimijoita julkiselta sektorilta, seura-
kunnasta ja järjestöistä sekä tuomioistuimesta. 
Erorukkanen on pienempi työryhmä, joka edistää 

asioita konkreettisesti käytännön tasolla.
Eroauttamispalveluiden kehittämisen tavoitteena 
Keski-Suomessa on ollut mm. toimijoiden erotie-
touden lisääminen ja ero-osaamisen vahvistami-
nen. LAPE-kauden aikana on suunniteltu ja toteu-
tettu monitoimijaisena yhteistyönä kolmen kou-
lutuspäivän Erokoulutussarja. Koulutuspäivien 
aiheina ovat olleet mm. vuoro asuminen, vaino 
ja vieraannuttaminen, uusi lapsenhuoltolaki ja 
yhteistyövanhemmuus. Koulutuksiin on osallistu-
nut yhteensä noin 800 henkilöä. Koulutusten on 
suunniteltu jatkuvan myös LAPE-kauden jälkeen.

Perhekeskustoiminnan tehtävät
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• Alueellisten erityispiirteiden huomioimi-
nen, jotta tietoon perustuen pystytään vas-
taamaan paremmin haasteisiin ja tarpeisiin 
sekä välttämään palveluaukot. Tämä mah-
dollistaa resurssien tehokkaan käytön ja 
edistää toimijoiden sitoutumista yhteiseen 
toimintamalliin. 

• Edelleen on syytä selkiyttää verkostotyön 
vastuita ja varmistaa riittävä vuorovaikutus 
toimijoiden kesken. 

• Työtapoja ja -menetelmiä sekä toiminta-
kulttuuria muovataan, joten tunnistetta-
vuuden lisäämiseksi ja laadun varmistami-
seksi olisi hyvä mallintaa perhekeskuksen 
verkostotyötä.

• Etenemisen apuvälineeksi on tehty Keski- 
Suomen perhekeskustoiminnan pelikirja, 
jota voi hyödyntää jatkossa. Pelikirja tukee 
toiminnan suunnittelua, toteutusta ja arvi-
ointia. Pelikirja tavoitteena on myös yhte-
näistää perhekeskustoimintaa Keski-Suo-
messa. 

• Fyysisten tilojen saaminen perhekeskustoi-
minnalle etenee kunnissa eri vaiheissa.  Se 
vaatii tiedon lisäämistä sekä perusteluja 
perhekeskustoiminnan vaikuttavuudesta 
johtaville virkamiehille sekä päättäjille. 
Yhteisten tilojen käyttöönotto ja toimin-
nan suunnittelu edellyttävät paljon yhteistä 
työtä ja asioista sopimista yli sektorirajojen.

• Tärkeää olisi linjata perhekeskusten ja 
sote-keskusten suhde toisiinsa sekä per-
hekeskuksen toimipisteiden ja kohtaamis-
paikkojen sisällöt ja näiden kaikkien yhteys 
toisiinsa. 

• Tarkennettavia asioita ovat mm. koordinaa-
tiovastuiden sopiminen maakunnan, perhe-
keskusalueiden ja kuntien osalta, sekä nii-
den yhteys päätöksen tekoon. 

• Yhteistyörakenteiden määrittelyä täytyy 
edelleen jatkaa ja rakenteita tarkentaa. 

• Sähköisen perhekeskuksen hyödyntäminen 
on tärkeää mm. palveluohjauksen näkökul-
masta. Ylipäänsä digitaalisuuden edistämi-
nen pitää huomioida.

• Pitää huolehtia siitä, että perhekeskustoi-
minta kirjataan tärkeisiin asiakirjoihin. Täl-
laisia ovat esim. strategia-asiakirjat, palve-
lulupaus, järjestämissuunnitelma, talous- ja 
toimintasuunnitelmat, sopimukset, sekä 
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. 

• Lisäksi perhekeskuksen palveluverkostoon 
kuuluvista palveluista ja perhekeskusten 
tehtävistä pitää tehdä palvelu- ja prosessi-
kuvauksia hyödyntäen elämänkaarimallia.

JATKOTOIMENPITEET

6.5 Maakunnallinen  
perhekeskustoimintamalli
Keski-Suomessa on rakennettu perhekeskustoi-
mintamallia ”alhaalta ylöspäin”, kunnat edellä. 
LAPE kautena on yhtenäistetty kuntien perhekes-
kustoimintamalleja mm. perhekeskuksen tehtä-
vien ja sisältöjen kautta. Yhteisesti sovitut arvot 
luottamus, eettisyys ja lapsi- ja perhelähtöisyys 
ohjaavat ensisijaisesti perhekeskustoimintaa 
 Keski-Suomessa. 

Yhteistä Keski-Suomen perhekeskus- 
toimintamallissa on:
• Yhteinen käsitys lapsesta, nuoresta ja per-

heestä, sekä heidän hyvinvointiinsa vaikutta-
vista tekijöistä 

• Ei rajoitu pelkästään vain alle 18-vuotiaisiin
• Malli pohjautuu toimijoiden ja fyysisten toimin-

taympäristöjen verkostomaisuudelle sekä pal-
veluiden kokoamiseen osin saman katon alle 

• Sähköinen perhekeskus (digitaalisuus) täyden-
tää mallia

• Perustuu kuntien ja alueiden erityispiirteisiin ja 
vahvuuksiin, vastaa haasteisiin ja tarpeisiin

• Käytössä on yhteisiä työmenetelmiä ja -käytän-
teitä

• Kuntien perhekeskusyhdyshenkilöt muodos-
tavat maakunnallisen osaamis- ja tukiverkos-
ton, joka mm. koordinoi perhekeskustoimintaa 
 Keski-Suomessa

• Malli sitouttaa toimijat yhteiseen toimintaan

6.6 Kuntien perhekeskusmallit 
Keski-Suomen kuntien perhekeskustoimintamallit 
rakentuvat eri tavoilla. Muutamissa kunnissa fyysi-
set tilat perhekeskustoiminnalle ovat jo olemassa. 
Fyysisiä perhekeskustiloja on perustettu esim. kou-
lun tai sote-keskuksen yhteyteen tai kunnostettu 
olemassa olevia tiloja yhteiskäyttöön. Kannonkos-
kella kaikki lasten ja nuorten palvelut on koottu 

koulun yhteyteen. Äänekoskelle valmistuu uusi 
koulu, jonka yhteyteen on varattu tilat perhekes-
kukselle. Seututerveyskeskus yhteistoiminta-alueen 
kuntien tavoitteena on toimia samalla tavoin kuin 
jo Laukaassa on tehty eli perustaa si-so-te yhteis-
tiloja, joita kutsutaan kansallisen termistön mukaan 
perhekeskuksen toimipisteiksi. Hankasalmella ja 
Muuramessa on tehty päätökset perhekeskus tilojen 
perustamisesta. Uuraisilla Hyvinvointitalo kokoaa 
yhteistä toimintaa ja toimijoita saman katon alle. 
Perhepalvelukeskus kokoaa lapsille ja perheille 
suunnattuja sote-palveluita Jämsässä. Jyväskylässä 
alueelliset perhekeskusverkostot ovat koonneet toi-
mijoita vuodesta 2012 lähtien, jonka lisäksi fyysistä 
ulottuvuutta on lähdetty edistämään Nuortentalo 
idean pohjalta sekä alueilta nousseiden tilamahdol-
lisuuksien kautta.

Organisoituminen kunnissa tapahtuu eri 
tavoilla: sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen yhteis-
työtä tehdään kaikkialla, mutta vetovastuu ja pai-
notus jakautuvat osin eri tavoin. Joissain kunnissa 
on palkattu henkilö koordinoimaan perhekeskus-
toimintaa. Äänekoskella ja Laukaassa koordinointi 
on vakiintunut kunnan rakenteisiin. Toivakassa, 
Jämsässä ja Keuruulla toiminnan koordinoinnissa 
on kokeilu menossa. Muutamissa muissa kun-
nissa on suunnitelmia perhekeskustyöntekijän tai 
vastaavan palkkaamiseksi.  Kunnat tekevät myös 
yhteistyötä perhekeskustoimintamalliensa luomi-
sessa. Tavoitteena on muodostaa Keski-Suomeen 
seudullisia perhekeskusalueita, synergiaedun 
hyödyntämiseksi. Kaikissa kunnissa perhekeskus-
toiminta toteutuu jo verkostomaisena toimin-
tana. Ensivaiheessa on ollut tärkeää hahmottaa 
ja tehdä näkyväksi olemassa olevat verkostot ja 
toiminta. Perhekeskusrakenteiden lisäksi kun-
nissa tehdään paljon sisällöllistä kehittämistyötä 
yhteisen toiminnan edistämiseksi. Tällaista on 
esim. tehdyt asukaskyselyt, yhteistyön rakenteet 
ja menetelmät, uudet yhteiset toimintamuodot ja 
tehostunut yhteinen tiedotus.

6.7 Perhekeskustoiminnan kehittämisen jatkotoimenpiteet

Perhekeskus- 
toimintamalli verkostoi 

perheiden arjen verkostot 
ja lapsiperheiden palvelut 

toimivaksi  
kokonaisuudeksi
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6.8 Perhekeskusmallin  
erillisarviointi
Osana Keski-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden 
muutosohjelmaa on tehty myös perhekeskus-
toimintamallin arviointi. Jyväskylän yliopiston 
Perhetutkimuskeskus on arvioinut kolmen kes-
kisuomalaisen kunnan, Jyväskylän, Kannonkos-
ken ja Laukaan, perhekeskustoimintaa. Raportin 
pääaineistona on 13 perhekeskustyössä olevan 
asiantuntijan haastattelut, joiden sisältönä on 
kokemukset perhekeskustoiminnasta ja toimin-
nan kehittämisestä. Aineistona on hyödynnetty 
myös MLL perhekeskuskoordinaattorin keväällä 

2018 tekemää asukaskyselyä. Perhekeskusten 
kehittämisen jatkon kannalta raportissa keskei-
siksi nousevat: fyysisten tilojen tarve, erityista-
son työntekijöiden jalkautuminen perhekeskuk-
siin riittävän usein, perhekeskustoimintaa koor-
dinoi täysiaikainen työntekijä, palveluohjauksen 
ja viestinnän tehostaminen sekä asukkaiden 
vahva osallisuus. Raportissa kiinnitetään huo-
miota myös lapsilähtöiseen toimintakulttuurin 
muutokseen, kuntastrategiaan, hallintokulttuu-
riin ja vaikuttavuuden mittaamiseen. Liitteessä 
x on tiivistelmä erillisarvioinnista ja KSLAPE:n 
verkkosivuilta löytyy raportti kokonaisuudes-
saan. 

ERITYISPALVELUJEN OSALTA kehittämistyö poh-
jautuu Keski-Suomen SOTE2020- hankkeeseen ja 
siinä tehtyyn monialaiseen yhteistyöhön. Lasten-
suojelun kehittäminen on ollut erityisen vahvana 
painopistealueena koko LAPE-kauden ajan. Las-
tensuojelun osalta osana valtakunnallista LAPE-ke-
hittämistyötä valmistui  Terveyden ja hyvinvoin-
ninlaitoksen (THL) koordinoimana vuoden 2016 
lopussa ja 2017 kevään aikana 5 mallinnusraport-
tia, joihin kehittämistyö on Keski-Suomessa poh-
jautunut. Erityis- ja vaativimman tason palveluita 
on kehitetty tiiviissä yhteistyössä eri alojen ammat-
tilaisten ja opiskelijoiden sekä lasten, nuorten ja 
vanhempien kanssa – joko itse tai eri osatoteutta-
jien kanssa yhdessä tai välillisesti toteutettuna. 

Tavoitteena on, että erityistason palvelut jal-
kautuisivat tulevaisuudessa lapsen arkiympäris-
töihin ja perhekeskuksiin. Tästä hyvänä esimerk-
kinä on aikaisemmin kuvattu kouluympäristössä 
tapahtuva lastensuojelun perhetyö. Tavoitteena 
on, että esim. lastensuojelullisen huolen ilme-
tessä ilmoittajataho kutsutaan aina mukaan 
aloitustapaamiseen. Lapselle ja perheelle tuttu 
ympäristö koulussa tai päiväkodissa on luonteva 
paikka tavata vaikkapa lastensuojelun tai vam-
maispalveluiden sosiaalityöntekijää. Perhekeskus 
voi tulevaisuudessa toimia myös alustana moni-
toimijaiselle yhteistyölle, joka tiivistää entisestään 
perus- ja erityistason palveluiden integraatiota.  

7.1 Hoito- ja palvelupolkujen 
kehittäminen 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on kehittänyt 
hoito- ja palvelupolkuja jo pitkään. Ensimmäinen 
kiinteästi LAPE-työhön liittyvä työryhmä kokoon-
tui keväällä 2017, jolloin sovittiin kahden erillisen 

monitoimijaisen työrukkasen perustamisesta moni- 
ja pitkäaikaissairaiden lasten hoito- ja palvelupol-
kujen kehittämistyöhön. Toisen ryhmän tavoitteena 
oli miettiä diabetesta sairastavan lapsen polkua 
ja toinen ryhmä keskittyi psyykkisesti oireilevien 
lasten palvelupolkuun. Lapsen polku -työryhmän 
työskentelyn pohjalta valmistui monisairaan lapsen 
polku -mallinnus, jota on mahdollista hyödyntää 
esim. sote- ja maakuntavalmistelussa. 

Lasten ja nuorten mielenterveystyöhön liit-
tyen suunniteltiin ja toteutettiin KSSHP:n nuoriso-
psykiatrian ja KSLAPEn yhteinen lähes koko Keski- 
Suomen kattanut aluekierros yhteistyö- ja kon-
sultaatiokäytänteiden kehittämiseksi. Aluekierros 
herätti vilkasta keskustelua nuorten mielenterve-
yspalveluiden aukkokohdista, nosti esiin tarpeen 
vahvistaa perustason mielenterveystyötä ja lisätä 
monitoimijaisia työskentelytapoja kaikissa lapsi- 
ja perhepalveluissa. Nuorten päihdepalveluiden 
saatavuudessa todettiin olevan maakunnallisesti 
hyvin paljon vaihtelua. Ratkaisuehdotuksena pal-
veluaukkoihin nähtiin mm. päihdehoitajien ja 
psykiatristen sairaanhoitajien lisääminen perus-
palveluihin ja esim. kouluympäristöön. 

Yksi osa LAPE-työtä on ollut perustason osaa-
misen vahvistaminen ja tältä osin on tehty yhteis-
työtä KSSHP:n Lasten mielenterveystyön edistä-
minen -hankkeen kanssa. Yhteistyössä on mm. 
järjestetty koulutuksia ja työpajoja liittyen moni-
toimijaiseen arviointiin, lapsen tunneälyn neuro-
logisen kehitykseen, mentalisaatioon, sekä huo-
len varhaiseen tunnistamiseen. Asiantuntijalää-
käri Kirsi Mustosen johtama hanke jatkuu vuoden 
2019 loppuun.

Vammaisten lasten palvelupolun osalta aloi-
tettiin yhteistyö Vaalijalan kanssa syksyllä 2017. 
Tavoitteena oli vammaisten ja monimuotoisen 

7. Erityis- ja vaativimman  
tason palvelut ja integraatio  
lähelle perheitä

Mikä hätänä, Ihaa?
”Ei mikään. Mitä minulla, pikku juttu. 
Et varmaan ole nähnyt taloa tai sen 
tapaista näil lä main?”
”Millaista taloa?”
”No, taloa.”
”Kuka siinä asuu?”
”Minä. Ainakin luulin asuvani. Mutta 
nähtävästi en asu. Niin kai se on, ei 
meil lä kaiki l la voi ol la taloa.”
Teksti A.A. Milne
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tuen tarpeessa olevien lasten tuen vahvistaminen 
ja mallintaminen yli organisaatiorajojen. Erityi-
seksi pilottiryhmäksi valittiin laaja-alaisista oppi-
mishäiriöistä kärsivien ja / tai asperger- ja autismi-
piirteitä omaavien lasten monitoimijaisen tuen 
mallintaminen ja pilotointi yhteistyössä KSSHP:n, 
kuntien ja Vaalijalan kanssa niissä kunnissa, jossa 
ei ole omaa kehitysvammaisten kuntoutus-
ohjausta. Varsinaiseksi pilotointiajaksi sovittiin 
vuosi 2018. Pilotoinnin aikana on tuotu vammais-
työn näkökulmaa ja osaamista asiakkaan verkos-
ton käyttöön. Liitteessä 9 ja KSLAPE:n verkko-
sivuilla lisätietoa pilotista.

7.2 Monitoimijaisuus  
perhetyön ydinelementtinä
Monitoimijaisen perhetyön pilotointi aloitettiin 
syksyn 2017 aikana Äänekoskella, Saarikassa ja 
Jyväskylässä. Syksystä 2017 lähtien on kokoontu-
nut yhteinen kehittämistyöryhmä, joka koottiin 
pilottikuntien perhetyön toimijoista, lastensuoje-
lun viranomaistyön edustajista, perhetukikodin 
toimijoista sekä kokemusasiantuntijasta. Tavoit-
teena on viedä perhetyön kuntakohtaisia pilot-
teja eteenpäin THL:n perhetyön mallinnukseen 
pohjautuen. Monitoimijaisessa perhetyössä on 
keskeistä saada kaikki perheen elämäntilanteen 
kannalta keskeiset toimijat perus- ja erityistasolta 
mukaan yhteiseen perhetyöhön tilanteissa, joissa 
perheellä on lastensuojelun perhetyön tarvetta. 
LAPE-työn aikana on selkiytetty eri tahojen roo-
leja perheen asiakasprosessissa. Keskeistä on per-
heen omat toiveet avusta, sekä yhteisen koko-
naisnäkemyksen muodostaminen perheen tilan-
teesta. Työskentelyn synkronointi eri palvelujen 
kesken on synnyttänyt myös uudenlaista työpari-
työskentelyä esim. lastenpsykiatrian kanssa. 

Jyväskylässä monitoimijaisessa perhetyössä 
keskeiseen asemaan on nostettu jatkuva arvi-
ointi lapsen, vanhemman, työntekijän ja läheisen 
näkökulmasta. Yhteiset arvioinnin välineet, kuten 
reflektiivinen keskustelu (Sarana-malli) ja huolen 
vyöhykkeet -malli ovat auttaneet kokonaisnäke-
myksen muodostamista perheen tilanteesta. Var-
haisen tuen perhetyötä on vahvistettu kulunei-
den vuosien aikana mm. uutena työmuotona teh-
tävän kouluikäisten lasten perhetyön myötä. 

Perusturvaliikelaitos Saarikassa monitoimijaista 
perhetyötä on pilotoitu vahvistamalla yhteistyötä. 
Yhteisiä kotikäyntejä on pilotoinnin aikana tehty 
esim. neuvolan ja aikuispsykiatrian kanssa. Perhe-
työntekijät ovat jalkautuneet myös koululle lapsen 
koulupäivän ajaksi. Kouluympäristössä tehtävästä 
perhetyöstä kokemukset ovat olleet erittäin myön-
teisiä: yhteistyö kodin ja koulun välillä on tiivisty-
nyt, ja perhetyöntekijät ovat olleet tukena esim. 
lapsen käytöksen sanoittamisessa. Perhetyö kou-
lumaailmassa on tuonut eri tahoille ymmärrystä 
siitä, miltä lapsen tilanne näyttää eri näkökulmista 
tarkasteltuna. Kouluympäristössä toteutettu per-
hetyö on LAPE-työn aikana näyttäytynyt mallina, 
mitä ehdottomasti kannattaisi maakunnassa ottaa 
laajemminkin käyttöön. Saarikassa on koulutettu 
lähes kaikki organisaatiot Lapset puheeksi -mene-
telmän käyttöön. Tämän menetelmän elementtejä 
on otettu yhteisiksi työvälineiksi monitoimijaisessa 
perhetyössä. 

Ääneskoskella monitoimijaista perhetyötä on 
pilotoitu keskittyen jälkihuollon asiakkuudessa 
oleville nuorille suunnattuun tukeen sekä lasten-
suojelun asiakkaina olevien nuorten osallisuuden 
vahvistamiseen. Jälkihuollon sosiaaliohjausta on 
pilotoinnin aikana vahvistettu lisäämällä työnte-
kijäresursseja. Yhteistyötä nuorten kanssa työs-
kentelevien eri tahojen välillä on vahvistettu otta-
malla käyttöön mm. nuorten tiimi, johon kuuluu 
työntekijöitä eri palveluista. 

Kehittämistyötä kunnissa jatketaan edelleen 
LAPE-kauden jälkeen, jotta perhetyön asiakkaana 
olevat perheet saisivat jatkossa tarvitsemansa 
kokonaisvaltaisen avun oikeaan aikaan monitoi-
mijaisena, yhteisenä työnä. 

7.3 Lastensuojelun  
systeeminen malli  
– kaikki lähtee ihmissuhteista 
Ihmissuhteita vahvistavaa systeemisen lasten-
suojelun mallia on pilotoitu hankesuunnitelman 
mukaisesti Jyväskylän kaupungin lastensuojelun 
avohuollossa ja Perusturvaliikelaitos Saarikassa 
vuosien 2017–2018 aikana. Saarikka koostuu seu-
raavista kunnista: Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, 
Kyyjärvi ja Saarijärvi. Pilotointi on edennyt pilotti-
kunnissa THL:n järjestämästä kouluttajakoulutuk-
sista tiimien koulutukseen ja edelleen käytännön 
asiakastyöhön. Työskentely tiimeissä on jatkunut 
mallin mukaisesti pilotointivaiheen jälkeen. Pilo-
tointi asiakastyössä käynnistyi Saarikassa ja Jyväs-
kylässä vuonna 2018. KSLAPEn aikana on järjes-
tetty yhteistyössä kuntatoimijoiden kanssa info- 
ja yhteistyötilaisuuksia yhteistyötahoille perus- ja 
erityistason palveluissa. Maakunnallisesti tietoa 
systeemisestä lastensuojelun mallista on levi-
tetty maakunnallisten yhteiskehittämisiltapäivien 
myötä. 

Systeemisessä lastensuojelussa keskitytään 
lapsen ja perheen vahvuuksien ja voimavarojen 
löytämiseen ja vahvistamiseen sekä lapsen arjen 
ymmärtämiseen ongelmakeskeisyyden sijaan. 
Toimintamalli antaa mahdollisuuden pysähtyä 
perheiden tilanteiden äärelle. Ongelmiin pureu-
dutaan siellä, missä ne ovat syntyneetkin; per-
heiden omassa ympäristössä ja verkostoissa, 
paneutuen perheen taustoihin yhdessä perheen-
jäsenten kanssa. Työskentely perheen kanssa on 
systeemisessä lastensuojelun toimintamallissa 
tiiviistä. Työtä tehdään moniammatillisissa tii-
meissä, joissa on mukana sosiaalityöntekijöiden 
lisäksi konsultoivia perheterapeutteja, jotka tuo-
vat terapeuttisen osaamisen osaksi lastensuoje-
lun työtä.

Jyväskylän kaupungin lastensuojelun avohuol-
lossa systeemisen lastensuojelun toimintamallin 
pilotointi on käynnistynyt v. 2017 aikana suunnit-
teluvaiheella, jonka aikana lastensuojelutyö on 
organisoitu 4-5 hengen tiimeiksi. Varsinaisessa 
pilotointivaiheessa on ollut mukana neljä pilotti-
tiimiä. Perheterapeutin tehtävänä on ollut varmis-

Erityis- ja vaativimmat 
palvelut verkostoidaan 
paremmin keskenään ja 
tuodaan lähemmäs arkea 

 sekä peruspalveluita
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taa, että systeeminen työote säilyy työyksikössä 
sekä auttaa reflektoinnin avulla huomioimaan 
sitä, kuinka reflektoivaa vuorovaikutussuhdetta 
pidetään yllä kaikkien perheenjäsenten kanssa. 
Suora, kohtaava vuorovaikutustyö on tiimimal-
lissa nostettu lastensuojelun sosiaalityön osaa-
misen ydinelementiksi. Systeemisen lastensuo-
jelun toimintamallin käyttöönotto on tiivistänyt 
entisestään yhteistyötä lasten- ja nuorisopsykiat-
rian sekä perheneuvolan kanssa, joilta lastensuo-
jelun tiimit ovat saaneet perheterapeuttien työ-
panosta. Systeeminen työskentelytapa on nähty 
keskeisenä myös asiakasosallisuuden sekä lap-
sen ja perheen oikeusperustaisuuden edistäjänä. 
Tavoitteena on, että kaikki avohuollon tiimit sekä 
sosiaalityöntekijät lastensuojelun sijaishuollossa 
olisi tulevaisuudessa koulutettu systeemiseen 
toimintamalliin. Systeeminen muutos edellyttää 
muutosta myös yhteistyökäytännöissä. Tavoit-
teena on, että systeemisyyden periaatteet läpäi-
sevät tulevaisuudessa koko lapsiperhepalvelui-
den organisaation.

Perusturvaliikelaitos Saarikassa systeemi-
sen lastensuojelun pilotointiin ovat osallistu-
neet kaikki lastensuojelun työntekijät. Perhe-
terapeutti systeemiseen tiimiin on saatu aikuis-
ten mielenterveys- ja terapiapalveluista. Kaikki 
lastensuojelun asiakkaat ovat Saarikassa systee-
misen työskentelyn piirissä. Systeemisessä tii-
missä on asiakas aina halutessaan läsnä hänen 
asiaansa käsiteltäessä. Tiimiin kutsutaan tar-
peen mukaan muita perheen kanssa työskente-
leviä tahoja. Sosiaalityöntekijät ovat pystyneet 
tapaamaan uudessa mallissa asiakasta aiempaa 
tiiviimmin. Tavoitteena on, että tiimissä yhtei-
sesti sovittuja asioita työstetään perheen kanssa 
ennen seuraavaa systeemisen tiimin kokousta, 
ja myös muut asiakkaan tarvitsemat palvelut 
rakennetaan tiiviisti mukaan muutostyöskente-
lyyn. Asiakkailta on tullut positiivista palautetta 
systeemisistä tiimeistä ja työntekijöiden koke-
mus on, että systeemisessä tiimissä yhdessä asi-
akkaan kanssa päästään nopeasti käsiksi perheen 
tilanteeseen vaikuttaviin kuormitusseikkoihin 
verrattuna perinteiseen lastensuojelun työsken-
telytapaan. Systeemisen mallin koulutuksia on 
jatkettu vuoden 2018 aikana siten, että kaikki 
perhesosiaalityönte kijät ja -ohjaajat, perhetyön-

tekijät sekä aikuisten sosiaalipalveluiden työnte-
kijät on koulutettu sys teemiseen orientaatioon.

LAPE-työn aikana yhteistyössä Keski-Suomen 
kuntien toimijoiden kanssa on laadittu syksyn 
2018 aikana suunnitelmaa siitä, kuinka systeemi-
sen mallin koulutuksia tullaan jatkamaan vuo-
sien 2019–2020 aikana. Laajentaminen vaatii 
maakunnassa myös systemaattista systeemisen 
lastensuojelun mallin koulutusta niin lastensuo-
jelun sosiaalityöntekijöille, perheterapeuteille 
ja konsultoiville sosiaalityöntekijöille kuin kai-
kille yhteistyökumppaneille. THL tukee systeemi-
sen lastensuojelun toimintamallin käyttöönottoa 
kouluttajakoulutuksen muodossa vuoden 2019 
aikana. Maakunnille järjestetään mallin imple-
mentoinnin tueksi myös valtakunnallisia kehittä-
mis- ja työpajapäiviä. 

Systeeminen lastensuojelu

• Tuo perheen ja ihmissuhteet lastensuojelu-
työskentelyn keskiöön

• Vahvistaa lastensuojelun erityisosaamista ja 
lastensuojelutyön suhdeperusteisuutta 

• Luo rakenteen lastensuojelun sisäiselle 
työskentelylle

• Tuo perheterapeutin tuen lastensuojelutiimille
• Tarvitsee tuekseen integroivat 

rakenteet ja tiiviin yhteistyön kaikkien 
yhteistyökumppaneiden välillä

• Keski-Suomessa jo 25 lastensuojelun 
ammattilaista on kouluttautunut 
systeemiseen malliin

• Koulutuksia jatketaan v. 2019–2020 aikana{

Systeemisen lastensuojelun arvot kuvattuna Jyväskylän lastensuojelun avohuollon seinämaalauksessa.
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7.4 Maakunnallinen lasten-
suojelun perhehoidon malli

Keski-Suomessa on paljon vahvaa osaamista ja 
pitkät perinteet lastensuojelun perhehoidon 
kehittämisessä. LAPEn aikana lastensuojelun per-
hehoitoa on alusta saakka kehitetty monitoimijai-
sesti ja kehittämistyön tavoitteista on ollut yhtei-
nen näkemys. Maakunnallisessa työryhmässä on 
ollut mukana kuntien, järjestöjen ja yksityisten 
palveluntuottajien toimijoita sekä kokemusasian-
tuntijoita (nuoria, sijoitettujen lasten vanhempia 
ja sijaisvanhempia). Hankekauden aikana tavoit-
teena on ollut luoda lastensuojelun perhehoidon 
maakunnallinen, monitoimijainen toimintamalli. 
Mallissa huomioidaan perhehoidon eri muodot 
kuten perhekodit ja sijaisperheet, sekä lyhyt- ja 
pitkäaikaisen sekä läheisperheissä toteutettavan   
perhehoidon ominaispiirteet. Mallin sisältö konk-
retisoituu Keski-Suomen järjestämissuunnitel-
maan tuotettuna tekstinä lastensuojelun perhe-
hoidosta sekä perhehoidon ”puuna”, jonka on 
maalannut Keski-Suomen sijaishuoltoyksikön joh-
tava sosiaalityöntekijä Paula Pollari-Urrio. 

Keski-Suomesta on ollut useita eri toimijoita 
mukana myös valtakunnallisen, THL:n koordinoi-
man perhehoidon toimintaohjeen työrukkasessa 
vuoden 2018 aikana. Valtakunnallinen toimintaohje 
on lähtenyt yhteisestä tarpeesta saada perhehoito 
tasalaatuisemmaksi ja yhdenvertaisemmaksi eri 
puolilla Suomea. Toimintaohje valmistuu 2018 vuo-
den lopussa. Keski-Suomen osalta toimintaohjeen 
jatkotyöstämisestä vastaa Keski- Suomen sijais-
huoltoyksikkö yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

”Sijaisvanhemmuus on työtä itsensä kanssa”. 
Näin kiteytti yksi sijaisvanhempien psykoeduka-
tiiviseen ryhmään osallistuneista vanhemmista 
tuntemuksiaan. Keväällä 2018 järjestettiin yhteis-
työssä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ”Lasten 
mielenterveyden edistäminen” – hankkeen ja 
Keski- Suomen sijaishuoltoyksikön kanssa sijais-
vanhemmille tarkoitettu psykoedukatiivinen ver-
taisryhmä. Ryhmä kokoontui 8 kertaa, ja mukana 
oli kymmenen sijaisvanhempaa. Vuodelle 2019 
on suunnitteilla samankaltainen ryhmä sijaishuol-
lossa kasvaneille nuorille aikuisille. 

Keski-Suomessa on kehitetty lastensuoje-
lun perhehoitoa paitsi kokemusasiantuntija-
nuorten ja -vanhempien myös pienten lasten 
kanssa Kirahvi Mainion avulla. Kirahvi Mainio on 
elefantti perheessä asuva lapsi, jonka tarinaan 
liittyvillä legohahmoilla lapset ovat rakentaneet 
leikkiä ja tehneet näkyväksi lastensuojelun sijais-
huollon teemoja. Kirahvit on Pesäpuu ry:n hanke, 
jonka tavoitteena on kehittää 3–5-vuotiaiden las-
ten osallisuutta erityisesti perhehoidossa.  

Keski-Suomen maakunnallinen perhehoidon malli

”Kirahvi Mainiolla oli hyvä 
olla elefanttivanhempien 
luona, mutta se kaipasi 

kirahvivanhempiaan kovasti. 
Viestivarpuset kuljettivat 

ajatuksia Mainion ja  
vanhempien välillä.”
Lähde: Kirahvi-tarina
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7.4.1 Onnistunut perhehoito lapsen van-
hemman ja sijaisvanhemman näkökulmasta

”Toinen meistä on äiti ja toinen on etä-äiti, näin 
me olemme nimenneet itsemme. Kummallakin on 
tärkeä roolinsa lapsen elämässä. Yhteistyömme 
on ollut avointa alusta alkaen ja luotamme vah-
vasti toisiimme. Ennen sijoitusta todella tärkeää 
oli aikuisten keskinäinen tapaaminen ja se, että 
vanhempi pääsisi käymään sijaisperheessä yksin 
ilman lasta. Ei kukaan vanhempi halua lastaan 
päästää mihinkään perheeseen, jossa ei itse ole 
edes koskaan käynyt. Lapselle parhain mahdolli-
nen tuki sijoituksen aikana on se, että omat van-
hemmat ja sijaisvanhemmat pystyvät kommuni-
koimaan keskenään ja tulevat hyvin toimeen.

Tosi tärkeää olisi kertoa vanhemmille ja lapsen 
suvulle, millä perusteella huostaanoton ja sijoi-
tuksen ajatellaan olevan lapsen edun mukaista. 
Mitä huostaanotto tarkoittaa vanhemman näkö-
kulmasta sekä mitä oikeuksia ja velvollisuuksia 
hänellä edelleen on vanhempana. Tähän tarvitaan 
sosiaalityöntekijältä pitkäjänteistä työskentelyä. 
Vanhemmille olisi tosi tärkeää kertoa selkokielellä 
ja perusteellisesti näistä asioista. Miten varmiste-
taan se, että vanhemmuus ei lopu lapsen sijoitta-
miseen? Haasteena on, miten lapsen vanhemmat 
jatkossakin tulevat kutsutuiksi esim. hoitoneuvot-
teluihin tai verkostopalavereihin koululle, ja miten 
sekä vanhemmat että sijaisvanhemmat saavat tie-
toa vaikkapa erikoissairaanhoidosta.  

Maakunnan sisällä on paljon erilaisia käytän-
töjä ja lapset sekä sijaisperheet ovat eriarvoisessa 
asemassa perhehoidossa. Keskeisintä sijoituk-
sen onnistumisessa on toimiva yhteistyö sijaisper-
heen, sosiaalityön ja biologisen perheen välillä. 
Me olemme ehkä aika harvinaisia tapauksia, kun 

meidän välillämme kaikki toimii niin hyvin. Muita-
kin sijoituksen kriittisiä tekijöitä on valtava määrä, 
mutta kaikki lähtee tämän ”kolmion” yhteistoi-
minnasta. Sosiaalityöllä on tärkeä rooli erityisesti 
siinä, että lapsen vanhemmat ja sijaisvanhemmat 
pystyvät toimimaan yhdessä. Tarvittaessa yhteis-
työn esteitä tulee tarkastella aikuisten kesken ja 
niitä työstää lapsen edun mukaisella tavalla.” 

Sijoitetun lapsen vanhemman ja 
sijaisvanhemman luomat teesit  
hyvästä perhehoidosta

• Keskinäinen avoimuus, luottamus ja 
tasavertaisuus

• Yhteinen näkemys lasten oireista ja tarpeista
• Vanhemmilla ja sijaisvanhemmilla ei ole 

keskinäistä kilpailua asemastaan lapsen 
elämässä

• Lapsella on lupa puhua sijaisvanhemmista ja 
sijaisperheestä vanhemmilleen ja päinvastoin.

• Sijaisperheestä ei yritetä tehdä ”täydellistä 
kiiltokuvaperhettä”. Tärkeää sanoittaa tätä 
avoimesti

• Lapsen vanhempi tietää sijaisperheen 
käytänteet, arjen säännöt ja toimintatavat

• Isot päätökset lapsen asioista tehdään 
mahdollisuuksien mukaan yhdessä ja kaikesta 
keskustellaan

• Lasta kasvatetaan yhdessä ja yhteisillä 
kasvatusmenetelmillä

• Suurin merkitys on sillä, että lapsen 
vanhemmat ja lapsen suku hyväksyvät 
sijoituksen

7.5 Sijaishuollon laitoshoidon 
sekä mielenterveys- ja päihde-
työn kehittäminen

Lastensuojelun sijaishuollon rakenteellista kehit-
tämistä on toteutettu laitoshoidon kehittämis-
työssä, joka on nähty kentän toimijoiden näkö-
kulmasta erittäin tarpeellisena ja ajankohtai-
sena sijoitusmäärien oltua kasvussa jo pitkään. 
Keväällä 2017 järjestettiin ensimmäinen iso maa-
kunnallinen työryhmäkokous sijaishuollon laitos-
hoidon tiimoilta. Työtä on jatkettu vuoden 2018 
ajan. Kokouksissa on ollut mukana laajasti toimi-
joita nuorisopsykiatrialta, kunnallisista ja yksityi-
sistä lastensuojelulaitoksista, kokemusasiantun-
tijoista, oppilashuollosta, lastensuojelun viran-
omaistyöstä ja poliisitoimesta. 

Työryhmässä on noussut esiin nuorten koh-
dalla selkeitä maakunnallisia kehittämistarpeita, 
joita työryhmän jäsenet ovat halunneet lähteä 
viemään eteenpäin. Keski-Suomesta todettiin 
puuttuvan kokonaan esim. alaikäisten maakun-
nallinen mielenterveys- ja päihdestrategia, jota 
pohtimaan päätettiin perustaa oma työryhmä. 
Työryhmä tuotti päihdekyselyn laajalle joukolle 
maakunnan toimijoita keväällä 2018. Kyselyssä 
kartoitettiin mm. mahdollisia koulutustarpeita 
sekä palvelujen nykytilaa eri puolilla maakuntaa. 
Kyselyn tulokset antavat tarpeellista tietopohjaa 
maakunnalliselle strategiatyölle, joka jatkuu var-
sinaisen LAPE-kauden jälkeen. Toinen työryhmä 
perustettiin miettimään laitoshoidon sisältöä ja 
kolmas laitoshoidon rakennetta. Rakennetyöryh-
män ehdotus maakuntaan perustettavasta nuo-
rille tarkoitetusta päivystyksellisestä kriisi- ja vas-
taanottoyksiköstä on sisällytetty maakunnan jär-
jestämissuunnitelmaluonnokseen. 

Osana päihdetyön kehittämistä toteutettiin 
Päihteet? -foorumikokonaisuus yhteistyössä Pesä-
puu Ry:n ja Jyväskylän kaupungin sijaishuollon 
ja nuorisopalveluiden kanssa. Vuonna 2018 tou-
ko-kesäkuun aikana järjestettiin Jyväskylässä kuusi 
Päihteet? - minifoorumia. Pesäpuun työntekijät 
jalkautuivat nuorisokoteihin, Jyväskylän keskus-
tassa sijaitsevaan avoimeen nuorisotilaan Bostariin 
ja tapasivat jälkihuollossa olevia nuoria aiheen tii-
moilta. Syyskuussa 2018 järjestettiin aikuisille oma 

koulutusfoorumi, jossa mm. välitettiin nuorten ter-
veisiä ammattilaisille.

Lisää nuorten ajatuksista voi lukea Pesäpuun 
tuottamasta Päihteet?-foorumien raportista. 

7.6 Kohti lapsikeskeistä ja  
lapsenoikeusperustaista 
sijaishuollon ohjausta  
ja valvontaa
Sijaishuollon laitoshoidon sekä ohjauksen ja 
valvonnan kehittämistyön tavoitteena on ollut 
lisätä asiakkaiden osallisuutta palvelujen suun-
nittelussa, toteutuksessa, kehittämisessä ja val-
vonnassa. Sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan 
osalta on tehty paljon hyvää kehittämistyötä jo 
ennen LAPE-työn alkua. Jyväskylässä on ainoana 
kuntana Keski-Suomessa oma valvontakoor-
dinaattori, joka yhteistyössä nuorten aikuisten 
kokemusasiantuntijoiden, Pesäpuu ry:n ja Jyväs-
kylän kaupungin sijaishuollon kanssa on pilotoi-
nut vertaisarviointia laitoksiin sijoitettujen nuor-
ten parissa. Vertaisarvioinnin avulla nuoret ovat 
päässeet arvioimaan sijaishuoltopaikan arkea, 
antamaan hyvinvointiaan koskevaa palautetta ja 
siten vaikuttamaan omaan asuinympäristöönsä. 
Nuoria ovat olleet kohtaamassa ja kuulemassa 
aikuistuneet vertaiset, joilla on omakohtaista 
kokemusta sijaishuollossa kasvamisesta. 

”Jos tapahtuisi ihme, eikä sulla 
olis enää tätä ongelmaa, niin 
mikä olisi toisin”? 15-vuotias 
nuori on hetken hiljaa. ”Jos 
olisi joku ihminen, joka välittää 
susta ja sä välität hänestä. Hyvä 
ihmissuhde. Haluan itselleni 
jotain muuta kuin huume-
elämän. Huume-elämä tar- 
joaa oravanpyörän ja  
hetkellistä helpotusta.” 

”Mutta Ihaa”, sanoi Puh osaanottavasti, ”mitä me voimme... 
tuota kuinka me voimme... entä jos me...”
”Oikein”, sanoi Ihaa. ”Hyviä ehdotuksia. Joku varmasti käy. Kiitos Puh”
Teksti A.A. Milne
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8. Osaamis- ja tukikeskus (OT)  
lapsen, perheen ja  
ammattilaisten tukena

• Painopiste varhaiseen tukeen ja apuun – 
erityistason palveluiden jalkautumisen 
tulee olla sujuvaa ja mutkatonta 

• Laaditaan maakunnallinen alaikäisten 
päihde- ja mielenterveystyötä ohjaava stra-
tegia, jossa huomioidaan aiempaa enem-
män esim. päihdehoitajien ja psykiatristen 
sairaanhoitajien osaamisen hyödyntäminen 
peruspalveluissa

• Erityistason palveluiden integraation vah-
vistaminen mm. lastensuojelun ja erikois-
sairaanhoidon välillä

• Rakennetaan monitoimijainen perhetyön 
osaamisverkosto, jonka tehtävänä on koor-
dinoida kehittämistyötä, tiivistää yhteis-
työtä kuntien välillä sekä kartoittaa ja jakaa 
yhteiseen käyttöön maakunnan perhetyön 
osaamista ja menetelmiä

• Perustetaan maakunnallinen päivystykselli-
nen kriisi- ja vastaanottoyksikkö lastensuo-
jelun ja nuorisopsykiatrian yhteistyönä

• Saatetaan perhehoidon maakunnallinen 
malli sekä muu lastensuojelun sijaishuollon 
kehittämistyö (esim. SISUKAS-työskentely-
malli, kokemusasiantuntijuus, vertaisarvi-
ointi) maakunnan rakenteisiin

• Laajennetaan systeemisen lastensuojelun 
toimintamalli maakunnalliseksi lastensuo-
jelun toimintamalliksi

• Huolehditaan siitä, että Keski-Suomessa 
asuvat, kaikista vaativimman tuen tar-
peessa olevat lapset, nuoret ja perheet sekä 
näiden elämässä mukana olevat ammatti-
laiset saavat tarvittavan avun ja tuen koko 
yhteistyöaluetta palvelevasta osaamis- ja 
tukikeskuksesta

JATKOTOIMENPITEET

Nuorisokotien vertaisarviointi sai kunnia-
maininnan Kunnallinen lastensuojeluteko 2018 
-kilpailussa. 

On ensiarvoisen tärkeää varmistaa lasten ja 
nuorten äänen kuuluminen heitä koskevissa 
asioissa. Erityisesti lastensuojelun sijaishuollossa 
elävät lapset ja nuoret ovat niitä, keiden näke-
myksiä ei olla riittävällä tavalla kuultu. Perus- ja 
perhepalveluministeri Annika Saarikon mukaan 
(tiedotustilaisuus 20.9.2018) tähän kiinnitetään 
erityistä huomiota jatkossa uudistamalla lainsää-
däntöä sekä lisäämällä henkilöstöresursseja sijais-
huollon ohjaukseen ja valvontaan.

Keski-Suomessa sijaishuollossa asuvien nuor-
ten osallisuutta ja kokemusasiantuntijuutta sekä 
samalla sijaishuollon ohjausta ja valvontaa pyri-

tään vahvistamaan elokuussa 2018 alkaneella 
hankkeella. Mm. Keski-Suomen LAPE sekä Jyväs-
kylän kaupunki ovat lupautuneet kumppaneiksi 
3,5 vuotta kestävälle UP2US-vertaisuus ja koke-
musasiantuntijuus maakunnan voimavarana las-
tensuojelun sijaishuollossa – hankkeelle. Tämä 
on osa STEAn rahoittamaa ja Setlementtiliiton 
koordinoimaa Arvokas – eriarvoisuuden vähentä-
misen avustusohjelmaa. Hankkeen pilottialueita 
ovat Keski-Suomi ja Pirkanmaa. Maakuntien 
kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistaa sen, että 
kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminta pysty-
tään saattamaan rakenteisiin osaksi lastensuoje-
lun sijaishuoltoa. Lisätietoa hankkeesta voi lukea 
täältä: https://pesapuu.fi/toiminta/lapset-ja-nuo-
ret-kehittajina/up2us/

OT-KESKUKSET PALVELEVAT noin 1%:a vaati-
vinta erityisosaamista edellyttävien yhteistyö-
alueen lasten ja nuorten asiakastyön keskuk-
sina. Asiakastyön lisäksi OT-keskukset vastaavat 
osaltaan yhteistyöalueen tutkimus- ja kehittä-
mistyöstä. LAPE-työn aikana osaamis- ja tuki-
keskustyötä on koordinoinut valtakunnallinen 
työrukkastyöryhmä, johon on Keski-Suomesta 
osallistunut Keski-Suomen sosiaalialan osaamis-
keskuksen johtaja Marja Heikkilä. Kehittämis-
työ on ollut vaativaa ja sisältänyt paljon ratkais-
tavia kysymyksiä. Eri alueilla ja eri näkökulmista 
katsoen on esim. pohdittu OT-keskuksen johta-
misrakennetta, mietitty rahoituspohjaa, määri-
telty asiakasryhmiä ja työnjakoa. Valmistelusta 
on ilmestymässä STM:n julkaisusarjassa loppura-
portti vuoden 2018 loppuun mennessä. Tällä het-
kellä on vielä ratkaisematta, miltä osin OT-keskuk-
set tulevat olemaan fyysisiä yksiköitä ja miltä osin 

niillä on verkostomainen rakenne. Alueilla tarvi-
taan edelleen neuvottelua yhteistyö- ja konsultaa-
tiokäytännöistä, kuten myös sopimista siitä, mihin 
OT-keskuksen työntekijät jalkautuvat ja millä 
tavalla he konsultoivat maakuntien toimijoita. 

Itä-Suomen osaamis- ja tukikeskusalueella 
kehittämistyö on edennyt Pohjois-Savon vetovas-
tuulla. Pohjois-Savo on aktiivisesti pyrkinyt otta-
maan yhteistyöalueen maakuntia mukaan yhtei-
seen työhön. Yhtenä isona kokonaisuutena yhteis-
työalueella on päädytty erityisesti kehittämään 
lastensuojelun sekä lasten- tai nuorisopsykiatrian 
tiiviinä yhteistyönä toteutettavaa yhdistelmälaitos-
hoidon mallia niille lapsille ja nuorille, jotka tarvit-
sevat vaativimman tason tukea. Lisäksi Keski-Suo-
men sosiaalialan osaamiskeskuksen koordinoi-
mana on keskitytty miettimään vammaisten lasten 
ja nuorten vaativimman tason palveluita.  Myös 
Itä-Suomen OT-kehittämistyöstä ilmestyy loppura-
portti vuoden 2018 loppuun mennessä. 

Erityisen huomion ovat saaneet myös ne oppi-
laat, jotka oppimisensa ja koulunkäyntinsä tueksi 

tarvitsevat vaativinta erityistä tukea. Keski- 
Suomestakin on useita toimijoita vahvasti 
mukana tässä Opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoituksella käynnistetyssä VIP - vaativan eri-

tyisen tuen verkostossa Itä- ja Keski-Suomen 
yhteistyöalueella. 
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KESKI- SUOMEN LAPE-TYÖSSÄ tavoiteltiin pysy-
vää muutosta kohti lapsilähtöistä toimintakult-
tuuria. Uudistustyön päätavoitteena on ollut saa-
vuttaa integroitunut ja vaikuttava hyvinvointityö 
koko maakunnan alueella sekä vahvempi hori-
sontaalinen ja vertikaalinen yhteistyö eri toimijoi-
den välillä. Keski-Suomi on laaja alue, joten maan-
tieteelliset etäisyydet ovat riski mm. erityispal-
veluiden tasavertaiselle saatavuudelle. Riittävän 
pitkäkestoinen ja laajalle levittynyt sitoutuminen 
muutostyöhön koko maakunnassa on myös oma 
haasteensa. 

Pysyvien muutosten aikaansaaminen vaatii 
yhteistä visiota, rohkeutta, käsitteiden määritte-
lyä ja arvopohjaa, jotta eri toimijoilla on edellytyk-
set hyvään yhteistyöhön lasten, nuorten ja perhei-
den asioissa. Keskeisenä tehtävänä on ollut laatia 
Keski-Suomeen yhtenäinen Lapsistrategia, joka 
osaltaan edistäisi yhteisten suuntaviivojen rakenta-
mista lapsiperhetoimijoiden, lasten, nuorten ja per-
heiden kesken. Haukkalan säätiö on ottanut teh-
täväkseen lapsistrategian laatimisen maakunnan 
kokonaisstrategiaan sisältyvänä lapsiohjelmana.

Professori Lea Pulkkinen on työstänyt lapsi-
käsityksen perusteita LAPEn kansallisen ohjelman 
tieteellisen neuvoston jäsenenä, ja toimittanut 
Kohti yhteistä lapsikäsitystä -raportin (Pulkkinen, 
2018a). Siinä hän toteaa (s. 23), että ”Lapsikäsitys 
ei ole asia, joka voidaan toimeksiannolla mää-
rätä toteutettavaksi. Se syntyy henkilökohtaisen 
tiedostamisprosessin tuloksena.” Yhteisen lapsi-
käsityksen muodostuminen vaatii lapsikäsityksen 
merkityksen ja sisällön tiedostamisen lisäämistä.

Kansalliset LAPE-teesit on laadittu avuksi ja 
työvälineeksi LAPE-toimijoille heidän osallistues-
saan alueensa maakunta- ja sote-uudistuksen val-
misteluun. LAPE-teesit.

9.1 Lapsiystävällinen  
maakunta ja tietopohjan  
vahvistaminen
Visiona on ollut tehdä Keski-Suomesta lasten 
ja nuorten kärkimaakunta. Keski-Suomen maa-
kuntahallitus ilmaisi kokouksessaan 10.11.2016 
vahvan poliittisen tahtotilan ja päätti viedä asiaa 
ponnekkaasti eteenpäin maakunnan toimin-
tasuunnitelmassa.  Tavoitteena on, että ”Keski- 
Suomi tunnetaan vuonna 2025 lasten, nuorten ja 
perheiden hyvinvoinnin maakuntana.” Haukkalan 
säätiön vastuulla on ollut Keski-Suomen lapsi-
ohjelman, 101-lapsitekoa kampanjan ja tietopoh-
jan vahvistamiseen liittyvä työ. 

Keski-Suomen lapsiohjelma julkistettiin Haukka-
lan säätiön seminaarissa 2017. Lapsiohjelmaan on 
kerätty kuntien, yritysten ja järjestöjen kuvauksia 
lapsiystävällisistä toimintatavoista. Keski-Suomen 
lapsiohjelma etenee prosessiluonteisesti koko ajan 
täydentyen osana Haukkalan Säätiön toimintaa. 

Lapsiohjelman laajaa tavoitetta on vuonna 
2018 täsmennetty tehtäviksi, joista ensimmäinen 
koskee lasten hyvinvoinnin paranemista. ”Lapsen 
hyvinvoinnilla kullakin kehityksen osa-alueella 
on edellytyksensä, joita lapsiohjelmassa analysoi-
daan (1) lapsen oman toiminnan, (2) merkittävien 
ihmissuhteiden ja (3) kasvuympäristön kannalta. 
Pyrittäessä lisäämään lasten hyvinvointia on valit-
tava (1) ne hyvinvointi-indikaattorit, joissa muu-
tosta toivotaan, (2) ne strategiat, joilla hyvinvoin-
nin edellytyksiä pyritään parantamaan ja (3) ne 
elinympäristöt, joissa muutosta yritetään saada 
aikaan. Valinnat voi tehdä maakunnallisesti, kun-
takohtaisesti tai perhe- ja lapsikohtaisesti käytet-
täväksi.” (Pulkkinen, Fadjukoff 2018). Haukkalan 
säätiön loppuraportin tiivistelmä löytyy liitteestä 
3 ja kokonaisuudessaan KSLAPE:n verkkosivuilta.

Olemme tehneet yhteistyötä myös Suomen 
UNICEF:in kanssa kommentoimalla ”Kohti lapsi-
ystävällistä maakuntaa -ohjeistusta” ja siihen liit-
tyvää huoneentaulua.

Osana lapsiystävällinen maakunta kokonai-
suutta kerättiin ja tehtiin tunnetuksi pieniä ja suu-
ria lapsitekoja Keski-Suomen alueelta. Kootut lap-
siteot julkaistiin 101 keskisuomalaista lapsitekoa 
sivustolla. Sivuille rakennettiin karttatoiminto, 
josta jo yhdellä silmäyksellä näkee lapsitekojen 
sijainnit. Lapsiteot on jaettu kuuteen kategoriaan: 
päätöksenteko ja materiaalinen elintaso, terveys, 
koulu ja oppiminen, perhe, vapaa-aika ja osalli-
suus sekä yhteiskunnan tarjoama tuki. 101-lap-
sitekoa –kampanja toteutettiin yhteistyössä 
Haukkalan säätiön ja Keski-Suomen liiton kanssa. 
Kampanja jatkuu osana Haukkalan säätiön toi-
mintaa. Näin osallistut 101 keskisuomalaista lap-
sitekoa -kampanjaan (https://haukkalansaatio.
com/nain-osallistut-101-keskisuomalaista-lapsite-
koa-kampanjaan/). Luku 101 viittaa eteenpäin kat-
somiseen: lapsiteot kantavat pitkälle tulevaisuu-
teen ja niitä tarvitaan myös tulevalla vuosisadalla!

Kohti lapsiystävällistä maakuntaa -koulutus-
sarja toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän kesäy-
liopiston kanssa. Koulutussarjan ohjelma, tallen-
teet ja materiaalit löytyvät sekä hankkeen koti-

sivuilta että Jyväskylän kesäyliopiston sivuilta. 
Koulutussarjassa on käsitelty LAPE-ohjelman 
tavoitteita, lasten oikeuksien sopimusta, lapsivai-
kutusten arviointia ja lapsibudjetointia. Yhteis-
työssä Pelastakaa lapset ry:n kanssa järjestettiin 
lisäksi ”Asiaa lapsilta ja nuorilta, lapset ja nuoret 
tulevaisuuden tekijöinä” -seminaari. Myös hank-
keen päätösseminaarin 4.12. tallenne ja materiaalit 
löytyvät hankkeen kotisivuilta. Tilaisuuksien koh-
deryhminä ovat olleet päättäjät, työntekijät, opis-
kelijat ja kansalaiset. Tiedolla johtamiseen liittyvää 
materiaalia on myös koottu hankkeen kotisivuille.

9.2 LAPE osana sosiaali-  
ja terveyspalvelu- sekä  
maakuntauudistusta

Hanketiimi on tuonut asiantuntemustaan myös 
maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun 
ja osallistunut aktiivisesti Keski-Suomen järjes-
tämissuunnitelman kommentointiin sekä kan-
nustanut maakunnan toimijoita aktiivisuuteen. 

9. Toimintakulttuurin muutos
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Tiimi valmisteli helmikuussa 2018 lausunnot jär-
jestämissuunnitelmaan yhteistyössä järjestö-
jen, maakunnallisten hankkeen jaostojen sekä 
maakunnallisen LAPE-ryhmän kanssa. Tiimi on 
osa sote- ja maakuntavalmistelun ns. projekti-
toimistoa. Syksyllä 2018 yhteistyö uudistuksen 
valmistelutyöryhmän kanssa on ollut tiivistä. Jär-
jestimme yhdessä SISOTE-törmäyttämistilaisuu-
den, olemme kokoontuneet monissa eri kokoon-
panoissa seuraavien teemojen ympärille: lasten 
nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuden 
järjestämisen taso, perhekeskusalueet ja perhe-
keskuslääkärimalli, erityis- ja vaativimman tason 
järjestämisen ja tuottamisen rakenne, yhteistyö-
rakenteet ja koordinointi, tiedolla johtaminen, 
koulutus, Keski-Suomen lapsistrategia sekä juur-
ruttaminen ja jatkosuunnittelu vuodelle 2019. 

Tiimi myös kirjoittaa marraskuussa 2018 järjestä-
missuunnitelmaan LAPE-muutokseen liittyvät lin-
jaukset ja uudistuksen valmistelutyöryhmä arvio 
kirjaukset suhteessa kokonaisuuteen. Keski-Suo-
men järjestämissuunnitelman seuraava luonnos-
versio julkaistaan kommenteille joulukuussa.

Keski-Suomen LAPE on pohtinut tulevan maa-
kunnan lasten nuorten ja perheiden palveluiden 
järjestämisen rakennetta jokaisen kehittämisko-
konaisuuden sisällä yhteistyössä maakunnan toi-
mijoiden kanssa. Palvelukokonaisuuteen liittyvät 
myös sote-keskukset sekä yhdyspintojen pysyvät 
yhteistyörakenteet maakuntien ja kuntien välillä, 
erityisesti varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilai-
tosten osalta. Alla oleva kuvio on yhdistelmä tästä 
työstä. 

9.3 Digitaalisuus osana  
lapsi- ja perhepalveluiden  
kehittämistä

Keski-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden muuto-
sohjelmassa on kehitetty digitaalisia menetelmiä 
läpileikkaavana kokonaisuutena. Aiemmin tässä 
raportissa on kuvattu seurakuntien digitaalis-
ten palveluiden kehittämistyötä (Familyroom) ja 
perhevalmennukseen liittyvää Vauvapolku- peliä. 
Digitaalisuuden kehittäminen on otettu mukaan 
myös LAPE-työn käytännöissä. Yhteisiin maakun-
nallisiin kokouksiin on voinut osallistua Skypen 
kautta, ryhmätöitä on koottu Padlet-pohjille verk-
koon, koulutussarjaa: ”Kohti lapsiystävällistä maa-
kuntaa”, on voinut seurata verkosta ja se löytyy 
myös tallenteena. Olemme hyödyntäneet lisäksi 
yhteisiä verkkotyökaluja. 

Hankkeen aikana on tunnistettu maakunnassa 
tehtyä lapsi- ja perhepalveluihin liittyvää digitaalista 
kehittämistyötä. Tieto maakunnan digitaalisesta 
kehittämistyöstä löytyy erillisestä ICT-arkkitehtuuri-
kuvauksesta. Hankepäällikkö on osallistunut myös 
kansallisiin ICT-yhdyshenkilöverkoston kokouksiin, 
joissa on suunniteltu mm. digitaalista perhekes-
kusta. Yhdyshenkilöverkostossa on ollut edusta-
jat myös uusi sairaala -projektin (NOVA) ICT-tiimistä 
kehittäjät Elina Tynkkynen ja Katri Ylönen. 

9.4 Lapsivaikutusten arviointi 
ja lapsibudjetointi
MLL Järvi-Suomen piiri on tukenut lapsivaiku-
tusten arviointiin liittyvää kehitystyötä mm. kar-
toittamalla lapsivaikutusten arvioinnin nykyti-
laa kunnanjohtajille toteutetulla kyselyllä sekä 
osallistumalla kansalliseen perhekeskusten lap-
sivaikutusten arviointityöryhmään. Hankkeen 
aikana lapsivaikutusten arvioinnista on tiedotettu 
kuntiin kuntapäättäjille ja henkilöstölle useiden 
ohjeistusten ja koulutuksen muodossa.

Kyselyyn osallistui kymmenen kuntaa. Kyselyn 
perusteella näyttää siltä, että vuoden 2018 aikana 
lasten ja nuorten osallisuus on toteutunut useissa 
heitä koskevien asioiden päätöksenteossa esim. lii-
kunta- ja kerhoasiat, nuorten viihtyvyys, kuntastra-
tegia, opetussuunnitelma, kehittämissuunnitelma-

työ, lasten, 
nuorten ja perhei-
den toimenpideohjelman laadinta, pienituloisten 
maksuhelpotukset koulujen iltapäivätoiminnassa, 
kouluverkko, asuinalueen kehittäminen, Hippos 
2020- hanke ja perhekeskuksen valmistelutyö. 

Kyselyn vastauksia hyödynnetään arvioinnin 
kehittämisessä, tiedon juurruttamisessa mahdol-
liset koulutustarpeet huomioiden. Kunnat koke-
vat tarvitsevansa pääosin lisää koulutusta arvioin-
nin käyttöönoton edistämiseksi. Tutkimustietoa 
ja indikaattoreiden kytkemistä arviointiin toivo-
taan lisää. Kartoitustyön pohjalta MLL valmiste-
lee toimintasuunnitelmaa juurruttamistyön jat-
kamiseksi LAPEkauden jälkeen maakunnassa/
kunnissa. Tarvitaan kohdennettua, konkreettista 
koulutusta paikallisesti, jotta se edistäisi arvioin-
nin viemistä perhekeskusverkostojen arkiympä-
ristöön. 

Yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen kanssa selvitettiin kuntien tekemiä lapsi-
vaikutusten arviointeja tarkastelemalla kuntien 
päätösasiakirjoja. Työ käynnistyi huhtikuussa 
2018 opiskelijayhteistyönä. Mukaan valittiin kuusi 
kuntaa Keski-Suomesta ja Keski-Pohjanmaalta. 
Raportin johtopäätöksissä todetaan, että lapsi-
vaikutusten arviointi on vielä uusi toimintatapa, 
jonka aseman vakiinnuttaminen vaatii määrätie-
toista työskentelyä. Mukaan on otettu myös viisi 
konkreettista esimerkkiä lapsivaikutusten arvioin-
nista eri hallinnonaloilta. ”Lapsiin kohdistuvien 
vaikutusten arviointi : Tarkastelussa lapsivaikutus-
ten arviointi kuntapäätöksissä ja esimerkkejä lap-
sivaikutusten arvioinneista” -raportti on luetta-
vissa verkossa.

Toimintakulttuuri uudistuu 
lapsen oikeuksiin ja  

tietoon perustuvaksi 
myös hallinnossa ja  
päätöksenteossa

LNP-palveluiden johtaminen ja yhteistyöpintojen koordinaatiorakenne. 
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Lapsibudjetoinnilla voidaan varmistaa, että 
ehkäisevä työ kannattaa. Lapsibudjetoinnin ja 
sen myötä syntyvän talouden seurantajärjestel-
män avulla voidaan arvioida, toteutuuko lasten 
oikeuksien sopimuksen edellyttämä ”mahdolli-
simman täysimääräinen resursointi olemassa ole-
vista voimavaroista”. Parhaimmillaan maakunnan 
ja kunnan lapsibudjetoinnissa yhteen sovitetaan 
kunnan, erityisesti sivistystoimen, tuottamat pal-
velut, jotta saadaan jatkumo ehkäisevän ja kor-
jaavan työn välille. Lapsibudjetoinnilla tehdään 
parempia päätöksiä ja sillä on vaikutus maakun-
nan kestävään kehitykseen ja voimavarojen riit-
tävyyteen. Lapsibudjetoinnin osalta järjestetyn 
koulutustilaisuuden tallenne  löytyy hankkeen 
kotisivuilta ja Jyväskylän kesäyliopiston sivuilta. 
Kannustamme edelleen kaikkia kuntia ja maa-
kuntaa lapsibudjetoinnin / väestöbudjetoinnin 
käyttöönottoon uudessa kunnassa/maakunnassa. 

9.4.1 LAPE ja tulosperusteinen rahoitusmalli 
SIB (Social Impact Bond)

Yhteistyö Sitran kanssa Lapsi-SIB (Social Impact 
Bond) tulosperusteiseen rahoitusmalliin liittyen, 
on auttanut konkretisoimaan kuntien tiedolla 
johtamista, lapsibudjetoinnin ja lapsivaikutusten 
arvioinnin tarvetta kestävän strategisen suun-
nittelun pohjana. Sitran, Lastensuojelun Keskus-
liiton, FIM Pääomarahastot Oy:n ja Epiqus Oy:n 
sekä THL:n asiantuntijoiden kanssa on selvi-
telty Lapsi-SIB vaikuttavuusinvestointihank-
keiden käynnistämismahdollisuuksia Seu-
tuterveyskeskusalueen kunnissa. Kuntien 
tavoitteena on vähentää lastensuojelun 
kustannuksia ennaltaehkäisevään työ-
hön resurssoimalla. Selvittelyyn on liitty-
nyt yhteisiä työpajoja, joissa on pohdittu 
ilmiölähtöisesti muutostavoitteita. Ilmiön 
nykytilasta kerättiin tietoa kuntien sivis-
tystoimesta ja perusturvasta, Seututerveys-
keskuksen ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 
tietolähteistä sekä kansallisista tutkimusaineis-
toista. Sitran ja FIM Rahoituksen analyytikot las-
kevat saadun tiedon ja Lastensuojelun Keskuslii-

ton suunnittelemien toimenpiteiden perusteella 
kustannussäästöpotentiaalin noin kymmenelle 
vuodelle eteenpäin. Tätä kirjoitettaessa selvitte-
lytyö on vielä kesken. Prosessia esiteltiin Tam-
pereen LAPE-päivillä 9.10.2018 yhdessä Sitran 
kanssa http://videonet.fi/web/thl/2018lape/
duoetto1-paiva2.html (alkaa kohdasta 5:43).

SOS-Lapsikylä sekä Keuruun, Petäjäveden ja 
Multian kunnat sopivat kumppanuudesta las-
ten ja perheiden palveluiden kehittämistyössä. 
Yhteistyö rahoitetaan SOS-Lapsikylälle v. 2017–
2019 myönnetyllä valtionavustuksella, joka on 
tarkoitettu lasten ja perheiden oikea-aikaisen ja 
vaikuttavan auttamisen alueelliseen kehittämis-
työhön. SOS-Lapsikylä on kartoittanut perhei-
den tuen tarpeita sosiaali- ja terveyspalveluiden 
sekä sivistystoimen työntekijöiltä sekä kunnissa 
asuvilta vanhemmilta. Kerättyä tietoa on hyödyn-
netty perheiden hyvinvointiin liittyvien muutos-
tavoitteiden asettamisessa. 

Jyväskylän kaupunki on selvitellyt SIB-rahoi-
tusmallin käyttöä omana hankkeenaan. Kohde-
ryhmänä olisivat NEET-nuoret (Neither in Educa-
tion nor in Employment or Training).

LAPE-KÄRKIHANKEKAUDELLE vuosille 2017–
2018 kaikkiin maakuntiin ja metropoliasemaa pitä-
välle pääkaupunkiseudulle palkattiin muutosagen-
tit LAPE-työn sanansaattajiksi edistämään koko-
naisvaltaisesti muutosohjelman toimeenpanoa 
maakunnissa. Muutosagentin tehtävä on kautta 
aikojen ensimmäinen valtionavustuksen piirissä.

Muutosagentin tehtävä on pitänyt sisällään 
laajan tehtäväkokonaisuuden. Tehtävät ovat 
muotoutuneet keskeisesti käsitteiden ”koordi-
noida” ja ”innostaa” ympärille. Työtehtäviin on 
kuulunut valtava määrä verkostotyötä ja ver-
kostojen koordinointia sekä satoja kohtaamisia 
ihmisten kanssa. Eri tasoilla tehtävän verkosto-
työn keskeinen punainen lanka on ollut edistää 
LAPE-muutosohjelman tavoitteita ja toimeenpa-
noa mm. viemällä tietoa kuntien virkamiehille ja 
poliittisille päättäjille sekä useille sidosryhmille. 
Muutosagenttien työn sisältö on rakentunut kan-
sallisten tehtäväksi antojen lisäksi kunkin muuto-
sagentin kohdalla hiukan omannäköiseksi koko-
naisuudeksi riippuen maakuntien toimintaympä-
ristöstä sekä muutosagentin omasta taustasta.

Muutosagenttina olen huolehtinut, että Kes-
ki-Suomen kunnat ovat mukana LAPE-muutosoh-
jelman toteuttamisessa huomioiden maakunta- 
ja kuntakohtaiset tavoitteet. Keski-Suomen maa-
kunnallisen LAPE-ryhmän toiminnan koordinointi 
sekä kuntien LAPE-ryhmien toiminnan käynnistä-
minen ja kaikkien kuntien LAPE-ryhmiin osallistu-
minen on ollut keskeinen osa muutosagentin teh-
tävää. LAPE-ryhmät toimivat kaikissa Keski-Suo-
men 22 kunnassa ja yhteistyö monitoimijaisen 
toimijajoukon kanssa on hyvässä vaiheessa. Ne 
kunnat, joissa on kohdennettu erillistyöpanosta 
LAPE-sisältöjen edistämiseen, ovat edenneet vah-
vasti LAPE-toimeenpanossa. LAPE-kauden aikai-
sen kansallisen ja maakunnallisen arviointityön 
perusteella toimijat ovat kokeneet muutosagen-
tin jalkautuvan ja toimijoiden työtä tukevan työn 
kuntiin merkityksellisenä. Palaute viestii muuto-
sagentin toimenkuvan tarpeellisuudesta.

Muutosagentin yhteistyö kolmannen sektorin 
ja muiden sidosryhmien toimijoiden kanssa on 
ollut kärkihankekaudella laajaa. Lapsi- ja perhe-
järjestöjen kanssa on yhteistyössä edistetty mm. 
lapsiperheiden osallisuutta ja tuettu järjestöjen 
toimintamahdollisuuksia kuntatoimijoiden rin-
nalla.  

Muutosagenttina olen osallistunut Keski-Suo-
men sote- ja maakuntavalmisteluun LAPE-tavoit-
teita esillä pitäen. Koska Keski-Suomen sote- ja 
maakuntavalmistelu on painottunut vahvasti jär-
jestämistehtävän valmisteluun, tietyt LAPE- toi-
menpiteet eivät ole edenneet (mm. perhekes-
kustoimintamallin rakenteet) odotetulla tavalla ja 
kärkihankekauden muutostyö jää kesken.  

LAPE siirtyy siltaamis- 
vaiheeseen vuonna 2019
LAPE-kärkihankkeen päättyessä vuoden 2018 
lopussa muutosagentit jatkavat LAPE-työtä maa-
kunnissa. Lisäksi viidelle yhteistyöalueelle pal-
kataan kunta-agentit edistämään sivistystoi-
men osallistumista yhdyspintatyöhön. Kansalli-
sen sote-ratkaisun siirtyessä eteenpäin edessä on 
LAPE-muutosohjelman siltaus-vuosi, jonka kes-
keisenä tavoitteena on juurruttaa kärkihankekau-
della tehtyä muutostyötä sekä rakentaa LAPE-sil-
toja tulevaisuuden maakuntaan ja sote-ympä-
ristöön. Haluan nähdä, että LAPE-kärkihankkeen 
ansiosta maassamme vallitsee tällä hetkellä kan-
sallinen tahtotila edistää lasten, nuorten ja per-
heiden hyvinvointia. Kansallisen Lapsistrategian 
valmistelun aloittaminen on yksi iso merkki tästä 
tahtotilasta. 

Myös Keski-Suomessa edetään oikeaan suun-
taan, mutta tiukasta aikataulusta johtuen monta 
toimenpidettä on vielä tehtävänä ennen kuin 
olemme saavuttaneet Keski-Suomessa lapsiystä-
vällisen toimintaympäristön. Vuoden 2019 aikana 
keskeisenä tavoitteena on jatkaa toimintakult-
tuurin muutoksen tukemista. Tavoitteena on, että 

10. Muutosagentti innostajana
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KESKI-SUOMEN LAPE-MUUTOSOHJELMASSA 
on menty eteenpäin yhdessä toimien ja onnis-
tuttu toteuttamaan valtava määrä pieniä ja suuria 
tekoja kohti yhteisiä tavoitteita. On opittu teke-
mään tuloksellista yhteistyötä kuntien, järjestö-
jen, yksityisten palveluntuottajien ja seurakun-
tien sekä maakuntien välillä ja kansallisen tason 
kanssa. Keski-Suomen LAPE-muutosohjelma on 
onnistunut lisäämään toimijoiden välistä yhteis-
työtä yli sektorirajojen. Yhteiskehittäminen kai-
killa tasoilla (OKM, STM, THL, maakunnat, järjes-
töt, srk, yritykset) on ollut samaan aikaan haasta-
vaa, opettavaista ja tuloksellista. Jatkon kannalta 
tällä tulee olemaan suuri merkitys. Tiimin työnte-
kijät ovat saavuttaneet kuntien, järjestöjen, maa-
kuntavalmistelijoiden ym. toimijoiden luotta-
muksen ja sen luottamuksen varassa asiat ovat 
edenneet. Kunnista on voitu hyvin matalalla kyn-
nyksellä soitella ja kysellä pieniäkin asioita ja on 
uskallettu epäröidä ja ihmetellä. Turhauttavaksi 
koetaan se, että aina tulee uusia hankkeita, uusia 
ihmisiä ja tutustuminen ja perehtyminen alkaa 
alusta. Hankehallinnointi kahmaisee myös työ-
aikaa itse kehittämiseltä. Kehittämistyön pitäisi 
kuulua olennaisena osana arkiseen työhön ja eri-
tyisesti niin, että siihen on myös resurssoitu.

Keski-Suomessa on LAPE-ohjelman lisäksi 
ollut käynnissä useita muitakin hallituksen kärki-
hankkeita. Kuntien työntekijät ovat joutuneet 
jakamaan aikaansa arkityön ja useiden hankkei-
den kesken. Hanketulva on aiheuttanut kentällä 
myös lievää sekaannusta liittyen eri hankkeiden 
rahoituskuvioihin, tavoitteisiin tai rooleihin. Kes-
ki-Suomen LAPE on toteuttanut kaikkia ohjel-
man neljää kokonaisuutta ja sen myötä toimijat 
ovat ajoittain, suuresta innostuksesta huolimatta, 
olleet äärirajoilla. Toimijat ovat kokeneet hyvänä 
ulkopuolisen LAPE-tuen, joka on mahdollistanut 
pysähtymisen tärkeiden asioiden äärelle. 

Sote- ja maakuntauudistuksen venyminen ei ole 
voinut olla vaikuttamatta LAPE-tavoitteiden saa-
vuttamiseen – ei ole ollut varmuutta tulevasta ja 

määränpää on siirtynyt kovin kauas. Hyvänä puo-
lena on, että kunnilla ja valmistelijoilla on nyt rau-
hassa aikaa tehdä suunnitelmat ja siirtyminen 
uuteen rakenteeseen. Moni asia on aikataulullisesti 
edennyt myös niin hitaasti, että maakuntien han-
kekauden aikana ei ole ollut mahdollista edistää 
asioiden eteenpäin viemistä. LAPE-asioiden näkö-
kulmasta loogisempi etenemistapa olisi ollut val-
mistella ensin maakuntastrategia, johon LAPE:n 
keskeiset periaatteet olisi voitu linjata, jonka jäl-
keen olisi siirrytty järjestämissuunnitelmaan ja jär-
jestämisen rakenteiden suunnitteluun ja siitä edel-
leen palveluiden tuottamiseen liittyviin näkökoh-
tiin. Yhteistä visiota ei ole aina pystytty näkemään. 
Olennaista kuitenkin on, että muutos on tarpeen, 
yhteistyötä tulee lisätä ja vaikuttavuuden seuran-
taa yli kaikkien hallinto rajojen.

Keski-Suomen LAPE-hankkeen aikana tehty 
kehittämistyö liittyy kiinteästi sote- ja maakunta-
valmisteluun. Vuonna 2018 Keski-Suomessa on 
työstetty tulevan maakunnan vastuulla olevien 
palvelujen järjestämissuunnitelmaa, jossa LAPE-
työn päätyttyäkin maakunnan eri toimijoiden 
on tärkeää olla mukana. Keski-Suomen tulevan 
maakunnan valmistelussa halutaan edistää osal-
lisuutta ja siksi esim. järjestämissuunnitelma on 
ollut avoin julkiselle kommentoinnille valmiste-
lun eri vaiheissa. Maakuntaan tullaan myös aset-
tamaan esim. oma vammaisneuvosto ja nuoriso-
valtuusto. 

Miksi lasten ja nuorten asiat pitää nostaa erik-
seen esille? Eikökö samat lainalaisuudet päde 
kaikkiin? Tämä kysymys nousee esille usein ja eri 
yhteyksissä. Kysymys liittyy palveluohjaukseen, 
järjestämissuunnitelmaan, sote-tuotantoon, valin-
nanvapauteen, hyte-työhön, perhekeskuksiin jne. 
Yksi syy pohdinnoille on ollut se, että uuden maa-
kunnan sote-palveluista määrällisesti vain pieni 
osa kohdistuu lapsiin, kun esim. ikäihmisten osalta 
suhdeluku on paljon suurempi ja lisäksi väestö 
vanhenee ja lasten määrä samaan aikaan vähe-
nee. Sote-uudistuksen jälkeen tai jos sote-palve-

11. Pohdinta

”...Ajatteles, jos joku puu 
kaatuisi kun me olemme 
sen alla. Ajatteles jos ei 
kaadu, sanoi Puh pitkään 
harkittuaan. Tämä 
lohdutti Nasua.”

rakennetta ja –tarpeita maakunnallinen tieto-
pohja huomioiden. Tiekartta tulee olemaan stra-
tegiapaperi, suunnitelma ja väline näiden toimen-
piteiden toteuttamiseen. Myös lastensuojelun 
systeemisen toimintamallin koulutusta jatketaan 
kansallisesti ja maakuntatasolla. 

LAPE-muutos jatkuu, kärkihankekausi on vasta 
käynnistänyt toimintakulttuurin muutosta Keski- 
Suomessa. Tarvitaan vahva maakunnallinen tah-
totila sekä yhteistyötä ja lapsuuden erityispiirteet 
ymmärtävä ja huomioiva toimintaympäristö, jotta 
voimme ylpeänä vuonna 2025 juhlistaa Keski- 
Suomea lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoin-
nin kärkimaakuntana!

Hanna Hämäläinen 
LAPE-muutosagentti, Keski-Suomi

päätöksenteossa, palveluissa ja arjen tasolla toi-
mintaa toteutetaan niin, että YK:n lapsen oikeu-
det toteutuvat. Tämä tarkoittaa mm. tiedon lisää-
mistä Lapsen oikeuksien sopimuksesta, lapsivai-
kutusten arvioinnista ja lapsibudjetoinnista sekä 
lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden vah-
vistamista heitä koskevissa asioissa. Muutostyön 
perustana tulee olla tietojohtaminen.

Vuonna 2019 käynnistyvät LAPE-akatemiat 
tulevat tukemaan ja vahvistamaan maakuntien 
yhdyspintatyötä sivistys-, sosiaali- ja terveystoi-
men sekä seurakuntien ja kolmannen sektorien 
toimijoiden välillä. LAPE-akatemioihin kutsu-
taan maakunnan sote-vastuuvalmistelijat, kun-
tien sivistys- ja sote-johtajat sekä maakunta- ja 
kuntatason päättäjät seurakuntien ja järjestöi-
den keskeisiä edustajia unohtamatta. LAPE-aka-
temioiden sarjan tavoitteena on lisätä konkreetti-
aan suuntaava yhteistyötä ja yhteistyökäytäntöjä 
sekä lisätä luottamusta toimijoiden välillä valmis-
taen näin maakuntaa kohti lapsi- ja perheystä-
vällistä toimintaympäristöä. Yhteiset tavoitteet ja 

tahtotila maakunnan lasten, nuorten ja perhei-
den kanssa toimivien keskuudessa on ensisijaista, 
jotta saamme pysyvää muutosta aikaan. 

Muutosagentti tulee tukemaan kuntia ja maa-
kuntaa palvelurakenneuudistuksessa, jonka 
tavoitteena on painopisteen siirto lasten, nuorten 
ja perheiden palveluissa varhaiseen, oikea-aikai-
seen tukeen korjaavien palveluiden sijasta. Kun-
tien hyvinvointisuunnitelmat ja hyvinvointistrate-
gia tulevat olemaan keskeisiä strategisia asiakir-
joja, joiden kautta LAPE-toimeenpanoa jatkossa 
kunnissa toteutetaan. Perhekeskustoimintamal-
lin vahvistaminen ja juurruttaminen palvelukoko-
naisuutena jatkuu Keski-Suomessa vuonna 2019. 
Vuoden 2019 iso tavoite on määritellä ja vahvis-
taa perhekeskustoimintamallin maakunnalliset 
vastuut ja rakenteet. 

Maakunnat tulevat laatimaan vuosina 2019-
2020 maakunnallisen lastensuojelun tiekartan, 
jonka tavoitteena ja tehtävänä on parantaa las-
tensuojelun laatua ja vahvistaa toimintaperiaat-
teita sekä kuvata maakunnan sosiaalipalveluiden 

Teksti A.A. Milne
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lut päätetään hoitaa kuntayhtymien tai yksityistä-
misen kautta, tulevien kuntien palveluista suurin 
osa keskittyy lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Kunnat 
tekevät käytännössä ennaltaehkäisevän työn päi-
väkodeissa, kouluissa ja vapaa-aikatoiminnassa. 
Tietoisuus tästä edellyttää uuden maakunnan ja 
kuntien välistä yhteistyötä ja lasten, nuorten ja 
perheiden palveluiden ymmärtämistä jatkumona. 
Lapsi tuo palveluihin mukanaan myös huoltajat, 
muut läheisensä sekä kasvuyhteisönsä, joita ilman 
lapsen palveluita ei voi tuloksellisesti järjestää. 
Perheiden ongelmat ovat usein myös monisyisiä 
ja tarvitaan monenlaista apua vanhemmille, kas-
vuyhteisöön ja lapselle itselleen. Lasten oikeuk-
sien sopimus myös edellyttää, että pystytään tar-
kastelemaan lapsiin käytettyjen voimavarojen riit-
tävyyttä. Järjestämislakiluonnos lisäksi edellyttää, 
että lasten, nuorten ja perheiden palvelut järjes-
tetään kokonaisuutena. Perhekeskustoimintamalli 
vastaa omalta osaltaan tähän tarpeeseen ja sitä 
työtä on kunnissa hankekauden aikana pystytty 
vahvistamaan. 

Lasten ja nuorten kohtaaminen ja heidän osal-
lisuutensa varmistaminen vaativat heitä kohtaa-
vilta aikuisilta erityistä herkkyyttä. LAPE-hank-
keenkin aikana on eri tahoilla kokeiltu ja kehitetty 
monia hyvin toimivia malleja lasten ja nuorten 
ajatusten esiin nostamiseen sekä kokemusasian-
tuntijuuden kehittämiseen. Pesäpuu sekä Keski- 
Suomen LAPEssa yhtenä osatoteuttajana toimi-
nut Pelastakaa Lapset ovat tehneet paljon hyvää 
työtä tällä saralla. 

Kokemusasiantuntijuutta on lähdetty kehittä-
mään Keski-Suomessa esim. Äänekoskella, jossa 
järjestettiin lokakuussa 2018 Nuorten päivä las-
tensuojeluasiakkaina oleville nuorille yhteistyössä 
Pelastakaa Lasten ja Pesäpuun kanssa. Mukana oli 
kahden työntekijän lisäksi neljä nuorta sekä kaksi 
nuorta aikuista kokemusasiantuntijaa. Päivä oli 
erittäin onnistunut ja sen aikana pohdittiin mm. 
sitä, mitä lastensuojelu on. Nuorten ajatuksista 
kootaan erillinen julkaisu. Myös aiemmin sijais-
huollon ohjauksen ja valvonnan yhteydessä mai-
nittu Pesäpuu ry:n vertaisarviointi on yksi erittäin 
hyväksi havaittu malli nuorten osallisuuden vah-
vistamisessa. 

Paljon lisäponnistelua vaativia LAPE-asioita 
ovat lapsi-/väestöbudjetointi ja aito tiedolla joh-

taminen siten, että kokonaiskuva muodostuu. 
Seurantaa tehdään siiloissa, jolloin ei muodostu 
kokonaiskuvaa lasten ja perheiden hyvinvoin-
nista ja tuen tarpeista. THL kehittää ansiokkaasti 
LAPE-indikaattoreita, mutta se ei yksinään vielä 
riitä siihen, että tietoa pystyttäisiin myös hyödyn-
tämään kunnissa ja maakunnassa päätöksenteon 
pohjana. Kunnista puuttuu henkilöresurssia ja 
osaamista indikaattoritiedon soveltamiseen, vai-
kutusten arviointiin ja vaikuttavuusinvestointei-
hin. Tiedolla johtaminen edellyttää riittävää osaa-
mista ja kykyä muodostaa riittävän monipuolinen 
näkökulma eri ilmiöistä. Jos maakunnissa ei ole 
tähän rakennetta tai kunnissa resursseja, tehtävä 
on haastava. Vaikuttavuutta ja kustannuksia/sääs-
töjä ei nykyisellään pystytä seuraamaan yli kun-
tarajojen, seudullisesti tai kunta-maakunta-valtio 
akselilla. Näiden lisäksi pitäisi nähdä kolmannen 
sektorin ja yritystenkin vaikutus/-mahdollisuudet 
alueella. Vaikuttava toiminta edellyttäisi vahvaa 
osallisuutta ja kykyä lähteä tarkastelemaan asioita 
ilmiöinä. Ilmiöiden ympärille kootaan tarvittavaa 
osaamista ja tietoa, eikä niin, että meillä on toimi-
alat, joiden vastuulle tietyt asiat kuuluvat ja joita 
ei voi ylittää. Toki myös näissä siiloissa tehdään 
tehokasta työtä, mutta lasten ja perheiden hyvin-
vointiin liittyviä asioita ei voi pilkkoa paloiksi. 
Siksi tarvittaisiin kehittämisresurssi, joka nostaisi 
esille kuntien / alueiden ilmiöitä ja ratkaisisi niitä 
yhdessä kunkin ilmiön osaajien ja (kokemusasian-
tuntijoiden) lasten ja perheidenkin kanssa. 

Juurruttamiseen liittyy resurssiongelma. 
LAPE-ohjelma on ollut kunnianhimoinen ja laaja. 
Maakunnissa sitä on vienyt eteenpäin suuri 
joukko (arviolta 100-150 henkilöä) hankkei-
siin palkattuja asiantuntijoita sekä osatoteutta-
jien palkkaamia työntekijöitä hankkeiden sisällä. 
LAPE-ohjelma tähtää palvelujärjestelmän, kustan-
nusten sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin odo-
tettuihin tuloksiin 2025 mennessä. Kunnat tarvit-
sisivat vielä pitkään rinnalla kulkijoita muutoksen 
jatkumiseksi. 19 maakunnan LAPE-agenttia ja viisi 
kunta-agenttia eivät vastaa tähän tarpeeseen. 
LAPE-muutos tulee edellyttämään maakuntien, 
kuntien ja muiden toimijoiden omaa resurssoin-
tia, jotta ohjelman tavoitteisiin voidaan päästä.

Painopisteen siirtyminen korjaavista kaikille 
yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä KU
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Dosentti, asiantuntija Kaisa Malinen
YTT, yliopettaja Johanna Moilanen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,  
Hyvinvointiyksikkö

Tässä luvussa ääneen pääsevät LAPE-kehittämis-
työssä osallisina olleet toimijat eri puolilta Keski- 
Suomea. He kuvaavat kokemuksiaan LAPE-työstä, 
sen onnistumisista ja haasteista ja nostavat myös 
esille tulevaisuuden muutostyön onnistumisen 
edellytyksiä. 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on toiminut 
KSLAPE-hankkeen osatoteuttajana tehtävänään 
hankkeen arviointi. Hankkeen loppuvaiheessa, 
lokakuussa 2018 toteutettiin kuusi ryhmähaas-
tattelua eri puolilla Keski-Suomea. Haastattelu-
jen tehtävänä oli prosessiarvioinnin mukaisesti 
tukea hankkeen kehittämistyön jatkuvuutta ja 

tulosten juurtumista sekä luoda edellytyksiä tule-
valle yhteistyölle yhteisen arvioinnin ja keskuste-
lun kautta. Haastatteluihin kutsuttiin osallistujiksi 
pääosin lasten, nuorten ja perheiden asioiden 
parissa toimivia kuntien työntekijöitä, esimiehiä, 
päälliköitä ja kuntavaikuttajia, mutta myös toi-
mijoita muilta tahoilta (järjestöjen, seurakuntien, 
yritysten, oppilaitosten jne. edustajat).  Kuhunkin 
haastatteluun osallistui 4 - 9 henkilöä. Yhteensä 
haastateltuja oli 38 henkilöä. 

Tämä tiivistelmäteksti pohjautuu KSLAPE-ryh-
mähaastatteluaineiston alustavaan, kuvailevaan 
analyysiin. Kirjoittamisen ajankohtana arviointi-
aineiston analyysi on kesken, ja laajempi kuvaus 
hankkeen arvioinnista ja muista hankkeessa kerä-
tyistä arviointiaineistoista julkaistaan erillisessä 
arviointiraportissa, joka lisätään KSLAPE-hank-
keen Internet-sivustolle.

12. KSLAPE-hankkeen arviointi:  
Keski-Suomen alueen  
toimijoiden kokemukset

• Keski-Suomen alueen toimi-
jat kokivat KSLAPE-hankkeen 
tavoitteista erityisen tär-
keinä panostamisen ennal-
taehkäisevään työhön ja 
varhaiseen tukeen, asiakas-
osallisuuden parantamisen, 
palveluintegraation, hallinto-
kunta- ja sektorirajat ylittä-
vän yhteistyön vahvistami-
sen sekä perhekeskustoimin-
tamallin kehittämisen.

• KSLAPE-hankkeen keskeisinä 
onnistumisina ja tuloksina 
mainittiin jo käynnissä ollei-
den kehittämisprosessien 
vauhdittaminen, perhekes-

kustoimintamallien rakentu-
minen kunnissa, yhteistyön 
lisääntyminen ja tiivistymi-
nen eri toimijoiden välillä, 
yhteisen toimintakulttuu-
rin vahvistuminen ja Lapset 
puheeksi -työmenetelmän 
leviäminen. 

• Haastavana muutostyön 
eteenpäin viemisessä oli 
koettu joidenkin keskeisten 
toimijoiden vähäinen osallis-
tuminen kehittämistyöhön, 
toimijoiden niukat resurssit 
kehittämistyölle, maakunta- 
ja sote-uudistukseen liittyvät 
avoimet kysymykset, kuntien 

erityispiirteiden ja aiemman 
työn liian vähäinen huomioi-
minen sekä lyhyt hankeaika. 

• Maakunta- ja sote-uudis-
tuksen eteneminen nähtiin 
avaintekijänä LAPE-muutos-
työn jatkuvuuden kannalta. 
Muina muutosprosessien 
jatkuvuutta ja tulosten juur-
tumista edistävinä tekijöinä 
tunnistettiin yhteinen johta-
minen, kunnan päättäjien ja 
luottamushenkilöiden sitou-
tuminen muutokseen, maa-
kunnallinen yhteistyö ja sel-
keät yhteistyörakenteet sekä 
medianäkyvyys.

varhaiseen hoitoon ja tukeen ei tavoitteena tule 
vielä onnistumaan. Vaikka LAPE-ohjelma on sekä 
kansallisesti että maakunnallisesti mm. perhekes-
kustoimintamallin laajan kehittämistyön myötä 
painottunut ennaltaehkäisevään työhön, eivät 
tulokset, eli painopisteen siirtyminen korjaavista 
palveluista ennaltaehkäisevään ja varhaiseen 
hoitoon ja tukeen, ole vielä nähtävissä. Ennalta-
ehkäisevän työn mahdollisia kustannussäästöjä 
ei vielä voida riittävästi mitata, koska työ mm. 
lapsi budjetoinnin tai lapsivaikutusten ennakkoar-
vioinnin osalta ei ole edennyt riittävästi. 

Keski-Suomen LAPE:n pilotoinnit ja mallinnuk-
set ovat menneet hyvin eteenpäin esim. systee-
minen lastensuojelun malli ja monitoimijainen 
arviointi. Systeemisen mallin mukaiset koulutuk-
set jatkuvat myös vuonna 2019. Toimintamallien 
käyttöönotossa kipuillaan kuitenkin käytettävissä 
olevien resurssien kanssa. Uusien mallien käyt-
töönotto ja laajentaminen edellyttää aluksi lisä-
resursseja ja työaikaa, jolloin se samalla tarkoittaa 
yhä niukkenevia resursseja toisaalla. Useissa kun-
nissa sekä valtionosuudet että verotulot ovat pie-
nentyneet. Valtuustoissa tehdään talousarvioval-
mistelun yhteydessä myös arvovalintoja. Ikuinen 
ristiriita päätöksenteossa näkyy edelleen: vaikka 
kunnilla on tahtotila vahvistaa lasten ja perheiden 
hyvinvointia, käytettävissä olevat varat menevät 
lakisääteisiin korjaaviin palveluihin. Päätöksen-
teossa sekä virka- ja luottamusjohdossa tulisi olla 
rohkeutta ja kauaskatseisuutta sijoittaa riittävästi 
resursseja ehkäisevään ja voimavaroja vahvista-
vaan työhön, vaikkakin samaan aikaan on huo-
lehdittava korjaavista palveluista.

Painopisteen siirtyminen edellyttäisi vahvaa 
yhteistyötä kuntien ja uuden maakunnan välillä 
tai jos ei sote-uudistusta tule, mahdollisesti muo-
dostettavan uuden seudullisen yhteistyöalueen 
kanssa. Yhteistyö kuntien ja maakunnan välillä 
edellyttää rakenteita yhteiselle neuvottelulle ja 
sopimiselle. 

Maakunnallinen LAPE-ryhmä ja kuntien 
LAPE-ryhmät jatkavat muutostyötä. On tärkeää, 
että niiden kokoonpano on riittävän moniää-
ninen, ryhmillä on mahdollisuus nostaa asioita 
päätöksentekoon ja viestintään kiinnitetään riit-
tävästi huomiota. Kunnista tulleen palautteen 
mukaan paljon on edistytty erityisesti monitoimi-

jaisuudessa ja yhdessä tekemisessä. Verkosto työn 
vahvistuminen on yksi keskeinen tulos LAPE-
työssä.

Keski-Suomeen on rakentumassa uusi sairaala 
Nova, joka mahdollistaa lapsille ja nuorille suju-
vammat palvelut, toimivat tilaratkaisut, uuden 
potilastietojärjestelmän, digitaalisia palveluita, 
alueille jalkautuvia erikoissairaanhoidon palve-
luita ja uudistettuja konsultaatiomahdollisuuk-
sia myös rakenteilla oleviin perhekeskuksiin. Tii-
vis yhteistyö erityistason palveluiden kanssa voi 
tuottaa uusia innovaatioita lasten nuorten ja per-
heiden palveluihin esim. perhekeskuslääkäreiden 
ammattikunnan, jossa voisi yhdistyä neuvola- 
koululääkärin tehtävät sekä täydentäviä opin-
toja vaikkapa lastenpsykiatriaan, neurologiaan tai 
gynekologiaan. 

Toiveenamme on, että toimijat, jotka ovat 
kuluneen LAPE-kauden aikana tuoneet oman 
arvokkaan panoksensa yhteiseen lapsi- ja perhe-
palveluiden muutostyöhön, jatkaisivat jo synty-
neiden hyvien, lapsi- ja perhelähtöisten käytäntö-
jen kehittämistä.

LAPE-ohjelma on onnistunut yhdistämään 
useiden vuosikymmenten aikana esille nostettuja 
ja hyväksi havaittuja tavoitteita ja toimintatapoja 
laaja-alaiseksi ohjelmaksi. KSLAPE-tiimin puolesta 
toivotamme kaikille muutosohjelman parissa 
töitä tekeville edelleenkin voimia, sinnikkyyttä ja 
rohkeutta tehdä lapsen edun mukaisia päätöksiä!

Toivottavasti arvokkaan 
panoksensa LAPE- 

työhön antaneet jatkavat 
hyvää yhteistä työtä  

edelleenkin
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mistä, kuten tilaisuuksien järjestämistä perheiden 
arjen toimintaympäristöihin jalkautuen (esim. 
piknik-päivä uimarannalla tai toiminnallinen kou-
lupäivä). KSLAPE-hankkeen kerrottiin lisänneen 
puitteita yhteistyölle, esim. erilaiset maakunnal-
liset foorumit koettiin onnistuneina ja eri toimi-
joita lähentäneinä. Hankkeesta nähtiin saadun 
myös argumentteja, joilla perustella yhteistyön 
tärkeyttä esim. kuntapäättäjille ja muille ammat-
tilaisille.

Uudenlaisen yhteistyön ja vuoropuhelun 
kautta LAPE-muutosohjelman koettiin vahvista-
neen kunnissa eri toimijoiden yhteistä toiminta-
kulttuuria. Toimijat määrittivät puheessaan tätä 
yhteistä toimintakulttuuria erityisesti sitoutunei-
suudeksi lasten, nuorten ja perheiden osallisuu-
teen, matalan kynnyksen tukeen sekä integraa-
tioon eri hallinnonalojen ja sektoreiden yli. Toi-
mijat kertoivat, että ymmärrys siitä, mitä nämä 
työtä ohjaavat periaatteet voisivat konkreettisesti 
omassa työssä merkitä, oli lisääntynyt. Sen sijaan 
LAPE-muutosohjelmassa toimintakulttuurin muu-
toksen ytimeksi määriteltyjä lapsen oikeuksia ja 
tietoperustaisuutta ei toimijoiden puheessa juuri-
kaan tullut mainituksi. 

Yksittäisistä työmenetelmistä vahvimmin esille 
nousi Lapset puheeksi -menetelmä. Useissa kun-
nissa työntekijöitä oli koulutettu laajasti mene-
telmän käyttöön, mutta varsinainen menetelmän 
käyttö ei ollut vielä ehtinyt kunnissa juurikaan 
levitä. Osassa kuntia Lapset puheeksi -menetelmä 
oli ollut käytössä jo ennen KSLAPE-hanketta, 
mutta näidenkin kuntien edustajat toivat esille, 
että menetelmän maakunnallinen ja valtakun-
nallinen käytön laajeneminen tukee sen käyttöä 
myös heidän kunnissaan. Menetelmään liittyvä 
ideologia lasten tarpeiden tunnistamisesta eri 
palveluissa koettiin arvokkaana.

 

12.3 Hankeprosessin ja  
kehittämistyön haasteet
Eri kuntien toimijoilla oli hyvin vaihtelevia koke-
muksia siitä, missä määrin KSLAPE-kehittämis-
työssä olivat olleet mukana tarvittavat toimijat. 
Eroja oli myös siinä, minkä sektoreiden tai toimi-
alojen laajempaa osallistumista kehittämistyö-
hön olisi toivottu. Olennaiseksi olisi koettu, että jo 

hankkeen valmisteluvaiheessa olisi ollut mukana 
laajemmin eri toimijoita. Esille nousi myös, että 
vaikka osallisuus oli yksi hankkeen keskeisistä 
tavoitteista, sen koettiin toteutuneen vajavaisesti 
hankkeen omassa toiminnassa suhteessa lapsiin, 
nuoriin ja perheisiin. 

Hankkeeseen osallistuminen nähtiin myös 
yksilötason kysymyksenä. Yhtäältä olennaisena 
koettiin se, että kehittämistyöhön mukaan tule-
vien henkilöiden tulisi itse olla aidosti kiinnos-
tuneita kehittämisestä, eikä olla mukana vain 
asemansa vuoksi. Toisaalta haastavana esim. 
kuntien LAPE-ryhmissä oli koettu se, että niissä 
mukana olevilla henkilöillä ei ollut työtehtävän 
mukana tulevaa toimivaltaa asioiden eteenpäin 
viemisessä. ”Ykkösketjun poliitikkojen” ja päätän-
tävaltaa omaavien viranhaltijoiden sitoutumista 
LAPE-muutostyöhön olisikin tarvittu enemmän. 

Nekin toimijat, jotka kokivat, että LAPE-muu-
tostyössä olivat olleet oikeat tahot mukana, toi-
vat haasteena esille sen, että toimijoilla ei ollut 
ollut mahdollisuuksia paneutua kehittämistyö-
hön sen edellyttämällä tavalla. Erityisesti pienten 
kuntien edustajat kertoivat siitä, että yksittäisen 
työntekijän toimenkuva on usein niin laaja, että 
tällaisen kehittämistyön sovittaminen työnku-
vaan on erittäin haastavaa. Esim. osallistuminen 
kaikkeen oman työkentän kannalta olennaiseen 
LAPE-toimintaan oli ollut monelle pienen kunnan 
avainhenkilölle jo ajankäytöllisesti mahdotonta. 
Samoin hankehallinnointi oli koettu raskaana 
kunnissa. Erään haastateltavan sanoin: ”tää olis 
vaatinu sen jo lähtökohtaisesti, että jokaisessa kun-
nassa olisi ihan ollut työntekijä tähän asiaan joka 
ois voinu pitää näitä lankoja käsissä”. Toimijat oli-
sivat kokeneet hyödyllisenä sen, että hankerahoi-
tusta olisi voitu käyttää kunnissa suoremmin lisä-
resurssina perustyön kehittämisessä.

LAPE-muutosohjelman ja maakunnallisen 
KSLAPE-hankkeen monimutkaisuuden ja hanka-
laselkoisuuden sekä tavoitteiden abstraktiuden 
koettiin hankaloittaneen kehittämistyön käynnis-
tämistä ja siitä viestimistä kunnissa ja edellyttä-
neen vastuuhenkilöiltä aktiivista otetta. Moni toi-
mija koki myös, että KSLAPE-hankesuunnitelman 
tavoitteet ja toimenpiteet olivat liian laajoja suh-
teessa hankkeen resursseihin. Toisaalta hankkeen 
laajuus nostettiin esille myös vahvuutena: kukaan 

12.1 KSLAPE-hankkeen  
tavoitteiden omaksuminen
Haastatellut toimijat pitivät hankkeen tavoitteista 
erityisen olennaisena pyrkimystä siirtää paino-
piste korjaavista palveluista ennaltaehkäisevään 
työhön ja varhaisen tukeen. Tämä nähtiin tär-
keäksi niin taloudellisesta kuin inhimillisestä näkö-
kulmasta. Oman työnkuvan, organisaation tai 
alueen näkökulmasta keskiöön nostettiin myös 
asiakkaiden osallisuuden ja asiakaslähtöisyyden 
sekä palveluintegraation parantaminen. Lasten 
ja perheiden tarpeiden ja osallisuuden pohjalta 
tapahtuva palvelujen kehittäminen nähtiin toi-
mintakulttuurin muuttamisen kannalta välttämät-
tömäksi. Keskeisenä pidettiin myös toimintamal-
lien ja työkäytäntöjen yhtenäistämistä ja palve-
lujen integrointia niin, että ”asiakas saisi saman 
palvelun riippumatta kenen vastaanotolla on”.

Hankkeen tavoitteista korostettiin hallinto-
kunta- ja sektorirajat ylittävän yhteistyön vahvis-
tamista. Haastatellut toimijat olivat havainneet eri 
tahoilla laajaa halua lähteä mukaan ylisektoriseen 
ja monitoimijaiseen yhteistyöhön, mikä nähtiin 
tärkeäksi esim. perhekeskustoimintamallin mah-
dollistamisen kannalta. Tosin erityisesti pienien 
kuntien kohdalla nousi esiin, että toimivaa yhteis-
työtä on kuntatasolla tehty aiemminkin. 

Perhekeskustoimintamalli ja siihen liittyvät 
tavoitteet herättivät runsaasti keskustelua haas-
tatteluissa. Suurelle osalle haastatelluista KSLA-
PE-hankkeen tavoitteet konkretisoituivat juuri 
perhekeskustoimintamalliin liittyvinä kehittämis-
tavoitteina. Joissakin kunnissa perhekeskustoi-
mintamallin kehittäminen oli päätetty valita kun-
nan omaksi kehittämiskärjeksi hankkeessa. Toi-
saalta pohdittiin myös, jäivätkö muut tavoitteet 
perhekeskustoimintaan liittyvien tavoitteiden jal-
koihin hankekokonaisuudessa.  

Kriittisenä kohtana haastatteluissa tuotiin esiin, 
että LAPE-muutosohjelman ja KSLAPE-hankkeen 
tavoitteita ei oltu kunnissa sisäistetty riittävän hyvin. 
Joissakin kunnissa ajankohta ei ollut ollut muiden 
kehittämisprosessien tai -kohteiden vuoksi otollinen 
LAPE-kehittämistyölle. Kritiikkiä kohdistettiin myös 
siihen, että hankkeen tavoitteet olivat liian abstrak-
teja ja laajoja suhteessa paitsi hankeresursseihin, 
myös kehittämisprosessin ajalliseen pituuteen. 

12.2 Hankeprosessin  
ja kehittämistyön  
onnistumiset ja tulokset

KSLAPE-hankkeen koettiin ennen kaikkea vauh-
dittaneen kunnissa jo käynnissä olleita, erityisesti 
perhekeskustoimintamalliin liittyviä, kehityspro-
sesseja ja antaneen niihin lisätukea sekä tuoneen 
kehittämistyöhön maakunnallista ulottuvuutta. 
LAPE-muutosohjelman koettiin ”antaneen raamit” 
ja luoneen ”positiiviset seinät”, joissa oli luontevaa 
avata keskustelua toivotuista kehityssuunnista ja 
viedä asioita eteenpäin. LAPE:n sanottiin anta-
neen ”luvan kokeilla” ja herättäneen kehittämis-
intoa. Hankkeen myötä eri toimijoiden tietämys 
ja ymmärrys kunnassa käytössä olevista lasten ja 
perheiden palveluista oli lisääntynyt ja oli tultu 
tietoisemmiksi oman kunnan palvelukentän vah-
vuuksista ja kehittämistarpeista.

Perhekeskustoimintamallin rakentaminen oli 
edennyt jollakin tavalla kaikissa Keski-Suomen 
kunnissa hankkeen aikana. Työtä perhekeskus-
toimintamallin kehittämiseksi oli tehty laajasti 
jo ennen hanketta, ja tämä työ eteni kunnissa 
hankkeen aikana olennaisesti. Kuntien välillä oli 
kuitenkin suurta vaihtelua siinä, kuinka konkreet-
tisessa vaiheessa mallin eteenpäin viemisessä 
oltiin. Sitoutuneisuus perhekeskustoimintamallin 
edistämiseen kävi ilmi kaikilta ryhmähaastatte-
luihin osallistuneilta toimijoilta. Erityisen hyödyl-
lisenä oman kunnan perhekeskustoimintamallin 
kehittämisessä oli koettu muiden kuntien toimin-
tamalleihin ja kokemuksiin perehtyminen. Kehit-
tämiskoordinaattoreilta ja muutosagentilta saatu 
tuki oli koettu tarpeellisena erityisesti perhekes-
kustoimintamallin jäsentämisessä. 

Yhtenä keskeisimpänä onnistumisena koettiin 
yhteistyö uusien toimijoiden välillä sekä yhteis-
työn vahvistuminen jo aiemmin yhteistyötä teh-
neiden toimijoiden välillä. Olemassa olleiden 
yhteistyökäytäntöjen nähtiin parantuneen siksi, 
että LAPE-muutosohjelman ohjaamana yhteis-
työtä vahvistettiin aiempaa systemaattisemmin 
rakenteiden ja prosessien tasolla. Uutta yhteis-
työtä oli syntynyt niin eri sektoreiden ja toimi-
alojen kuin eri kuntien välillä. Yhteistyö oli ollut 
monessa tapauksessa hyvin konkreettista teke-
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Keski-Suomen lapsi- ja perhepalveluissa ei jäänyt 
KSLAPE-hankkeen ulkopuolelle.

Kuntakentällä käynnissä oleva murrosvaihe 
koettiin vaikeana ajankohtana LAPE-muutos-
työn toteuttamiselle. Sote-muutokseen liitty-
vien avointen kysymysten ja jatkuvien muutos-
ten koettiin hankaloittaneen LAPE-kehittämiseen 
sitoutumista. Eräs haastatelluista tiivisti LAPE:n 
ja sote-muutoksen suhteesta käytyä keskuste-
lua todeten, että ”jos ei oikeen kauheen tarkkaan 
jaksa perehtyä, ni sit se menee sinne vähän niin-
kun samaan koppaan, että ei siitä tiiä tapahtuuko 
sitä koskaan”. Epätietoisuutta oli aiheuttanut myös 
Keski-Suomen maakunnallisen sote-valmistelun ja 
KSLAPE-kehittämistyön suhde ja yhteensopivuus. 

Toimijoiden puheesta oli tunnistettavissa tasa-
painottelun haaste ylhäältä päin asetettujen 
tavoitteiden ja johdetun muutoksen sekä kunta- 
ja toimijalähtöisen kehittämisen välillä. Toimijat 
olisivat toivoneet voimallisempaa kunnissa teh-
dyn työn ja kuntien erityispiirteiden tunnista-
mista ja LAPE-kehittämistyön rakentamista tältä 
pohjalta, jolloin olisi vältetty päällekkäinen kehit-
tämistyö, tuettu kentän toimijuutta ja varmistettu 
KSLAPE-hanketyön vastaavuus tarpeisiin. Tämän 
rinnalla toimijat toivat kuitenkin esille myös toi-
vetta selkeälle, yhtenäiselle, valtakunnalliselle 
ohjeistukselle ja velvoittavalle lainsäädännölle.

Hankeaika – vajaa kaksi vuotta – koettiin liian 
lyhyeksi tavoiteltujen muutosten aikaan saami-
seksi, varsinkin laajalle toimintakulttuurin muu-
tokselle hankeaika oli hyvin lyhyt. Esim. koettiin, 
että joissakin kunnissa perhekeskustoimintamal-
lin kehittämisessä oli juuri hankkeen päättyessä 
edetty vaiheeseen, jossa hankkeen antamaa 
tukea olisi osattu alkaa hyödyntää. Toimijat jakoi-
vatkin huolta siitä, mistä kehittämistyölle saadaan 
tarvittavaa tukea hankkeen päättyessä. Hankkeen 
varsinaisten vaikutusten nähtiin olevan havaitta-
vissa vasta hankkeen päätyttyä, ”ehkä kymmenen 
vuoden päästä”. Muutosohjelmaan valitut muuto-
sindikaattorit koettiin myös vaikeasti mitattavina ja 
haastavina vaikuttavuuden osoittamiseen. Lisäksi 
mainittiin, että koska KSLAPE-hankkeen toiminta ja 
tavoitteet kytkeytyivät vahvasti kunnissa jo käyn-
nissä olleisiin kehitysprosesseihin, on vaikeaa eri-
tellä erityisesti KSLAPE-hankkeen vaikuttavuutta.

12.4 Mikä tukee muutostyön 
jatkuvuutta ja tulosten  
juurtumista?

Avainasemassa LAPE-muutosohjelman mukai-
sen työn jatkuvuudelle tulevaisuudessa nähtiin 
olevan maakunta- ja sote-uudistuksen etenemi-
nen. LAPE-muutosohjelma ja maakunnallinen 
KSLAPE-hanke nähtiin onnistuneena pohjatyönä 
maakunta- ja sote-uudistukselle. Ylipäätään haas-
tatellut toimijat toivoivat LAPE-työn jatkuvuu-
den tueksi valtakunnallista ohjeistusta ja yhteistä 
johtamista. Kunnissa toivottiin myös poliittisten 
päättäjien sitoutumista, sillä ”kentän” aktiivisuus 
ja sitoutuminen ei yksistään riitä. Useampi toimija 
totesi, että KSLAPE-kehittämistyön olisikin tullut 
käynnistyä kuntien päättäjien vahvemmalla sito-
uttamisella hankkeen tavoitteisiin.

Maakunta- ja sote-uudistuksen etenemi-
sen ohella toimijat nimesivät vain melko niu-
kalti muita tekijöitä, joiden nähtiin edistävän 
LAPE-muutosohjelman mukaista työtä kunnissa 
jatkossa. Kehittämistyön jatkumista ja tulosten 
juurruttamista nähtiin jatkossa tukevan sen, että 
kuntien LAPE-työryhmien kokoonpanot ja teh-
täväkuvat määritellään riittävän selkeästi. Myös 
resurssien ja työntekijöiden irrottaminen kehittä-
mistyöhön nähtiin olennaiseksi. 

Maakunnallisia yhteistyöfoorumeja ja -verkos-
toja (esim. maakunnallinen perhekeskusverkosto, 
maakunnallinen LAPE-ohjausryhmä) ja niiden 
säännöllisten kokoontumisten jatkamista pidet-
tiin tärkeänä tiedon jakamisen ja yhteistyön kan-
nalta. Erityisesti pienten kuntien näkökulmasta 
kuntien välinen yhteistyö nähtiin välttämättö-
mänä: ”Pienten kuntien elinehto on se, että me 
pystytään tämä yhteistyö säilyttämään vähintään 
nykyisellä tasolla”.

Haastatellut pitivät LAPE-muutosohjelman 
valtakunnallista (media)näkyvyyttä olennaisena 
hankkeen tulosten juurruttamisessa. Mahdolli-
simman laajaa tiedottamista ja kansalaisten infor-
mointia pidettiin tärkeänä: ”Mitä useampi kansa-
lainen kun tietää jostain asiasta, mikä on heidän 
oikeutensa tai muuta, niin sitä isompaa meteliä he 
ehkä sitten pitävät sitä kohti”.  

  

LIITTEET

Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi (KSLAPE) 
-hankkeen osana toteutetussa ja työntekijöiden haas-
tatteluihin perustuvassa perhekeskustoiminnan arvi-
oinnissa käsitellään perhekeskustoimintaa kolmessa 
kunnassa. Jyväskylän perhekeskusmalli on verkos-
tomainen, Kannonkoskella perhekeskus toimii koulun 
yhteydessä, ja Laukaassa on yhtenäisessä tilassa toi-
miva perhekeskus sekä lisäksi perhekeskusverkosto. 
Keski-Suomessa kunnat ovat kansallisten linjausten 
lisäksi voineet ottaa huomioon omat erityispiirteensä, 
vahvuutensa ja tarpeensa ja rakentaa perhekeskus-
mallinsa niiden pohjalle.

Raportin pääaineistona on keväällä 2018 teh-
dyt    13 asiantuntijahaastattelua. Haastatteluissa eri 
ammattiryhmien edustajat kertovat kokemuksistaan 
perhekeskusten kehittämistyöstä. He tarkastelevat 
toiminnan käynnistymistä, perhekeskustoimintaa ja 
sen hyviä ja huonoja käytänteitä, toimintakulttuuria, 
omaa työtään ja toiminnan näyttäytymistä asukkaille. 
Haastatteluiden lisäksi raportissa on hyödynnetty 
kuntakohtaisia dokumentteja ja kansallisia perhekes-
kustoiminnan ohjeistuksia. Perhekeskustoiminnan 
kehittämistyö, vaikka sillä on tarkasteltavissa kunnissa 
vuosien perinne, on saanut lisävirtaa valtakunnalli-
sesta LAPE-muutosohjelmasta ja KSLAPEsta. Perhe-
keskuksista, toimipisteistä ja toiminnan tavoitteista 
on alettu yksityiskohtaisemmin puhua hankkeen 
myötä. KSLAPE perhekeskuskoordinaattoreiden tuki 
on ollut merkittävää perhekeskustoiminnan kehittä-
mistyössä ja toiminnan selkeyttämisessä. 

Haastatellut pitävät perhekeskustoiminnan tär-
keimpinä puolina matalan kynnyksen keskitettyä asia-
kaspalvelua, työntekijöiden välistä verkostoitumista, 
tiedonkulun parantumista, päällekkäisen työn vähen-
tymistä ja aiempaa parempaa alueen perhepalvelui-
den tuntemusta. Hyvin tärkeäksi he nostavat myös 
lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämi-
sen ja asiakkaiden lisääntyvän osallisuuden omien 
asioidensa hoidossa ja päätöksenteossa. Useampi 
haastateltu nostaa neuvolan, varhaiskasvatuksen, 
koulun ja nuorisotyön keskeisiksi perhekeskustoimin-
nassa. Nämä tahot nähtiin kokoavina, perheiden arjen 
kannalta tärkeinä toimijoina. Toiminnan juurtumisen 
katsotaan edellyttävän sitä, että perhekeskuksessa on 
yhtenäiset, pysyvät tilat työntekijöille ja asiakkaille, 

kohtaamispaikka perheille ja täysiaikainen perhekes-
kuskoordinaattori. Perhekeskusten toimipisteissä toi-
votaan tarjottavan mahdollisimman paljon lähipalve-
luperiaatteen mukaisia palveluita ja erityistason työn-
tekijöiden jalkautumista alueelle.

Haasteena nähdään perhekeskustoiminnan hidas 
käynnistyminen. Toimintakulttuurin muutos lapsiläh-
töiseksi on edennyt kunnissa vaihtelevasti, eikä nykyi-
nen hallintokulttuuri ole aina pysynyt mukana uudis-
tusten tahdissa. Kuntastrategiaan toivotaan selkeää 
kirjausta lapsilähtöisestä toimintakulttuurista. Perhe-
keskustoimintaa on myös riittämättömän tiedottami-
sen takia ollut vaikeaa tehdä tunnetuksi asukkaille, 
varsinkin jos pysyvät tilat puuttuvat. Asukasosalli-
suudessa on edelleen paljon kehitettävää. Ongelmia 
tuottavat myös työntekijöiden vaihtuminen, resurs-
sipula ja se, etteivät kunnat aina tarpeeksi panosta 
perhe palveluiden kehittämiseen.

Perhekeskustoiminnan kehittämisen jatkon kan-
nalta on tärkeää huomioida:

– Perhekeskuksella on yhtenäiset, pysyvät tilat. 
Tilat ovat riittävän isoja ja muokattavissa, jotta sinne 
mahtuu useampi työntekijä samanaikaisesti. Erityista-
son työntekijät jalkautuvat perhekeskusten toimipis-
teisiin ja tapaavat asiakkaita heidän asuinympäristöis-
sään. Sähköisiä palvelumuotoja kehitetään.

– Kehitetään asiakkaiden palveluohjausta ja lapsi- 
ja perhepalveluiden tarjoamista keskitetysti ja moni-
toimijaisesti perhekeskuksen eri yhteydenottokanavia 
pitkin.

– Kuntapäättäjät tukevat ja mahdollistavat perhe-
keskustyön. Perhekeskustoimintaan osallistuminen 
on selkeästi kirjattu työntekijöiden työtehtäviin. Toi-
mintaa koordinoi työntekijä täysiaikaisesti.

– Asukkaiden osallisuutta lisätään. Kehitetään maa-
kunnallinen asukaskysely perhepalveluista lapsille, 
nuorille ja perheille, jota kerätään vuosittain ja jonka 
vastauksia hyödynnetään kehittämistyössä.

– Tiedottamista selkeytetään, johdonmukaistetaan 
ja lisätään. Maakunnallinen yhteistyö perhekeskusyh-
dyshenkilöiden välillä jatkuu.

 
http://www.ks2021.fi/uudistuksen-karkihankkeet/
kslape/materiaalit/ 
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Perhekeskustoiminnan arviointi Keski-Suomessa

Anu Karhinen-Soppi, Perhetutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto
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Lähtötilanne
Seurakunnat	ovat	pitkään	tuottaneet	
lapsiperheille	varhaiskasvatuspalveluita,	
varhaisen	tuen	ja	kriisituen	palveluita.	
Tukipalveluita	ovat	esimerkiksi;	päiväkerhot,	
erilaiset	perheryhmät,	vanhemmuuden	
vertaistukiryhmät	ja	kriisituki	elämän	eri	
tilanteisiin,	perheleirit	ja	diakonia	palvelut.	

Seurakunnat	toteuttavat	näitä	tukitoimintoja	
omanaan,	siten	että	palvelujen	saajalle	jää	
kentästä	hajanainen	mielikuva.	Tuen	tarvitsija	
joutuu	etsimään	monista	eri	lähteistä	ja	kanavista	
tukipalveluita,	minkä	moni	kokee	
monimutkaisena	ja	raskaana.	Kokonaisvaltaista	
tukipalvelua	
”yhden	luukun	periaatteella”	ei	tällä	hetkellä	
saa	mistään.	

Missio
Familyroom palvelee	lapsiperheitä	
integroimalla	kristillisten	seurakuntien
lapsi- ja	perhetyön	tukitoiminnot	
digitaaliseksi	perhekeskukseksi.	

Visio
Familyroom toimii	hakuportaalina,	
yhteisönä	ja	mediana	palvellen	
lapsiperheitä

Tuotos
Portaali	ja	sen	ylläpito- ja	
kehittämissuunnitelma
www.familyroom.fi

Toimen-
piteet 

Vaikutukset
1. Edistää	vanhemmuuden	tuen	

saatavuutta.
2. Käytännöllisyys	ja	helppous;	tiedot	

löytyvät	kootusti	omasta	älylaitteesta
3. Yhteisöllisyys;	tunnetta	ja	jakamista;	
4. Tapa	rakentaa	ja	ylläpitää	yhteyttä	yli	

seurakuntarajojen
5. Lisää	tietoisuutta	muiden	

seurakuntien	toiminnasta;	
Verkostoituminen

6. Toimii	rajattuna	pilottina	digitaalisesta	
integraatiosta,	jossa	yhdistetään	
hajanaisia	palveluita.

Familyroom ToC THEORY of CHANGE

Palvelun	visuaalinen	
suunnittelu	
asiakaslähtöisesti.

Perheiden	ja	seurakuntien	
osallistaminen	
suunnitteluun

Seurakuntien	tukitoimintojen	
integrointi	ja	yhteyden	
rakentaminen	Perhekompassiin

Markkinointi,	tietojen	
ylläpito,	päivitys	ja	
jatkuva	kehittäminen

LIITTEET LIITTEET 

Keski-Suomen lapsiohjelman kehittäminen alkoi 
Lapsi foorumista 2016, jossa todettiin, että maakun-
nalliselle lapsistrategialle on tarvetta. Yhteiseksi 
tavoitteeksi asetettiin, että Keski-Suomi tullaan tun-
temaan vuonna 2025 lasten, nuorten ja perheiden 
hyvinvoinnin maakuntana. Haukkalan säätiö otti teh-
täväkseen lapsistrategian laatimisen maakunnan 
kokonaisstrategiaan sisältyvänä lapsiohjelmana. 
Työtä edisti samanaikainen Sipilän hallituksen kärki-
hanke Lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelma 
(LAPE) ja sen maakunnallinen toteutus (KSLAPE), 
jonka osaksi lapsiohjelman laatiminen sisällytettiin 
pyrkimyksenä edistää erityisesti LAPEn yhtä kehittä-
miskokonaisuutta: toimintakulttuurin muutosta lap-
sen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistavaksi.

Keski-Suomen liitto on tukenut lapsiohjelman val-
mistelua, joka on edennyt tiiviissä yhteistyössä mui-
den LAPE-hankkeessa toimivien henkilöiden, kun-
tien, järjestöjen ja monien muiden tahojen kanssa. 
Haukkalan säätiö toteutti kampanjan”101 lapsitekoa”, 
jonka tarkoituksena oli nostaa esiin ja juurruttaa lapsi-
ystävällisiä hyviä käytäntöjä ja saattaa lasten hyvin-
vointi koko maakuntaa yhdistäväksi asiaksi. KSLAPE- 
ohjausryhmä ja Keski-Suomen maakuntahallitus 
hyväksyivät 2017 lapsiohjelman ”Lapsiystävällinen 
Keski-Suomi: Keski-Suomi lasten, nuorten ja perhei-
den hyvinvoinnin maakunnaksi”. Myös media on tuo-
nut lapsiohjelmatyötä näkyvästi esiin.  

Lapsiohjelman laajaa tavoitetta on täsmennetty 
tehtäviksi, joista ensimmäinen koskee lasten (alle 
18-vuotiaiden) hyvinvoinnin paranemista vuodesta 
2019 vuoteen 2025 sekä lapsen itsensä kokemana 
että muiden havaitsemana. Lapsi on kokonaisuus, 
mutta hänen hyvinvointiaan voidaan arvioida, ja 

hyvinvointi-indikaattoreita koota eri näkökulmista, 
jotka liittyvät lapsen fyysiseen, sosiaaliseen, emotio-
naaliseen, esteettiseen, kognitiiviseen, eettiseen ja 
henkiseen kehitykseen. Lapsen hyvinvoinnilla kulla-
kin kehityksen osa-alueella on edellytyksensä, joita 
lapsiohjelmassa analysoidaan (1) lapsen oman toi-
minnan, (2) merkittävien ihmissuhteiden ja (3) kasvu-
ympäristön kannalta. Kasvuympäristön ytimessä ovat 
aineelliset tekijät ja niiden tuottaminen työn avulla. 
Kasvuympäristöä luonnehtii monikerroksinen lapsiys-
tävällisyys, joka muodostuu lapsivaikutukset huo-
mioon ottavasta päätöksenteosta maakunnallisella ja 
kunnallisella tasolla, perheystävällisistä työpaikoista, 
asiakaslähtöisistä palveluista ja yhteisöjen lapsiystä-
vällisestä ilmapiiristä. 

Lapsi kohtaa hyvinvointinsa edellytykset elin-
piireissään, joita ovat koti, varhaiskasvatus, koulu, 
leikki ja virkistystoiminta, perheen ulkopuoliset 
läheissuhteet, palvelut ja yhteiskunnallis-kulttuuriset 
olosuhteet. Pyrittäessä lisäämään lasten hyvinvoin-
tia on valittava (1) ne lasten hyvinvointi-indikaatto-
rit, joissa muutosta toivotaan, (2) ne strategiat, joilla 
hyvinvoinnin edellytyksiä pyritään parantamaan ja (3) 
ne lapsen elinpiirit, joissa muutosta yritetään saada 
aikaan. Vanhemmuudella on lasten hyvinvoinnin eri 
puoliin suurin vaikutus. Erityisen haavoittuvassa ase-
massa ovat lapset, joiden perheissä taloudellinen 
asema on heikko, sekä lapsiin suoraan että vanhem-
pien voimavarojen kautta välittyvinä vaikutuksina. 
Siksi lapsiköyhyyden vähentäminen yhteiskunnallisin 
toimin on lasten hyvinvointia edistävää.

 
http://www.ks2021.fi/uudistuksen-karkihankkeet/
kslape/materiaalit/ 
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Keski-Suomen lapsiohjelma: 
Lasten hyvinvoinnista hyvinvoivaan yhteiskuntaan
Tiivistelmä / Lea Pulkkinen & Päivi Fadjukoff, Haukkalan säätiö

2 
Familyroom ry: seurakuntien palvelut digitaaliseen portaaliin
Tiivistelmä / Nina Maarit Partanen
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LIITTEET LIITTEET 

Fyysinen aktiivisuus ja osallistumisen mahdollisuudet 
esimerkiksi harrastuksiin ovat keskeisiä kokonaisval-
taisen terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueita koko elä-
mänkaaren ajan. LAPE-ohjelman tavoitteena on ollut 
kehittää matalan kynnyksen palveluita ja siirtää pai-
nopistettä ennaltaehkäisevään ja voimavaroja vahvis-
tavaan toimintaan. Osana Keski-Suomen LAPE-muu-
tostyötä osatoteuttajat Keski-Suomen Liikunta (KesLi) 
ry ja Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö 
LIKES antoivat panoksensa juurikin perheiden mata-
lan kynnyksen palvelujen kehittämiskokonaisuuteen 
ja siinä erityisesti varhaiskasvatukseen ja harrastustoi-
mintaan. KesLin ja LIKESin yhteisessä osahankkeessa 
jalkautettiin varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden 
suosituksia (OKM 2016) käytäntöön maakunnan var-
haiskasvatusyksiköihin ja tehtiin yhteistä harrastustoi-
minnan kartoitus- ja kehittämistyötä kolmen pilotti-
kunnan kanssa.

Keski-Suomen kunnissa toteutettiin yhteensä 61 
Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 
käytäntöön -työpajaa, joihin osallistui 1479 varhais-
kasvatuksen ammattilaista. Pääsääntöisesti työpajoi-
hin osallistui aina koko yksikön henkilöstö. Työpajat 
järjestettiin arki-iltoina 2,5–3 tunnin mittaisina tilai-
suuksina. Työpajoissa käytiin läpi uudistuneet varhais-
vuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset sekä tar-
kasteltiin henkilöstön kesken oman yksikön nykytilan-
netta: mitä hyvää ja toimivaa jo on ja miten fyysistä 
aktiivisuutta voisi kenties vielä edistää yksikön arjessa. 
Työpajat järjestettiin pääasiassa kaikissa kunnallisissa 
päiväkodeissa, mutta lisäksi osallistujina oli perhepäi-
vähoitajia, ryhmäperhepäivähoidon henkilöstöä sekä 

yksittäisiä yksityisen puolen toimijoita. Työpajojen 
vetäjinä toimi useampia KesLin oto-kouluttajia, joilla 
oli sekä varhaiskasvatuksen että liikunta-alan koulu-
tusta ja kokemusta. Työpajojen osallistujat kokivat 
suositukset konkreettisena ja käytännönläheisenä 
työvälineenä ja pitivät hyvänä sitä, että työpajoissa oli 
varattu aikaa yksikkökohtaiselle suunnittelulle.

Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus mielei-
seen harrastukseen -osiossa kartoitettiin harrastus-
toiminnan nykytilaa sekä mietittiin konkreettisia toi-
menpiteitä harrastustoimintaan osallistumisen estei-
den poistamiseksi. Osio toteutettiin KesLin, LIKESin ja 
pilottikunnista eli Karstulasta, Keuruulta ja Laukaasta 
muodostettujen työryhmien yhteistyönä. Työryhmät 
koostuivat kuntien vapaa-aika-, sivistys- ja nuorisotoi-
men sekä harrastetoimijoiden edustajista. Osahank-
keessa toteutettiin harrastustoiminnan kysely, johon 
pilottikuntien lapset ja nuoret vastasivat pääsääntöi-
sesti verkkolomakkeella koulupäivän aikana. Van-
hemmille välitettiin linkki omaan kyselyynsä myöskin 
koulujen kautta. Kyselyyn vastasi 1552 lasta ja nuorta 
sekä 594 vanhempaa. Kartoitustyön tuloksena syntyi 
konkreettinen, yhteistyötä tukeva työkalu harrastus-
toiminnan kuvaamiseksi ja kehittämistyön välineeksi. 
Työkalu sisältää kyselyn ja visuaalisen tietokannan 
(https://bit.ly/2F9NJle) harrastustoiminnan nykytilasta.

Hankkeen aikana osatoteuttajat osallistuivat myös 
aktiivisesti eri verkostoihin ja seurasivat LAPE-muu-
tostyöhön liittyvää ajankohtaista keskustelua.

http://www.ks2021.fi/uudistuksen-karkihankkeet/
kslape/materiaalit/ 
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KesLin ja LIKESin osahanke KSLAPE-ohjelmassa   
Loppuraportin tiivistelmä / Kaisa Koivuniemi ja Jouni Vatanen

Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointi- ja perhekes-
kuksessa (Laukaan HyPe) yhdistyvät lasten, nuorten 
ja perheiden hyvinvointia tukevat palvelut hallinto-
rajat ylittäen. Tavoitteena on tarjota saavutettavia ja 
oikea-aikaisia palveluja matalalla kynnyksellä asiakas-
lähtöisesti. Laukaan HyPessä toteutetaan ja kehite-
tään lasten, nuorten ja perheiden palveluja osana 
muuttuvaa kunnan toimintaympäristöä ja palvelu-
rakennetta. HyPen moniammatillinen yhteistyö, 
ohjausryhmätyö ja käytännön työryhmän työskentely 
on käynnistynyt vuonna 2016. Laukaan kirkonkylällä 
sijaitsevassa HyPen toimipaikassa vietettiin avajaisia 
17.8.2017.

Palvelut tuotetaan moniammatillisessa yhteis-
työssä eri toimijoiden, pääasiassa Laukaan kunnan  
sivistys- ja perusturvapalvelujen, Keski-Suomen 
seutu terveyskeskuksen, Laukaan seurakunnan ja kol-
mannen sektorin kanssa. Palveluja toteuttavat myös 
Jyväskylän perheneuvola ja Jyväskylän seurakunnan 
perheasiainneuvottelukeskus. Kolmannen sektorin 
toimijoita ovat esimerkiksi Mannerheimin Lastensuo-
jeluliitto ja Mielenterveysomaisten keskusliitto Fin-
Fami. Yhteistyötä tehdään tiiviisti avointen teema-
iltojen osalta eri yhteistyökumppaneiden, kuten 
 Keski-Suomen ensi- ja turvakodin kanssa. 

Laukaan HyPen toiminnan tavoitteena ovat yhteis-
ten toimintatapojen linjaaminen, päällekkäisen työn 
välttäminen sekä joustava yhteistyö ja palveluoh-
jaus. Toimintaa toteutetaan fyysisessä tilassa tapahtu-

van toiminnan ja verkostomaisen työotteen keinoin. 
Laukaan HyPen tilat sijaitsevat kirkonkylällä lasten, 
nuorten ja perheiden palvelujen välittömässä lähei-
syydessä. Verkostomaisessa työssä ja jalkautuvilla pal-
veluilla huomioidaan eri taajamien palvelutarpeet. 
HyPen toiminnassa huomioidaan asiakaskontaktin 
mahdollisuus myös sähköisin menetelmin. 

Laukaan HyPen palveluja ovat mm. perhelääkä-
rin ja psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut, nuoriso-
työ ja etsivä nuorisotyö, vammaispalvelut, kohden-
nettu pienryhmätoiminta ja vertaisryhmät, perheval-
mennukset, parisuhteen tuen työmuodot, avoimet 
teemaillat perheille ja nuorille sekä oppilashuollon 
ja varhaisen tuen palvelut. Keskus tarjoaa tilat myös 
koulutuksiin, työnohjaukseen ja työryhmien kokoon-
tumiseen. HyPen toimintaa on myös tapahtumien 
ja tutustumiskäyntien järjestäminen sekä toiminnan 
esittely. Laukaan HyPen toiminta on herättänyt pai-
kallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti kiin-
nostusta.

Laukaan HyPelle saapuneet yhteydenotot käsitel-
lään viikoittain HyPen tiimissä. HyPen tiimissä sovi-
taan tehtävänjako ja vastuuhenkilö eri yhteyden-
ottoihin liittyen. HyPen tiimin vakituisia jäseniä ovat 
perhelääkäri, psykiatrinen sairaanhoitaja, varhaisen 
tuen asiantuntija, koulupsykologi, sosiaaliohjaaja sekä 
lastensuojelun- ja aikuis- ja perhesosiaalityön johtava 
sosiaalityöntekijä. 

5
Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointi- ja perhekeskus HyPe 
Tiivistelmä / Sanna Salo
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Hankekauden keskeisimmät tehtävät ja kehittämis-
kohteet painottuivat matalan kynnyksen palveluiden 
ja erityisesti perhekeskustoimintamallin, asukasosal-
lisuuden ja avoimien kohtaamispaikkojen kehittämi-
selle. Monikulttuurisuus, lapsivaikutusten arviointi 
sekä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen kehittämi-
nen kulkivat hankkeen aikana läpileikkaavana. Osaa-
mista ja tukimuotoja vietiin rakenteisiin ja koulu-
tuksia/seminaareja järjestettiin tarpeen mukaisesti. 
MLL tarjoaa ennalta vahvistavaan työhön, matalan 
kynnyksen palveluiden kehittämiseen laajan kirjon 
toimintatapoja, joiden avulla sekä lasten, nuorten ja 
perheiden hyvinvointi, osallisuus sekä kumppanuus 
vahvistuvat. Muutostyötä tehtiin yhteistyössä maa-
kunnan, kuntien, järjestöjen, seurakunnan ja muiden 
toimijoiden kanssa. Yhteistyötä jatketaan ja syvenne-
tään entisestään.

Keski-Suomessa on kohtaamispaikoista koottu tie-
toa sekä kunta- että maakunnan tasolla: sijainnista, toi-
mijoista, toiminnasta ja palveluista, perheiden tarpeista 
ja toiveista. Kohtaamispaikkatoiminta on osa palvelura-
kennetta. Keskeisimpiä kohtaamispaikkoja ovat perhe-
kahvilat, perhekerhot, perhepuistot, nuorisotilat, avoi-
met päiväkodit ja kylätalot. Kohtaamispaikan toimintaa 
järjestää kunnat, seurakunnat ja järjestöt. 

Asukasosallisuuden kehittämisen pilottityössä oli-
vat mukana Jyväskylä, Äänekoski ja Laukaa. Perheitä 
kehittämistyössä oli mukana arviolta 460 perhettä. 
Keskeistä kehittämistyössä oli lasten, nuorten ja per-
heiden oma osallisuus. Keskeistä työssä oli perhei-
den kohtaaminen ja keskustelut siitä, mitä on lapsi-
perheen hyvä arki perheiden näkökulmasta ja mikä 

merkitys kohtaamispaikoilla on perheen hyvinvoin-
nille. Kohtaamisten tavoitteena oli vahvistaa yhtei-
söllisyyttä. Perheet pääsivät myös osalliseksi palvelu-
muotoilusta sovellettuun Lapsiperheiden Arjen polku, 
toiminnallisen työkalun kokeiluun, joka kehitettiin 
perheille oman arjen tunnistamiseksi ja näkyväksi 
tekemiseksi. Kun kohtaamispaikan ohjaaja tunnis-
taa perheiden tarpeet ja toiminnan arjessa, voidaan 
palvelua tai toimintaa sekä suunnitella että toteut-
taa perheiden tarpeita vastaaviksi. Kahteen kuntaan 
toteutettiin myös sähköiset lapsiperhekyselyt perhe-
keskustoiminnan kehittämisen tueksi. 

Lape muutostyöllä edesautetaan myös monikult-
tuurisen verkoston rakentumista ja yhteistyökulttuu-
ria. Osakokonaisuuteen on liittynyt monikulttuuri-
sen verkoston kokoamista, työpajoja, seminaareja ja 
keskusteluiltoja yhteiskumppaneiden ja perheiden 
kanssa.

Lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen ja 
toteuttaminen on osa toimintakulttuurin muutosta. 
Hankkeen aikana kehittämistyö on ollut tiedon nyky-
tilan kartoitusta maakunnan alueella ja tiedon juur-
ruttamista kuntapäättäjille ja henkilöstölle mm. 
sähköisen kyselyn, tiedottamisen, ohjeistusten ja 
koulutusten muodossa. Kartoitustyön pohjalta MLL 
valmistelee toimintasuunnitelmaa juurruttamistyön 
jatkamiseksi maakunnassa/kunnissa. 

Lisätietoja ja hankkeen loppuraportti luettavissa:
http://jarvi-suomenpiiri.mll.fi
http://www.ks2021.fi/uudistuksen-karkihankkeet/
kslape/materiaalit/

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Nuorten Ystävien 
kehittämä SUUNTA-ryhmätoimintamalli on tarkoi-
tettu työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella oleville van-
hemmille. SUUNTA-ryhmätoimintaa kehitettiin ja pilo-
toitiin osana Nuorten vanhempien suunta työuralle –
hanketta vuosien 2015-2017 aikana ESR-rahoituksella. 
SUUNTA-toiminnan maakunnallinen kehitys- ja juur-
ruttamistyö sai jatkoa, kun SUUNTA-toiminta valittiin 
Nuorten Ystävien toteuttamana osaksi Keski-Suomen 
lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa.

Ryhmässä olen saanut tukea ja neuvoja kasvatusasioi-
hin. Itseluottamusta siihen, et kyllä mä osaan. Oon saa-
nut positiivista palautetta, kotona ei positiivista palau-
tetta tullut. Olen joutunut rakentamaan itsetunnon 
uudestaan vuosien mittaan. Saamallani tuella on ollut 
iso merkitys. Ryhmän aikana kävin työhaastattelussa. 
Elämäni ensimmäistä kertaa. (33v.)

SUUNTA- toiminta perustuu intergratiiviseen ja 
voima varastavaan lähestymistapaan, jossa mm. tue-
taan valmiuksia työ- ja opiskeluelämään sekä van-
hemmuutta lapsi- ja perhelähtöisesti, noudatetaan 
dialogisen ohjauksen periaatteita ja korostetaan kuul-
luksi tulemisen tärkeyttä. Ryhmätoiminta toteute-
taan matalan kynnyksen periaatteella. SUUNTA-toi-
minta pohjautuu teoreettisesti sosiaalisen kuntoutuk-
sen, osallisuuden ja vertaistuen käsitteille. SUUNTA 
on luonteeltaan (varhaista) sosiaalista kuntoutusta ja 
se toteutetaan 6–8 henkilön pienryhmätoimintana. 
Ryhmä kokoontuu viikoittain n. 12–18 kertaa, 3–5 
kuukauden ajan. Ryhmässä käytetään keskustelua, 
luovia ja toiminnallisia menetelmiä, asiantuntija-alus-
tuksia, tutustumiskäyntejä. Ryhmän ohjaajina voi-
vat toimia monenlaisen koulutus- ja ammattitaustan 
omaavat sosiaali; terveys- työllisyys- tai kasvatusalan 
ammattilaiset, joilla on kiinnostus ryhmätoimintoja 
kohtaan ja kokemusta ryhmien ohjaamisesta. 

Erityistavoitteeksi SUUNTA-toiminnalle on asetettu 
työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella olevien vanhem-
pien työ; opiskelu- ja toimintakyvyn parantaminen. 
SUUNTA-ryhmätoiminnalla pyritään lisäksi syventä-
mään asiantuntijoiden ja ohjaavien tahojen ymmär-
rystä nuorten vanhempien työ- ja toimintakyvyn eri-

tyiskysymyksistä.  Ryhmätoiminnassa korostetaan eri-
tyisesti oman osaamisen vahvistamista reflektiivisellä 
ja voimavaraistavalla työotteella. SUUNTA-mallissa 
ryhmätoiminta on suljettua ja ryhmäläiset valitaan 
ryhmään alkuhaastattelujen kautta.

Suosittelisin kyllä, mä oon vaan tosi huono kuvaile-
maan, mutta lähtisin kertomaan sen sitä kautta mitä 
oon ite saanut. Vaikka se oman osaamisen esittely, stres-
sasin sitä etukäteen erittäin paljon, mut siitä jäi hyvä fii-
lis. Uskalsin siitä huolimatta, et palautteen vastaanotta-
minen on ahdistavaa, oli se sit hyvää tai huonoa.

Mua on aina inhottanut olla arvioinnin kohteena, 
koska haluaisin vaa olla näkymätön. Mut se olikin mulle 
luonteva ja itsestään tuleva rooli toimia muiden ohjaa-
jana ja esitellä mun osaamista.” (äiti 27v.)

Hankevuoden aikana havaittiin, että useissa Keski- 
Suomen kunnissa on monia hyviä ja toimivia ryh-
miä jo olemassa mm. vanhemmuuteen, äitiyteen, 
hyvinvointiin tai sosiaaliseen kuntoukseen liittyen, 
mutta heikosti sellaisia ryhmiä, jotka selkeästi ylit-
tävät eri palvelujärjestelmien sektoripinnat ja jotka 
huomioivat nimenomaan vanhemmuuden ja työ-
elämän haasteet. SUUNTA-asiakaspalautteiden, kun-
tatoimijoiden kanssa käytyjen keskustelujen ja  aiem-
min ESR-hankkeessa (2015-2017) toteutetun vaikut-
tavuuden arvioinnin perusteella voidaan todeta, että 
monitoimijaisesti rakennettua ryhmätoimintaa tarvi-
taan tukemaan yksilöä ja perheitä vanhemmuuden- 
ja työelämän yhdistämishaasteissa ja oman polun löy-
tämisessä. Jatkosuunnittelut ovat edelleen käynnissä 
pysyvän ryhmärakenteen luomiseksi mm. Jyväskylän 
alueella. Vuoden loppuun mennessä tuotetaan ole-
massa olevan SUUNTA-oppaan tueksi vielä maakun-
nallisesti levitettävää täydennysmateriaalia, joka on 
suunnattu erityisesti ryhmänohjauksesta kiinnostu-
neille. Jyväskylässä keväällä 2018  pidetty SUUNTA- 
ryhmä toteutettiin Jyväskylän kaupungin varhaisen 
tuen palveluiden kanssa ja oli Keski-Suomen alueella 
yhdeksäs toteutunut SUUNTA-ryhmä. 

http://www.ks2021.fi/uudistuksen-karkihankkeet/
kslape/materiaalit/
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Lasten ja nuorten osallisuuden kehittämiskokonai-
suuden toteuttajana toimi Pelastakaa Lapset ry:n Kes-
ki-Suomen aluetoimisto ja hanketyöntekijänä Katja 
Mettinen. Hankkeen tavoitteina olivat osallisuutta 
vahvistavien ja lapsenoikeusperustaisten työtapojen 
kehittäminen lasten ja nuorten kanssa, ammattilais-
ten osallisuusosaamisen ja lapsenoikeusperusteisen 
toimintakulttuurin vahvistaminen sekä osallisuus- 
näkökulman vahvistaminen päättäjien tasolla. Hank-
keessa oli Pelastakaa Lasten omien yksiköiden lisäksi 
yhteistyö- ja kehittäjäkumppaneina kuntien, oppilai-
tosten ja järjestöjen työntekijöitä, päättäjiä sekä koke-
musasiantuntijoita.  

Hankkeen lasten ja nuorten kokemusasiantunti-
juuteen liittyvässä osuudessa toteutettiin yhteistut-
kimisen päiviä varhaiskasvatuksen piirissä olevien 
sekä 1-2 –luokkalaisten pienryhmän lasten ja yksilöl-
lisen pienryhmäopetuksen, avohuollon lastensuoje-
lun piirissä olevien sekä erityisammattioppilaitoksen 
nuorten kanssa.  Kokemusasiantuntijaryhmä järjestet-
tiin ehkäisevän työn piirissä olevien 4-6-luokkalaisten 
lasten kanssa. Kaikkiaan mukana oli 60 keskisuoma-
laista 3-30-vuotiasta lasta ja nuorta, joiden kokemuk-
sia omasta arjesta, osallisuudesta sekä sivistys-, sosi-
aali-, terveys- ja kulttuuripalveluiden kokemuksista 
kuultiin. Lasten tuottaman tiedon lisäksi hankkeessa 
kehitettiin lapsinäkökulmainen yhteiskehittämisen 
viitekehys.

Aikuisten ja ammattilaisten osallisuusosaamista 
vahvistettiin koulutuksen keinoin järjestämällä Asiaa 
lapsilta ja nuorilta – lapset ja nuoret tulevaisuuden 
tekijöinä -seminaari.  Seminaarissa oli alustuksia osal-
lisuuden lapsenoikeusperustaisuudesta, osallisuu-
den vahvistamisen ulottuvuuksista ja keinoista sekä 
em. yhteistutkimispäivissä ja -ryhmissä olleiden las-
ten ja nuorten viestejä aikuisille. Seminaarin kiitel-
lyin osuus oli kokemuskirjasto, jossa seminaariväki sai 
keskustella Pelastakaa Lasten vanhempien ryhmän, 
Pesäpuun Sankareiden, Invalidiliiton kokemusasian-
tuntijoiden sekä Nuorten Keski-Suomi ry edustajien 
kanssa osallisuudesta ja sen merkityksestä. 

KSLAPEn hanketyöntekijöille annettiin konsultaa-
tiotukea osallisuuteen liittyvissä asioissa tapaamisten 
sekä muun yhteydenpidon avulla. Lasten ja nuor-
ten osallisuuden kehittämiskokonaisuuden keskeisin 
viesti on osallisuuden vahvistaminen niin, että erilai-
set lapset ja nuoret voivat yhdenvertaisesti olla raken-
tamassa erilaisia, itselleen sopivia, osallisuuden muo-
toja niin arjen yhteisöjen kuin palvelujen kontekstissa. 
Jollekin tämä tarkoittaa kohtaamista arjessa ja jollekin 
olemista mukana lapsiparlamentissa, osallisuudella 
on monia muotoja. 

http://www.ks2021.fi/uudistuksen-karkihankkeet/
kslape/materiaalit/ 

Hankkeen lähtökohta ja tavoite
Vaalijalan kuntayhtymän hallitus varasi pilottihank-
keeseen 80 000 euroa vuodelle 2018 ja palkkasi kaksi 
kuntoutusohjaajaa hankkeeseen. Kuntoutusohjaajan 
tehtäväksi määriteltiin toimia konsultoivana työnteki-
jänä, joka jalkautuu asiakkaan arkiympäristöön kun-
nan työntekijän työpariksi tuoden vammaistyön näkö-
kulman ja osaamisen asiakkaan verkoston käyttöön. 
Lähtökohtana hankkeessa oli etsiä uudenlaisia toimin-
tatapoja, joilla asiakkaan tilanteeseen voi vaikuttaa 
varhaisemmassa vaiheessa. Mukaan kehittämisyhteis-
työhön lähtivät Muurame, Jyväskylä, Joutsa, Hanka-
salmi, Perusturvaliikelaitos Saarikka ja Toivakka. Hank-
keen tavoitteena on ollut pilotoida Keski-Suomessa 
asiakaslähtöisiä, jalkautuvia ja konsultoivia palveluita 
asiakkaan omassa toimintaympäristössä tilanteissa, 
joissa asiakkaalla on palvelutarpeita eri sektoreilta. 
Lisäksi hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan konsul-
toivan perhetyönmalli saatujen kokemusten pohjalta.

Asiakastyö
Hankkeen asiakasprosessiin kuului asiakkuuden syn-
tymisen jälkeen kokonaistilanteen kartoitus, jonka 
aikana asiakkaan kokonaistilannetta tarkasteltiin eri 
toimintaympäristöissä. Kuntoutusohjaaja kokosi ver-
koston yhteiseen palaveriin, jossa suunniteltiin asi-
akkaan tarvitsemat palvelut, sovittiin vastuista ja 
tilanteen seurannasta. Työskentely päätyi seuranta-
palaveriin. Asiakkuuteen päätyi 14 lasta perheineen. 
Heillä oli valtaosalla oppimisen pulmien lisäksi myös 
neuropsykiatrisia haasteita kuten ADHD, Asperger tai 
autisminkirjon piirteet. Asiakkaana olleiden lasten iät 
ovat vaihdelleet 7–15 vuoden välillä. 

Johtopäätökset
Hankkeen aikana haastavimmaksi osoittautui eri 
sektorirajojen ylittäminen ja vallitsevien työtapojen 
muuttaminen. Ulkopuolelta tulleen kuntoutusohjaa-
jan mukaan tulo vahvisti yhteisen tavoitteen löytä-
mistä ja antoi neutraalin näkökulman tarkastella asi-
akkaan kokonaistilannetta. Verkostopalaverit lisäsivät 
nykyisten toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeesta 
saadun palautteen perusteella asiakkaan verkos-

toissa tieto ei aina siirtynyt riittävästi eri toimijataho-
jen välillä. 

Useammassa tapauksessa asiakas oli saanut diag-
noosin erikoissairaanhoidosta ja hoitovastuu oli siir-
retty perusterveydenhuoltoon. Vastuu palveluiden 
jatkumisesta oli kuitenkin usein jätetty huoltajien vas-
tuulle. Tällöin lapsi oli jäänyt vaille terveydenhuollon 
palveluita. Hankkeessa saadun kokemuksen mukaan 
perusterveydenhuolto tarttui asiakkaiden palvelutar-
peisiin hyvin sen jälkeen kun heidät ohjattiin palvelun 
piiriin. 

Neuropsykiatristen häiriöiden mukana tuomat 
ongelmat tunnistetaan, mutta konkreettisia ratkaisuja 
ja ohjausta tilanteisiin on vaikea löytää. Hankkeessa 
saadun kokemuksen mukaan ohjauksen tarvetta oli 
niin koti- kuin kouluympäristössäkin. Lisäksi oltiin 
epätietoisia siitä, millaisen avun piiriin asiakasperhe 
pitäisi ohjata.

Hankkeen alkuvaiheessa kuntoutusohjaajille tuli 
useampaan kertaan pyyntö poistaa vammaisuus-sana 
ja viittaukset vammaistyöhön hankkeen esittelyma-
teriaalista. Kysyimme palautekyselyissämme vammai-
suus-sanan merkityksestä perheille ja työntekijöille 
eikä kumpikaan vastaajaryhmä nähnyt vammais- 
sanassa mitään negatiivista. Vammaispalvelut uudis-
tuvat myös lainsäädäntöuudistuksen myötä lähitule-
vaisuudessa. Uudessa lainsäädännössä diagnoosirajat 
poistuvat ja asiakkaan osallisuuden vahvistaminen ja 
yksilöllisen toimintakyvyn tukeminen korostuu. 

Huolta herättää työntekijöiden vastauskysymyk-
seen ”Mitä hyötyä jalkautuvan ja konsultoivan kun-
toutusohjaajan mukana olosta oli?”. Puolet vas-
taajista valitsi vaihtoehdon ”Jollain ihmisellä on 
aikaa paneutua juuri tämän lapsen asioihin”. Suu-
rin osa perheistä vastasi samaan kysymykseen ”Lap-
sen ympärillä olevat ihmiset rupesivat toimimaan 
yhdessä lapsen hyväksi”. Tälle palvelumuodolle on 
selkeästi tarve. Nykyiset palvelut ovat hajanaisia ja 
tarvitaan eri palvelut yhteen kokoavia työskentely-
muotoja.

http://www.ks2021.fi/uudistuksen-karkihankkeet/
kslape/materiaalit/ 
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Keneltä kysyn 
lisää LAPE-
muutos-
ohjelmasta?
LAPE-työtä tehdään valtakunnallisesti, 
maakuntien alueilla ja kunnissa. Helpoiten saat 
lisätietoja oman alueesi muutosagentilta. 
Muutosagentit  osaavat tarvittaessa 
ohjata kysymyksesi eteenpäin. 

Muutosagenttien ajantasaiset 
yhteystiedot löydät osoitteesta:
stm.fi/lapsi-ja-perhepalvelut/muutosagentit

Hankejohtaja:
Maria Kaisa Aula  
mariakaisa.aula@stm.fi

Hankepäällikkö:
Hanne Kalmari
hanne.kalmari@stm.fi

Projektipäällikkö:
Katja Bergbacka
katja.bergbacka
@minedu.fi

Verkkosivut:     stm.fi/lape

Twitter:          @STM_Uutiset

          @THLlapemuutos

         #lapemuutos

                              #kärkihanke

Voit tutustua valtakunnalliseen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan:
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Lisämateriaalit löytyvät verkosta:
http://www.ks2021.fi/uudistuksen-karkihankkeet/kslape/materiaalit/
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