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Keski-Suomen lasten, nuorten ja 
perheiden parhaaksi (KSLAPE)

Hallituksen kärkihanke: Lapsi- ja 
perhepalveluiden muutosohjelma 

(LAPE)



25.3.20192

KSLAPE perustiedot
Keski-Suomen lasten, nuorten ja perheiden 
parhaaksi (KSLAPE)
Hankeaika 1.1.2017-31.12.2018 (käytännössä 
4/2017-12/2018)
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 
(LAPE)
Keski-Suomessa kehitettiin kaikkia LAPE-
ohjelman neljää osakokonaisuutta
22 kuntaa, maakunta, sairaanhoitopiiri, 
järjestöt, yritykset
Rahoitusta myönnettiin 1 miljoona



25.3.20193

Keski-Suomi - lapsiystävällinen maakunta

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi



25.3.20194

Ketkä osallistuivat hankkeeseen?

Hanketiimin muodostivat hankepäällikkö, 
viisi kehittämiskoordinaattoria ja 
muutosagentti 
Asiantuntemus, osallistuvat tahot
Hankkeeseen osallistui useita verkostoja

mm. maakunnallinen LAPE-ryhmä, kolme sen alajaostoa, 
kuntien LAPE-ryhmät, lapsijärjestöt, vanhempainyhdis-
tyksiä, perheystävällisten työpaikkojen verkosto, osallisuu-
den kehittämisverkosto, Nuksu, SIB-yhteistyöryhmä, ero-
koulutusfoorumi, vanhemmuuden tuen verkosto, varko
oppimisverkostot jne.



25.3.20195

Tavoitteet, kehittämiskohteet

Kiteytä napakasti kehittämiskohteenne 
tai tavoitteenne (max kaksi lausetta)
Kuvaa lyhyesti, mihin ongelmaan 
etsittiin ratkaisua tai mitä muutosta 
tavoittelitte

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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KSLAPE toiminnan tavoitteet

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi



25.3.20197

Toimintakulttuurin muutos tavoitteet

Lapsiystävällinen Keski-Suomi: 
lapsiohjelma, tietoperustaisuus, 
perheystävälliset työpaikat, osallisuus
Lasten nuorten ja perheiden palvelut 
muodostavat kokonaisuuden ja 
yhdyspinnoista huolehditaan
Toiminnan lähtökohtana lasten 
oikeuksien sopimus

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Perhekeskustoimintamallin tavoitteet
Perhekeskustoimintamallin käynnistäminen koko maakunnassa on yksi Keski-Suomen 
LAPE -muutoshankkeen keskeisimmistä tavoitteista.

Otetaan malli käyttöön, tuetaan sen käyttöönottoa ja levitetään mallia .

Suunnitellaan ja otetaan käyttöön rakenteet paikallista, maakunnallista ja kansallista 
ohjausta, seurantaa, arviointia ja kehittämistyötä varten, ml kansallinen 
koordinaatiorakenne

Luodaan suuntaviivat perhekeskustoiminnan organisoimiseksi, johtamiseksi ja 
toiminnan yhteensovittamiseksi

Tunnistetaan perhekeskustoimijoiden keskeiset osaamistarpeet ja käynnistetään 
koulutukset osana Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa

Kehitetään matalan kynnyksen palvelujen (perhekeskustoiminta ja varhaiskasvatus, 
koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena) ja erityispalvelujen 
integratiivisia toimintamalleja

Tunnistetaan kuntien ja alueiden vahvuudet ja tarpeet sekä erityispiirteet

Huomioidaan maahanmuuttajataustaisten sekä muiden monikulttuuristen lasten, 
nuorten ja perheiden erityistarpeet

Tavoitteena on sitouttaa kuntien toimijat lapsi- ja perhelähtöiseen 
perhekeskustoimintaan

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi



25.3.20199

VARKO-kokonaisuuden tavoitteet

Lasten, nuorten ja perheiden 
hyvinvoinnin tukeminen lasten ja 
nuorten arjen kasvuyhteisöissä
Tavoitteena osallisuuden 
vahvistaminen ja yksilökohtaisen ja 
yhteisöllisen hyvinvointityön 
toteuttaminen suunnitelmallisesti

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi



25.3.201910

Erityis- ja vaativimman tason tavoitteet

Tavoitteena saada erityis- ja vaativimman tason 
palvelut lähemmäs lasta ja nuorta perheen 
arkiympäristöön
Tavoitteena tiivistää eri tahojen tekemää 
yhteistyötä siten, että työtä tehdään 
monitoimijaisesti luoden yhteistä tilannekuvaa 
ja ymmärrystä lapsen, nuoren ja perheen 
tilanteesta 
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Hankkeen maku-sote-yhteys

Kuvaa, miten hanke liittyy ja kytkeytyy 
maakunta- ja sote-uudistukseen
Millaista yhteistyötä alueella on tehty 
maakunta- ja sote-uudistusta tekevien 
kanssa?



25.3.201912

KSLAPE maku-sote-yhteys
Opiskeluhuollon järjestäminen vaatii maakunnallista 
tarkastelua ja kunnissa sivistystoimen toteuttama 
hyvinvointityö tietopohjaista, lapsilähtöistä 
toteuttamista
Sivistystoimen toimijoille on tuotu tietoa LAPE-
muutoksen perusteista ja tavoitteista suhteessa 
sote- ja maakuntauudistukseen ja tulevaan 
sivistyskuntaan
Hankkeen aikana on valmisteltu uuden maakunnan 
LNP-palveluiden ja yhdyspintojen rakennetta, 
johtamista ja koordinointia: LNP-
palvelukokonaisuus, peke-alueet ja toimintamalli, 
jalkautuvat tiimit, konsultaatiokäytänteet, 
hoitopolut, yhdyspintatyö (järjestöt, yritykset, 
kansalaiset) sekä osallisuuden vahvistaminen

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi



25.3.201913 > Lisää > alatunniste: lisää oma nimi



25.3.201914 > Lisää > alatunniste: lisää oma nimi



25.3.201915

Mitä kehittämis- tai työmenetelmää hankkeessa käytettiin?

Kuvaa omin sanoin menetelmä(t): kokeilu, 
koulutus, mallintaminen, testaus tms.
Kuvaa tekemäänne työtä käytännössä.
Käytä apuna kuvia, graafeja tms.
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Toimintakulttuurin muutos, menetelmät

Uutiskirjeet, facebook, twitter
Skype for business -työkokoukset
Työterveyslaitoksen Työ@Elämä kysely 
yritykset/julkinen sektori
Koulutussarja ”Kohti lapsiystävällistä 
Keski-Suomea”
Seminaarit ja suunnitelmat: K-S 
lapsiohjelma
Selvitykset ja raportit: LAVA kuntien 
päätösasiakirjoissa, loppuraportti

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Perhekeskustoimintamalli, menetelmät
Maakunnallinen eteneminen on pohjautunut kasvotusten tapahtuvaan, narratiivisella 
valmentamisotteella tapahtuneeseen työskentelyyn kuntien oleellisten lasten, nuorten ja 
perheiden parissa toimivien kesken, kuten kuntien Lape- ja peke ryhmien, alueellisten 
verkostojen ja ohjausryhmien kanssa, sekä avainhenkilöiden ja asukkaiden kanssa

Yhteiskehittäminen maakunnan toimijoiden kanssa

Asukaskyselyt ja –haastattelut; ryhmä ja yksilö

Lapsiperheiden Arjen Polku -työkalu

Jalkautuminen kohtaamispaikkoihin, lasten, nuorten ja perheiden pariin

Tarvittaessa olemme olleet kaikille saatavilla ja saavutettavissa; mentorointi, konsultaatio

Skype- ja puhelinneuvottelut

Sähköpostikeskustelut

Facebook, uutiskirjeet, kotisivut

Koulutukset

Välitetty ja tehty materiaaleja, kuten Keski -Suomen perhekeskuksen pelikirja, kuntien 
perhekeskustoiminnan kuvantamiset ja perustietojen kokoaminen, sekä dokumentointi

Keski-Suomen perhekeskustoiminnan ulkoinen arviointi – toteuttajana Jyväskylän yliopiston 
Perhetutkimuskeskus

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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VARKO-kokonaisuus, menetelmät

Pääosin tarvetta on ollut yhteisille 
kohtaamisille ja keskustelulle
Hyvinvointityön sisältöön ja 
rakenteeseen liittyviä teemoja 
työstettiin työryhmä- ja 
työpajatyöskentelynä
Pilotointeja ja kokeiluja on toteutettu 
aikataulun sallimissa puitteissa

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Erityis- ja vaativin taso, menetelmät

Kehittämis- ja työmenetelminä käytettiin paljon 
yhteistä keskustelua sekä toteutettiin pilotointeja 
hankesuunnitelman mukaisesti 
Erityis- ja vaativimman tason palvelujen osa-alueilla 
kehittämistyötä tehtiin suurilta osin monitoimijaisissa 
kehittämistyöryhmissä, joihin osallistui laajasti sekä eri 
alojen ammattilaisia että kokemusasiantuntijoita

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi



25.3.201920

KSLAPE, osallistamisen tavat

Hankkeen asiakkaina olivat Keski-Suomessa 
asuvat lapset, nuoret ja perheet sekä heidän 
kanssaan työskentelevät ammattilaiset
Asiakkaat / palvelujen käyttäjät otettiin 
mukaan kehittämiseen toteuttamalla erilaisia 
työpajoja, kutsumalla mukaan työryhmiin, 
toteuttamalla kyselyjä sekä kohtaamalla 
kasvotusten
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Keskeiset tulokset

Luettele 1-10 keskeisintä tai tärkeintä tulosta 
tai muutosta, joka saavutitte. Kuvaa omin 
sanoin, konkreettisesti, vältä hankejargonia.
Kerro onnistumiset.
Kiteytä. Käytä korkeintaan kaksi diaa tuloksiin.
Voit täydentää käyttämällä infografiikkaa tms.
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Toimintakulttuurin muutos tulokset

• Keski-Suomen oma lapsiohjelma on julkistettu (2018) ja keskisuomalaiset 
lapsiteot kuvattu 101-lapsitekoa karttatoimintoon 

• Koulutussarja: LOS, LAVA, LABU sekä osallisuus 

• Lapsivaikutusten arvioinnista päätöksentekoasiakirjoissa on julkaistu oma 
raportti THL:n julkaisusarjassa

• Hankkeen aikana on perehdytty tulosperusteiseen rahoitusmalliin Social
Impact Bond (video alkaa kohdasta 5:43)

• Perheystävällisiä työpaikkoja kehittämistyössä on löydetty hyviä 
käytänteitä ja kehitysideoita työn ja muun elämän yhteensovittamisen 
helpottamiseen. Yritysten ja julkisen sektorin kyselyn tulokset löytyvät 
verkkosivuilta.

• SUUNTA-toiminnalla on vaikutettu työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella 
olevien vanhempien työ-, opiskelu- ja toimintakyvyn paranemiseen.

• Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun mallinnettu mm. LNP 
johtamisen ja yhdyspintatyön koordinaation rakennemalli

• Yhteistyö eri verkostojen toimijoiden välillä on vahvistunut

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

https://haukkalansaatio.com/lapsiohjelma2018/
https://www.101lapsitekoa.fi/fi
http://www.julkari.fi/handle/10024/136961
http://videonet.fi/web/thl/2018lape/
http://www.ks2021.fi/uudistuksen-karkihankkeet/kslape/hankekokonaisuudet/toimintakulttuurin-muutos/perheystavallinen-tyopaikka/
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Perhekeskustoimintamallin tulokset
Yhdessä kuntien kanssa on rakennettu perhekeskustoimintamallia koko maakunnan alueella. Kaikissa 22 
kunnassa tavoitteena on toimia yhteisen toimintamallin mukaisesti, mutta toteuttamistavat vaihtelevat.

Yhteisellä dialogilla on saavutettu toiminta- ja ajattelukulttuurin muutos kohti lapsi- ja perhelähtöisyyttä 
sekä yhdessä tekemistä. Toimijoiden ymmärrys omasta ja toisten roolista lapsen, nuoren ja perheen 
elämänvaiheissa on lisääntynyt. 

Tehty kohtaamispaikkojen kartoitus.

Toteutettu asukasosallisuutta laajoilla lapsiperheiden asukaskyselyillä ja asukkaiden kohtaamisilla. 

Kehitetty Lapsiperheiden Arjen Polku –työkalu vanhempien kanssa käytävien keskusteluiden tueksi.

Kunnat kiinnittävät entistä enemmän huomiota asukasosallisuuteen.

Kunnat ja alueet tunnistavat erityispiirteensä, vahvuutensa ja tarpeensa.

Kunnissa ja alueilla tunnistetaan olemassa olevat toimijat ja toiminta, osin myös yhteistyön rakenteet.

Kunnat ja alueet tunnistavat fyysisiä toimipaikkoja, joita voivat hyödyntää yhteisessä toiminnassa. Samalla 
on tehty näkyväksi jalkautuvan työn muotoja ja tarpeita. 

On luotu sekä kunnallisia että maakunnallisia rakenteita ja toimintatapoja perhekeskustoiminnan edelleen 
kehittämiseen Lape-kauden jälkeen, esimerkiksi ohjausryhmät ja perhekeskustyöryhmät, sekä niihin 
liittyvät käytänteet.

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Valmentavalla työotteella on parannettu oleellisten lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivien 
keskinäistä vuorovaikutusta. Tämän johdosta kunnat/alueet ovat organisoituneet yhteisen toimintamallin 
mukaisesti.

Joka kuntaan on nimetty perhekeskusyhdyshenkilöt, jotka vastaavat kehittämisestä ja koordinaatiosta.

On muodostettu maakunnallinen kuntien perhekeskusyhdyshenkilöiden osaamis- ja tukiverkosto. 
Tavattu säännöllisesti ja luotu malli tapaamisten jatkumiseen, esim. sovittu puheenjohtajuudesta ja 
sihteeriydestä ym. käytänteistä.

Prosessimaisella työskentelyllä luotu yhteiset arvot ohjaamaan perhekeskustoimintaa Keski-Suomessa.

Kehitetty perhekeskustoiminnan pelikirja kehittämistyön muistilistaksi ja avuksi. Pelikirja tukee toiminnan 
suunnittelua, toteutusta ja arviointia, sekä yhtenäistää toimintaa Keski-Suomessa.

Kuvannettu kunkin kunnan/alueen perhekeskustoimintaa yhdessä toimijoiden kanssa.

Kunnat ovat ryhtyneet ratkomaan ja purkamaan sisäisesti esteitä, jotka ovat jarruttaneet eri 
hallintokuntien välistä yhteistyötä – kehittäneet myös uusia innovaatioita yhteiseen toimintaan.

Kunnat ovat alkaneet kirjata perhekeskustoimintaa tärkeisiin asiakirjoihin, kuten kuntastrategioihin, 
talous- ja toimintasuunnitelmiin, sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmiin.

Saatu luotua tahtotila kuntien fyysisten SiSoTe perhekeskusten perustamiseen – yhdyspintatyön 
turvaaminen, sekä palveluiden tasapuolisen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen.

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Perhekeskustoimintamallin tulokset
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SiSoTe perhekeskustoimintamallilla on luotu rakenne, joka tukee palveluiden yhteen sovittamista 
yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi.

Tehty esityksiä ja käyty keskusteluja maku-/sote valmistelijoiden kanssa perhekeskustoiminnan 
johtamisesta ja asemoinnista. Maku-/sote valmistelijoiden ymmärrys perhekeskustoiminnasta on 
lisääntynyt. Esimerkkinä maakunnallisen perhekeskustyöntekijän palkkaaminen ajalle 1.1.2019-
30.6.2019.

Perhekeskustoiminta huomioidaan maakunnan järjestämissuunnitelmassa.

Perhekeskustoiminnan arviointi Keski-Suomessa (Jyväskylän yliopiston Perhetutkimuskeskus). 
Tunnistettu ydintoimijat, kehittämistarpeet ja jatkotoimenpiteet.

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen nykytilan kartoitus Keski-Suomessa (opinnäytetyö).

Luotu maakunnallinen perhevalmennusmalli Keski-Suomeen, joka otetaan käyttöön vaiheittain 
vuoden 2019 alusta lähtien.

Luotu rakenne maakunnallisen perhevalmennuksen kehittämiseen, seurantaan ja arviointiin.

Uusi digitaalinen Vauvapolku-oppimispeli perheille ja päättäjille (Jyväskylän Yliopisto). Oltu mukana 
kehittämistyössä.

Toteutettu ja juurrutettu aiemmin kehitettyä Suunta-vertaisryhmä toimintaa (Nuorten Ystävät). 

Lisätty tietoutta Apua Eroon.fi sivustosta, vanhemmuussuunnitelmasta ja muiden maakuntien 
eroauttamistyöstä.

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Perhekeskustoimintamallin tulokset
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Kehitetty yhteiskristillinen digitaalinen perhekeskus FamilyRoom palvelualusta 
https://www.familyroom.fi/ ja https://www.youtube.com/watch?v=wHMykGkulXE

Tehty eroauttamistyön kartoitus.

Lisätty toimijoiden osaamista suunnittelemalla ja järjestämällä yhteistyössä Eroforumin ja 
Erorukkasen kanssa maakunnallinen kolmen koulutuspäivän eroauttamissarja. Koulutuksiin on 
suunnitteilla jatkoa Lape-kauden jälkeen.

Tunnistettu tarve varsinaista eroauttamistyötä tekevien osaamisen hyödyntämisestä perustasolla. 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Perhekeskustoimintamallin tulokset

https://www.familyroom.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=wHMykGkulXE
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VARKO-kokonaisuuden tulokset

On jaettu LAPE-materiaaleja ja hyviä käytäntöjä 
opiskeluhuollon verkostoissa 
On pilotoitu Family Class -perhekoulumallia Valteri-koulu 
Onervassa. Työryhmässä ovat lisäksi olleet mukana mm. 
ksshp:n, Jyväskylän kaupungin oppilashuollon ja sairaalakoulu 
Kukkulan koulun edustajat 
On vahvistettu kodin ja koulun yhteistyötä Jyväskylän 
yliopiston tukemana; vanhemmat ja vanhempainyhdistykset 
mukana yhteistyön kehittämisessä, erityisinä teemoina 
kiusaaminen ja perheiden osallisuus yhteisöllisessä 
hyvinvointityössä
On jalkautettu varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden 
suosituksia ja työstetty konkreettinen työkalu lapselle 
mieleisen harrastuksen mahdollistamiseen

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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On vahvistettu mielenterveystyötä varhaiskasvatuksessa 
toteuttamalla Lapsen mieli –koulutus Äänekosken 
varhaiskasvattajille
On suunniteltu ”Liikkuen yhdessä epulle” –pilottia Jyväskylään; 
ensimmäisen luokan aloittavien lasten ja heidän perheidensä 
liikunnallisuuden, ryhmäytymisen ja osallisuuden 
vahvistaminen
Keski-Suomesta on ollut kaksi edustajaa mukana ”Yhteisestä 
työstä hyvinvointia – opiskeluhuoltoryhmä perusopetuksessa” 
–oppaan työstämisessä
Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamisen nykytilaa ja 
kehittämistarpeita on käyty läpi maakunnallisissa 
kokoontumisissa
Esiopetuksen yksilökohtaisen oppilashuollon nykytilaa ja 
kehittämistarpeita on tarkasteltu erityisesti Jyväskylässä ja 
Jämsässä

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

VARKO-kokonaisuuden tulokset
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Erityis- ja vaativimman tason tulokset

On edistetty perus- ja erityistason työntekijöiden sekä kokemusasiantuntijoiden 
välistä vuoropuhelua järjestämällä monitoimijaisia työpajoja ja yhteiskehittämispäiviä

On pilotoitu monitoimijaista palvelutarpeen arviointia hankesuunnitelman mukaisesti 
Jyväskylässä ja Jämsässä yhteistyössä perhekeskusten ja erityistason toimijoiden 
kanssa

Keski-Suomessa 25 lastensuojelun ammattilaista on kouluttautunut systeemiseen 
malliin Jyväskylässä ja Saarikassa  8 kuntaa ovat ilmaisseet kiinnostuksensa 
osallistua SYTY-jatkohankkeeseen v. 2019-2020 aikana

Monitoimijaista perhetyötä on pilotoitu hankesuunnitelman mukaisesti erilaisin 
sisällöllisin painotuksin Saarikassa, Äänekoskella ja Jyväskylässä

On tehty päihdeosaamista sekä mahdollisia koulutustarpeita koskeva kysely 
maakunnan sosiaali-, terveys- ja sivistyspuolen ammattilaisille osana maakunnallista 
alaikäisten lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdestrategiaa

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Eritys- ja vaativimman tason tulokset
On pilotoitu laaja-alaisista oppimishäiriöistä kärsivien, asperger- ja autismipiirteisten 
lasten monitoimijaisen tukea yhteistyössä KSSHP:n, kuntien ja Vaalijalan kanssa niissä 
kunnissa, jossa ei ole omaa kehitysvammaisten kuntoutusohjausta

On kehitetty nuorten lastensuojelun laitoshoitoa sisällöllisesti ja rakenteellisesti 
nuorten maakunnallinen kriisi- ja päivystysyksikkö on sisällytetty maakunnan vastuulla 
olevien palvelujen järjestämissuunnitelmaan

On luotu maakunnallinen monitoimijainen lastensuojelun perhehoidon malli sekä 
pilotoitu sijaisvanhempien psykoedukatiivista vertaisryhmää ja kehitetty pienten 3-5-
vuotiaiden lasten osallisuutta perhehoidossa

On osallistuttu vaativimman tason (osaamis- ja tukikeskus) valtakunnalliseen, neljän 
maakunnan yhteiseen ja maakunnalliseen kehittämistyöhön  on mm. kutsuttu Keski-
Suomen toimijoita mukaan keskustelemaan Pohjois-Savossa kehitteillä olevasta 
yhdistelmähoidon mallista (lasten- tai nuorisopsykiatria sekä lastensuojelu)

On aloitettu Keski-Suomessa selvitys lastenpsykiatrian intensiivinen 
psykiatrissosiaalinen perhehoito -yksikön toteuttamiseksi
On kehitetty Itä- ja Keski-Suomen yhteistyöalueen vammaisten lasten ja nuorten 
palveluja osaamis- ja tukikeskuksen näkökulmasta

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Määrittele tulosten merkitys ja hyöty

a) asiakkaiden eli palvelujen käyttäjien 
kannalta
b) henkilöstön ja alan ammattilaisten 
kannalta
c) päättäjien kannalta (kunnalliset, 
maakunnalliset päättäjät tms.)
Käytä korkeintaan kaksi diaa määrittelyyn
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KSLAPE tulosten merkitys

a) Asiakkaiden kannalta:
Asiakkaiden osallisuus on vahvistunut, perhekeskuksia on 
rakentunut kuntiin lähelle perheitä, harrastustoiminta-
mahdollisuuksia on kartoitettu, on tehty monia asiakaskyselyjä, 
mallinnettu hoito- ja palvelupolkuja sekä tehostettu 
vammaisten kuntoutusohjausta. Palveluja on rakennettu 
enemmän maakunnallisiksi ja sen myötä vaikutettu resursseihin 
ja osaamiseen. Lisäksi on tuotettu seurakuntien palveluista 
hakuportaali ja odottaville vanhemmille Vauvapolku-peli

b) Ammattilaisten kannalta:
Osaamista on vahvistettu monien koulutusten avulla, 
yhtenäistetty toimintatapoja, yhteen sovitettu 
palvelukokonaisuuksia, kirkastettu yhteisöllisen opiskeluhuollon  
ja esiopetuksen yksilökohtaisen opiskeluhuollon tavoitteita 
verkostoiduttu yli sektorirajojen ja perustettu uusia kehittämis-
ja oppimisverkostoja. 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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c) Päättäjien kannalta: 
Keski-Suomeen on laadittu oma Lapsiohjelma, nostettu esille 
maakunnan hyviä käytäntöjä, vahvistettu päättäjien osaamista, 
tavattu kansanedustajia ja luottamushenkilöitä sekä kuntien ja 
maakunnan sisote-viranhaltijoita, on selvitelty lapsivaikutusten 
arviointia kuntapäätöksenteossa sekä perehdytty 
kustannusvaikuttavuus investointeihin (SIB), tuettu 
järjestämissuunnitelman valmistelua ja lausuntotyöskentelyä.

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

KSLAPE tulosten merkitys
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Tärkeimmät opit 

Miten opimme hankkeessa?
Mitä muuta haluat toisille kertoa?
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Laaja muutostyö vaatii aikaa ja resursseja – hankeaika jäi lyhyeksi, siltaamistoimet ja 
LAPE-materiaalit tukevat juurruttamista

Painopisteen siirto korjaavista palveluista ehkäiseviin palveluihin ja voimavaroja 
lisäävään toimintaan edellyttää tiedolla johtamisen ja seurannan vahvistamista 
erityisesti lapsi-/väestöbudjetoinnin osalta, hyvinvointi-indikaattoreiden tuottaman 
tiedon analysointia ja toimenpiteistämistä

Palveluiden järjestäminen kokonaisuutena eri väestöryhmittäin (elämänkaarimallin 
mukaisesti) ei vielä ole onnistunut riittävällä tasolla, nykytilanne sirpaleinen, tähän 
haetaan jatkossa ratkaisuja

Yhteistyö kuntien ja maakunnan välillä edellyttää rakenteita yhteiselle neuvottelulle ja 
sopimiselle sekä verkostojohtamisen osaamista

Mahdollistettava monitoimijaiset kohtaamiset, työnkuvien avaaminen ja keskustelu 
kasvuyhteisöjen hyvinvointityön toteuttamisen tavoitteista, toteuttamisesta ja rooleista

Työntekijöiden hyvinvointia pitäisi edistää mahdollistamalla hankkeiden työnohjaus 
hankerahalla.

Tavoitteiden ja resurssien pitäisi jatkossa olla paremmin linjassaan.

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

KSLAPE, tärkeimmät opit 
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Entä seuraavaksi?

Miten hankkeen työtä jatketaan ja 
laajennetaan?
Miten varmistatte maku- ja sote-kytkennän
jatkuvuuden?
Miten ja milloin tuloksia ja vaikuttavuutta 
arvioidaan seuravaksi?
Visio: tilanne vuonna 2020
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Toimintakulttuurin muutoksen jatkot

• Keski-Suomen lapsiohjelman kirjaaminen maakunnan 
asiakirjoihin, vastuutaho Haukkalan säätiö, 
maakunnallinen LAPE-yhteistyöryhmä, muutosagentti

• LAPE-Akatemiat käyntiin touko-kesäkuu 2019
• 101 lapsitekoa kampanja jatkuu, vastuutahona Haukkalan 

säätiö
• Perheystävällisten työpaikkojen kehitystyö: Puimala-

työpaja, vastuutahona Jyväskylän kaupunki ja 
muutosagentti yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen kanssa

• SIB-selvittely, yhteistyö jatkuu: Keski-Suomen 
Seututerveyskeskus ja sen alueen kunnat, Sitra, Keski-
Suomen keskussairaala

• SOS-Lapsikyläyhteistyö jatkuu vuonna 2019 Keuruulla, 
Petäjävedellä ja Multialla, vastuutahona SOS-
Lapsikyläsäätiö

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Asukkaiden, vapaaehtoisten ja ammattilaisten yhteistyötä on edelleen lisättävä toiminnan suunnittelussa, 
toteutuksessa ja arvioinnissa. 

Edelleen tunnistettava erilaisia fyysisiä toimipisteitä ja kohtaamispaikkoja sekä niiden toimintoja ja sovittava 
niiden hyödyntämisestä yhteisessä toiminnassa esimerkiksi jalkautuvan työn ja konsultaation osalta.

Linjattava eri fyysisten toimipaikkojen suhde toisiinsa, kuten perhekeskusten ja sote-keskusten suhde 
toisiinsa sekä perhekeskuksen toimipisteiden ja kohtaamispaikkojen yhteys toisiinsa.

Toiminnasta on tiedotettava monipuolisesti sekä asukkaille että työyhteisöissä.

Perhekeskustoiminta tulee kirjata kaikkien kuntien strategisiin asiakirjoihin, kuten hyvinvointikertomuksiin ja 
suunnitteluasiakirjoihin sekä maakunnan järjestämissuunnitelmaan. 

Perhekeskustoiminnan koordinaatiovastuu tulee linjata kunnan sisällä sekä kuntien ja maakunnan välillä.

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

Tunnistettavuuden lisäämiseksi ja laadun varmistamiseksi on mallinnettava maakunnallista perhekeskuksen 
verkostotyötä.

Alueelliset erityispiirteet on huomioitava, jotta tietoon perustuen pystytään vastaamaan paremmin 
haasteisiin ja tarpeisiin sekä välttämään palveluaukot.

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Perhekeskustoimintamallin jatkot
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On jatkokehitettävä ja hyödynnettävä apuvälineeksi tehtyä KeskiSuomen perhekeskustoiminnan pelikirjaa 
toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Laadittava/otettava käyttöön mittaristo vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Lisättävä tietoa perhekeskustoiminnan vaikuttavuudesta johtaville virkamiehille sekä päättäjille.

Sovittava perhekeskus-/sotealueista.

Sovittava koordinaatiovastuista maakunnan, perhekeskusalueiden ja kuntien osalta, sekä niiden 
yhteydestä päätöksentekoon. 

Edistettävä sähköistä perhekeskusta muun muassa tiedottamisen ja palveluohjauksen näkökulmasta. 

Lisäksi perhekeskuksen palveluverkostoon kuuluvista palveluista ja perhekeskusten tehtävistä pitää tehdä 
palvelu- ja prosessikuvauksia hyödyntäen elämänkaarimallia.

Varmistettava vanhemmuuden ja parisuhteen tuen tukimuotojen kattavuus sekä maantieteellisesti että 
ikäryhmittäin 

Laadittava koulutussuunnitelma toimijoille perhevalmennusmalliin kouluttautumiseksi.

Yhtenäistettävä perhevalmennuksen ilmoittautumis- ja palautejärjestelmät.

Huolehdittava laajemman perhevalmennusfoorumin järjestämisestä.

Laajennettava Eroforum maakunnalliseksi rakenteeksi.

Vahvistettava edelleen perustason toimijoiden ero-osaamista.

Turvattava yhteistyö varsinaista eroauttamistyötä tekevien ja perustason toimijoiden välillä.

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Perhekeskustoimintamallin jatkot
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Sivistystoimen palveluiden osalta 
muutosagentti tukee yhteistyön 
edistämistä ja kehittämistä uutta 
sivistyskuntaa kohti kuljettaessa
Perhekeskusmallin käyttöönotto tuo 
uuden ulottuvuuden kasvuyhteisöjen 
hyvinvointityöhön – alueellisen 
yhteistyön ja tietopohjaisen, 
osallisuutta tukevan hyvinvointityön 
kehittäminen jatkuu

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

VARKO-kokonaisuuden jatkot
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Vaativan erityisen tuen verkosto (VIP-
verkosto) oppilaan oppimisen ja 
koulunkäynnin tukena – kehittämisestä 
käytäntöön
Kasvuyhteisöjen ennaltaehkäisevän 
työn ja varhaisen tuen kehittäminen 
maakunnallisesti; käynnissä mm. 
ksshp:n ”Tartu hetkeen – aisti ja 
ymmärrä lasta” –kokonaisuuden 
kehittäminen ja Family
Class/Perhekoulu –pilotointi 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

VARKO-kokonaisuuden jatkot
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Erityis- ja vaativin taso, jatko ja visio

Painopiste varhaiseen tukeen ja apuun – erityistason 
palveluiden jalkautumisen tulee olla sujuvaa ja mutkatonta
Laaditaan maakunnallinen alaikäisten päihde- ja 
mielenterveystyötä ohjaava strategia, jossa huomioidaan 
aiempaa enemmän esim. päihdehoitajien ja psykiatristen 
sairaanhoitajien osaamisen hyödyntäminen peruspalveluissa 
Erityistason palveluiden integraation vahvistaminen muun 
muassa lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon välillä 
Rakennetaan monitoimijainen perhetyön osaamisverkosto, 
jonka tehtävänä on koordinoida kehittämistyötä, tiivistää 
yhteistyötä kuntien välillä sekä kartoittaa ja jakaa yhteiseen 
käyttöön maakunnan perhetyön osaamista ja menetelmiä 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Erityis- ja vaativin taso, jatko ja visio

Perustetaan maakunnallinen päivystyksellinen kriisi- ja 
vastaanottoyksikkö lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian 
yhteistyönä
Saatetaan perhehoidon maakunnallinen malli sekä muu 
lastensuojelun sijaishuollon kehittämistyö (esimerkiksi SISUKAS-
työskentelymalli, kokemusasiantuntijuus, vertaisarviointi) 
maakunnan rakenteisiin 
Laajennetaan systeemisen lastensuojelun toimintamalli 
maakunnalliseksi lastensuojelun toimintamalliksi 
Huolehditaan siitä, että Keski-Suomessa asuvat, kaikista 
vaativimman tuen tarpeessa olevat lapset, nuoret ja perheet 
sekä näiden elämässä mukana olevat ammattilaiset saavat 
tarvittavan avun ja tuen koko yhteistyöaluetta palvelevasta 
osaamis- ja tukikeskuksesta

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi



25.3.201944

KIITOS MATKASTA, JOKA JATKUU!

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

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

Lisämateriaalit:KSLAPEn loppuraportti
https://www.jyvaskyla.fi/jyvaskyla-
tietoa/julkaisut-ja-raportit/perheiden-
parhaaksi

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/kslape_loppuraportti.pdf
http://www.ks2021.fi/uudistuksen-karkihankkeet/kslape/materiaalit/
https://www.jyvaskyla.fi/jyvaskyla-tietoa/julkaisut-ja-raportit/perheiden-parhaaksi
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