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Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi: Huomisen hyvinvointia 
lapsille ja perheille Päijät-Hämeessä / LAPE-
kärkihanke
Toteutusaika: 1.4.2017-31.12.2018
Mukana: Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
sekä Päijät-Hämeen maakunnan kunnat (10 
kpl)
Hallinnoiva organisaatio: Sosiaalialan 
osaamiskeskus Verso
Valtionavustus 700000 €

Tuija Åstedt
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Ketkä osallistuivat hankkeeseen?

Hankeorganisaation koko ja vastuut:
• Projektipäällikkö Tuija Åstedt > kokonaisvastuu
• Projektisuunnittelija Marita Moisander-Pohjonen > 

perhekeskuskehittäminen
• Projektisuunnittelija Anne-Marie Haavisto > varhaiskasvatus ja koulu 

hyvinvoinnin tukena
• Asiantuntija Hilkka Kemppi > toimintakulttuurin muutos
• Suunnittelija Hanna Ruokamo > lasten- ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelma
• Hyvinvointiyhtymän työpanos > 2 henkilötyövuotta, erilaiset kokeilut 

Verkostot (laajasti): 
• Olemassa olevat, alueella toimivat päätöksenteko- ja 

asiantuntijaverkostot
• Erilaiset si-so-te –yhteenliittymät, jotka keskeisiä päätöksenteon ja 

asiakastyön kehittämisen kannalta

Tuija Åstedt
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Hankkeen tavoitteet

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

2. Lapsia ja perheitä tuetaan heidän lähiympäristöissään 
(perhekeskus / koti, koulu, varhaiskasvatus), erityispalvelut 
tarjoavat tarvittaessa jalkautuvaa tukea.

3. Lasten ja perheiden tuen kokonaisuus rakentuu 
monitoimijaisesti ja huomioi lasten ja perheiden osallisuuden 
sekä yhteisöjen ja kolmannen sektorin roolin

4. Maakunnassa on sitouduttu laajasti päätöksenteossa ja 
palveluissa lapsen oikeuksia edistävään toimintakulttuuriin

Tuija Åstedt
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Keskeiset tulokset
1. Uudet/vahvistuneet monitoimijaiset yhteistyörakenteet ja verkostot sekä parempi tietoisuus toinen 

toisensa roolista ja osaamisesta (SI - SO – TE + muut  = kuntien ja Hykyn välillä; Hykyn sisällä; kuntien sisällä; 
järjestöjen kanssa ja kesken)

2. Perhekeskustoimintamallin perustusten luominen: verkoston johtamisen rakenne luotu ja päätetty; keskeiset 
toimijat verkostoitu ja roolit kuvattu (Kts. seuraava dia: verkoston johtamisen rakenne)

3. LAVA-mallinnus: kynnys ennakkovaikutusten arviointiin madaltunut; lapsilähtöisen budjettianalyysin tekemisen pilotointi 
ja käynnistetty halu muutokseen

4. Työntekijät keskeisemmin oman työnsä kehittäjinä: matalan kynnyksen pilotointi on mahdollistunut, kun 
kokelevaan kulttuuriin on tullut johtamisella lupa > uusi toimintakulttuuri on lähtenyt elämään

5. Palveluita muokataan enemmän lasten ja perheiden tarpeista käsin (ml. lapsiystävällinen hallinto, 
perheystävällisyys työpaikoilla, LAPE-työ osana sote/maku-valmistelua, alueellinen tasa-arvo)

6. Lapset, nuoret ja perheet uusilla tavoilla osallisina palveluiden suunnittelussa: uudet asiakasraadit; 
asiakaspalautteen hyödyntäminen kehittämisessä

7. Hyvinvointitiedon parempi ja systemaattisempi tuottaminen ja hyödyntäminen arjessa ja johtamisessa 
1. Yhteinen tilannekuva lasten, nuorten ja perheiden tilanteesta ja mm. datamalli tiedolla johtamiseen
2. Tuotettu yhteistyössä maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
3. Uusia käytäntöjä tiedon käyttämiseen (mm. jalkautuva opiskeluhuolto)

8. Lapsen oikeudet tunnetaan paremmin 

9. Maltti etenemisessä - pienet askeleet ovat mahdollistaneet osallisuuden ja  juurtumisen

Tuija Åstedt
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Hallinnan verkosto johtavan organisaation mallilla

Lähteet: M-L.Perälä, O-P.Heinonen ym, M. Moisander-Pohjonen & T.Åstedt
Kuva: J. Järvelä

Tuija Åstedt
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Keskeiset sisällölliset kokeilut 
1) Perhekeskuspilotit: Asikkala, Hartola, Lahti/eteläinen alue

2) Monialaisen yhteistyön kehittäminen lapsiperhepalveluissa

3) Koulun monialaisen asiantuntijaryhmän kehittäminen yhdessä sosiaali- ja 
terveyspalveluiden kanssa

4) Monitoimijainen perhevalmennus (seurakuntayhteistyö)

5) VaVu – neuvolan ja lapsiperheiden arjen tuen yhteinen kotikäyntimalli

6) Perheohjaajan vastaanottomalli (ilman asiakkuutta)

7) Esiopetuksen kuraattorityön kehittäminen 

8) LAVA-prosessit kunnissa ja niihin perustuva mallinnus

9) Lapsilähtöinen budjettianalyysi –pohjatyö (Heinola) ja palvelukartta

10) Perheystävällisyyden kehittäminen ja siihen liittyvä työpaikkojen verkosto

11) Lapsiystävällisen maakunnan mallinnustyö

12) Erityinen tuki ja siihen liittyvä yhteiskehittäminen

13) Erityispalveluiden kehittämistyö: perhehoidon yhteiskehittäminen, systeemisen 
mallin käyttöönoton suunnitelman valmistelu, avohuollon lastensuojelu ja 
yhdyspinta muihin palveluihin

Tuija Åstedt
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Tulosten merkitys ja hyöty
Palvelujen käyttäjien kannalta
• Ammattilaisten työ kehittyi ja kehittyy ja palvelut paranevat > Asiakkaat 

saavat paremmin tarpeisiinsa vastaavia palveluja
Hyvinvointi lisääntyy ja korjaavien palveluiden tarve vähenee ajan 

myötä

Henkilöstön ja alan ammattilaisten kannalta
• Monitoimijaiset yhteistyökäytännöt kehittyivät ja osaaminen ja roolit 

tulivat tutummiksi
• Yhteistyöfoorumeja luotiin, osin pysyviksi
• Tuttuus > yhdessä tekemisen edellytysten paraneminen
Työstä tulee mielekkäämpää > tehokkuus paranee

Päättäjien kannalta 
• Tuotettu hyvinvointisuunnitelma tavoitteellistaa ja suuntaa toimintaa ja 

tekemistä
Tiedolla johtamisen mahdollisuudet paranevat

Tuija Åstedt
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Tärkeimmät opit 
Miten opimme hankkeessa?
• Kuuntelemalla, kohtaamalla, kärsivällisyydellä 
• Järjestämällä mahdollisuuksia kohtaamisiin ja yhdessä tekemiseen 

• Asiantuntijoiden osallisuus
• Törmäyttämällä, yhteiskehittämällä 
• Osallistumilla valtakunnalliseen kehittämiseen
• Benchmarkkaamalla muiden maakuntien tekemistä
• Monialaisuutta ja -toimijaisuutta hyödyntämällä
• Tietoa keräämällä, hyödyntämällä ja tuottamalla

Mitä muuta haluamme toisille kertoa?
• Toiveissa on pitkäjänteisen kehittämisen mahdollisuus 
• Malttia ja kärsivällisyyttä tarvitaan paljon
• Pienet askeleet vievät kohti isoa päämäärää
• Konfliktitilanteita ei kannata yrittää välttää
• Oli ilo tehdä työtä, jonka mielekkyys on laajasti jaettu
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Entä seuraavaksi?
Hankkeen työn jatkuminen ja laajentuminen
• Rakenteista on sovittu (Lape-yhteistyöryhmä, sivistystoimen ohjausryhmä, niiden alla olevat 

ryhmät)
• Phhyky valittu vastuutahoksi > tehdään tarkempi toimintasuunnitelma, jonka pohjana on 

maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Maku- ja sote-kytkennän jatkuvuus
• Muutosagentin mukanaolo valmistelussa
• Hykyn ja muiden yhteistyökumppaneiden (kuntien, järjestöjen) mukanaolo sote-valmistelussa 

Miten ja milloin tuloksia ja vaikuttavuutta arvioidaan seuraavaksi?
• Vuoden 2019 lopussa mm. LAPE-yhteistyöryhmän toimesta
• Hyvinvointisuunnitelman indikaattoreita seuraamalla  (uusi suunnitelma vuodeksi 2022)
• Kuntastrategioita arvioimalla
• Kuntien ja hyvinvointikuntayhtymän palvelusopimusten toteutumista arvioimalla (vuosittain)

Visio vuoden 2020 lopussa: Päijät-Häme on lapsiystävällinen maakunta
• Maakunnallinen perhekeskustoimintamalli toimii ja jokaisessa kunnassa on ajantasainen 

palvelukartta
• Lasten, nuorten ja kasvuympäristöjen hyvinvointi on lisääntynyt
• Tietoa hyödynnetään systemaattisesti
• Maakunnallisella LAPE-yhteistyöryhmällä on vakiintunut ja merkittävä asema

Tuija Åstedt
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