Huomisen hyvinvointia lapsille ja perheille Päijät-Hämeessä Päijät-Hämeen maakunnan hankehakemus
Päijät-Häme muodostaa toiminnallisesti yhtenäisen kokonaisuuden, jossa yhteistyötä lasten ja
perheiden palvelujen kehittämisessä on tehty jo pitkään. Maakunnallisen sote-ratkaisun
muodostamisessa maakunta etenee jo valtakunnallista ratkaisua aiemmin, vuoden 2017 alusta
lähes kaikkien kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään maakunnallisen
hyvinvointikuntayhtymän kautta. Mukana eivät tässä vaiheessa ole alueen kunnista Heinola ja
Sysmä, mutta Lape-hankkeessa myös nämä kunnat ovat mukana niin sivistystoimiensa kuin
sosiaali- ja terveystoimiensa osalta.
Maakunnassa on pitkään tehty yhteistä kehittämistyötä niin sivistyspalvelujen kuin sotepalvelujenkin osalta. Järjestöillä ja seurakunnilla on jo aiemmin ollut merkittävä rooli alueen
ennaltaehkäisevien palvelujen toteuttamisessa. Tässä hankkeessa tätä kokonaisuutta muokataan
entistä yhtenäisemmäksi ja tavoitteellisemmaksi, niin että lapset ja perheet saavat parhaan
mahdollisen ja tarvitsemansa avun ja tuen.
Päijät-Hämeen maakunnallinen hanke lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelmaan on
nimenomaan koko maakunnan ja kaikkien maakunnan toimijoiden yhteistyöhön perustuva
kokonaisuus. Siihen on sitoutunut maakunnassa kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveyspalvelut
sekä kuntien sivistystoimet, laajasti alueella toimivat järjestöt sekä seurakunnat. Hankkeen
painopiste on STM:n kärkihankkeen määrittämissä kehittämiskokonaisuuksissa 1-3, eli
perhekeskustoimintamallin kehittäminen, varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten lasten ja
nuorten hyvinvoinnin tuen kehittämisen sekä lapsiystävällisen toimintakulttuurin kehittäminen.
Hankkeen tavoitteena on luoda toimiva malli lapsen ja perheen lähiympäristöön muodostuvasta
matalan kynnyksen tuen kokonaisuudesta, joka pitää sisällään niin julkisen sektorin toimijoiden
kuin 3. sektorin ja seurakuntien tuottaman tuen. Kehitettävä toimintamalli tulee rakentamaan
pohjan Päijät-Hämeen maakunnallisen sote-kokonaisuuden lasten, nuorten ja perheiden
palveluihin ohjautumiselle. Samalla se mahdollistaa lasten ja perheiden yhteisöllisyyttä ja
keskinäistä tuen tuottamista. Hankkeessa kehitetään joustavaa ja monialaista tuen tarpeen
arviointia, sekä tarvittaessa vahvemmin ammatillista monialaista palvelutarpeen arviointia sekä
tästä käsin rakentuvia sujuvia ja lapsi- ja perhelähtöisiä palveluprosesseja.
Sivistystoimen kehittämistyön osalta hanke jatkaa maakunnan kehittämistyötä jonka teemoja ovat
mm. opiskelijoiden osallisuuden ja kuulluksi tuleminen, kiusaamisen ehkäiseminen ja siihen
puuttuminen, opiskeluhuoltoryhmien työskentelyn kehittäminen, kokemusasiantuntijuuteen
perustuva poissaoloihin puuttumisen malli sekä Nepsy-toimintamallin kehittäminen.
Yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä syvennetään ja toimintatapoja kehitetään ja keskiössä
on erityisesti vanhemmuuden tuki niin koulun, kuin myös varhaiskasvatuksen ympäristössä.
Toimintaympäristön muutos kytkeytyy luontevasti molempiin matalan kynnyksen teemoihin ja sen
puitteissa jatketaan mm. lapsiystävällinen kunta –toimintamallin kehittämistä.
Hankkeelle alustavasti myönnetty valtionavustus on 700 000 euroa. Hankkeen hallinnoijana toimii
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso – liikelaitos, joka on osa maakunnallista sote-organisaatriota,
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymää. Maakunnan Lape – muutosagentti sijoittuu myös
Versoon, joten nämä toiminnat täydentävät ja tukevat hyvin toisiaan ja muodostavat yhteisen
maakunnan lasten ja perheiden palvelujen kehittämistiimin. Toimintaa tukee vahva kytkentä
sivistystoimenjohtajien maakunnallisen verkoston työhön.

