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Keski-Suomi – lasten ja perheiden
hyvinvoinnin maakunta
Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hanke, tuttavallisemmin KSLAPE
on käynnistynyt. Hankkeen taustalla on
sosiaali- ja terveysministeriön Lasten ja
perheiden muutosohjelma LAPE, joka on
yksi hallituksen 26 kärkihankkeesta.
Muutosohjelman tavoitteena on luoda
Suomeen paremmin lasten ja perheiden
tarpeisiin vastaavat palvelut. Muutosohjelman ohjaavina periaatteita ovat lapsen
etu, lapsi- ja perhelähtöisyys, perheiden
omien voimavarojen vahvistaminen sekä
perheiden monimuotoisuus. Palveluiden
painopistettä siirretään ennaltaehkäisevien
ja oikea-aikaisten palveluiden suuntaan.
Sillä tavoitellaan kustannussäästöjen lisäksi oikea-aikaista ja vaikuttavaa tukea
lapselle ja perheelle. Lapsi ja perhe otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun,
kehitetään osallisuutta ja digitaalisia palveluja.
Keski-Suomi on saanut vuosille 2017–
2018 miljoona euroa valtionavustusta LAPE-muutosohjelman toteuttamiseen maakunnassa. Keski-Suomeen on palkattu
hankepäällikkö ja viisi kehittämiskoordinaattoria. Muutosta tehdään yhdessä

maakunnan kuntien, seurakuntien, järjestöjen, yritysten ja asukkaiden kanssa.

Lapsiohjelman avulla kohti lapsiystävällistä maakuntaa
Keski-Suomi voi maakuntana astella ylpeänä eturintamassa lasten asioiden
edistäjänä. KSLAPEn yhtenä sisältönä
maakuntaan luodaan Lapsiohjelma, joka
rakentaa yhteistä lapsi-käsitystä tuoden
lasta koskevia asioita tietoisuuteen ja
huomioitavaksi muun muassa päätöksenteossa. Lapsiohjelman toteutuksesta
vastaa Haukkalan säätiö.
Keski-Suomi on myös tiedon ja tutkimuksen valossa kärkimaakunta lapsi- ja perheasioissa. Jyväskylän yliopistossa tehdään kansainvälisesti tunnettua lapsi- ja
perhetutkimusta ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu on tunnettu hyvinvointiosaamisen edistämisestä. Molemmat
korkeakoulut ovat tiiviisti mukana KSLAPEssa tuoden tietotaitoa ja osaamista
maakunnan käyttöön. Maakunnan perhe, lapsi- ja nuorisojärjestöissä on vahvaa
osaamista. Yhteistyötä tehdään myös
yritysten kanssa.

Keski-Suomi rakentaa perhekeskustoimintamallia

Erityis- ja vaativamman tason
palvelut uudistuvat

Perhekeskuskoordinaattorit Petri Oinonen ja Sari Paananen jatkavat SOTE2020-hankkeen aikana käynnistettyä perhekeskustoimintamallin rakentamista yhdessä kaikkien maakunnan
kuntien kanssa. Perhekeskustoimintamallin ajatuksena on koota kunnassa olevat lapsiperhepalvelut yhteen ja
tuoda ne perheen lähelle. Malli luo
yhteistyötä tukevan rakenteen.

Erityis- ja vaativamman tason palvelukokonaisuuksissa kehitetään erityisen ja
vahvan tuen tarpeessa olevien lasten,
nuorten ja perheiden palveluja. Kehittämiskoordinaattori Maria Lehtinen vastaa
erityispalveluiden kokonaisuudesta ja
kehittämiskoordinaattori Johanna Liukkonen vaativimman tason kokonaisuudesta.

Tavoitteena on, että jokaisessa KeskiSuomen kunnassa toimii jossakin laajuudessa kunnan tarpeisiin vastaava
perhekeskustoimintamalli hankkeen
päättyessä vuoden 2018 lopussa.

Varhaiskasvatuksen ja koulun
kasvuyhteisöissä on voimaa
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset liittyvät vahvasti liki kaikkien lasten, nuorten ja perheiden arkeen.
Näiden kasvuyhteisöiden vaikutus
lasten ja nuorten sekä koko perheen
hyvinvointiin on suuri ja hyviä käytäntöjä halutaan entisestään vahvistaa.
Tavoitteena on vahvistaa kasvatuskumppanuutta ja yhteisöllisyyttä kasvuyhteisöissä edistämällä sekä lasten
ja perheiden, että myös työntekijöiden
osallisuutta.
Kasvuyhteisöjen mahdollisuudet lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa ovat Varhaiskasvatus, koulu ja
oppilaitokset lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena -kehittämiskokonaisuuden aiheena. Kokonaisuutta vie
eteenpäin kehittämiskoordinaattori
Senja Hirsjärvi.

Erityis- ja vaativan tason palvelukokonaisuudessa kehitetään eri toimijoiden
yhteisiä työskentelytapoja ja tiedonkulkua, esimerkiksi monitoimijaista arviointia. Tavoitteena on, että jatkossa lapsen
ja perheen tuentarpeeseen vastataan
tekemällä yksi yhteinen arviointi ja sen
seurauksena syntyy yksi yhteinen palvelusuunnitelma.
Lastensuojelun sosiaalityössä pilotoidaan systeemistä toimintamallia Jyväskylässä ja Saarikan alueella.
Yhtenä muutosohjelman tavoitteena on
vahvistaa ja kehittää perhetyötä ja perhekuntoutusta maakunnallisesti. Muutosohjelman aikana laaditaan yhteinen
perhehoidon toimintamalli ja kehitetään
sijaishuollon ohjausta ja valvontaa sekä
vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten hoitopolkua. Keski-Suomi
suunnittelee yhteistyössä Pohjois-Savon
LAPE-ohjelman kanssa maakuntarajat
ylittävää osaamis- ja tukirakennetta.

Muutosagentti innostajana
Jokaiseen maakuntaan on palkattu
muutosagentti edistämään ja koordinoimaan kansallisen LAPEmuutosohjelman tavoitteiden toteutumista ja etenemistä maakunnassa sekä
huolehtimaan, että kaikki kunnat ovat
mukana LAPE-työssä.

Muutosagentti toimii myös tiedon lähettiläänä ja kouluttajana maakunnan ja
kansallisen tason välillä.
Muutosagentin tehtäviin kuuluu innostaa eri toimijoita mukaan muutostyöhön
ja huolehtia siitä, että lapset, nuoret ja
vanhemmat osallistuvat kehittämis- ja
vaikuttamistyöhön. Muutosagentti osallistuu tiiviisti sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyöhön. KeskiSuomen muutosagenttina toimii Hanna
Hämäläinen.

Tästä se lähtee!
Keski-Suomen LAPE:n sisältöjen kokonaisvastuusta ja hallinnosta huolehtii
hankepäällikkö Raija Harju-Kivinen.
Innostus ja yhdessä tekemisen meininki on lähes käsin kosketeltava! Siellä ja
täällä on kääritty hihat. Uusia polkuja
syntyy lasten ja perheiden ympärille kuljemme palvelukeskeisyydestä kohti
lapsi- ja perhelähtöisyyttä.
Seuraava uutiskirje ilmestyy jo kesäkuussa. Silloin esittelyssä muun muassa osatoteuttajat ja tietoa käynnissä
olevista toimenpiteistä sekä tulevista
tapaamisista ja koulutuksista.

Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi hankehenkilöstö:







Hankepäällikkö Raija HarjuKivinen, p. 014 266 8201, 050 351
9249
Kehittämiskoordinaattori
Senja Hirsjärvi,
p. 014 266 4742, 050 351 9971
Kehittämiskoordinaattori
Petri Oinonen,
p. 014 266 0568, 050 412 4028
Kehittämiskoordinaattori
Sari Paananen,
p. 014 266 4870, 050 351 8621
Kehittämiskoordinaattori
Maria Lehtinen,
p. 014 266 4585, 050 593 8316
Kehittämiskoordinaattori
Johanna Liukkonen,
p. 014 266 7535, 050 351 9769

Sähköpostit muotoa
etunimi.sukunimi@jkl.fi, paitsi Sari
Paanasella: sari.h.paananen(at)jkl.fi.
Yhteinen sähköposti: kslape@jkl.fi

Keski-Suomen LAPEmuutosagentti
Hanna Hämäläinen,
p. 014 266 0992 tai 050 304 6670,
hanna.k.hamalainen(at)jkl.fi

Hankkeen nettisivut:
http://www.ks2019.fi/uudistuksenkarkihankkeet/kslape/
Tykkää KSLapesta facebookissa:
https://www.facebook.com/keskisuom
enlape
Seuraa KSLAPEa Twitterissä
KSLAPE, @kslape3
ja tägää: #kslape ja #lapemuutos

