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ASIALISTA

1. Kokouksen avaus
Todettiin läsnäolijat.

2. Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma ja maakunnallinen Lape-ryhmän tehtävä
ohjaajana ja edistäjänä (Hankepäällikkö Hanne Kalmari, STM – etäyhteys)
Hanne esitteli LAPE-hankkeen muutosohjelman ja sen kansallisen tason tavoitteet.
Kyseessä ei ole ”perinteinen” hanke, vaan laaja kansallinen muutosohjelma, jolla
tavoitellaan pysyvää muutosta mm. lapsi- ja perhepalvelujen toimintakulttuuriin.
Muutosohjelma toteutetaan laaja-alaisesti, jonka toteuttamiseen osallistuu kaikki
maakunnat. Hanne muistutti, että LAPE-hankkeessa toimintaympäristönä on maakunta,
ja hankkeen näkökulma tulee olla alueellinen ja maakunnallinen.
Laaja hanke edellyttää maakunnallisia ja kunnallisia yhteistyörakenteita, jota tukemaan
on perustettu maakunnalliset LAPE-työryhmät. Lisäksi kuntiin on perustettu omat LAPEtyöryhmät. Maakunnallinen LAPE-työryhmä toimii hankkeen ohjausryhmänä ja yhdessä
kuntien LAPE-työryhmien kanssa, tehtävänä on luoda edellytykset muutosohjelman
toimeenpanolle ja tuoda näkemystä ja asiantuntemusta sote-valmistelutyöhön. Vahvan
kehittämisrakenteen tavoitteena on, että kuntien johto ja keskijohto saadaan
sitoutumaan hankkeen tavoitteiden toteuttamiseen.
Sosiaali- ja terveysministeriö on nimennyt LAPE-hankkeessa jokaiseen maakuntaan
vastuuhenkilön, jonka tehtävänä on mm. antaa ohjausta ja neuvontaa hankkeen eri
vaiheissa. Lapin hankkeen vastuuhenkilönä toimii Hanne Kalmari.
pp-esitys, liite 1:
http://www.sosiaalikollega.fi/poske/tapahtumat/poske/tyoryhmat/soteuudistus/lapemuutosohjelma-ja-agentti/lape_tyoryhma_270217/kalmari_270217

3. Kainuun perhekeskus ja perheasema –malli (Perhekeskusvastaava Helena Saari, Kainuu –
etäyhteys)

Helena Saari esitteli Kainuun perhekeskusmallin, jossa monialalaisten perhekeskusten
lisäksi Kainuussa toimii pienempiä palveluyksiköitä – perheasemia. Perhekeskus toimii
verkostomaisesti tai samoissa toimitiloissa. Perhekeskuspalveluita ovat mm.
neuvolatoiminta, perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, perheneuvola ja lastensuojelu.
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Toimintakulttuurissa ja asenteissa on tapahtunut edistymistä, mutta muutos edellyttää
edelleen työtä ja kehittämistä mm viranhaltijoiden ja järjestöjen välisen työn ja työnjaon
kehittämisessä. Parhaillaan heillä on pohdinnassa asiakasosallisuuden vahvistaminen.
pp. esitys, liite 2:
http://www.sosiaalikollega.fi/poske/tapahtumat/poske/tyoryhmat/soteuudistus/lapemuutosohjelma-ja-agentti/lape_tyoryhma_270217/saari_270217 - kts. myös linkki
http://sote.kainuu.fi/perhekeskukset

4. LAPE-työryhmän järjestäytyminen; puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin
valinta

LAPE-työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Ritva Olsén ja varapuheenjohtajaksi Leena
Karjalainen. Sihteerinä toimiin LAPE-projektipäällikkö Kaisa-Maria Rantajärvi (tämän
kokouksen siht. Harri Tiuraniemi)

5. Lapin sote-valmistelu – tilanne katsaus (Maija Valta, Lapin liitto)
Maija Valta kertoi Lapin maakunnan sote-esivalmistelusta ja sen tavoitteista (sotesavotta). Hanke keskittyy sote-valmistelun toimeenpanon lähtökohtien luomiseen.
Tehtävänä on tunnistaa, priorisoida ja aikatauluttaa ne asiat, joiden työstämistä tulee
jatkaa maakunnallisessa sote-valmistelutyössä. Muita tehtäviä on mm. nimetä soteydinprosessit ja selvittää valinnanvapauden ja monituottajamallin vaikutuksia sotetuotannolle.
Sote-valmistelua ohjaavina periaatteina ovat:
Talous:
Kustannustehokas, realistinen, alueellisesti tasapuolinen taloudenhoito
Henkilöstö: Osaava, sitoutunut, joustava
Asiakas:
Alueellinen saatavuus, yhdenvertaisuus, asiakaslähtöisyys, palveluiden
laadukkuus
Prosessit: Asiakaslähtöisyys, jatkuvasti kehittyvät, joustavat
Johtaminen: Oikeudenmukainen, visionääri, asiantunteva, määrätietoinen
pp.esitys , liite3:
http://www.sosiaalikollega.fi/poske/tapahtumat/poske/tyoryhmat/soteuudistus/lapemu
utosohjelma-ja-agentti/lape_tyoryhma_270217/valta_270217
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6. Lapin LAPE- hanketyöntekijöiden esittäytyminen
Hankkeen työntekijät esittäytyivät:
Tuula Mäntymäki (Rovaniemi)
Riitta Lehtola (Inari)
Mikko Närhi (Rovaniemi)
Tanja Sälevä (Rovaniemi)
Hannele Heinonen (Oulu)
Teija Horsma (Kemi)
(Paikalta puuttui Kaisa-Maria Rantajärvi - lomalla)

Hankkeen työntekijöistä suurin osa aloittaa 13.3.2017

7. Lapin Lape-hankeen sisältö ja tavoitteet (Harri Tiuraniemi)
Lapin LAPE-hanke on nimeltään ”Perhekeskustoimintamalli Lappiin”. Lapin
hankekonsortioon kuuluu seuraavat tahot:
Poske, hankkeen hallinnoija
Lapin ensi- ja turvakoti
Oulun hiippakunnan kapituli
Lapin amk
Lapin yliopisto
Lapin LAPE-hankkeeseen on myönnetty valtionosuutta yht. 900.000 euroa. Kuntien
rahoitusosuus on 225.000euroa. Hankkeessa aloittaa 6,5 hanketyöntekijää. Hanke
päättyy 31.12.2018.
Lapin hankkeessa on kahdeksan osa-aluetta joita ovat: 1) Perhekeskusmallin rakenteiden
luominen, 2) Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen 3) Erotilanteen
palveluiden kehittäminen, 4) Monikulttuuristen lasten, nuorten ja perheiden
erityistarpeiden huomioiminen palveluissa, 5) Lasten somaattisen ja psykiatrisen
erikoissairaanhoidon integraatio perhekeskustoimintamalliin ja 6) Lastensuojelun
systeemisen työmenetelmän kehittäminen (ns. Hacneyn toimintamalli). Lisäksi Lapin
yliopisto on mukana hankkeella 7) ”Lapsi- ja perhelähtöinen tieto poikkihallinnollisen
hyvinvointijohtamisen välineenä perhekeskustoimintamallissa ja Lapin amk hankkeella 8)
”Monikulttuuristen lasten ja perheiden erityistarpeiden huomioiminen
päivähoitopalveluissa”.
pp. esitys, liite 4:
http://www.sosiaalikollega.fi/poske/tapahtumat/poske/tyoryhmat/soteuudistus/lapemuutosohjelma-ja-agentti/lape_tyoryhma_270217/tiuraniemi_270217
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8. Maakunnallisen LAPE-työryhmän tehtävät:
Kokouksessa sovittiin, että Lapin maakunnallinen työryhmä toimii Lapin LAPE- hankkeen
ohjausryhmänä. Lapin LAPE-hanketta ja maakunnan työryhmän/ohjausryhmän tehtäviä
ohjaa kansallisella tasolla määritellyt lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman
tavoitteet. Muutosohjelma on jaettu kahteen isoon muutoskokonaisuuteen joita ovat a)
Lapsen oikeuksien ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuuri ja b) Lapsi ja
perhelähtöiset palvelut (kts. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, STM).
Lapsen oikeuksien ja tietoperusteisuutta vahvistavan toimintakulttuurin osalta tavoitteet
on tiivistetty seuraaviin kokonaisuuksiin:
 Kunnat, maakunnat ja valtion viranomaisiset ovat saaneet välineitä tietoon ja lapsen
oikeuksiin perustuvaan päätöksentekoon ja toimintakulttuuriin edistämiseen.
 Lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevien ammattihenkilöiden osaamista
ja työvälineitä on uudistettu muutosta tukeviksi
 Kansallinen ohjaus, lainsäädäntö, ja johtaminen on uudistettu tukemaan lapsi-,
nuori- ja perhelähtöistä muutosta eri ministeriöiden yhteistyönä
Lapsi ja perhelähtöiset palvelujen tavoitteet on tiivistetty seuraavasti:






Maakunnassa ja sen alueella sijaitsevissa kunnissa kaikki lasten, nuorten ja
perheiden palvelut on sovitettu yhteen lapsi- ja perhelähtöiseksi palvelujen
kokonaisuudeksi.
Oikea-aikainen palveluiden saatavuus on parantunut, kun tuen painopiste on
siirtynyt korvaavista palveluista kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin
sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon.
Maakunta ja kuntatasolla on toimivat rakenteet ja sopimuskäytännöt järjestöjen ja
seurakuntien kanssa tehtävälle yhteistyölle ja näiden lapsille, nuorille, ja perheille
tuottamat tukimuodot ovat osa palvelukokonaisuutta.

Työryhmässä käytiin keskustelua sen tehtävistä ja samalla sovittiin, että tehtäviä voidaan
tarvittaessa täydentää. Maakunnallinen LAPE- työryhmä:
-

-

toimii Lape-hankkeen ohjausryhmänä (sis. hanke-konsortion kaikki hankkeet; Poske,
Oulun hiippakunnan kapituli, Lapin Ensi- ja turvakoti, Lapin yliopisto, Lapin
ammattikorkeakoulu)
seuraa ja arvioi LAPE-hankkeen etenemistä
antaa lapsi- ja perhepalveluja koskevia lausuntoja, esityksiä Lapin maakunnan sotevalmistelutyöryhmälle (maakunnan sote-johtoryhmä, poliittinen ohjausryhmä)
edistää hankkeen muutosohjelman etenemistä ja tulosten levittämistä oman kunnan
alueella (esim. talousarvion valmistelu vuodelle 2018)
tukee ja ohjaa lape- projektipäällikön ja projektikoordinaattoreiden työtä
lapsi- ja perhepalveluiden rakentaminen Lapin maakuntaan
edistää lapsi- ja perhepalveluiden muutostyötä Lapin maakunnan alueella
edistää toiminnallaan lapsen oikeuksien ja tietoperusteisuutta vahvistavaa
toimintakulttuuria
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Kokouksessa todettiin, että useimmat lapin kunnat ovat nimenneet oman
kuntakohtaisen Lape-työryhmän. Osissa kunnissa on perustettu erillinen Lape työryhmä
ja osassa lape-työryhmän tehtävä on annettu muulle kunnassa olevalle työryhmälle (esim.
Enontekiöllä lape-tehtävät on annettu terveyden edistämisen työryhmälle, Rovaniemellä Lapsi- ja nuorisopoliittiselle
ohjausryhmälle).

9. Muut asiat
Työryhmässä keskusteltiin työryhmän kokoonpanosta ja päädyttiin siihen, että
sairaanhoitopiireistä (Lapin sairaanhoitopiiri ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri) pyydetään
nimeämään edustaja, mielellään lääkärikunnan edustaja, työryhmän jäseniksi.
10. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 5.6.2017 klo 12.00-14.00
11. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi n. klo 15.15

