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”Suuri yhtenäinen nytkähdys 
asennemuutoksineen 

lapsiperhepalveluissa on 
tapahtunut”

Owal Group ulkoinen arviointi, Etelä-Pohjanmaan 
haastattelut

…Työryhmien yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 679 (384 
yksittäistä henkilöä) (hankkeen loppuraportti)



LAPE(2017-2018) keskeiset tulokset 

sivistystoimen näkökulmasta (1/2)
• Perhekeskuskehittäminen käynnistyi jokaisella alueella –

sivistystoimi osana perhekeskuksen verkostoa

• Verkoston suunnitelma -kokeiluja toteutettiin mm. koulun ja 

varhaiskasvatuksen ympäristössä paljon palveluja tarvitsevien 

osalta (ohje)

• Eron edessä -illat -konsepti käynnistyi, osa kouluista infosi 

Wilman kautta perheitä uudesta matalan kynnyksen 

eropalvelusta

 Lapsivaikutusten arviointia toteutettiin mm. osana 

kouluverkkoselvityksiä. LAVA-huoneentaulu, Prezi LAVA-ohje

• Lapset puheeksi -menetelmään kouluttautui 23 koulun 

ammattilaista ja 13 jatkoi keväällä -19 toteutuvaan 

kouluttajakoulutukseen (lokikirjassa kysymyspatteristot)

http://uusiep.fi/wp-content/uploads/2018/12/perhekeskuskehittaminen-etela-pohjanmaalla-2017-2018-valmis.pdf
http://uusiep.fi/wp-content/uploads/2018/01/lape-verkoston-suunnitelma-aloitus.pdf
http://uusiep.fi/wp-content/uploads/2018/05/verkoston-suunnitelma-esite.pdf
http://uusiep.fi/wp-content/uploads/2018/11/epn-lava_malli-23.11.2018.pdf
https://prezi.com/oonhn2gnhqu_/copy-of-etela-pohjanmaan-lava/
https://www.mielenterveysseura.fi/sites/default/files/materials_files/lapset_puheeksi_lokikikirja_yhteistyohon_vanhempien_kanssa_erilaisissa_palveluissa_2018.pdf


(2/2)
• Ihmeelliset vuodet ryhmänhallintamenetelmään koulutettiin 48 

varhaiskasvatuksen ammattilaista, joista työpajaohjaajiksi 4

• Systeeminen lastensuojelu - työskentelyssä  mennään pintaa 

syvemmälle perheterapeuttisien menetelmien avulla ja sovitaan 

toimijoiden roolit, kuten LP:ssä

• Maakunnallisen lastensuojelun perhehoidon yksikön valmistelu 

seudullisena yhteistyönä, käynnistyminen 1.1.2020?

• Palvelutarpeen arviointia yhdenmukaistettiin, esite

yhteistyökäytänteistä – hyödyllisiä lakivinkkejä myös koulun ja 

sosiaalityön yhteistyöhön

• Sijoitetun lapsen koulunkäynnin  tukemiseksi tutustuttiin Sisukas-

malliin (Pesäpuu), pohdinnassa jatko

• Kuntalaisten näkemykset lapsi- ja perhepalveluiden kehittämiseksi 

-kooste – kuntalaisten terveisiä myös sivistystoimelle

http://uusiep.fi/wp-content/uploads/2018/12/systeeminen-lastensuojelu-kehittaminen.pdf
http://uusiep.fi/wp-content/uploads/2018/10/yhteistyokaytanteet-etela-pohjanmaa.pdf
http://uusiep.fi/wp-content/uploads/2018/12/lapsiperhepalveluiden-kyselyn-tulokset.pdf


Kasvun tuen tarjoamat näyttöön 

perustuvat menetelmät E-P:llä
• Ihmeelliset vuodet ryhmänhallintamenetelmä 

• Varhaiskasvatuksen ammattilaiset

• 48 koulutettua kevääseen 2019 mennessä

• 4 työpajaohjaajaa

• Koulutusten koordinaatio jatkossa Etevä, ohjausryhmänä Maakunnallinen LAPE-ryhmä

• Ihmeelliset vuodet vanhemmuusryhmämenetelmäkoulutus

• Perheneuvolan ammattilaiset

• 25 koulutettua, jotka käyttävät menetelmää työssään

• Ohjausryhmänä Maakunnallinen LAPE-ryhmä 

• Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus

• Koulun ammattilaiset

• 23 koulutettua menetelmäosaajaa ja 13 kouluttajaa (määrä kasvaa, kun koulutetut 
kouluttajat kouluttavat tulevaisuudessa)

• Koulutusten koordinaatio jatkossa Osaaja ja ohjausryhmänä Maakunnallinen LAPE-ryhmä

• Aluekohtaiset tiedot loppuraportin liitteessä

http://uusiep.fi/wp-content/uploads/2018/12/nayttoon-perustuvat-menetelmat-valmis.pdf


Etelä-Pohjanmaan perhekeskuskartta 
tilanne 12/2018

Satu Mäki-Fossi



Seuraavaksi – kohti LAPE 2.0
• Kansalliset siltaustoimet ja valmistelun jatkuminen – Lape-

akatemia, muutos- ja kunta-agentit, kansallinen lapsistrategia, 
OT-keskus,  ym.

• Osa toimenpiteistä on viety tai tullaan viemään osaksi kuntien ja 

maakuntien strategioita ja suunnitelmia. 

• Kehittäminen jatkuu hankeaikana alueille muodostuneissa 
rakenteissa (esim. perhekeskustyöryhmät). Lisäksi maakunnallinen 

työryhmärakenne v. 2019 eteenpäin

• Näyttöön perustuvat menetelmät istutettu varhaiskasvatuksen ja 

koulun koulutustarjottimille

• V. 2019 alusta käynnistyy E-P:llä maakunnallisen perhehoidon 

käynnistämishanke ja systeemisen lastensuojelun 

juurruttamishanke (1 htv, kunnat rahoittajana)

• Visio: Vuonna 2025 täydenpalvelun perhekeskukset, toimipisteet 
ja avoimet kohtaamispaikat toimivat tehokkaasti koko Etelä-

Pohjanmaan alueella. 



Lapsi- ja perhepalveluiden muutostyön 
organisoituminen vuodesta 2019 eteenpäin



Hankkeen materiaalit

• Hankkeen materiaalit 

löydät

• http://uusiep.fi/tutustu/h

ankkeet/#etela-

pohjanmaan-lape-hanke

• Loppuraportti julkaistu 

28.12.2018

http://uusiep.fi/tutustu/hankkeet/#etela-pohjanmaan-lape-hanke


Tukea lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta 

vahvistavan toimintakulttuurin edistämiseen
• Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja SONetBotnian osahanke osallistui 

toimintakulttuurin muutos -tavoitealueen kehittämiseen Lapessa. Hankkeen 

päätyttyä kehittäminen jatkuu.

• Nyt tarvitaan innostajia, jotka omalla toiminnallaan osoittavat, että 

toimintakulttuurin muutos on mahdollinen. Toivomme, että oppaiden 

käytännönläheiset konstit ja esimerkit löytävät paikkansa omassa työyhteisössäsi.

• Mikäli yhteistyö toimintakulttuurin muutoksessa ja osallisuuden edistämisessä 

kiinnostaa työyhteisössäsi, ota yhteyttä Seinäjoen ammattikorkeakouluun tai 

SONetBotniaan. Katsotaan, löydämmekö yhdessä tavan edistää kehittämistä!

Aalto A. & Kohtamäki T. 2018. Kohtaamista ja kokemuksia: Asiakasosallisuuden kehittämisen kokeiluja

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/158689/Aalto_Kohtamaki.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rinne P. & Saarijärvi A. 2018. Toimintakulttuuria muuttamaan! : Askeleita ja vinkkejä lapsen oikeuksien edistämiseen 

ja tietoperustaisuuden hyödyntämiseen lapsiperhepalveluissa.

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/158692/Rinne_Saarijarvi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Yhteystiedot:

Vs. kehitysjohtaja Anne Saarijärvi, SONetBotnia, anne.saarijarvi@seamk.fi, 040-8303950

Lehtori Anu Aalto, anu.aalto@seamk.fi, 040-6807524, Lehtori Tiina Kohtamäki, tiina.kohtamaki@seamk.fi, 040-8302142

Koulutuspäällikkö Päivi Rinne, paivi.rinne@seamk.fi, 040-8304190

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/158689/Aalto_Kohtamaki.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/158692/Rinne_Saarijarvi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
mailto:anne.saarijarvi@seamk.fi
mailto:anu.aalto@seamk.fi
mailto:tiina.kohtamaki@seamk.fi
mailto:paivi.rinne@seamk.fi


www.uusiep.fi

Kiitos!

SATU MÄKI-FOSSI

Hankekoordinaattori
Ajalla 2017-2018 Etelä-Pohjanmaan Lape

1/2019 alkaen Maakunnallinen perhehoito 
ja systeeminen lastensuojelu 

(SyTy-hanke)
Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistus

044 4255 606
Frami, Kampusranta 9 C, 4. krs.

PL 109, 60101 Seinäjoki


