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Maakunnalliset LAPE-kokonaisuudet 
 

LAPEssa on edistetty monia lapsiystävälliseen toimintakulttuuriin ja lapsiperhepalveluiden kokonaisuuteen liittyviä 

maakunnallisia kokonaisuuksia 

 On linjattu maakunnalliset tavoitteet näyttöön perustuvien menetelmien käyttöönotosta ja levittämisestä. 

Maakunnassa on käynnistymässä vuoden 2018 alussa Kasvun tuki-hankkeen tukemana lapset puheeksi 

kouluttajakoulutus ja MDFT ja ihmeelliset vuodet menetelmien käynnistämistä selvitetään.  

 Sivistystoimen ja sote-palveluiden johtajat ovat käynnistäneet maakunnalliset kokoontumiset ja yhteisen 

työskentelyn lapsi, nuori ja perhepalveluiden kokonaisuuden rakentamiseksi uuteen maakuntaan. 

 Maakunnallisen hyvinvointikertomuksen lasten, nuorten ja perheiden painopistealueiden määrittely on 

käynnistetty 

 Maakunnallista perhekeskustoimintamallia rakennetaan kaikkien toimijoiden yhteistyönä 

 

Kuntien LAPE -työskentely 
 

Syksyn aikana muutosagentti on vieraillut kuntien valtuustoissa ja hallituksissa LAPE muutosohjelma esittelyiden 

osalta. Kuntien LAPE-työryhmissä on lähdetty kokoamaan lähipalveluiden kokonaisuutta sekä koottu yhteistä 

käsitystä perheiden kohtaamispaikasta, sen toiminnasta ja eri toimijoiden yhdessä tekemisestä. Lisäksi on pohdittu 

kuinka vahvistetaan perhelähtöistä tapaa toimia. Lisätietoa katja.saukkonen@essote.fi. 

 

Lapset, nuoret ja perheet mukana 
 

Eri puolilla maakuntaa on erilaisissa perheiden tapahtumissa tavattu perheitä ja juteltu teemalla perheen hyvä arki. 

Pieksämäellä on käynnistetty perheparlamentin toiminta. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen sekä eroauttamisen 

palvelujen kartoitukseen saimme yli 500 vastausta. Nuoria ja vanhempia on ollut haastateltavana erityisen tuen 

palvelukokemuksiinsa liittyen, vapaehtoiset kehittäjät ovat kirjoittaneet blogeja.  Osa on ollut mukana 

kehittäjäryhmän toiminnassa. Haluamme kiittää kaikkia lapsia, nuoria ja perheitä, jotka ovat olleet mukana LAPE 

muutosohjelman toteutuksessa!  

 

Perheiden sähköinen kehittäjäryhmä Facebookissa 

Eteläsavolaisten vanhempien oma sähköinen kehittäjäryhmä "Lapsiperheiden hyvä arki Etelä-Savossa" kokoontuu 

Facebookissa. Kehittäjävanhemmat pääsevät vaikuttamaan siihen, miten saisimme palveluita, tukea ja toimintoja 

kehitettyä tarvelähtöiseksi, perheet kokonaisuutena huomioivaksi, matalan kynnyksen kokonaisuudeksi. Joten 

vanhemmat, tervetuloa yhteiseen kehittämistyöhön! 

 

Nuoret vaikuttajat Etelä-Savossa 

Etelä-Savon nuorisovaltuustot ja vaikuttamisesta kiinnostuneet nuoret ovat kokoontuneet yhteen. Kokoonnumme 

kerran kuukaudessa ja edistämme nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksia tulevassa maakunnassa. Olemme koonneet 

nuorten elämää, tavanneet maakuntauudistuksen henkilöitä ja järjestelemme nuorten maakuntapäivää tammikuulle. 

Teemme yhteistyötä nuorten ääni maakunnassa-hankkeen kautta viiden maakunnan kanssa. Kaikki vaikuttamisesta 

kiinnostuneet nuoret ovat tervetulleita mukaan ilmoittautumalla Saara Hanhelalle (WhatsAp 040 359 7230). 
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Nuorten unelmapajatyöskentely 

Lape Etelä-Savossa vahvistetaan nuorten osallisuutta toteuttamalla alueella nuorten unelmapajoja. Unelmapajan 

tavoitteena on saada esille nuorten omat ideat ja toiveet sekä innostaa heitä rakentamaan ja toteuttamaan toimintaa. 

Unelmapajatyöskentelyssä aikuisen tehtävä on tukea tarvittaessa ja kannustaa nuorta toimimaan. Haukivuorella on  

löytymässä nuorisoryhmä, joka lähtee mukaan työskentelyyn, ja Jäppilässä yritetään löytää toiminnasta innostuneita 

nuoria. Nuorten unelmapaja on helposti toteutettavissa missä tahansa, kun halukas nuorisoryhmä löytyy ja 

yhteistyötahot tukevat pajan toteuttamista. Lisätietoja katri.manninen@mll.fi. 

 

 

LAPE Etelä-Savon sisältöjä 
 

Kehittämistyössä on päästy hyvään vauhtiin ja eri kehittämiskokonaisuuksien ympärille on koottu erilaisia pilotointi-, 

teema- ja kehittäjäryhmiä. Tässä muutamia avauksia meneillään olevasta työstä:  

 

Maakunnallisen perhekeskustoimintamallin 

rakentaminen 

Kuntien LAPE-työryhmissä on koottu lähipalveluiden 

kokonaisuutta ja käynnistetty perheiden kohtaamispaikan 

määrittelytyö. Olemme avanneet millaista monialaista avointa 

toimintaa perheille on tarjolla, millaista vertaistuellista toimintaa 

järjestämme ja kuinka palvelut toteutuvat ja ovat saatavilla 

perheille. Keskeisiin sisältöihin, kuten varhaisen tukeen, 

eroauttamiseen ja varhaiskasvatus, koulu kokonaisuuteen on 

koottu omat maakunnalliset kehittäjäryhmät. 

 

Perhekeskustoimintamallin verkostomaista työotetta 

muotoillaan "Perheneuvoverkostona". Perheneuvoverkoston 

avulla tavoittelemme kokonaisvaltaisen kopin ottamista 

perheestä. Tällöin perhe olisi automaattisesti oikeassa paikassa, 

koko verkoston tuen piirissä. Verkostotyön tavoitteena on 

tehdä järjestelmällistä yhteistyötä yhdessä perheiden parhaaksi. 

 

Tätä kokonaisuutta käymme läpi 23.1. järjestettävässä 

maakunnallisessa perhekeskuspäivässä. 

 

 

Eroauttaminen 

Eroauttamisen kehittäjäryhmät toimivat 3 maakuntakeskuksessa eli Pieksämäellä, Savonlinnassa ja Mikkelissä. Mukana 

kehittämisessä on julkisen puolen toimijoita, seurakunnan ja järjestöjen toimijoita. Ryhmien työn tuloksena esiteltiin 

maakunnallisia toimivia eroauttamisen käytäntöjä lokakuussa Eroauttamisen minimessuilla - ajatuksena on, ettei hyviä 

käytäntöjä hukattaisi sotemyllerryksessä. Maakunnassa matalan kynnyksen eroneuvopalvelut ja lasten auttaminen ovat 

kehittämistyön keskiössä, pyrimme yhteistyössä vahvistamaan oikea-aikaista ja tarpeenmukaista apua monenlaisille 

perheille. Vuoropuhelua perheiden ja ammattilaisten kesken tulee vielä vahvistaa! Lisätietoa pia.marttala@violary.fi. 
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Varhaisen tuen kehittäjäryhmä 

Kehittäjäryhmä kokoaa yhteen Etelä-Savon matalan kynnyksen, varhaisen 

tuen toimijoita. Mukana on julkisen ja kolmannen sektorin toimijoita sekä 

vanhempia. Kehittäjäryhmä on luonut varhaisen tuen määritelmää ja 

alkanut kirjata ylös varhaisen tuen konkreettisia toimintamuotoja. 

Tavoitteena on varhaisen tuen toimintasuunnitelma Etelä-Savoon, joka 

linkittyy perhekeskusverkoston työhön. Seuraava tapaaminen on 

maanantaina 11.12. klo 9-11 Viola ry:n tiloissa Savilahdenkatu 24. 

Tutustumme Miesten aseman toimintaan, teemana on isyys. Lisätietoja 

saara.hanhela@essote.fi ja katri.manninen@mll.fi. 

 

 

 

 

 

 

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos hyvinvoinnin tukena 

Uusi kehittäjäryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran! LAPEn keskeinen teema tässä kehittämiskokonaisuudessa 

on yhteisöllinen hyvinvointityö. Ytimessä on osallisuuden vahvistaminen, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy, vanhempien 

kasvatustehtävän tukeminen, yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön käytänteet & rakenteet. Yhdessä rakennamme 

verkostoa, luomme toimintamalleja ja nostamme yhteistyötä esimerkkien kautta. Kehittäjäryhmään pääsee vielä 

mukaan! Ilmoittaudu: saara.hanhela@essote.fi. Tähän teemaan syvennymme 1.2. maakunnallisessa hyvinvointipäivässä. 

Kaikki innolla hyvinvointia vahvistamaan! 

 

Kehittäjäryhmät erityinen ja vaativa tuki 

Systeemisen lastensuojelumallin kehittäjäryhmä toimii jatkossa mallin käyttöönoton ohjausryhmänä. Mallin pilotit alkavat 

joulukuussa. Monitoimijaisen arvioinnin osalta jokaiselle tiimille on oma ryhmänsä (Mikkelin koulutiimi 5, Mikkelin 

neuvolatiimi, Mäntyharjun neuvolatiimi), joiden kanssa on työpajat tammikuussa. Tulossa on myös varhaiskasvatuksen 

ja toisen asteen ryhmät. LASTA -kehittäjäryhmä on tavannut kaksi kertaa, seuraava tapaaminen on joulukuussa. 

Tarkoituksena mallin pilotointi alkuvuodesta. Lastenpäivystys -kehittäjäryhmä on tavannut kaksi kertaa, tällä hetkellä 

tehdään alkukartoitusta mallista ja vuoden alusta siirrytään pilotointiin. Vaativan tuen puolella on tapaamiset tasaisin 

väliajoin. Tällä hetkellä on määritelty vaativaa asiakkuutta case-esimerkkien kautta ja siirrytään yhteisten 

toimintamallien kehittämiseen. Lisätietoja olli.humalamaki@essote.fi. 

 

Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen 

Lapset puheeksi -menetelmän koulutukset ovat käynnistyneet Mikkelissä ja Pieksämäellä. Joulukuussa käynnistyy myös 

Essoten alueen työntekijöille koulutus. Vuonna 2018 käynnistyy myös Lapset puheeksi kouluttajakoulutus. 

 

Toimintakulttuurin muutokseen liittyen järjestimme lapsivaikutusten arvioinnin seminaarin yhteistyössä AVIn, THL:n , 

MLL:n ja Lape Etelä-Savon kesken. Löydät seminaarin materiaalin tästä linkistä. Nyt odottelemme konkreettisia 

toimia vaikutusten arvioinnin käynnistämiseksi.  

 

 

 

 

 

 

 

saara.hanhela@essote.fi%20
katri.manninen@mll.fi
mailto:saara.hanhela@essote.fi
mailto:olli.humalamaki@essote.fi
http://www.avi.fi/web/avi/tapahtumat-ja-koulutukset?p_p_id=8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-8&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview_event&_8_redirect=http%3A%2F%2Fwww.avi.fi%2Fweb%2Favi%2Ftapahtumat-ja-koulutukset%3Fp_p_id%3D8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-8%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_8_advancedSearch%3Dfalse%26_8_tabs1%3Devents%26_8_keywords%3D%26_8_delta%3D20%26_8_resetCur%3Dfalse%26_8_cur%3D103%26_8_struts_action%3D%252Fcalendar%252Fview%26_8_npage%3D106%26_8_andOperator%3Dtrue%26_8_shift%3D15&_8_eventId=9735707#.WiEhqFVl-Ul


 

 

 

 

 

 
Muut LAPE- asiat 
 

Perhetyön kyselyt ammattilaisille ja vanhemmille ovat auki. Tavoitteena on löytää Etelä-Savon perhetyön helmet ja 

tunnistaa onnistuneen perhetyön elementit.  

Perhetyön ammattilaisten kysely: https://www.webropolsurveys.com/S/75CE069D77732291.par 

Ja vanhempien kysely: https://www.webropolsurveys.com/S/9B3F0D567CB332FD.par 

 

Pieksämäellä aloittaa 27.12. uusi koordinaattori Anne Pellikka anne.pellikka@pieksamaki.fi. 

 

LAPE Etelä-Savon nettisivut https://lapeetelasavo.com/. Sieltä löydät ajantasaiset yhteystiedot, blogitekstit, 

tapahtumakalenterin, materiaaleja ja yleistä tietoa LAPE Etelä-Savosta. Seuraa myös facebook -sivuamme 

www.facebook.com/lapees/.  

 

Valtakunnallinen LAPE-uutiskirjeen voi tilata osoitteesta http://stm.fi/uutiskirjeet. Valtakunnallisia LAPE tapahtumia 

löytyy oheisista linkeistä THL/ LAPE tapahtumat 2017 ja THL/LAPE tapahtumat 2018 

 

Poimintoja tapahtumista 
   

11.12.2017, Mikkeli Varhaisen tuen kehittäjäryhmä 

12.12.2017, Mikkeli Perhekeskustoimintamallin verkostotapaaminen 

12.12.2017, Mikkeli LAPE perheilta: Kiusaaminen - Nyt riittää!  

13.12.2017, Mikkeli Etelä-Savon maakunnan sote-johtajien ja sivistystoimen johtajien yhteistapaaminen 

14.12.2017, Mikkeli LASTA -mallin suunnittelutyöryhmä 

14.12.2017, Mikkeli Maahanmuuttajien perheilta 

18.12.2017, Juva Etelä-Savon nuoret vaikuttajat 

 

Katso lisää kalenteristamme https://lapeetelasavo.com/kalenteri/  

 

Maakunnallisia tapahtumia alkuvuonna 2018 
 

15.1.2018, Mikkeli    Nuorten maakuntapäivä, Paukkula, Mikkeli  

 Päivä on avoin kaikille nuorille! Aikuisten osallistuminen sallittua yhdessä nuorten 

kanssa. Päivän aikana ajankohtaisia asioita kuten ammatillisen koulutuksen reformi, Sote 

nuorten silmin ja nuoret kohtaa päättäjät. Päivässä järjestetään nuva nuorten ja heidän 

toimijoilleen omat tapaamiset. 
 

23.1.2018, Pieksämäki Maakunnallinen perhekeskuspäivä, Poleeni, Pieksämäki 

 Päivä on avoin perheille sekä kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimiville. 

Päivässä avataan tulevaa maakunnallista perhekeskustoimintamallia, toiminnan sisältöä ja 

kansallista kehittämistä. Paikalla THL:stä Arja Hastrup. 
 

1.2.2018, Mikkeli Maakunnallinen hyvinvointipäivä  

 Päivässä keskitytään hyvinvointiin ja sen toteuttamiseen lasten, nuorten ja perheiden 

luonnollisessa kasvuympäristössä. Pohjois-Pohjanmaan muutosagentti Tuomo Lukkari 

avaa hyvinvoinnin edistämistä kouluympäristöstä. Päivässä on myös johtajien oma 

työpaja. Päivän aikana voi tutustua LAPE Etelä-Savon varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos 

kehittämiskokonaisuuksiin.  
 

 
 

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 
Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli 
http://www.essote.fi   
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