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HANKKEEN AIKAANSAANNOSTEN JALKAUTTAMINEN 2018 
JA JUURRUTTAMISSUUNNITELMA VUODELLE 2019

Maakunnan Lape-ryhmä 6.6.2018
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Hankkeen aikaansaannosten jalkauttamissuunnitelma 2018

Syksyn 2018 tilaisuudet

• Maakunnan Lape-ryhmä Kuntien Lape-ryhmät

• Syksyn kehittämisryhmät

• Loppuseminaari

• Perhekeskustoimintamalli: syksyn alueelliset työpajat perhekeskusagenteille, joihin 
kuntien Lape-ryhmät nimeävät osallistujat

• Muut hankkeen järjestämät tilaisuudet

• Kuntakierrokset kuntien toiveiden mukaan

• Sivistysjohtajakierros

• Luo luottamusta, suojele lasta-verkkokoulutukset, kuntien Lape-ryhmät huolehtivat 
verkkokoulutusten aikatauluttamisen työryhmissä (esimiesten perehdytys 14.9.2018)

Hankkeessa käynnistetty, vuonna 2019 jatkuva toiminta

• Lapset puheeksi –koulutukset

• Lastensuojelun sosiaalityön systeemisen toimintamallin koulutukset?

Materiaalit

• Loppuraportointi

• Käsikirjamateriaali

• Hankkeen aikana syntynyt materiaali
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Valtakunnallisesti esitettyjä LAPE-siltaustoimia vuodelle 2019

Muutosagentit (yhdyspintatyön, uuden toimintakulttuurin ja 
palvelukokonaisuuksien kehittämistyön juurruttamisen tukena; Lape-
akatemioiden organisointi alueellisesti)

Erillistuki kuntien suuntaan yhdyspintatyön vahvistamiseksi

• Viiden kunta-agentin palkkaaminen

Yhdyspintatyön toimeenpano

• Lape-akatemioiden suunnittelu ja toimeenpano kansallisesti (syksy 2018-kevät 2020)

• Valtakunnallisen lapsistrategian valmistelun käynnistäminen

Lastensuojelun ja sen tarpeen vähentämisen ratkaisut Aulikki Kananojan 
selvitystyön pohjalta

Yksi lapsi, yhteinen suunnitelma –jatkotyö

Kansallisen tason henkilöstöresurssi (lapsi- ja perhestrategia, yhteys sote-
maku-valmisteluun kansallisesti, valtavirtaistus STM:ssä ja OKM:ssä, 
yhdyspintatyön johtaminen ja koordinaatio, tuki kunta-maakuntayhteistyölle 
sekä lapsilähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittämistyön juurruttamiselle)
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RYHMÄTYÖSKENTELY PIENRYHMISSÄ

Miten voidaan edistää juurruttamistyötä Pirkanmaalla? Millaiset asiat tukisivat 
Lapen juurtumista Pirkanmaalla? Mitä kunnissa kaivataan? 

Miten maakunnallista yhteistyötä voidaan edistää jatkossa? Millaisia 
maakunnallisia rakenteita tarvitaan kehittämistyön tueksi vuonna 2019?

Mihin tehtäviin muutosagentin ja mahdollisen maakunnallisen kunta-agentin 
tulisi keskittyä vuonna 2019? Millaisia maakunnallisia rakenteita tarvitaan 
kehittämistyön tueksi vuonna 2019?
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SILTAAMISSUUNNITELMA 2019

Mitä pitäisi jatkaa vuonna 2019?

• Perhekeskustoimintamallin mukaisten verkostojen ja toiminnan sisältöjen rakentaminen 

• Vaativan tason OT-keskuksen rakentaminen

• Lastensuojelun systeemisen toimintamallin kouluttaminen ja siihen  siirtyminen (riippuen Aulikki Kananojan 
selvityksen mukanaan tuomista linjauksista)

• Ammatillisen osaamisen kehittäminen muutosta tukevaksi

• Niiden teemojen työstäminen, jotka eivät ole olleet hankkeessa (esim. sijaishuollon valvonta ja kilpailutus, 
Luotsin maakunnallistaminen)

• Sähköisten palveluiden edistäminen

• Nuorten mielenterveyden varhainen tuki

• IPC-koulutus PSHP:n järjestämänä

• Maakunnalliset rakenteet

• Maakunnan Lape-ryhmä, Kuntien Lape-ryhmät

• Sivistysjohtajien maakunnallinen verkosto

• Muut maakunnalliset esimiesrakenteet?

• Lape-akatemiat (valtakunnallinen suunnitteluryhmä) syksy 2018-kevät 2020

• Sote-valmistelu

• Sivistystoimen ja Sote-palveluiden muodostaman lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden valmistelu

• Maakunnallisen LAPE-hyvinvointisuunnitelman työstäminen


