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Pirkanmaan LAPE-hankkeen puheenvuoro
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Lapset puheeksi –
käyttöönoton tuki Pirkanmaalla
13.6.2018

Maakunnallinen työskentely ja tuki LP-menetelmän käyttöönoton
edistämiseksi
•

Maakunnan LAPE-ryhmän tuki ja ohjaus Lapset puheeksi –
menetelmän käyttöönoton edistämiseksi:
• Yhteiset taustakeskustelut ja työstö 4.12.2017 ja 13.3.2018.
• Sovitaan seurattavista asioista ja käydään läpi kuntien sitoutumiset
menetelmän käyttöönottoon 28.8.2018. Aiheista käyty
lähetekeskustelu 13.3.2018.
• Ennen hankkeen päättymistä maakunnan LAPE-ryhmässä on sovittu
menetelmän koordinointivastuusta sekä maakunnallisen johtoryhmän
jatkotyöskentelystä.

•

Hankkeen aikana koulutetaan maakuntaan 24 Lapset puheeksi –
kouluttajaa
• Jokainen hankkeen rahoituksella koulutettu kouluttaja ja tämän
työnantaja on sitoutunut tarjoamaan vuosittain kaksi Lapset puheeksi
–koulutusta pirkanmaalaisille ammattilaisille.
• Kouluttajien tarjoamiin koulutuksiin saa hakeutua mistä tahansa
organisaatiosta. Koulutus on ilmainen.
• Ensimmäiset koulutukset käynnistyvät elokuussa 2018, haku niihin
aukeaa 14.6.2018.
• Yhteisten koulutusten lisäksi kouluttajat kouluttavat ammattilaisia
omissa organisaatioissaan.
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Maakunnallinen työskentely ja tuki LP-menetelmän käyttöönoton
edistämiseksi
•

Menetelmän käyttöönoton koordinointi sekä kouluttajien tuki
hankevaiheessa.

•

Tuki kunnille toiveiden mukaisesti. Ota yhteyttä LAPE-muutosagentti Titta
Pelttariin, sovitaan käytännön järjestelyistä.

•

Menetelmän käyttö viedään sote-ammattilaisten toimintaa ohjaaviin
ohjeistuksiin sekä maakunnan lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelmaan.

•

Valittuja toimintalukuja tullaan systemaattisesti seuraamaan nykyisissä ja
tulevissa yhteistyörakenteissa.

•

Kasvun tuen tarjoama konkreettinen tuki Pirkanmaalle kansallisen LAPEhankkeen rahoituksella (kouluttajakoulutus, menetelmien esittelyt ja tuki
maakunnan LAPE-ryhmän työskentelylle).
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Vinkkejä paikallisen johtoryhmän työskentelyyn
Paikallisesti tulee linjata, että missä LP-menetelmä otetaan käyttöön, missä kohtaa
palvelua LP-keskusteluja käydään ja miten menetelmän käyttöönottoa seurataan.
On suositeltavaa, että LP-kouluttajat tulevat kertomaan menetelmästä, kun linjauksia
tai päätöksiä menetelmän käyttöönotosta tehdään.
Paikallistason johtoryhmän (esimerkiksi kunnan LAPE-ryhmä) olisi hyvä kokoontua
aluksi asian äärellä n. 2 krt/lukukaudessa. Johdon ja esimiesten sitouttaminen ja tieto
menetelmästä on ensisijaisen tärkeää.
Menetelmä voidaan ottaa systemaattisesti käyttöön eri palveluissa, kun toimijoista n.
70-80 % on koulutettu LP-menetelmään. Koordinointi koulutuksen jälkeen tärkeää.
Esimerkkejä palveluista, joissa menetelmää on otettu/suunnitellaan otettavaksi
käyttöön:
•
•
•
•

Varhaiskasvatus ja oppilashuoltopalvelut.
Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja aikuissosiaalityön palvelut.
Äitiysneuvola (silloin, kun raskauteen liittyy hankaluutta).
Lastenneuvola (niissä lapsen kehitykseen liittyvissä vaiheissa, joissa lapsen käyttäytyminen
muuttuu aiempaa hankalammaksi eli n. 2-3 vuoden iässä).
• Somaattisessa terveydenhuollossa niillä erikoisaloilla, joissa hoidetaan henkeä uhkaavia
sairauksia.
• Lastenvalvojapalvelut.
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Lapset puheeksi – kouluttajat

Ensimmäiseen Lapset puheeksi –kouluttajakoulukseen
osallistuneet

•

Kirsi Koponen

palveluohjaaja

Tampere

•

Satu Muikku

vastaava ohjaaja/etsivä työ

Tampere

•

Tiina Myllymäki

psykologi/nuorisopsykiatria

PSHP

•

Susanna Palomäki

sosiaalityöntekijä/ nuorisopsykiatria

PSHP

•

Suvi Niemi

sosiaalityöntekijä/sosiaalitoimisto

Virrat

•

Minna Hakala

sosiaalityöntekijä/kasvatus- ja perheneuvola Virrat

•

Tuula Veko

sosiaalityöntekijä/kasvatus- ja perheneuvola Nokia

•

Meri Soukka

terveydenhoitaja/lastenneuvola

Valkeakoski

•

Elisa Kela

terveydenhoitaja/kouluterveydenhuolto

Valkeakoski

•

Anna Bandara

perhetyön sosiaaliohjaaja

Lempäälä

7

18.6.2018

Toiseen Lapset puheeksi –kouluttajakoulukseen
osallistuvat
•

Heli Kauppila

perhetyöntekijä

Tampere

•

Pirjo Sillman

erityistyötekijä/verkostokoordinaattori

Tampere

•

Mari Merelä

perhetyön lähiesimies

Tampere

•

Sari Uskalinmäki

sairaanhoitaja

PSHP

•

Laura Lanansilta-Laine hanketyöntekijä

Finfami
Pirkanmaa ry

•

Katri Nurmi

sosiaalityöntekijä

Pälkäne

•

Anssi-Pekka Udd

lehtori

TAMK

•

Harriet Paattimäki

sairaanhoitaja

Tampere

•

Katri Toivonen

koulukuraattori

Kihniö

•

Mari Luhtalampi

kiertävä erityisopettaja

Tampere

•

Tuija Ukkonen-Erenius sosiaalityöntekijä

Tampere

•

Mirja Roivainen

sosiaalityöntekijä

Tampere

•

Päivi Kangassalo

kiertävä erityisopettaja

Sastamala
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LP-kouluttajat kartalla
Virrat 2
kouluttajaa
Kihniö 1
kouluttaja

PSHP 3
kouluttajaa

Kangasala 1
kouluttaja

Tampere 8
kouluttajaa

TAMK 1
kouluttaja

Pälkäne 1
kouluttaja

Sastamala 1
kouluttaja

Valkeakoski 2
kouluttajaa

Nokia 1
kouluttaja

9

Järjestö 1
kouluttaja
18.6.2018

Lempäälä 1
kouluttaja

Toiveita, ajatuksia, kehittämisehdotuksia…
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KIITOS!
TITTA PELTTARI
titta.pelttari@pirkanmaa.fi
www.lapepirkanmaa.fi
stm.fi/lape
#lapemuutos
#kärkihanke
Mitä LAPElla tavoitellaan?
Oikotie onneen:
https://www.youtube.com/watch?v=yKYy
KmEV-go

