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Keski-Suomen LAPE-yhteistyöryhmän kokous 

AIKA   ma 8.3.2021 klo 13.00-15.00 

PAIKKA etäkokous teams-yhteydellä 

 

 

 

 

MUISTIO 

1. Työryhmän järjestäytyminen, Marja Laurila 

Puheenjohtaja Marja Laurila avasi kokouksen ja kertoi Keski-Suomen sote-

johtajien valinneen hänet puheenjohtajaksi Keski-Suomen LAPE-

yhteistyöryhmään. LAPE-yhteistyöryhmä valitsi varapuheenjohtajaksi 

palvelujohtaja Päivi Kalilaisen Jyväskylästä. Keski-Suomen sote-uudistus-

hankkeen lasten, nuorten ja perheiden –kehittämiskokonaisuuden työntekijät 

vastaavat sihteerin tehtävistä. Lisäksi nimettiin työrukkanen valmistelemaan 

LAPE-yhteistyöryhmän kokouksia. Työrukkaseen nimettiin puheenjohtajien ja 

sihteerin lisäksi Valteri Onerva koulun rehtori Anne Korhonen ja 

varhaiskasvatuksen asiantuntija Ritva Parkkali Jyväskylän seurakunnasta.  

Kokousaikataulut: LAPE-yhteistyöryhmän vuoden 2021 muut kokoukset 

pidetään touko/kesäkuussa, syyskuussa ja marras/joulukuussa. Tarkemmat 

päivämäärät ilmoitetaan hieman myöhemmin. 

2. LAPE-yhteistyöryhmän tarkoitus ja tehtävät, Hanna Hämäläinen, Keski-

Suomen sote-uudistus 

LAPE-yhteistyöryhmää suositellaan rakenteeksi tulevien hyvinvointialueiden 
ja kuntien lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin seurannan, arvioinnin ja 
palveluiden kehittämisen yhteistyörakenteeksi. Hanna Hämäläinen esitteli 
kansallisen määritelmän LAPE-yhteistyöryhmän tehtävistä. Esille nousi myös 
OT-keskus- ja VIP-verkoston asiat osana LAPE-yhteistyöryhmän toimintaa. 
Myös OKM:n alaisesta kehittämistyöstä halutaan kuulla LAPE-
yhteistyöryhmässä.  
 
LAPE-yhteistyöryhmän aiheiksi on hyvä ottaa myös Kansallisen 

mielenterveysstrategian toimeenpanohanke, mikäli Keski-Suomi saa tähän 

rahoitusta. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri hakee hanketta yhteistyössä 

kuntien kanssa, keskiössä on lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin 

edistäminen. Lisäksi oppilashuollosta tulevaisuudessa hyvinvointialueella on 

tärkeää keskustella. 
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3. LAPE-muutosohjelma osana Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelmaa, 

Hanna Hämäläinen, Keski-Suomen sote-uudistus 
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) jatkuu osana 
Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelmaa. Keski-Suomessa keskeiset 
kehittämistyön sisällöt ovat seuraavia: 
- LAPE-yhteistyöryhmän toiminnan jatkaminen 
- Perhekeskustoiminnan juurruttaminen ja levittäminen 

o Varhaisen vaiheen toimintamallien vahvistaminen ja 
palvelupolkujen yhtenäistäminen (mm. MT-, päihde, nepsy, 
eroauttaminen, parisuhde- ja perheväkivalta) 

- Monialaisen yhteistyön vahvistaminen perhe- ja sote-keskuksissa  
- Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden vahvistaminen 
- Lapset puheeksi- ja IPC-menetelmän kouluttaminen, levittäminen ja 

juurruttaminen 
- Maakunnallisen perheoikeudellisen yksikön perustamisen valmistelu 
- Lastensuojelun sosiaalityön laadun vahvistaminen (työparityö) 
- Sähköisten palveluiden kehittäminen 
 

4. Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelman valtionavustuksen lisähaku 

Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen täydennyshaun pitäisi käynnistyä 

maaliskuun aikana. Täydennyshaussa painopiset ovat palveluiden 

saatavuuden parantaminen sekä kuntoutuksen teema.  

 
5. Muut asiat 

Keski-Suomen LAPE-ryhmän entisen puheenjohtaja Päivi Fadjukoffin 

terveiset LAPE-ryhmän toiminnalle: LAPE-yhteistyöryhmässä kannattaa 

hyödyntää työryhmä-tyyppistä työskentelyä, siitä on hyötyä kehittämistyölle. 

Lisäksi LAPE-yhteistyöryhmän keskusteluun voisi tuoda mm. Kansallisen 

lapsistrategian ja Keski-Suomen Lapsiohjelman ja työstää sitä, miten 

Lapsistrategiaa toimeenpannaan Keski-Suomessa.  

  

Kokous päättyi klo 14.25. 

 

Muistion kirjasi Hanna Hämäläinen. 

 
 


