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Lapsi- ja perhepalveluiden 

muutosohjelma LAPE 
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Lapsen etu ja vanhemmuuden tuki 
 

 
Ensisijaista uudistuksessa on  

Ø lapsen etu ja oikeudet  

Ø vanhemmuuden tuki 

Perheet saavat tarvitsemansa avun ja tuen oikeaan aikaan 

 

 



 

 

Perhekeskus 

mukana perheen elämässä 
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Perhekeskukset tehtävät 
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Perhekeskus: Palveluja, tukea, toimintaa 
 

Perhekeskus tarjoaa palveluja kaikenikäisille lapsille, 
nuorille  ja heidän vanhemmilleen  

Perhekeskus verkostoi perheiden saataville nykyisin 
hajallaan olevat palvelut, kuten 

 

Ø äitiys- ja lastenneuvolan, muita lapsiperheiden 
terveyspalveluita 

Ø kotipalvelun, perhetyön, perheneuvolan 

Ø lasten ja perheiden sosiaalityön 

Ø lapsioikeudelliset palvelut 

Ø varhaiskasvatuksen 

Ø järjestöjen ja seurakuntien toiminnan 

Erityispalvelut tukevat perhekeskusten toimintaa 
konsultaatioin 
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Perhekeskuksen palveluverkosto 
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Perhekeskustoimintamallin 
tukena: 

 
 

Uudistuva toimintakulttuuri, 
vahvistuva tietopohja,  

lapsi- ja perhelähtöisyys 
 
 
 

 Yhdessä olemme 

enemmän 
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Toimintakulttuurin uudistuminen on välttämätöntä 

miten ajattelemme lapsista 

miten kohtaamme lapset nuoret ja perheet 

miten teemme yhteistyötä eri alojen toimijoiden kanssa 

 

Toimintakulttuurin taustalla on lapsikäsityksemme, johon vaikuttavat 
oletukset, arvot, koulutustausta sekä työtä ohjaava lainsäädäntö ja muut 
säädökset 

Pohdittavaa mm., miten toteuttaa saman aikaisesti lapsen oikeus 
osallisuuteen ja suojeluun 

 

Lea Pulkkinen(toim.) Kohti yhteistä lapsikäsitystä 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-086-0 

 

 

 Mitä edellyttää lapsi ja perhelähtöisyys, toiminta yhdessä 

Eija Ala-Toppari-Peltola LAPE muutosagentti 
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Luo luottamusta, suojele lasta 
 

 Kaikille avoin ja maksuton verkkokoulutus 

 

 

 

 

 

Mahdollisimman varhain, avoimesti ja yhdessä 
https://verkkokoulut.thl.fi/web/suojele-lasta  
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Kohti yhteisiä toimintamalleja  

Ihmeelliset vuodet ryhmänhallintamenetelmä varhaiskasvatukseen 

Ihmeelliset vuodet vanhemmuusryhmät perheneuvolaan, perhetyöhön  

Lapset puheeksi kouluympäristöön 
 

 

 

Esimerkki Etelä-Pohjanmaalta ryhmänhallintamenetelmän käyttöönotosta: 
 

 
 

https://yle.fi/uutiset/3-10391530 

http://ihmeellisetvuodet.fi/koulutukset 



Kohti 
sovinnollista 
eroa 



	ERON	EDESSÄ	-illat		
Eron	edessä	-illoissa	suunnataan	katseet	lapsiin	ja	

nuoriin	sekä	aikuisten	parempaan	keskinäiseen	

sopimiseen	yhteisistä	lasten	asioista.		

Eron	edessä	on	Mannerheimin	Lastensuojeluliiton	

Tampereen	osaston	kehittämä	toimintamalli,	jota	

kokeillaan	soveltaen	osana	Etelä-Pohjanmaan	

maakunnan	ml.	Isokyrö	lasten	ja	perheiden	

palveluiden	(LAPE)	kehittämishanketta.	

http://uusiep.fi/wp-content/uploads/2018/08/eron-

edessa-esite-syksy-2018.pdf 	

	

 

Kohti sovinnollista eroa 
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Eropalvelut uudistuvat, yhteistyö tiivistyy 

Matalan kynnyksen tuki  

Ø Perhekeskuksen palveluverkoston yhteinen tehtävä: Tukea sovinnolliseen 
eroon 

Ø Toimintakulttuurin muutos: Yhtenen vastuu ottaa puheeksi, keskustella, tukea 
vanhempia ja lasta arjessa 

Ø Eropalveluiden kartoittaminen, tiedottaminen 

Ø Uudet verkostomaiset toimintatavat, esim. Eron edessä illat  

Perheoikeudelliset palvelut 

Ø Toimintakulttuurin muutos lapsi-  ja perhelähtöiseksi 

Ø Toimintakäytäntöjen maakunnallinen yhtenäistäminen 

Ø Vanhemmuussuunnitelman käyttöönotto 
https://stm.fi/vanhemmuussuunnitelma  

Ø Komplisoituneet huoltoriidat 

•  Monitoimijainen yhteistyö 

Viidelle yhteistyöalueelle kehitetään Osaamis- ja tukikeskuksia (OT-keskus), 
joiden yhtenä tehtävänä on komplisoituneissa huoltoriidoissa  tarjottavat 
konsultaatiot ja asiantuntijapalvelut 
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Hyödyllisiä esimerkkejä tutustuttavaksi 
 

Lea Pulkkinen (toim.) Kohti yhteistä lapsikäsitystä 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-086-0  

Luo luottamusta – Suojele lasta. Verkkokoulutus lasten kanssa 
työskenteleville. Miksi on tärkeää, että lasta kuunnellaan? 

https://verkkokoulut.thl.fi/web/suojele-lasta/tutustu-sisaltoon/aloita-
tasta#packageId=312&slide=2  

Kasvun tuki – varhaisen tuen tietolähde http://kasvuntuki.fi/   

Ihmeelliset vuodet menetelmäosaaminen leviää Etelä-Pohjanmaalla 

https://yle.fi/uutiset/3-10391530 

Nostoja monitoimijaisuuden edistämisestä Etelä-Pohjanmaalla 

https://www.youtube.com/watch?v=K5T4jVf798g&feature=youtu.be  

Itäkadun perhekeskus Helsinki, perhekeskuksen taloesittely, uusi 
esittelyvideo  

https://youtu.be/8T4AAFaxYIs 

https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/itakadun-perhekeskus/  

Sähköinen perhekeskus kehittyy osana perhekeskustoimintamallia, 
esimerkki Helsingin alueelta  https://www.hel.fi/sote/perheentuki-fi 
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LAPE muutos  
tehdään yhdessä,  
askel kerrallaan 
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Eija Ala-Toppari-Peltola 

Lape muutosagentti 

  

p. 044 425 5415 

 

etunimi.sukunimi@seinajoki.fi 

 

stm.fi/hankkeet/terveys ja hyvinvointi 

thl.fi/lape 

 

 

Twitter: 

@AlaEija 

#lapemuutos 

#eplape 

#uusiep 

 

  
 


