LAPE, Toimiva arki, Lapsi – ja perhepalvelujen
–muutosohjelma on yksi hallituksen
kärkihankkeista, jota toteutetaan jokaisessa
Pohjois-Pohjanmaan kunnassa, myös Nivalassa.
Nivalassa erityiseksi kehittämisen kohteeksi on valittu vanhemmuuden
tukeminen. Paikallista työtä ohjaa Nivalan Lapsiasiainneuvosto.

Lasten ja perheiden palveluja kehitetään niin, että ne ovat nykyistä:
•
•
•
•

perhelähtöisemmät
vaikuttavammat
kustannustehokkaammat
paremmin yhteen sovitetut

Muutosohjelmassa on neljä kehittämiskokonaisuutta:

1. Varhaiskasvatus ja koulu lapsen ja perheen hyvinvoinnin tukena
Hyvinvointia tuetaan vaikuttavimmin siellä missä lapset ja perheet elävät arkeaan. Sen
vuoksi varhaiskasvatuspalveluissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tulee tunnistaa ja vastata
nykyistä paremmin niihin tuen ja palvelun tarpeisiin, joilla voidaan varhaisessa vaiheessa tukea
hyvinvointia ja ehkäistä ongelmien syntyminen tai vaikeutuminen.
LAPE -muutosohjelma edistää varhaiskasvatuspalvelujen ja
koulun
hyvinvointiajattelua,
osallisuutta,
toimivaa
yhteisöllistä
oppilashuoltoa,
perhekeskusmallin
rakentumista sekä yhteistyön rakentumista erityisen- ja
erityisen
vaativan
tason
palveluihin.
Hyvinvoiva
kasvuyhteisö –toimintamalli on tuen järjestämisen alusta.
Hyvin toimiva yhteisö suojaa mielenterveyttä, vahvistaa
hyvinvointia ja turvallisuutta sekä luo hyvän pohjan
oppimiselle. Erityisen tärkeää tämä on niille lapsille ja nuorille, joiden elämässä on hyvinvointia
heikentäviä tekijöitä. Hyvä ja turvallinen kehitysympäristö ja -yhteisö tukee lasten, nuorten ja
perheiden olemassa olevia voimavaroja ja auttavat heitä löytämään omat vahvuutensa.

2. Erityis- ja vaativamman tason palveluiden kehittäminen
Lapsi- ja perhepalveluiden muutos koskee lasten, nuorten ja heidän perheidensä
erityispalveluita,
joita
ovat
mm.
lastensuojelu,
erikoissairaanhoito, vammaispalvelut, vaativat lasten- ja
nuorisopsykiatrian palvelut, rikosseuraamusten piiriin
joutuneiden palvelut, vaativat maahanmuuttajien ja
turvapaikanhakijoiden palvelut ja vaativat päihdepalvelut.
(THL)

Vaativimpien palveluiden kehittämistyön tavoitteena on varmistaa monialainen arviointi ja apu
niille lapsille, nuorille ja perheille, jotka tarvitsevat kaikkein vaativinta erityisosaamista ja
erikoistumista edellyttäviä palveluita. Hankkeessa tavoitteena on varmistaa näiden palveluiden
laatu, vaikuttavuus, taloudellisuus, asiakaslähtöisyys, alueellisesti kattava saatavuus sekä
riittävän taidon ja osaamisen ylläpitäminen kokoamalla palvelut viidelle yhteistyöalueelle
perustettaviin osaamis- ja tukikeskuksiin (OT -keskukset).

3. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen
Perhekeskus kokoaa alueen perheiden sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan palvelut, järjestöjen ja
seurakuntien palvelut sekä vapaaehtoistoiminnan toimijaverkostoksi. Perhekeskus on tukena ja
apuna kun perheellä on huolia ja avuntarvetta. Kunnat kehittävät ja vahvistavat
perhekeskustoimintaa niin, että se täyttää yhä paremmin sille annetut tehtävät:
Perhekeskus hyvinvoinnin edistäjänä
• Vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen
• Erotilanteissa auttaminen kohti yhteistyövanhemmuutta
• Maahanmuuttajien tuki
• Lähi- ja parisuhdeväkivallan ehkäisy ja vähentäminen

4. Toimintakulttuurin kehittäminen
Lasten, nuorten ja vanhempien osallistuminen ja kokemusasiantuntemus kytketään tiiviisti
uudistuksen suunnitteluun ja toimeenpanoon. Tavoitteena on vahvistaa lapsi-, nuoriso- ja
perhepalveluiden kokonaisuuden johtamista niin kunnissa kuin tulevissa maakunnissakin sekä
parantaa ammattilaisten asenteellista valmiutta ja osaamista muutosta tukevaksi.
Toimintakulttuurin muutoksessa otetaan käyttöön seuraavia toimintamalleja:
1. Lapsiystävällisen hallinnon toimintamalli
2. Päätösten lapsivaikutusten arviointi
3. Välineet lapsilähtöiseen budjetointiin
4. Perheystävällisen työpaikan toimintamalli
5. Järjestelmä ja välineet lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja
palveluiden seurantaan ja raportointiin

Lisätietoja:
https://www.toimiva-arki.fi/etusivu
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