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Läsnä
Päivi Kalilainen, Mikko Hirvonen, Jenni Sormunen, Enni Heikinmäki, Kaisa Koivuniemi, Tiina
Mankonen, Ritva Parkkali, Anne Korhonen, Jari Ketola, Janne Kankaanniemi, Johanna Moilanen, Sanna Hänninen, Mirja Salmi, Mirva Vesimäki, Pirjo Heinonen, Jukka Lehtonen, Kari
Pirinen, Tuija Ijäs, Ani Närhi, Heikki Oksanen, Kimmo Jokinen, Raija Harju-Kivinen, Johanna
Liukkonen, Maria Lehtinen, Senja Hirsjärvi, Sari Paananen, Petri Oinonen, Päivi Fadjukoff ja
Hanna Hämäläinen.
Esityslista
1. Kokouksen avaus
Päivi Fadjukoff avasi kokouksen.
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi, kokouksen aikataulu
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
Todettiin, että samassa tilassa järjestetään klo 13 alkaen kaikille avoin hankkeen kick-off
–tilaisuus, jossa hanketta esitellään ja on mahdollisuus verkottua lisää.
3. Hankkeen nykytilanne (diat sähköpostiviestin liitteenä):
Päätöksen tilanne
Päivi Kalilainen kertoi hankkeen kokonaistilanteen pysyneen neuvotteluissa ennallaan
vaikka lopullinen valtionavustuksen päätös ei ole vieläkään tullut kirjallisena. Osaamis- ja
tukikeskuksen osalta neuvottelu on vielä kesken Pohjois-Savon ja STM:n kanssa. Molemmat maakunnat saivat valtionavustusta hakemaansa vähemmän, joten suunnitelmaa on
jouduttu tarkentamaan.
Keski-Suomeen saatavat valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset: 1 181 720 e:
Valtionavustus: 1 000 000 e
Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus: 181 720 e




78,9% henkilöstökulut
18,6, palvelujen ostot
2,3% muut

Asia selviää lähiaikoina. Päivi Kalilainen esitteli kootusti KEPA:n hankekumppaneiden
työn painopistealueet suhteessa osakokonaisuuksiin.



Toimintakulttuurin muutos-osio: Haukkala Säätiö, Työterveyslaitos, JAMK/ hankkeen arviointi, Perhetutkimusyksikkö
Matalan kynnyksen palvelut: MLL. Laukaa, KeSLi ja Likes, Familyroom
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Erityis- ja vaativan tason palvelut: Nuorten Ystävät/Suunta, Perhehoidon järjestöt, Koske

Ohjausryhmän kokoonpano ja mahdolliset työryhmät
Hankkeen työntekijät on nyt rekrytoitu ja työ pääsemässä käyntiin. Ohjausryhmässä on
paljon asiantuntemusta, jota on tärkeää pystyä hyödyntämään hankkeen toiminnassa. Kokouksessa jakaudutaan myöhemmin projektin osa-alueittaisiin ryhmiin. Jokainen LAPEryhmän jäsen voi pohtia missä hankkeen alatyöryhmässä haluaisi jatkossa toimia.

4. KEPA-hanketyöntekijöiden esittäytyminen
Hankkeen uudet työntekijät esittäytyivät ja antoivat yhteystietonsa:
 Hankepäällikkö Raija Harju-Kivinen (TtM,SH): Hankkeen kokonaisjohto, talous ja hallinto raija.harju-kivinen@jkl.fi puh. 050 351 9249
 Perhekeskuskoordinaattori Petri Oinonen (Sosionomi, YAMK) petri.oinonen@jkl.fi puh.
050-4124028
 Perhekeskuskoordinaattori Sari Paananen (KM) sari.h.paananen@jkl.fi puh. 050
3518621.
 Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena-osion kehittämiskoordinaattori Senja Hirsjärvi (Sosionomi, YAMK) senja.hirsjarvi@jkl.fi puh.
050-351 9971
 Erityistason palveluiden kehittäminen-osio kehittämiskoordinaattori Maria Lehtinen
(YTM), maria.lehtinen@jkl.fii puh. 050-5938316
 Vaativimman tason palveluiden kehittäminen-osio kehittämiskoordinaattori Johanna
Liukkonen (YTM; Sosionomi, AMK) johanna.liukkonen@jkl.fi puh. 050-3519769
Lisäksi hankkeen tiedottaja Tuija Ijäs kertasi lyhyesti KEPA:n viestintää:
KS2019-sivulta löytyy hankkeen ajankohtaiset tiedot, pöytäkirjat, muistioita ja tulevien materiaaleja. Sivulle täydennetään jatkuvasti tietoja hankkeesta. Muitakin viestintäkanavia
otetaan käyttöön, mutta ks2019-sivut ovat pääviestintäväylä.
5. THL:n järjestämän toimintakulttuuri-verkostopäivän terveiset
Päivi Fadjukoff ja Hanna Hämäläinen kertoivat 13.3. järjestetystä verkostopäivästä, jonka
teemoina olivat Lapsivaikutusten arviointi sekä perheystävällisen työpaikan toimintamallit.
Lapsen oikeuksien ymmärtäminen ja huomioiminen kaikessa työssä ja kunnan toiminnan
eri sektoreilla on tärkeää, toimintakulttuurin muutosta lähdetään toteuttamaan tästä lähtökohdasta. Verkostopäiviä on mahdollista seurata myös verkon kautta. Verkostopäivän
materiaalit ja tallenteet ovat saatavana THL:n verkkosivuilla:
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3040840

6. Hanketyön eteneminen kunnissa
Kuntien LAPE-ryhmät:
Jokaisessa kunnassa tulee olla LAPE- tai hyvinvointityöryhmä, joka on kuntakohtainen
LAPE-vastuutaho.
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Keskusteltiin siitä, keitä LAPE-ryhmään on hyvä kuulua: edustajat sote-sektorilta, nuoriso-, varhaiskasvatus- ja koulutoimesta, järjestö- ja seurakuntaedustaja myös suotavaa, samoin nuoriso- ja vanhempain edustajat huomioitava. Keskustelua herätti myös
se, miten ulkoistettujen palveluiden edustajat otetaan mukaan LAPE-työhön. He ovat
osaltaan merkityksellisiä toimijoita, joten heitä täytyy myös sitouttaa mukaan työskentelyyn kunnissa. Toimijoita onkin innostettu mukaan. Tässä ja tiedonvälityksessä voidaan hyödyntää videolinkkejä, jotka löytyvät STM:n ja THL:n nettisivuilta LAPE-toiminnan alta.

Tarve Lape-yhteistyölle kunnissa
Todettiin, että tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kannalta on tärkeää, että maakunnallinen ohjausryhmä kytkeytyy kuntien ohjausryhmiin siten, että kuntien ohjausryhmistä
on edustus maakuntatason ohjausryhmässä. KEPA-hanketiimi aloittaa kuntayhteistyön
pikaisesti, kunhan koko hanketiimi on koolla huhtikuussa 2017.
Esille tuli, että jokaisessa pienessä kunnassa ei ole mielekästä työstää asioita erikseen, vaan voidaan sopia tapaamisia useamman kunnan kanssa yhdessä. Esimerkkejä kunnista: Saarikalla on yhteinen ryhmä, mutta lisäksi kunnissa on omat pienemmät työryhmät; Laukaassa toimii johtotason ohjausryhmä ja erikseen kokoontuu käytännön toimijataso (mukana mm. SPR, 4H, MLL). Haasteena voi olla löytää oikea yhteyshenkilö kuntiin, kun kyseessä on lasten ja nuorten hyvinvointiryhmästä, sillä eri
kunnissa ryhmä on koottu hyvin eri tavoin.
Tulossa olevat tapahtumat:
- 15.3.17 Keski-Suomen LAPE-avaustilaisuus (liitteenä linkki videotallenteeseen)
http://www.ks2019.fi/uudistuksen-karkihankkeet/keski-suomen-lasten-ja-perheiden-parhaaksi-hanke-kepa/
- 16.3.17 Muutosjohtajien maakuntakierros Äänekoski
http://alueuudistus.fi/muutosjohtajien-maakuntavierailut-2017
- 27.3.17 klo 15.00-18.00 pre-konferenssi maakunnallisille perhekeskustoimijoille (Helsinki)
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3208697
- 28.-29.3.17 LAPE muutosohjelman I konferenssi: Lasten hyvinvointi Suomessa
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3079255
- 4.4.17 Lapsiystävällinen kunta ja maakunta- oppimisverkosto: lapsibudjetointi ja tietopohja https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri//event/3189095
- 29.-30.5.17 Valtakunnalliset LAPE-päivät (ohjelma ilmestyy myöhemmin; tilaisuus on tarkoitettu maakunnallisien LAPE-työryhmien toimijoille)
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7. Keski-Suomen lapsistrategiatyö
Päivi Fadjukoff esitteli työn etenemistä (diat sähköpostiviestin liitteenä)
Keski-Suomen yhteisen lapsiohjelman ja toimintakulttuurin lähtökohtina ovat tutkimus- ja
kokemusperustaisuus, lapsilähtöisyys, monialainen yhteistyö sekä laajasti kansainvälisesti hyväksyt tasa-arvoisen ja demokraattisen yhteiskunnallisen toiminnan periaatteet.
Tavoitteenamme on, että lapsiystävällinen toimintakulttuuri on yhteistä osaamista ja ylpeydenaihe, jota edistetään Keski-Suomessa kaikilla tasoilla yksittäisestä lapsen kohtaamisesta organisaatioiden toimintaan ja hallintoon asti niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannellakin sektorilla. Mahdollistamalla kaikille lapsille onnistumisen, osallistumisen ja
hyväksytyksi tulemisen kokemuksia tarjoamme heille myös mahdollisuuden kasvaa omaa
potentiaaliaan hyödyntäen tasapainoiseksi ja elämään luottavaksi aikuiseksi. Lapset huomioimalla turvaamme myös yhteiskuntamme kestävän kehityksen ja vetovoimaisuuden.
Toimintakulttuurin uudistaminen edellyttää laajaa yhteistyötä myös kaikkien yhteistyökumppanien kanssa. Kansallisesti sitä viedään eteenpäin yhteistyössä mm. Unicefin
kanssa lapsiystävällisen maakunnan mallia kehittämällä sekä THL:n kanssa perheystävällisen työpaikan kehittämistyöllä. Nuorten Keski-Suomi ry. (Nuksu) on saanut rahoituksen
hankkeisiin, joilla edistetään nuorten osallisuutta uudessa maakuntahallinnossa, ja toisaalta kunnissa.
Jakauduttiin keskustelemaan ryhmiin hankkeen kehittämiskokonaisuuksien mukaan (toimintakulttuurin muutos, perhekeskustoimintamalli, varhaiskasvatus ja koulu lapsen hyvinvoinnin tukena, erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen) kunkin omaan työhön vaikuttavista verkostoista. Samalla oli mahdollisuus tutustua kutakin kehittämiskokonaisuutta koordinoiviin hanketyöntekijöihin ja koota kokonaisuuden kannalta tärkeää osatyöryhmää.
Esitettyjä keskeisiä yhteistyökumppanitahoja olivat mm. järjestöt, neuvola, nuorisotyö,
perheet ja kunnat kokonaisuutena. Luettelo esiin nostetuista yhteistyötahoista on esitelty
Päivi Fadjukoffin oheisen diasarjan viimeisessä kuvassa.
8. Muut mahdolliset asiat
Juha-Matti Latvala kertoi, että Niilo Mäki Instituutti ja Haukkalan säätiö ovat hakemassa
STEA:n (entinen Raha-automaattiyhdistys) Suomi 100-hausta rahoitusta hankkeelle,
jossa tavoitteena on sukupolvisen syrjäytymisketjun katkaiseminen. Kohderyhmänä ovat
yksilötasolla lapset ja nuoret, joilla on kasaantunut useita syrjäytymisvaaraa lisääviä riskitekijöitä, heidän perheensä sekä yhteisötasolla lasten ja nuorten muu elinympäristö (kuten
koulu ja harrastukset). Alueellisesti toiminta kohdistuu Keski-Suomeen maakunnan alueelle siten, että toimintamalleja räätälöidään erilaisiin kuntiin tarpeiden mukaan.

9. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Seuraava maakunnallinen LAPE-työryhmän kokous pidetään pe 9.6.2017 klo 10.0012.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.

