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Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
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Esityslista
1. Kokouksen avaus
Päivi Kalilainen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.
2. Läsnäolijoiden toteaminen ja esittäytyminen
Käytiin esittelykierros. Sovittiin, että jokainen maakunnan LAPE-työryhmäläinen laittaa
nimensä ja lyhyen kuvauksen työtehtävästään Hanna Hämäläiselle, joka kokoaa listan. Tämä
helpottaa jatkossa eri asiantuntemusta ja toimintoja edustavien ihmisten mukaan pyytämistä
hankkeen eri työrukkasryhmiin ja muuhun yhteistyöhön.
3. Ohjausryhmän järjestäytyminen ja puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
Valittiin ohjausryhmän puheenjohtajaksi Päivi Fadjukoff ja sihteeriksi Hanna Hämäläinen.
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi, kokouksen aikataulu
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5. Maakunnallisen LAPE -ryhmän, muutosagentin, toimintakulttuurin uudistajan ja
hankehenkilöstön tehtävänkuvien lyhyt läpikäyminen
Muutosagentti Hanna Hämäläinen esittäytyi ja kertoi tehtävästään, joka on tarkemmin esitelty
liitteessä 1. Hän toivoi tiivistä yhteydenpitoa ohjausryhmän jäsenten ja muiden LAPEtoimijoiden kanssa. Hänen yhteystietonsa ovat:
Hanna Hämäläinen
Muutosagentti, Keski-Suomi, LAPE-kärkihanke
Jyväskylän kaupunki/Perusturva
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Käyntiosoite: Tietotalo, Kilpisenkatu 1, 40100 JYVÄSKYLÄ
p. 014-2660992/ 050-3046670
sähköposti: hanna.k.hamalainen@jkl.fi
Kerrottiin hanketyöntekijöiden jo käynnistyneestä avoimesta hakua ja esiteltiin alustavia
tehtävänkuvia. esittely. Hakuaika päättyy 3.2.2017. Haettavana on hankepäällikön ja viiden
kehittämiskoordinaattorin tehtävät.
Hankepäällikkö vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta, hanketaloudesta ja -hallinnosta,
viestinnästä sekä hankkeen seurannan raportoinnista. Hankepäällikkö toimii
kehittämiskoordinaattorien ohjaajana sekä tekee yhteistyötä maakunnan muutosagentin kanssa,
joka toimii lapsi- ja perhepalvelujen kehittämisen tukena Keski-Suomessa. Hankepäällikkö
toimii myös yhteyshenkilönä rahoittajalle. Jyväskylän kaupungin hallinto tukee hankepäällikköä
hankkeen hallinnoinnissa.
Kehittämiskoordinaattoreita haetaan seuraaviin kehittämiskokonaisuuksiin:
1. Varhaiskasvatus ja koulu lapsen hyvinvoinnin tukena (yksi kehittämiskoordinaattori)
Sisältäen hankesuunnitelman mukaisesti kasvatuskumppanuuden, ennaltaehkäisevän yhteistyön,
harrastusten tukemisen ja käytöshäiriöisten sekä neuropsykiatrisesti oireilevien lasten
monialainen tukemisen.
2. Perhekeskustoimintamalli kehittäminen ja käyttöönotto (kaksi kehittämiskoordinaattoria)
Sisältäen hankesuunnitelman mukaisesti alueellisen perhekeskustoimintamallin luomisen ja
kehittämisen. Lisäksi osakokonaisuus sisältää mm. eroauttamisen, nuorten huomioimisen ja
neuvolan perhevalmennuksen uudistamisen.
3. Erityistason avopalvelujen kehittämiskokonaisuus (yksi kehittämiskoordinaattori)
Sisältäen hankesuunnitelman mukaisesti mm. perhetyön, perhekuntoutuksen, vammaisten ja
pitkäaikaissairaiden lasten ja heidän perheidensä palvelujen uudistamisen.
4. Vaativimman tason sijaishuollon kehittämiskokonaisuus (yksi kehittämiskoordinaattori)
Sisältää hankesuunnitelman mukaisesti mm. perhehoidon, laitoshuollon ja valvonnan
kehittämisen.
Keskusteltiin hanketyöntekijöiden valinnasta ja toivottiin hakijoita koko Keski-Suomen
alueelta. Todettiin, että osa hanketyöntekijöistä voi myös sijoittua muualle maakuntaan, vaikka
Jyväskylän kaupunki koordinoi hanketta.
Rekrytointiin sisältyvään haastatteluryhmään toivottiin edustajia ohjausryhmästä. Asiasta
keskusteltiin ja päätettiin, että haastattelijat ovat palvelujohtaja Päivi Kalilainen, muutosagentti
Hanna Hämäläinen, Jyväskylän rekrytointipäällikkö Sari Ropponen, ja perhepalvelujohtaja Pirjo
Heinosta Äänekoskelta. Haastatteluryhmää on vielä mahdollista täydentää.

Haukkalan säätiö on päättänyt jo käynnistää oman osuutensa, ja Päivi Fadjukoff on aloittamassa
lapsistrategian/lapsiohjelman tekemistä Keski-Suomessa. Tavoitteena ja tehtävänä on
ajankohtaisen ja tutkimukseen pohjaavan lapsikäsityksen esiin nostaminen, ei vaan Lapessa,
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vaan laajemminkin. Tavoitteena on saada lisäksi vuoropuhelua aikaan ja nostaa Keski-Suomi
lapsiystävälliseksi hyvinvoinnin maakunnaksi.
6. Viestintä
KEPA-hankkeen tiedotusvastaava, tiedottaja Tuija Ijäs esittäytyi ja kertoi hankeen
tiedotuksesta:
Tiedotus tulee olemaan aktiivista, avointa, välitöntä ja tasapuolista viestintää.
Hankekuulumisista kerrotaan avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi. Viestinnässä käytetään
yhteistä ilmettä, logoa ja kirjepohjaa. Viestintäsuunnitelma KEPA:lle on valmisteilla.
- Twitteristä LAPE-asiaa löytyy tunnuksella #lapemuutos.
- Tammikuussa on avautuneet ks2019-nettisivut ( http://www.ks2019.fi/ ) , jotka ovat avoimet
kuntalaisille, henkilöstölle ja päättäjille. Sivuilta löytyy ajantasaista tietoa sote- ja
maakuntauudistuksesta. ks2019-nettisivulle laitetaan myös LAPE- ja KEPA-materiaalit
(Kärkihankkeet-kohdan alta)
- Lapsi- ja nuorisoviestistä on mietittävä, mitä kautta hanke tavoittaa heidät!
- STM:n LAPE-muutossivut linkitetään ks2019-sivuille.
Tuija Ijäksen yhteystiedot:
tuija.k.ijas@jkl.fi
p. 014 266 4243, 050 566 2193
Kilpisenkatu 1, 3. krs.
40100 Jyväskylä
7. Kärkihanke 3 hankehaun tilannekatsaus
Päivi Kalilainen kertoi hankehakemuksen fokusointitarpeista ja valtionavustuksen
etenemisprosessista. Alustava päätös noin 1 M€ rahoituksesta maakunnalle on saatu, mutta se
edellyttää täydennettyä hakemusta, jota on budjetin osalta huomattavasti karsittava, ja samalla
hakemusta on tiivistettävä noin 40 sivuun. Rahoittajalta saadussa palautteessa on täsmällisiä
pyyntöjä ja ohjeita, ja aikataulu on tiukka; täydennetty hakemus on toimitettava STM:lle 31.1.
mennessä. Rahoituksessa sitoudutaan vain valtakunnallisesti asetettuihin tavoitteisiin.
Lopullinen rahoituspäätös mennee helmikuun loppupuolelle.
KEPA-hanke on saanut kiitosta erityisesti laajasta toteuttajajoukosta (mukana kaikki
maakunnan kunnat ja järjestötoimijoita), tutkimuksen ja kehittämisen hyvästä linkittämisestä,
sekä toimintakulttuurin painottamisesta ja lapsistrategiasta siinä. Keski-Suomesta onkin
pyydetty toimintakulttuuri-osion esittelyä valtakunnallisessa LAPE-päivässä 26.1., sen tulee
tekemään Päivi Kalilainen.
Aikataulun kireyden vuoksi hankkeen päivittäminen tehdään koordinoidusti ja sitä kirjoittava t
Päivi Kalilainen ja Hanna Hämäläinen. He ovat yhteydessä osatoteuttajiin erikseen niiden
osioiden osalta, joihin tehdään muutoksia. Koska rahoitus tulee olemaan paljon haettua
pienempi, osatoteuttajien budjetteja joudutaan karsimaan noin -30%. Budjetti painottuu
hanketyöntekijöiden palkkioihin sekä osatoteuttajien hanketyöntekijöiden palkkoihin.
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Ostopalveluihin varataan noin 200 000 euroa. Todettiin, että ostopalveluiden hankinnassa
käytetään normaaleja sote-hankintojen kilpailutussäädöksiä. Osatoteuttajien työ ei
pääsääntöisesti ylitä kilpailutuskynnyksiä.
Keskusteltiin perheystävällinen työpaikka-osion toteuttamisesta. Tarkoitus on pilotoida
Työterveyslaitoksen Työ@Elämä-mallia 1-2 keskisuomalaisessa työpaikassa. Etsitään esim.
kaupan alan ja yhtä miesvaltaisen alan työpaikkaa. Ehdotettiin, että esim. Valtraa, jonka kanssa
onkin käyty keskustelu jo aiemmin muissa yhteyksissä. Ehdotettiin myös yhteistyötä
yrittäjäjärjestön kautta.
Hankkeen itsearviointia toteuttaa JAMK; myös ohjausryhmä toimii yhtenä arviointitahona.
8. Hankesuunnitelman hyväksyminen:
Ohjausryhmä on KEPA-ohjelmaa valvova taho, joka hyväksyy toimintasuunnitelmat.
Päätettiin valtuuttaa käydyn lähetekeskustelun pohjalta Päivi Kalilainen ja Hanna
Hämäläinen viimeistelemään suunnitelma ministeriön tarkennuspyynnöt huomioiden.
Muokattu KEPA-hankesuunnitelma on liitteenä 2.
9. Muut mahdolliset asiat
Valtakunnalliset LAPE-koulutukset ja teemapäivät
LAPE-ohjelman aikana tullaan järjestämään paljon kansallisen tason tapaamisia ja koulutuksia.
Näihin on yleensä maakuntakohtaisia osallistujamäärän rajoituksia.
Päätettiin, että ilmoittautuminen kansallisiin koulutuspäiviin tapahtuu kootusti muutosagentin
kautta. Näin hänellä säilyy kokonaiskuva osallistumisesta.
Tiedossa olevat STM:n ja THL:n järjestämät LAPE-verkostotilaisuudet: (STM ja THL
julkaisevat tarkemmat sisällöt myöhemmin)
-

ma 6.2.2017 Lapsiystävällinen kunta ja maakunta (Osallistujat Hanna Hämäläinen ja
Päivi Fadjukoff)
ma 13.3.2017: Lapsivaikutusten arviointi
ti-ke 28.-29.3.17: aihe ei tiedossa
ti 4.4.17: Lapsibudjetoinnin tietopohja
ma 22. -ti 23.5.2017: kaikkien ed. mainittujen aiheiden tarkastelu kokonaisuudessaan
ke-to 13.- to 14.9.2017: aihe ei tiedossa
ke 22. - to 23.11.2017: aihe ei tiedossa

Keskusteltiin myös Keski-Suomessa toteutettavista erilaisista hankkeen toiminnassa LAPEtyöryhmää hyödyntämisestä työssä. Todettiin, että ohjausryhmän suuren koon vuoksi myös
pienemmät teemakohtaiset kokoontumiset ja työryhmätyöskentely ovat tarpeen. Päätettiin, että
että Päivi Fadjukoff esittelee lapsistrategian työstämistä seuraavassa ohjausryhmässä 15.3.17.
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Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä (Anneli Kuusinen-Laukkala) on pyydetty yhteystietoja
maakunnan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä varten. Toimitetaan
seuraavat tiedot kuntayhtyminen/ liikelaitosten erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon
yhdyshenkilöistä: ylilääkäri Jari Nojonen/ sos. ja perhepalveluiden johtaja Päivi Nevalainen
(Muuramen Hyvinvointi -liikelaitos), Saarikasta ylilääkäri Sakari Ritala ja Jämsästä Riitta Hjelt/
(Jämsän terveys Oy).
Seuraava kokous on ke 15.3.2017 klo 10-12. Paikkana Tietotalo, Voutisali.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40.

