KSLAPE-ohjausryhmän kokous

MUISTIO

pe 16.2.2017 klo 9.00-12.00
Paikka: Joutsan valtuustosali, Länsitie 7, Joutsa

Tervetulosanat
Johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä Joutsasta toivotti osallistujat tervetulleeksi ja
kertoi Joutsan LAPE-kuulumisista.
Joutsassa toimii säännöllisesti kokoontuva perhekeskus-tiimi, LAPE-ryhmä kokoontuu
vaihdellen 2-4 x vuodessa. Lisäksi kunnassa on LAPE-ohjausryhmä, joka suunnittelee
sisältöä. Joutsassa on olemassa toimivia yhteistyön malleja, mm. varhaisen tuen yhteistyötä (neuvola + perhetyön yhteiset kotikäynnit), seurakunnan ja MLL:n perhekahviloita ja paljon liikuntaharrastuksia. Joutsassa on suunnitteilla yhteiset tilat perhekeskukselle.

Asialista
1. Kokouksen avaus, Päivi Fadjukoff
2. KSLAPE:n tilannekatsaus, Raija Harju-Kivinen
Tilannekatsaus pöytäkirjan liitteenä.
Raija Harju-Kivinen esitteli KSLAPE:n hanketoiminnan toteutumaa
(Esitysmateriaalissa olevat prosenttiluvut ovat KSLAPE:n työntekijöiden omia
tulkintoja toteutumisprosentista.) Työ on pääosin edennyt tavoitteiden mukaisesti, vaikka maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulu onkin projektin aikana siirtynyt.

LAPE:n strategiset päätavoitteet ovat yhdessä tekeminen, hyvää arjen mahdollistaminen sekä lähelle tuotu tuki ja palvelut. Unisefin internetsivuilta löytyy Lapsiystävällisen maakunnan toimintaan liittyvä huoneentaulu.
101 Lapsiteko-karttapohja on olemassa ja työvoimaa saatu tekoja kirjaamaan.
Nyt toivotaan lisää keskisuomalaisia lapsitekoja julkaistavaksi jokaisesta kunnasta eri toimialoilta. Sopivia aiheita voi ilmoittaa esim. sähköpostitse Päivi
Fadjukoffille (paivi.fadjukoff@jyu.fi)
Perhekeskustoiminta toteutuu verkostomaisena jo useassa kunnassa. Kolmessa kunnassa on fyysinen perhekeskus (Laukaa, Kannonkoski, Jämsä), ja
muutamaan kuntaan tällainen on suunnitteilla (Hankasalmelle, Joutsaan, Uuraisille ja Äänekoskelle). Kansallisen tason viimeisimmät määrittelyt edellyttävät, että perhekeskus-nimikettä voi käyttää vain silloin, kun malliin kuuluvat
kaikki lasten, nuorten ja perheiden sote-palvelut. Lisäksi maakunnissa voi olla
perhekeskuksen toimipisteitä ja kohtaamispaikkoja, joihin sote-palvelut jalkautuvat.
Muistutuksena todettiin, että Suomi.fi-palvelusta löytyy kattavasti tietoja
kuntien, järjestöjen ja seurakuntien palveluista. https://www.suomi.fi/kansalaiselle
KSLAPE:n hallinnolliset asiat
KSLAPE on tuottanut säännönmukaisesti ja sovitusti kansalliselle tasolle erilaisia raportteja (mm. hankesalkkuraportit). KSLAPE:n talous toteutui vuonna
2017 budjetin mukaan. Henkilöstömenoja oli n. 49 % ja osatoteuttajien menoja n. 35 %. Vuoden 2018 talousnäkymä mukailee vuoden 2017 toteumaa,
tosin palveluiden ostoihin on budjetoitu enemmän kuin vuonna 2017. Tarkemmat tiedot löytyvät muistion liitteenä olevasta diasarjasta.
3. KSLAPE-hankearvioinnin 2.arviointiverstas,
Johanna Moilanen, Mari Punna, Kaisa Malinen, JAMK
JAMK:n asiantuntijat kertasivat, miksi hankearviointia on tärkeää tehdä. Arvioinnin avulla voidaan varmistaa toteutumisen eteneminen niin, että hanke
palvelee parhaalla mahdollisella tavalla kuntalaisia sekä sidosryhmiä. Hankearvioinnin tavoite on tukea hanketta koko prosessin ajan, mm. arvioimalla
toimenpiteitä ja niiden etenemistä sekä viestintää. Hankearvioinnin toisessa
vaiheessa arvioidaan, miten hankkeen loppuaika on järkevää käyttää, sekä
miten LAPE jatkossa etenee maakunnassa ja kunnissa.

Ohjausryhmässä 16.2.2018 olleen arviointiverstaan arviointia toteutettiin
seuraavien arviointikysymyksien avulla: ”Missä nyt mennään, mitä on tehty?”
ja ”Missä olemme menossa Keski-Suomen LAPE-matkalla?”.
Arviointikerran lisäksi hanketiimiläisille ja osatoteuttajille lähetään
Webropol -ja eKOutsi-kysymykset, joiden avulla arviointia syvennetään.
eKoutsi-kyselystä lähetetään vielä tarkemmat ohjeet hanketiimille ja osatoteuttajille (kyselyyn voi vastata mobiililaitteella tai Internetissä).
Lyhyt sähköinen Webropol-kysely on puolestaan suunnattu KSLAPE:n maakunnalliselle OHRY:lle ja tähän toivotaan vastauksia mahdollisimman laajalti
 tämän aineiston pohjalta 11.4.2018 OHRY:ssä arvioidaan ja sovitaan, miten hankkeen loppuaika on järkevää käyttää sekä miten LAPE jatkossa etenee
maakunnassa ja kunnissa. Aineiston perusteella saadaan tarkentunut käsitys
hankkeen ”puolimatkan tuloksista.
Ohjausryhmässä arviointia työstettiin ryhmissä seuraavien kysymysten avulla:
Mitä KSLAPE:ssa on tehty erityisen hyvin?
Mitkä toimintatavat ovat mahdollistaneet KSLAPE-työn etenemisen ja onnistumiset?
Mitkä ovat olleet keskeisimmät aikaansaannokset oman työn ja organisaation
näkökulmasta?
Mitä KSLAPE:n toimenpiteitä on suunnitteilla, mutta ei vielä toteutettuna?

Ryhmätöistä tehtiin seuraavat nostot:
 LAPE-toimeenpanon myötä on syntynyt uudenlaista ajattelua ja oman
toiminnan tarkastelua eli toimintakulttuurin muutosta;
 Hanketyötä on viety eteenpäin suunnitelman mukaan, yhdessä tekeminen ja yhteinen tahtotila on edistänyt työn etenemistä;
 LAPE-toimijoiden jalkautuminen kuntiin ja hankeväen tuki kunnille on
koettu hyvänä asiana, hyvät kokousmuistiot olleet plussaa;
 Tutkimuksen mukana oleminen nähdään tärkeänä, sen tarve tunnistetaan.

Seuraavassa ohjausryhmässä 11.4.18 keskustellaan ja sovitaan, miten asioissa
edetään ja missä asioissa erityisesti.

4. Keski-Suomen järjestämissuunnitelma, LAPE-ryhmän yhteinen kommentointi, Hanna Hämäläinen
Keski-Suomen järjestelmäsuunnitelman 1.versio on kommenttikierroksella
maakunnassa. Kokouksessa työstettiin suunnitelman sisältöjä learning cafetyömuotoa mukaillen. Kommentoitavia aiheita olivat suunnitelman yleinen
osio, perhekeskus, neuvola, oppilashuolto, sote-keskuspalvelut, erityis- ja
vaativan tason palvelut sekä hoito- ja palveluketjut.
Päätettiin, että KSLAPE-hanketiimi ja muutosagentti kokoavat työryhmän
työstämät näkökohdat LAPE-ohjausryhmän lausunnoksi. Aikataulu on kiireinen, mutta luonnos lähetetään koko ohjausryhmälle pikaisesti kommentoitavaksi.
Valmis lausunto on muistion liitteenä.
5. Tulevat LAPE-tapahtumat ja -koulutukset:
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa-koulutussarja:
to 8.3.2018 LAVA ja LABU
Maakunnallinen KSLAPE-seminaari 18.4.2018  TILAISUUS PERUTTU!
Samana päivänä on Keski-Suomen Torikokous klo 12-18, jossa myös esillä
LAPE-asiaa.
Lapset puheeksi – kouluttajakoulutus on syksyllä 2018: Kunnista toivotaan
henkilöstön ilmoittautuvan koulutukseen.
6. Yhteenveto ja seuraavasta kokouksesta sopiminen
Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään ke 11.4.2018 Kannonkoskella Piispalan leirikeskuksessa klo 9.30-14.30. Lämpimästi tervetuloa!
Lisäksi sovittiin LAPE-ohjausryhmän kokous to 14.6. pidettäväksi Äänekoskella.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00

