KSLAPE-ohjausryhmän kokous

MUISTIO

ke 11.4.2017 klo 9.30-14.30
Paikka: Piispalan leirikeskus, Kurssitie 40, Kannonkoski
OSALLISTUJAT
Erillinen liite

Muistio
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Päivi Fadjukoff toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.
2. Katsaus yhteisen LAPE-työn etenemiseen/ Kaisa Malinen, Johanna Moilanen ja
Mari Punna, JAMK (LIITE 1)
JAMK:n tehtävänä on tehdä prosessiarviointia koko hankekauden ajan. Arvioinnin tässä vaiheessa keskiössä on se, miten LAPE-työ on järkevää suunnata hankeajan jälkeen.
Ohjausryhmässä Kaisa Malinen, Johanna Moilanen ja Mari Punna, JAMKista esittelivät keskeisimpiä tuloksia kuntien vuosiraporteista. Aineisto pohjautuu 23 palautettuun vuosiraporttiin. Keskeisimpiä teemoja kunnissa ovat olleet mm. osallistuminen eri työryhmien työskentelyyn ja KSLAPE:n koulutustilaisuuksiin, perhekeskustoimintamallin suunnittelu ja käynnistäminen, sekä systeemisen lastensuojelumallin kouluttaminen ja käyttöön ottoon valmistaminen.
Lisäksi JAMK on tehnyt Webropol-kyselyn KSLAPE-työskentelyyn liittyen (aineisto n= 19). Kunnissa on kyselyn mukaan sitouduttu useampaan kuin yhteen
kehittämiskokonaisuuteen; eniten esille nousivat perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja toimintakulttuurin kehittäminen. Pidettiin tärkeänä, että kyselyyn
saataisiin vielä lisää vastauksia.
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Äänekosken perhekeskuskoordinaattori Elina Lämsä esitteli Äänekosken perhekeskustoimintamallia. Mahdollisimman tarkka suunnitelma vuosille 2019-2020
hankekauden päättymisen jälkeen.
Kaisa Malinen JAMK:sta esitteli eKoutsin tuloksia. Keskeisimpinä tuloksina vastaajat kokivat hankkeen menneen eteenpäin ja verkostojen lisääntyneen. Haasteena koettiin hankkeen suuruus ja monimutkaisuus sekä työajan riittämättömyys.

3.

Tietopohjan hyödyntäminen kunnissa/Raija Harju-Kivinen (LIITE: Tietopohjan hyödyntäminen kunnissa)

Raija Harju-Kivinen painotti, että palveluiden järjestäjien on välttämätöntä kehittää hyvinvointitietoa, eikä maakunnan ja kuntien tietopohjaa ei voi täysin erottaa toisistaan. Jatkossa hyvinvointikertomukset tehdään yhteistyössä, kunnat
tekevät omat HV-kertomuksen ja maakunnat kokoavat näitä tietoja maakunnan
hyvinvointikertomukseen. Yhdyspintaselvitys tuo esityksissään 13-19 esille, mitä
pitää ottaa huomioon tietopohjan kokoamisessa.
Raija Harju-Kivinen esitteli erilaisia hyvinvointi- ja seurantaindikaattoreita otsikolla ”Tiedolla johtamisen lyhyt oppimäärä”. Kansallisen tason indikaattorikehitystä on mahdollista kommentoida, tiedot liitteessä.
Valmistelun kriittiset kohdat: Esillä on ollut mahdollisuus, että lasten ja nuorten
asioille perustettaisiin tulevaan maakuntaan oma yksikkö, jossa olisi myös vahva
tiedolla johtamisen kokonaisuus. Yksikkö kokoaisi lasten ja nuorten palveluita
kokonaisuuksiksi, samoin sen tehtävänä olisi KSLAPE-hankeaikana kehitettyjen
mallien jatkokehittäminen ja juurruttaminen. (Mm. perhekeskukset, SISOTE-yhteistyön rakentaminen, maakuntien ja kuntien LAPE-ryhmien roolien vahvistaminen, lapsiystävällisen maakunnan esille saaminen maakuntastrategiaan.
Raija Harju-Kivinen kertoi myös perheystävällisten työpaikkojen kehittämiseen
liittyvästä kyselystä, joka on toteutettu osana toimintakulttuurin muutos -kehittämiskokonaisuutta. Mukana kyselyssä on ollut 10 yritystä Keski-Suomen alueelta sekä tulevan maakunnan sote-toimijoita viidestä julkisen sektorin organisaatiosta. (LIITE Perheystävälliset työpaikat)
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Julkiselle puolelle suunnatun kyselyn tulokset julkaistiin huhtikuussa 2018. Kaksi
kolmasosaa kyselyyn vastanneista arvioi, että työpaikoilla huomioidaan aika hyvin tai jonkin verran työn ja perheen yhteensovittamista, n. 25 % koki perhe-elämän positiivisena voimavarana työelämään. 41 % sitä mieltä, että esimiehet suhtautuvat myönteisesti yhteensovittamisen tarpeisiin. Positiivinen tulos oli, että
n. 70 % koki työn imua viikoittain tai päivittäin.
Kyselyssä saatiin valtava määrä ehdotuksia, miten perheystävällisyyttä voidaan
edistää työpaikoilla. Kyselystä omat tulokseksensa erikseen saaneet organisaatiot käyvät tuloksia läpi organisaatiokohtaisesti. Syksylle on Keski-Suomeen
suunnitteilla Puimala-tyyppinen tilaisuus aiheeseen liittyen.
4.

Ajankohtaisia LAPE- asioita/Hanna Hämäläinen (LIITE: LAPE-työ maakunnassa ja kunnissa)

Kansalliset LAPE-päivät ovat 23.-24.4.18 Helsingissä. Päivien aiheena on sivistyspalveluiden kasvava rooli kunnissa ja uudenlaiset roolit.
Lapset puheeksi-kouluttajakoulutus käynnistyy Keski-Suomessa syksyllä 2018.
Menetelmän koordinointia ja levittämistä varten maakuntaan pitää perustaa
johtoryhmä, joka tulevaisuudessa vastaa menetelmän levittämisestä, koulutuksesta ja juurruttamisestä sekä seurannasta.
Järjestämissuunnitelman tilannekatsaus: (LIITE: LAPE-työ maakunnassa ja kunnissa)
Järjestämissuunnitelman 2.versio on julkaistu 9.4.2018 ja sitä on mahdollista
kommentoida 15.5.18 saakka. Järjestämissuunnitelman työstämisen seuraavaan
vaiheeseen sisältyy hoito- ja palveluketjujen työstäminen. Lasten, nuorten ja
perheiden palvelukokonaisuuksien kannalta on oleellista saada muodostettua
yhtenäisiä palvelurakenteita, huomioida erityispalvelut kokonaisuutena sekä tarkentaa lasten ja perheiden huomioimista aikuisten palveluissa. Maakunnan johtoryhmä linjasi 5.4.2018 olleessa johtoryhmän kokouksessa, että kunnilla on vastuu perhekeskus-toiminnasta. Jotta peke-palvelukokonaisuus saadaan integroitua ja tarvittavat sote-palvelut tiiviisti mukaan perhekeskuksiin, myös maakunnan pitää kantaa kokonaisvastuuta perhekeskuksista ja niihin liittyvistä maakunnan vastuulla olevista palveluista.
5. Piispalan esittelyä Hanna-Kaisa Pekkarisen johdolla
Nuorisokeskus Piispala on Kannonkosken omistama, maakunnan ainut nuorisokeskus. Piispala on hyvin suosittu leirikoulu- ja leirikohde ja Piispalassa järjestetään paljon Jääkiekkoliiton leiritoimintaa. Myös perheet käyttävät Piispalaa lomailuun. Uusimpana kohteena Piispalassa on Green Care-kohde navetta.

7.5.2018

6. Maakunnan LAPE-työn rakenne tulevaisuudessa ja kuntien LAPE-työ/Hanna
Hämäläinen (LIITE: LAPE-työ maakunnassa ja kunnissa)
Yhdyspintaselvityksessä (2018) esitetään, että jokaiseen maakuntaan perustetaan LAPE-yhteistyöryhmä viimeistään vuoden 2019 aikana. Ryhmän tehtävänä
on mm. valmistella ja yhteen sovittaa maakuntien ja kuntien yhdyspintaan liittyviä asioita lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta, tukea palvelujen integraatiota sekä resurssien optimointia (lapsibudjetointi), käsitellä keskeiset LAPE-asioita koskevat asiakirjat ja esitykset ennen niiden etenemistä maakunnan ja kuntien päätöksentekoon. Lisäksi yhteistyöryhmä seuraa ja arvioi lasten, nuorten ja
perheiden hyvinvoinnin tilaa ja palvelukysyntää. Maakunnallisessa LAPE-ryhmässä on tärkeää jatkossa miettiä, millainen yhteistyöryhmä Keski-Suomeen
muodostetaan ja kuinka toimenpide saadaan vietyä maakunnan valmistelussa
eteenpäin.
Hanna kertasi lyhyesti kunnan LAPE-ryhmän tehtävät ja työn merkityksen tärkeyden siinä vaiheessa, kun maakunta ja kunta vastaavat yhdessä lasten, nuorten ja
perheiden palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta. Hanna muutosagenttina
ja KSLAPE tiimi ovat edelleen kuntien tukena LAPE-työn juurruttamisessa. Hanna
esitteli myös kunnille luonnosteltua alustavaa tuloskorttia, jonka avulla kunnat
voivat jatkossa koota LAPE-työtään suunnitelmallisesti. Tuloskortti lähetetään
kuntien LAPE-ryhmiin ja sen sisältöä ja rakennetta on mahdollista kommentoida
sen jälkeen.
7. Päivän viimeisessä osiossa työstettiin pienryhmissä LAPE-työn juurruttamista
kunta- ja maakuntatasolla sekä sitä, miten LAPE-kärkihankeen loppuaika on järkevää käyttää. JAMK tekee ryhmätöistä erillisen koonnin ja esittelee sen seuraavassa LAPE-ryhmässä kesäkuussa.
8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35 ja toivotti osallistujille turvallista kotimatkaa aurinkoisessa kevätsäässä!
Seuraava maakunnallinen LAPE-ryhmä on Äänekoskella ke 14.6.2018 klo 9.30-14.30.
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