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Lapsiystävällinen kunta
Koordinaatioryhmän kokous, UNICEFin arviointitapaaminen
Aika keskiviikko 29.4.2020, klo 13
Paikka: Sähköinen kokous (Teams)
OSALLISTUJAT
Luottamushenkilöt
Erkki Majanen (koordinaatioryhmän puheenjohtaja), Linda Basilier, Pekka Sinisalo
Ohjausryhmä
Tarmo Aarnio (kunnanjohtaja), Anu Rautiainen (hallintojohtaja), Jaana Koskela (vt. perusturvajohtaja), Hannele Kujala (sivistystoimenjohtaja), Anna-Kaisa Kauppinen (yhdyskuntatekniikan johtaja) Esa Lindell (vt. talousjohtaja)
Työryhmä
Kokouksen esittelijä: Susanna Järvenpää (LYK-koordinaattori, elinkeino- ja markkinointikoordinaattori), Kokouksen muistionpitäjä: Joakim Åsten (LYK-koordinaattori, projektipäällikkö),
Päivi Sorvari (vapaa-aikapalveluiden suunnittelija), Esa Kukkasniemi (rehtori), Anna-Lotta
Aaltonen (osastonhoitaja)
UNICEF: Mikael Malkamäki, Johanna Laaja, Sanna Koskinen

Kokousasiat:
Alustus
UNICEF arvioi Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaista työtä kunnassa ja tunnustus myönnetään aluksi kahden vuoden välein, jatkossa neljän vuoden välein. Arvioinnissa arvioidaan toimintaa ja
- onko päästy toimintasuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin
- noudatettu prosessissa neljää kärkiajatusta:
o monitoimista ja koko kunnan poikkihallinnollisesti leikkaavaa yhteistyötä
o työssä tavoitellaan pitkäkestoista ja rakenteellista kehitystä
o lasten osallisuus huomioidaan mallin kehittämisessä ja koko kunnan työssä
o toiminnassa huomioidaan kaikki lapset, haavoittuvaisessa tilanteessa oleville
lapsille annetaan erityinen huomio
o
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Lapsiystävällinen kunta -koordinaattorin yleiskatsaus
o toimintasuunnitelma rakennettu UNICEFin rakennuspalikka nro 5 tavoitteisiin
o koordinaatiorakenteen muutokset ja koordinaatioryhmän jäsenet esiteltiin
o LYK-malin toiminnalle budjetti vuodelle 2020, sisältäen kokouspalkkiot
o toimintasuunnitelman tilannekatsaus työryhmän edustajilta
o Seuraavat askeleet
▪ nuortenideat.fi -palvelun käyttöönotto
▪ luottamushenkilöiden ja oppilaskuntien kyselytunti syksyllä 2020
▪ lapsivaikutusten arviointi, käytäntöjen kehittäminen Kirkkonummen
kunnassa
UNICEFIN ARVIOINTI
1. Koordinaatiorakenne
o Toimivuus
▪ Kirkkonummen kunnan koordinaatiorakennetta on muutettu vuoden
2019 loppupuolella siten, että kunnan johtoryhmä ohjaa LYK-mallin
toimintaa kunnassa. Johtoryhmä ja työryhmä tapaavat säännöllisesti.
▪ Talousarviossa 2020 LYK-toiminnalla oma budjetti
o Miten paljon on lapsia ja nuoria ollut kokouksissa mukana
▪ nuorisovaltuuston jäsen on mukana LYK-koordinaatioryhmässä
▪ nuorisovaltuustolla mahdollisuus osallistua toimielinten kokouksiin
o 3. sektorin mukanaolo?
▪ Kirkkonummella on runsaasti 3. sektorin toimijoita, heitä tullaan mahdollisesti kutsumaan kokouksiin tilanne/asiakohtaisesti
▪ Mahdollista osallistaa yhdistyksiä toimintaan myös työpajojen/koulutusten kautta.
2. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet
o Tavoitteet asetetaan kartoituksen kautta
o Pitkäkestoiseen muutokseen harkitaan realistisia, saavutettavia tavoitteita
o LYK-toiminnan tavoitteet tulisivat olla koko kunnan yhteisiä tavoitteita, ei erillinen asiansa
o Onnistumisia ja haasteita:
▪ Haasteet LYK työssä
• sitoutuneisuus koko kunnan tasolla LYK-mallin työhön, toimenpiteisiin jakautuminen. Perusasioita saatu kuntoon.
• monialaisen kehitystyön esille nostaminen
▪ Onnistumisia:
• Perhepalveluiden kehittäminen
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•

toimialojen yhteistyön kehittyminen, esim. lasten oikeudet
palveluissa näkyvät jo paremmin, lapset mukana koulujen ja
päiväkotien kehitystyössä
• nuorten osallistaminen kunnalliseen päätöksentekoon on lisääntynyt ja tänä päivänä jo vakavasti otettava kannanottokeino
• lapsioikeusperustainen koulumalli pilotoitu valtakunnallisella
tasolla Kirkkonummella, jalkautetaan jatkossa kaikkiin kouluihin
• Valtuusto on sitoutunut LYK työhön, huomioitu valtuustokauden strategisissa tavoitteissa
o UNICEF: Uusi opiskelumateriaali olemassa
▪ oleellisin muutos; nykytilanteen kartoittamisen indikaattorit
• prosessi-indikaattorit
• tulosindikaattorit
• uudet indikaattorit viimeistään syksyllä
▪ siirtyessä uuteen malliin; uusitaan nykytilanteen kartoitus
▪ Toimintasuunnitelma tulee päivittymään uuden mallin mukaiseksi
▪ Tiukempi ohjausmalli jatkossa
4. Haavoittuvassa asemassa olevat lapset
o Ovatko ryhmät on tunnistettu? Onko tunnistamistyötä tehty?
▪ ei käsitä pelkästään lastensuojelun asiakkaita
▪ tunnistustyössä hyödynnetään valtakunnallisia tutkimusmatskuja
▪ sateenkaari-iltoja järjestetään
▪ harrastustakuu-työn yhteydessä
▪ koulumaailmassa tunnistetaan
▪ 3.sektorin yhteistyön osalta erityisryhmän osalta ostopalveluna
▪ nuorten ohjaamo (on monta keinoa, minkä kautta saadaan äänet kuuluviin)

UNICEFin palaute toimitetaan kahden viikon kuluessa.
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