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Lapsiystävällinen kunta, koordinaatioryhmän kokous
Aika

Keskiviikko 11.11.2020, klo 17:00

Paikka

Sähköinen kokous, Teams

Läsnä

Luottamushenkilöt
Puheenjohtaja Erkki Majanen, varapuheenjohtaja Linda Basilier, Rita Holopainen, Johanna
Fleming
Johtoryhmä
Tarmo Aarnio, Anu Rautiainen, Jaana Koskela, Mikael Flemmich, Anna-Kaisa Kauppinen, Esa
Lindell
Työryhmä
Susanna Järvenpää, Joakim Åsten, Päivi Sorvari, Esa Kukkasniemi, Anna-Lotta Aaltonen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi
1. Toimintasuunnitelman valmistelu
o Toimintasuunnitelman toimintakausi; alkuvuodesta 2021 – 2023 loppuun
o Toimintasuunnitelman osa-alueet: yhdenvertaisuus, osallisuus, lapsen etu, oikeus elämään ja
kehittymiseen, lapsen oikeudet kunnan rakenteissa
o Toimintasuunnitelman tavoitteiden linjaus yleisesti:
• poikkihallinnollisuus
1. nykytilan kartoitus
2. lapsivaikutusten arviointi
• rakenteellisiin muutoksiin tähtäävää toimintaa mm.
1. päällekkäisyyksien ehkäiseminen
2. rajapintojen lisääminen
3. prosessien vahvistaminen
o Toimenpidetasolla huomioidaan seuraavat asiat:
• haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret
• eri ikäisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvat toimet
• lisätään osallisuutta
1. keskustelua;
a. varmistettava että myös lapsilla ja nuorilla toteutuu käsitys siitä, että
heitä kuunnellaan ja osallistetaan
b. lapset puheeksi- menetelmän työtä jatketaan myös ensi vuonna
• panostetaan työn seurantaan ja tulokset dokumentoidaan
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o

o

• jatketaan ja vahvistetaan koulutus- ja perehdytystyötä
o Valmis toimintasuunnitelma esitetään koordinaatioryhmälle ja Unicefille vkolla 13/2021
Nykytilan kartoitus
o Kartoitustyö toteutetaan rakenne- ja tulosindikaattoreiden avulla, yksikkötasolle asti
o Erityishuomio erityis- /haavoittuvassa asemassa oleville lapsille ja nuorille
o Indikaattorijako on hyväksytty johtoryhmässä ja työ viedään nyt toimialoille
▪ Lasten kuuleminen toteutetaan kohdennetulla otannalla kyselynä koulujen oppilaskunnille sekä haastatteluna päiväkodeissa
Lapsivaikutusten ennakkoarviointi
o Arviointi tulee tehdä aina, kun kunta suunnittelee asioita joilla on vaikutusta suoraan lapsiin ja
nuoriin
o Arviointityön vastuu on asiaa valmistelevalla viranhaltijalla tai työntekijällä
o Toteutusta pilotoidaan aluksi pienimuotoisesti, esim. tulosyksikkö-/toimielintasolla

o

Toimintasuunnitelma jaetaan lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteisiin
o Nykyisten, käynnissä olevien hankkeiden edistäminen
o Viestinnälliset tavoitteet
o Lapsivaikutusten arviointia kehitetään ja jalkautetaan kunnan toimintaan
o Lapsibudjetointi
o Uudelle valtuustokaudelle tehdään kuntastrategia, josta jalkautuvat tavoitteet LYK-työhön otetaan huomioon toimintasuunnitelman valmistelussa

o

Aikataulu
o Lapsivaikutusten arviointityö jatkuu helmikuun loppuun 2021
▪ pilotointityö toteutetaan keväällä 2021
o Keväällä järjestetään kehittämispäivä vkolla 16/2021

2. Syksyllä tapahtunutta
o Nuortenideat.fi -palvelun käyttöönotto 1.10.2020
o Valtakunnallinen vaikuttamispalvelu
o Palvelun käyttö on maksutonta, tarkoitettu kaikille nuorille ja nuorten kanssa työskenteleville
tahoille
o Idean kirjoittaminen vaatii rekisteröitymisen
o Toimii työvälineenä myös esim. luottamushenkilöille
o

Oppilaskuntien ja luottamushenkilöiden kyselytunti 28.10.2020
o Järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa etänä
o Tilaisuudessa oli mukana 10 koulua
o Oppilaskuntien ideat on viety nuortenideat.fi palveluun äänestettäväksi, eniten ääniä saanut
idea toteutetaan mahdollisuuksien mukaan (budjetoitu 3000 €). Äänestämisaikaa on pidennetty 18.11 saakka, voittaja julkistetaan 20.11.
o Keskustelua;
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▪
▪
▪

todettiin, että etätilaisuus mahdollisti hyvin luottamushenkilöiden osallistumista myös
työpäivän aikana
tilaisuus oli varsin pitkä, kaikki koulut eivät pystyneet olemaan mukana loppuun
saakka.
monet oppilaskuntien asiat/ideat ovat samoja mitä kunnassa jo suunnitellaan ja edistetään.

3. Tulevia tapahtumia
o Lasten oikeuksien viikko 16.-22.11.2020
o Aikaisempina vuosina järjestetty mm. lapsi mukaan töihin ja kahvi-/mehutilaisuuksia, vastaavaa ei järjestetä tänä vuonna
o LYK-asioista viestitään päivittäin verkkosivulla
▪ Ma Kouluruokailu
▪ Ti Perhepalveluiden muutto
▪ Ke Harrastuspaku
▪ To Lapsenoikeusperustainen koulumalli
▪ Pe Kyselytunnin ideoiden äänestystulos
o Perjantaina 20.11. liputetaan Lapsen oikeuksien päivän kunniaksi, sekä vesitorni valaistaan siniseksi
o

Kehittämispäivä kevät 2021
o tilaisuuteen kutsutaan viranhaltijat, luottamushenkilöt, kuntalaiset (lapset, nuoret, vanhemmat) sekä 3. sektorin edustajat keskustelemaan LYK-mallin toiminnasta ja tavoitteista, tilaisuudessa on tarkoitus kuulla asiantuntijaluentoja lapsen oikeuksien toteutumisesta kuntatasolla
o Tavoitteena on mm
▪ kerätä/kehittää ideoita, jonka pohjalta voidaan konkreettisesti lähteä kehittämään/rakentamaan toimintaa
▪ lisätä tietoisuutta kunnan LYK-työstä
▪ luoda osallistamisen mahdollisuuksia kunnan työssä

4. Viestintä
o Perhe-elämä NYT -kampanja
o tiedoksiantona; lyhyt esittely julkaistusta artikkelista
o Viestintäsuunnitelma
o käytiin läpi viestintäsuunnitelmaa ja sen aikataulua
o LYK-digipalvelu
o Unicefin ylläpitämä digipalvelu on otettu käyttöön
▪ sivuston aineistopankista saatavana myös esittelyaineistoa
o Palvelu toimii myös työvaiheiden seurantatyökaluna
o Palvelun käyttötunnukset tilattavissa Susannan kautta
o Todettiin, että myös paikallislehden kautta on mahdollista tiedottaa asioista
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5. LYK-budjetti
o Kustannusseuranta;
o vuodelle 2020 on budjetoitu 10 000 euroa
o pysytään budjetissa, yllätyskuluja ei ole tulossa
o sama euromäärä on esitetty talousarvioon vuodelle 2021
6. Seuraava kokous
o Seuraava koordinaatioryhmän kokous pidetään viikolla 13/2021
o tilannekatsaus ja kokouskutsu lähetetään erikseen lähempänä kokousta
o tarvittaessa kokoonnutaan pienemmällä kokoonpanolla ennen varsinaista kokousta
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.16
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