
1 
 

KUTSU HAUKKALAN SÄÄTIÖN 

IV ASIANTUNTIJAFOORUMIIN  
 

Toimintakulttuuri käännekohdassa:  

Miten kehittää lapsi- ja perhelähtöistä toimintakulttuuria Keski-Suomessa?  

 
 

 

Ajankohta: 30.11.2016 klo 12.00–16.00 
Paikka: Tietotalo, Voutisali, Kilpisenkatu 1, Jyväskylä 

Järjestäjä: Haukkalan säätiö (www.haukkalansaatio.com) 

 
 

Foorumin IV tarkoitus 
 

Foorumin IV tavoitteena on pohtia, miten lapsi- ja perhelähtöistä toimintakulttuuria voidaan rakentaa ja 

tukea niin kotona kuin eri palveluissa ja toimintakentillä (esim. päivähoito, koulu, sosiaalitoimi, 

terveydenhuolto, harrastustoiminta ja kaupunkisuunnittelu); mitä mahdollisuuksia ja uhkia 

maakuntauudistuksessa kuntien vastuulle jääviin lasten ja perheiden palveluihin sisältyy; ja kuinka 

moninaiset perheet voidaan ottaa huomioon uudistuksessa.   
Keskustelu pohjautuu Haukkalan säätiön 30.9. järjestämään Varhaiskasvatus käännekohdassa?  

-seminaariin sekä lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelman toteuttamiseen Keski-Suomessa. 
Foorumiin on kutsuttu aikaisempiin foorumeihin osallistuneet henkilöt sekä muita keskeisiä lasten ja 

nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi toimivia asiantuntijoita ja vaikuttajia.  
 

Taustaa 
 

Haukkalan säätiö perustettiin keväällä 2013, kun Haukkalan lastenpsykiatrisen hoitolaitoksen 

kannatusyhdistys ry:n toiminta lakkasi tehtävien siirtyessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirille. Haukkalan 

säätiö toimii sääntöjen 2. pykälän perusteella seuraavin tavoittein: 
Säätiön tarkoituksena on edistää keskisuomalaiselta perustalta lasten ja nuorten mielenterveyttä 

tukemalla psykiatristen ja psyykkis-sosiaalisten häiriöiden sekä syrjäytymisen tutkimusta, ennalta 

ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta ja alan koulutusta sekä kehittämis- ja julkaisutoimintaa yhteistyössä alan 

muiden toimijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti. 

Säätiö on aloittanut toimintansa edistämällä yhteistoimintaa ja verkostoitumista lasten ja nuorten 

hyvinvoinnin hyväksi toimivien henkilöiden kesken. Verkoston rakentaminen ja ylläpito vaativat toimijaa 

ja resursseja, joita Haukkalan säätiö on omalta osaltaan valmis tarjoamaan.  

 

Foorumin IV työtapa 
 

Foorum IV sisältää kolme alustusta, joiden pohjalta käydään keskustelua pienryhmissä. Näissä 

keskusteluissa pyritään konkreetteihin toimenpide-ehdotuksiin ja yhteistyön edistämiseen. Ryhmien 

vetäjinä toimivat Haukkalan säätiön hallituksen jäsenet, jotka kirjaavat keskustelujen pääkohdat ylös. 

Koonnit toimitetaan tiedoksi maakunnan LAPE-työryhmälle lasten ja perhepalvelujen kehittämisen 

tueksi. Pääkohtia käsitellään myös säätiön hallituksessa suunniteltaessa säätiön ensi vuoden toimintaa.  

Lisätietoa LAPE-ohjelmasta: http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut 
 

 

Ilmoittautuminen maanantaihin 21.11.2016. mennessä osoitteeseen: 

https://www.webropolsurveys.com/S/2635DF857714F19E.par   

Osallistuminen on maksuton. Lisätietoja Päivi Fadjukoff, paivi.fadjukoff@jyu.fi  

http://www.haukkalansaatio.com/
http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut
https://www.webropolsurveys.com/S/2635DF857714F19E.par
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Foorumin IV ohjelma 
 

Toimintakulttuuri käännekohdassa:  

Miten kehittää lapsi- ja perhelähtöistä 

toimintakulttuuria Keski-Suomessa?  
 

Ajankohta: Keskiviikkona 30.11.2016 klo 12.00–16.00 

Paikka: Tietotalo, Voutisali, Kilpisenkatu 1, Jyväskylä 
Järjestäjä: Haukkalan säätiö (www.haukkalansaatio.com) 
 

Lisätietoa LAPE-ohjelmasta: http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut 

 

 

12.00–12.05  Avaussanat  

 Haukkalan säätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Lea Pulkkinen 

 

Lea Pulkkinen toivotti osallistujat tervetulleeksi ja esitteli päivän ohjelman. Keski-

Suomen LAPE-muutosagenttia ei ole vielä valittu, joten palvelujohtaja Päivi 

Kalilainen kertoo sen sijaan Keski-Suomen LAPE-hankehakemuksesta.  

 

Päivän keskeinen osa on ryhmätyöt, joihin kaikilta osallistujilta toivotaan aktiivista 

osallistumista ja luovaa panosta.  

 
 

12.05–12.30 Miten mukaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan Keski-Suomessa  

 Palvelujohtaja Päivi Kalilainen, Jyväskylän kaupunki 

  

Keski-Suomen LAPE-hankehakemusta on tehty maakunnan kuntien, järjestöjen ja 

muiden toimijoiden kanssa Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen työn pohjalta. 

Keski-Suomen hankkeessa on haettu kaikkia neljää valtakunnallista LAPE-

kehittämisen osa-aluetta: 1) Toimintakulttuurin muutos, 2) perhekeskusmalli, 3) 

varhaiskasvatus ja koulu hyvinvoinnin tukena sekä 4) erityis- ja vaativimman tason 

palvelujen kehittäminen. Laajan hankkeen toteuttamiseksi haettiin resurssia 

hankepäällikölle ja kymmenelle hanketyöntekijälle sekä ostopalveluihin. Hanke kestää 

vuoden 2018 loppuun. Jyväskylän kaupungin perusturva hallinnoi hanketta.  

Keskeisessä osassa hankkeessa on toimintakulttuurin muutos ennaltaehkäisevään 

toimintaan, jonka toteuttamisessa etenkin kunnan ja soten yhteistyö on tärkeää. 

Muutostyö perhekeskusmallin mukaiseen toimintaan on jo käynnissä eri puolilla 

maakuntaa. Mallin ajatuksena on, että lapsiperhepalvelujen lisääntynyt yhteistyö 

vähentää lähettämistä paikasta toiseen sekä lisää avun ja tuen oikea-aikaisuutta. 

Varhaiskasvatuksen ja koulun roolia vahvistetaan lasten ja perheiden hyvinvoinnin 

edistämisessä. Keinoina tässä esim. kokonaiskoulupäivä, harrastustoiminta, nepsy-

toiminta yhteistyössä koulujen kanssa. Erityis- ja vaativien palvelujen kehittäminen 

sisältää mm. sijaishuollon, vammaisten lasten palvelujen ja toimintamallien sekä 

perhekuntoutuksen kehittämisen.  

Jokainen maakunta saa jonkinlaisen resurssin lapsi- ja perhepalvelujen kehittämiseen. 

Anne Kumpula sosiaali- ja terveysministeriöstä kertonut, että päätökset 

hankerahoituksesta tulevat todennäköisimmin vasta tammikuussa. Keski-Suomen 

hakemukseen on pyydetty joitain tarkennuksia.  

http://www.haukkalansaatio.com/
http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut
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Hankesuunnitelma on saatavissa osoitteessa: 

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskyl
awwwstructure/87419_hankesuunnitelma_lape_041116.pdf  

Keskustelua ja kommentteja:  

 

Lea Pulkkinen kertoi, että todennäköisesti maakunnille annetaan vapauksia profiloitua 

omalla tavallaan valtakunnallisten ohjeistusten puitteissa. Tavoitteena kuitenkin on, 

että lasten palvelut eivät eriytyisi alueilla liikaa toisistaan. Jätetyt LAPE-hankkeet ovat 

varsin kunnianhimoisia ja niissä on paljon toimenpiteitä. Huolta herättää, miten 

suunnitelmat saadaan toteutettua kahdessa vuodessa. Napakka liikkeellelähtö on 

tärkeää, jotta toimintaa ehdittäisiin juurruttaa. Hankevalmisteluprosessi on osa 

kehittämisen aloitusta sekä juurruttamistyötä. Keski-Suomessa työ on aloitettu Keski-

Suomen SOTE 2020 -hankkeessa.  

 

Päivi Kalilainen kertoi, että Keski-Suomessa ei ole vielä LAPE-muutosagenttia, mutta 

valintaprosessi on meneillään. Muutosagentin rooli tullee todennäköisesti olemaan 

samanlainen kuin Ikäihmisten ja omaishoidon -hankkeen muutosagentilla, joka toimii 

”ministeriön etäpäätteenä” maakunnassa, innostaa ja ohjaa maakunnan toimijoita 

tavoiteltuun muutokseen sekä toimii tiiviissä yhteistyössä Keski-Suomen LAPE-

hankkeen työntekijöiden kanssa. Muutosagentti ei siis toimi Keski-Suomen hankkeen 

hankepäällikkönä.  

  
 

12.30–12.55 Lapsivaikutusten arviointi osana päätöksentekoa  

 Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila 

 

Lapsiasiavaltuutettu raportoi vuosittain valtioneuvostolle, kerran vaalikaudessa 

Suomen eduskunnalle sekä säännöllisesti YK:n lapsen oikeuksien komitealle lasten ja 

nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisesta. 

YK:n lasten oikeuksien sopimus ei määritä tarkkaan, kuinka lapsivaikutuksia tulisi 

arvioida, mutta luo sille puitteet. Lapsi on täydellinen oikeussubjekti, jonka täytyy tulla 

kuulluksi päätöksenteossa. Sopimus velvoittaa valtiota ja julkista hallintoa, sekä esim. 

työmarkkinajärjestöjä, arvioimaan lapsiin liittyviä vaikutuksia ja lasten oikeuksien 

toteutumista päätöksenteossa, joskin näitä vaikutuksia on hyvin harvoin arvioitu.  

Tosiasiallinen lapsen oikeuksien huomioiminen on ristiriidassa yleisesti asetettujen 

tavoitteiden kanssa. Vain kolmessa prosentissa (3 %) hallituksen esityksistä 

lapsivaikutuksen arviointi oli tehty. Systemaattinen lapsivaikutusten arviointi osana 

päätöksentekoa on vielä poikkeustapaus.  

THL muistuttaa, että arvioinnin lisäksi on esitettävä päätösvaihtoehtoja lapsia 

koskevista päätöksistä. Esimerkiksi juuri lausunnoilla oleva alkoholilainsäädäntö, jossa 

on tehty vaikutusarviointia ja todettu mm. että alkoholin kulutus tulee kasvamaan 

lasten ja nuorten keskuudessa ja toimipisteiden määrä kasvaa. Kuinka esitetyt arviot 

vaikuttavat päätökseen? Päätösvaihtoehtojen puntarointi tulisi johtaa lapsen edun 

kannalta parhaisiin ratkaisuihin. Vaikutusarvioinnilla ei välttämättä ole vaikutusta 

tehtäviin päätöksiin.  

Halu käyttää lapsitietoa määrittää päätöksenteon lopputulosta, sen kestävyyttä ja 

demokraattisuutta. Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit (40 kpl) on julkaistu ja 

avoimesti kaikkien saatavilla. Suomessa on tietoa, mutta sitä käytetään hajanaisesti ja 

heikosti. Keskeinen kysymys tiedontuottajille, tutkijoille ja päätösehdotusten 

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/87419_hankesuunnitelma_lape_041116.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/87419_hankesuunnitelma_lape_041116.pdf
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valmistelijoille on, miten päätöksenteon kannalta oleellinen tieto saadaan osaksi 

päätöksentekoa. Kuinka valmistelussa varmistetaan, että päättäjät tietävät, mistä ovat 

päättämässä? Kuinka saadaan erilaiset todellisuudet kohtaamaan ja tukemaan toisiaan 

lapsen edun varmistamiseksi? On tarvetta muuttaa koko kansallista valmistelutapaa 

niin, että tieteellinen yhteisö on valmistelussa mukana. On varmistettava, että lapset 

tulevat kuulluksi tavalla, jossa osallisuus toteutuu. Lapsilla on tietoa, jota ei muilta saa. 

Kun kaikki asianosaiset ovat alusta asti mukana, he myös sitoutuvat paremmin niiden 

pohjalta tehtyihin päätöksiin.  

Systemaattinen, tutkittuun tietoon perustuva lapsivaikutusten arviointi ehkäisee 

nykyisenlaisen päätöksenteon mukanaan tuomia ongelmia, kuten sattumanvaraisuutta. 

Päätösten jälkeen tulee arvioida, pitävätkö päätökseen kirjatut asiat vaikutusarvioista 

paikkansa. Myös etukäteisarviointi jää usein tekemättä. Olisi pohdittava, mitä on 

maakunnassa ja kunnissa käytettävissä oleva lapsen tieto, miten sitä käytetään ja miten 

se luo edellytykset yhteiseen dialogiin. Oppimisen prosessi osana vaikutusarviointia 

opettaa arvioimaan lasten etua yhteisön ja yksilön kannalta ja tuo lähemmäs lasten ja 

nuorten kanssa käytävää keskustelua. Eettinen kysymys on, ovatko lapset mukana 

heitä koskevista asioita koskevissa keskusteluissa ja tutkimustulosten käsittelyssä. 

Toimintakulttuurin muutos mahdollistaa lasten edun huomioimisen päätöksenteossa.  

 Keskustelua ja kommentointia:  

 

Olemassa olevaa indikaattoritietoa tulee hyödyntää lapsen hyvinvoinnin nykytilan 

selvittämiseksi kunnassa ja maakunnassa. Sen pohjalta voidaan tehdä päätöksiä 

jatkotoimenpiteistä, joiden kautta lapsen etu toteutuu. 

Lapsibudjetointi osana kunnan budjettia yli hallinnonalojen auttaa näkemään 

kokonaisuutena, mitä ja miten paljon lasten hyvinvointiin ja palveluihin todella 

kunnassa käytetään. Lapsibudjetointia hyödynnetään kunnissa tällä hetkellä hyvin 

vähän. Erityiskysymyksenä on lastensuojelu, jonka kustannusten kasvua ei olla 

pystytty pysäyttämään. 

Lasten hyvinvointia parantavien tavoitteiden asettaminen voi johtaa varsin 

syväluotaaviin muutosvaatimuksiin niin kunnan kuin koulun, mutta myös laajemmin 

esim. koulutusorganisaatioiden toiminnassa. 

 

12.55–13.20 Lapsistrategia Keski-Suomeen 

 Haukkalan säätiön hallituksen puheenjohtaja Lea Pulkkinen 

 

Palvelujen järjestäminen lapsille ja perheille tapahtuu hallinnollisesti eriytyneiden 

sektoreiden toimesta. Palveluja on paljon kunnan, seurakunnan, järjestöjen ja 

yksityisten tahojen tarjoamina, kuten on nähtävissä Haukkalan säätiön teettämästä 

selvityksestä Lasten, nuorten ja perheiden palveluverkko Jyväskylässä (Hallman & 

Karhinen-Soppi, 2015).  

Näköpiirissä oleva palvelujen tuottamisen kehitys todennäköisesti vain lisää 

pirstoutuneisuutta, jos valinnanvapauslainsäädäntö toteutuu. Se tulee korostamaan 

sopimusohjauksen merkitystä ja edellyttämään palveluihin ohjaamisen järjestämistä 

entistä enemmän.  

Verkottuneesta Lasten ja perheiden hyvinvoinnin osaamiskeskittymästä ja 

lapsistrategiasta kunnat voisivat saada tukea toiminnalleen. Sote-uudistuksen 

seurauksena kuntien on entistä määrätietoisemmin keskityttävä lasten ja perheiden 
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tarvitsemien peruspalvelujen tarjoamiseen eri hallinnonhaarojen toimintoja 

koordinoiden ja yhteisesti kehittäen. Tämä voi tapahtua vain, jos lapsi ja perhe 

nousevat organisaatiorajojen yläpuolelle yhteisen politiikan kohteeksi kunnille ja 

maakunnalle hyvinvointia tuottaen. Seuraavassa lapsella tarkoitetaan YK:n lapsen 

oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti alle 18-vuotiaita. 

Palvelujen pirstoutuneisuudesta seuraa, että niiden järjestäjillä ja tarjoajilla voi olla 

hyvinkin erilaisia käsityksiä lapsesta ja palvelujen tarkoituksesta, jolloin ristikkäiset 

paineet kohdistuvat viime kädessä lapsiin. Lapsi voidaan nähdä esimerkiksi oppijana 

koulutusjärjestelmässä, potilaana terveydenhoitojärjestelmässä, kuluttajana 

kaupallisessa järjestelmässä ja tulevana yhteiskunnallisten ongelmien korjaajana, kuten 

työurien pidentäjänä, poliittisessa järjestelmässä.  

Käsitysten moninaisuudesta johtuu, että lainsäädännössä kuva lapsesta on pirstaleinen. 

Eroja on esimerkiksi siinä, miten kypsänä lasta pidetään toimimaan itsenäisenä ja 

vastuullisena. Esimerkiksi opetustoimen lainsäädännössä ei ole turvattu lapsen oikeutta 

ilmaista näkemystään asiasta, vaan hänen edustajanaan on enintään huoltaja. 

Koulutuksen järjestämistä koskevassa päätöksenteossa lyhytnäköiset taloudelliset 

seikat sivuuttavat lasten hyvinvoinnin, jota vaarantavat muun muassa koulujen 

lakkauttamisesta seuraavat pitkät koulukuljetukset.  

Lastensuojelussa lasta pidetään usein passiivisena suojelun kohteena; lastensuojelun 

henkilöstä riippuu, paljonko ja millä tavoin lasta kuullaan hänen hyväkseen 

toteutetussa suojeluprosesseissa. Potilaslain mukaan lapsilla on jo varsin nuorena 

vahva itsemääräämisoikeus ja heille annetaan nuorena oikeus itsenäisesti, ilman 

vanhempiaan päättää ehkäisystään jopa abortistaan. Rikosoikeudellinen vastuuikä on 

15 vuotta.  

Lapsistrategian laatimisen ensimmäinen tavoite tulisi olla tietoisuuden ja keskustelun 

lisääminen siitä lapsikäsityksestä, joka päätöksentekijöillä ja palvelujen tuottajilla on, 

ja mahdollisuuksien mukaan edistää lapsikäsityksen yhtenäistämistä. Lapsikäsitys 

pitäisi pyrkiä määrittelemään palveluja järjestettäessä. Lapsikäsityksellä on vaikutusta 

siihen, kuinka lapsi- ja perhelähtöistä tai kuinka viranomaislähtöistä palvelujen 

järjestäminen on.  

Lapsikäsitys on olennainen arvioitaessa päätöksenteon lapsivaikutuksia ja se on tärkeä 

myös lapsen vanhempien ja viranomaisten välisessä toiminnassa. Lapsistrategia 

kehittäisi ja yhtenäistäisi henkilöstön koulutusta. Lapsistrategian valmistelun kautta 

Keski-Suomi löytäisi alueellisia kumppanuuksia vahvoista lapsitoimijoista eri puolilta 

maailmaa. 

Nykyisen hallituksen kärkihankeohjelmaan perustuva Lasten ja perheiden palvelujen 

muutosohjelma (LAPE), joka on tarkoitus toteuttaa kaikissa maakunnissa, olisi 

luonteva yhteys lapsistrategian kehittämiselle. Yhteisesti hyväksytty lapsistrategia 

edistäisi LAPE-kärkihankkeen muutosohjelman kaikkien neljän kehittämiskohteen 

toteuttamista: 

1. Lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvan toimintakulttuurin edistäminen 

2. Matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen, joihin kuuluvat 

 Perhekeskustoimintamalli 

 Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena 

3. Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen 
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LAPE-kärkihankkeeseen sisältyvää muutosta ohjaavat seuraavat keskeiset periaatteet: 

lapsen oikeudet ja lapsen etu, lasten ja perheiden omien voimavarojen vahvistaminen, 

lapsi- ja perhelähtöisyys ja perheiden monimuotoisuus. Niillä tavoitellaan 

lapsiystävällisen kunnan, maakunnan ja valtion toimintakulttuuria.  

Lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaa toimintakulttuuria on kärkihankkeen 

valmistelun yhteydessä analysoitu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen kannalta. Se 

muodostaakin vankan perustan lapsilähtöiselle toimintakulttuurille, mutta 

oikeusperustaisuus ei yksinään riitä.  

On oltava myös näkemys lapsesta, joka näiden oikeuksien haltija on. Vuonna 2016 

voimaan tulleissa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (OPH, 2014, s. 12) 

on kirjattu lapsuutta ja lasta kunnioittava lapsikäsitys opetuspalvelujen järjestämisen 

perustaksi. Palveluihin yleisemmin sovellettuna se voisi tarkoittaa seuraavaa: 

Palvelujen järjestämisen ja tarjonnan tulee perustua käsitykseen lapsuuden 

itseisarvoisesta merkityksestä. Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa täyteen mittaansa 

ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Siihen lapsi tarvitsee kannustusta ja yksilöllistä 

tukea sekä kokemusta siitä, että yhteisössä häntä kuunnellaan ja arvostetaan ja että 

hänen hyvinvoinnistaan välitetään. Yhtä tärkeää on kokemus osallisuudesta ja siitä, 

että voi yhdessä toisten kanssa rakentaa yhteisönsä toimintaa ja hyvinvointia. 

Näkemyksellä lapsesta ja näkemyksen yhtenäisyydellä eri toimijoiden kesken on 

olennainen merkitys lapsilähtöisen kulttuurin sisäistämiselle ja läpäisevyydelle 

silloinkin, kun oikeuksia ei ole yksityiskohtaisesti luetteloitu. Tavoitteeseen sisältyy 

myös lapsibudjetointi ja päätösten lapsivaikutusten arviointi. Molempien osalta 

yhtenäinen lapsistrategia tukee suunnittelu- ja arviointityötä.  

Lasten olosuhteet riippuvat myös vanhempien työoloista, työllisyydestä ja työvuoroista 

ja -matkoista. Siten lapsiystävällisyyden tuottamiseen osallistuu myös työelämä, jonka 

edustajien kanssa olisi päästävä sopimuksiin lasten ja perheiden hyvinvointia 

edistävistä toimintamalleista. 

Hyvä tuntemus lapsen kehityksestä ja moninaisten perheiden toiminnasta tukee 

työntekijöiden toimintaa. Lapsilähtöisten palvelujen toteuttamiseksi lasten 

kuulemiseen harjaantuminen vaatii erityistä huomiota. Lasten kuuleminen niin ennen 

kouluikää kuin kouluiässä vaatii huomiota. Koulu tavoittaa koko ikäluokan ja siksi 

koulu toimii keskeisenä lapsen kehityksen perusvoimavarana. Sen sisäiseen 

kehittämiseen on tarpeen kiinnittää huomiota. Lukuisten kansainvälisten tutkimusten 

perusteella koulupäivän rakenne ja koulun tarjoamat mahdollisuudet monipuoliseen 

harrastamiseen ja vapaa-ajan toimintaan koulun puitteissa edistävät lapsen kehitystä ja 

koko kouluyhteisön hyvinvointia.  

Yhteisesti hyväksytty lapsistrategia tukisi Keski-Suomen kuntien yhteistyötä ja 

yhteisiä tavoitteita. Se tukisi Keski-Suomen kuntia lasta, lapsuutta ja perhettä koskevan 

muutosohjelman toteuttamisessa lapsistrategiaa noudattaen. 

Keskustelua ja kommentointia:  

 

Esiin tuotiin, että lapset, joilla on oppimisvaikeuksia, on otettava nykyistä paremmin 

huomioon koulussa, jotta terveydellisiltä, sosiaalisilta, kouluttautumisen tai 

työllistymisen ongelmilta voidaan välttyä aikuisuudessa. Tutkimuksissa on ilmennyt, 

että joissain oppimisvaikeusryhmissä on aikuisuudessa huomattavasti enemmän esim. 
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masennuslääkkeiden käyttöä, työttömyyttä ja peruskoulun jälkeisen koulutuksen 

puuttumista.  
 

13.20–15.15  Ryhmätyö 
 

Työ tapahtuu työryhmissä, joiden puheenjohtajina toimivat Haukkalan säätiön 

hallituksen jäsenet. Kukin ryhmä otti kantaa seuraaviin kysymyksiin: 

A. Mitä Keski-Suomen lapsistrategian pitäisi sisältää (1) yleisesti ja (2) millaisia 

lasten ja perheiden erityistarpeita siinä pitäisi ottaa huomioon? 

B. Millaisia (1) mahdollisuuksia ja uhkakuvia sisältyy kuntien vastuulle jäävien 

lasten ja perheiden palvelujen, kuten varhaiskasvatuksen, koulun ja muun 

sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen palvelujen järjestämiseen ja (2) 

miten uhkakuvia voisi hallita? 

Liitteeseen on koottu kunkin ryhmän ideointia  

Ryhmätyön koonti 

 A. Mitä Keski-Suomen lapsistrategian pitäisi sisältää  

(1) yleisesti ja  

 selkeät tavoitteet, yhteiset linjaukset, visio 

o konkreettisuus 

o kivijalka, suunnannäyttäjä 

 

 aikaperspektiivi ja kuva nykytilanteesta  

o analyysin pohjalta strategisten kärkien valinta  

o uhkana strategian ja toimintasuunnitelman sekoittuminen  

 

 maakunnallisuus  

o yhteinen maakunnallinen näky ja arvot  

o erilaisten kuntien ja alueiden huomioiminen 

o kuinka eri toimijat kiinnittyvät tavoitteisiin ja tukevat toteutusta 

 

 osallisuus ja sen eri muodot 

o eri-ikäisten ja -taustaisten lasten osallisuuden varmistaminen 

toiminnassa 

o lapsen lähiyhteisöjen ja yhteisöjen osallistaminen 

 

 yhteinen kieli ja käsitteet 

o mitä lapsella ja lapsuudella tarkoitetaan?  

o työntekijöiden mutta myös vanhempien jakamana 

o tukee toimintakulttuurin muutosta 

o yhteinen tietoperusta 

 

 osaamisen kehittäminen ja jalkauttaminen 

o koulutuksen kehittäminen LAPE-näkökulmat huomioiden  

o Lapset puheeksi -menetelmä 
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 monialainen johtaminen 

o toimintakulttuurin kehittymisen turvaaminen yhteisöissä 

 

 lapsilähtöinen toimintakulttuuri 

o millaista lapsilähtöistä toimintakulttuuria strategialla pyritään 

välittämään -> yhteiskuntaa läpäisevä toimintamalli, pois 

organisaatio- ja aikuiskeskeisestä kulttuurista -> aikaa vievä 

prosessi, mutta toteutettavissa 

o lapsi yksilönä huomioon -> edellyttää osaamista 

o riittävästi aikaa lapselle 

o lapsen kuuleminen 

o perhe-elämän ja -tilanteen huomioon ottaminen  

 

 dialoginen kulttuuri 

o kohtaamisen taito koskien kaikkia toimijoita 

o avoimuus 

o luottamus 

 

 riskiryhmien tunnistaminen 

 

 tieto osaksi arjen toimintatapoja ja päätöksentekoa 

o asiantuntijatiedon hyödyntäminen ennen päätöksentekoa ja sen 

jälkeen, lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 

o lapsivaikutusten arviointi 

o tiedon kulku ammattilaisten kesken 

 

 eriarvoisuuden vähentäminen 

(2) millaisia lasten ja perheiden erityistarpeita siinä pitäisi ottaa huomioon? 

 erilaisia vaihtoehtoja erilaisille lapsille ja perheille 

 mitä on substanssilähtöinen hankintatoiminta maakunnassa? 

 tarkistuslistat erityistarpeiden ja indikaattorit huomioimiseen -> 

tietojärjestelmät apuun nostamaan huolia 

 ulkopuolisuuden torjuminen 

 sukupolvien kohtaamispaikat 

 eri tahojen ja toimijoiden yhteistyön lisääminen 

 erityislasten osallisuus 

 

 

 lapsiperheen köyhyys 

 lastensuojelu 

 vammaisuus, pitkäaikaissairaat 

 varhaiset oppimisvaikeudet ja nopea apu niihin 

 väliinputoajat, esim. kielellinen häiriö sekä psyykkisiä ongelmia 

 muutokset, jotka voivat johtaa ongelmiin 

o useasti muuttavat lapset 

o siirtymävaiheet esim. vuoropäivähoidosta kouluun 
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o aikuisen sairastuminen 

 yksinäisyys, sen tunnistaminen ja keinot siihen vastaamiseen 

 maaseudulla/syrjäseudulla asuvat lapset 

 ei-tavanomaisissa perhesuhteissa elävät lapset 

 turvapaikanhakijat/maahanmuuttajalapset 

o traumat korimaasta ja matkalta 

o monikulttuurisuus 

 lapsi rikoksentekijänä / uhrina 

B. Millaisia (1) mahdollisuuksia ja uhkakuvia sisältyy kuntien vastuulle jäävien 

lasten ja perheiden palvelujen, kuten varhaiskasvatuksen, koulun ja muun 

sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen palvelujen järjestämiseen ja  

Useimmat esiin tuoduista asioista voivat olla toteutumisesta riippuen joko 

uhkia tai mahdollisuuksia 

 Mahdollisuus Uhka 

Sitoutuminen Yhteinen strategia ja käsitteet 

maakuntaidentiteetin rakentaja 

Strategia ei jalkaudu arkeen, ei 

koeta omaksi 

ei synny yhteistä kieltä 

Yhden luukun periaate perheen näkökulmasta koulun näkökulmasta 

Koulu neutraali yhteisö, joka kohtaa 

kaikki lapset 

Koulusta ”olohuone” -> 

joustava tilankäyttö 

 

Resurssit Uusien toimintamallien kautta 

eniten tarvitseville ja 

ennaltaehkäisyyn 

osaoptimointi 

Kunta budjetointi ja toiminnan 

suunnittelu helpottuu 

lapsiystävällinen imago 

vetovoimatekijä 

kunnan erityisyyttä ei huomioida 

Toimintakulttuuri integraatio vahvistaa, 

lapsi tulee kuulluksi 

monialainen johtaminen, 

yhteistyö 

dialogisuus 

 

asiantuntijatieto korostuu -> 

lapsi/perhe ei tule kohdatuksi 

kokonaisena 

ei synny yhteisöllisyyttä -> esim. 

perhostelu työyhteisössä 

integraatio ei toteudu -> kunnan ja 

soten eriytyminen 

entinen toimintakulttuuri ja 

organisaatiolähtöinen ajattelu 

rasitteena 

Laatu  paranee toimintakulttuurin 

muutoksen myötä 

heikkenee, jos raha ratkaisee 
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lapsen edun huomiointi 

osaamisen vahvistaminen 

3. sektori yhteistyö laajenee ja paranee  

(Lähi)palvelut tasa-arvoisesti tarjolla kaikille  

avoimet, matalan kynnyksen 

kohtaamispaikat 

alueellinen epätasa-arvo kasvaa 

palveluja ei ole tarjolla (esim. 

lasten terapiat) 

Tieto eri toimijoilla tietoa, mistä 

perheet saavat apua 

indikaattoreiden ja tiedon avulla 

asetetut tavoitteet ja keinot 

tiedonkulku paranee 

tieto ei kulje soten ja kunnan 

välillä 

Valinnanvapaus enemmän palveluvaihto-ehtoja 

erilaisiin tarpeisiin 

pirstaloi palvelut, jos integraatio ei 

toteudu 

kilpailutuksen soveltuvuus 

palveluihin  

substanssiosaaminen hankinnoissa 

Työelämä  vaatimukset kasvavat 

Sote  epäselvyys (hallintomalli, rahoitus 

ym.) jatkuu 

varhaiskasvatusta, koulua ja sotea 

kehitetään erillisinä 

vastuun rajat soten ja koulun 

kesken epäselvät 

yhteistyön vaikeutuminen 

poisohjaaminen sotesta kuntaan ja 

toisinpäin 

Digitalisoituminen  vähentää kohtaamista, ihmisten 

välistä vuorovaikutusta 

 

 

(2) miten uhkakuvia voisi hallita? 

 

 lapsibudjetointi 

 lapsivaikutusten arviointi 

 lapsilähtöinen toimintakulttuuri 

 yhteisten tilojen käytön mahdollistaminen toimintaan 

 LAPE-hankeaikana toimintamallien kehittäminen siten, että kunnan 

toiminnot integroituvat maakunnan toimintaan, rakennetaan 

toimintakulttuuria ennen sote-uudistusta 

 joustava, ei-leimaava toimintamalli 
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 uskallus toimia tavoitteiden mukaan 
 
 

15.15–16.00  Yleiskeskustelu: Miten lapsistrategiaa toteutetaan palvelujen muutosohjelmassa Keski-

Suomessa? 

  

  Lapsistrategian taustalla on pitkäaikainen valmistelu, jonka perusteella asiaa 

ehdotettiin toteutettavaksi Haukkalan Säätiön toimesta. Asia on saanut tukea Keski-

Suomen liitolta ja nyt LAPE-hankkeen myötä se on kytketty osaksi hanketta. LAPE-

hankkeen saamasta rahoituspäätöksestä riippuu, miten paljon resurssia lapsistrategian 

tekoon voidaan osoittaa. Laadinta edellyttää tiivistä kontaktia Keski-Suomen kuntiin ja 

niiden erityistarpeiden huomioimista. Haukkalan Säätiön hallitus on sitoutunut 

toimimaan strategiavalmistelun ohjausryhmänä ja tukena. 

  

 Strategiassa tulee huomioida mm. kuntien yksilölliset tarpeet sekä lastensuojelun ja 

muiden erityispalvelujen asiakkaat. Lisäksi tarvitsemme välittämisen kulttuuria koko 

maakuntaan. 

  

 Strategia täytyy laatia siten, että kuntalaiset ymmärtävät, mistä on kyse. Eräs 

strateginen valinta voisi olla, että strategia jalkautetaan erilaisin tilaisuuksin yms. 

varmistaen, että asia tulee tiedoksi myös lapsille. Tämä voisi tarkoittaa 

toiminnallisuuden ja visuaalisuuden yhdistämistä lasten ja aikuisten tavoittamiseksi 

sekä strategian käsitteiden konkretisointia.  

  

 Organisaatioiden väliset hierarkiat ja siihen sisältyvä tiedon arvottaminen vaikeuttavat 

monialaista yhteistyötä ja lapsen kuulemista. Johtamisella on suuri merkitys 

työhyvinvoinnin ja toimintakulttuurin muotoutumisessa. 

  

 Hyvinvointi lisääntyy luomalla uusia toimintamalleja ja rakenteita, ei pyrkimällä 

vähentämään pahoinvointia.  
 

 

16.00 Foorumin päättäminen 

 

 

 

P.S. Haukkalan säätiön järjestämän seminaarin (30.9.2016) kutsuttuna luennoitsijana esiintynyt 

professori Mathias Urban on lähettänyt puheenjohtajalle 7.12.2016 kirjelmän, joka löytyy Haukkalan 

säätiön kotisivuilta https://haukkalansaatio.files.wordpress.com/2016/12/urban_rece-oecd-iels-

statement-final.pdf. Se koskee huolta amerikkalaisen kasvatusalan liiketoiminnan (Pearson) 

vaikutuksista lasten opetukseen ja kasvatukseen ja aikeista ulottaa PISA-vertailut 

varhaiskasvatukseen.  Hän esittää monia näkökohtia siihen, miksi standardoituja testejä ei pidä 

käyttää varhaiskasvatuksessa. Hänen kirjelmässään, jonka hänen taustaorganisaationsa the 

International ’Reconceptualising Early Education’ movement on lähettänyt OECD:n viranomaisille 

ja pannut laajaan jakooni, mainitaan Haukkalan säätiön seminaari varhaiskasvatuksen hyväksi.   

 

 

 

 

Muistiin kirjasi Sivi Talvensola 
 

https://haukkalansaatio.files.wordpress.com/2016/12/urban_rece-oecd-iels-statement-final.pdf
https://haukkalansaatio.files.wordpress.com/2016/12/urban_rece-oecd-iels-statement-final.pdf
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LIITE. Työryhmien ideointia puheenjohtajien toimittamien muistiinpanopapereiden sekä sihteerin 

muistiinpanojen pohjalta koottuna 

 

Ryhmä Lea Pulkkinen 

A. Mitä Keski-Suomen lapsistrategian pitäisi sisältää  

(1) yleisesti ja  

- osallisuus 

- tieto osana arjen toimintatapoja ja päätöksentekoa,  

- yhteistyö toimijoiden sisällä, kesken ja päätöksentekijöiden kanssa.  

- yhteinen kielenkäyttö ja yhteisesti määritellyt käsitteet tukemaan toimintakulttuurin muutosta 

- lapsi- ja perhelähtöisyys ja tarpeet vahvemmin strategian pohjana 

- osaamisen jalkauttaminen 

 

- Nykytilan kartoituksesta liikkeelle, kunnat ovat eri tilanteissa ja niissä on eri tarpeita. 

Lähtötilanne tulisi pystyä asemoimaan yhteisesti vaikkapa indikaattoreiden kautta, ja sitten 

kuntakohtaisesti, mihin keskitytään. Nykytilan analyysien pohjalta laaditaan yhteiset 

strategialinjaukset.  

(2) millaisia lasten ja perheiden erityistarpeita siinä pitäisi ottaa huomioon? 

B. Millaisia (1) mahdollisuuksia ja uhkakuvia sisältyy kuntien vastuulle jäävien lasten ja perheiden 

palvelujen, kuten varhaiskasvatuksen, koulun ja muun sivistystoimen sekä sosiaali- ja 

terveystoimen palvelujen järjestämiseen ja  

 sitoutuminen: kunnat + muut toimijat sekä lapset ja perheet -> keinona strategian luominen 

yhteisesti, käsitteiden yhteinen käsittely  

 kuinka yhtenäinen strategia on mahdollinen, sillä maakunnassa on monentyyppisiä ja -

kokoisia kuntia? Voiko jäädä kuntakohtaisia painotuksia strategiaan, jotta yksilöllisyys tulee 

huomioitua? 

(2) miten uhkakuvia voisi hallita? 

Ryhmä Reija Alen 

A. Mitä Keski-Suomen lapsistrategian pitäisi sisältää  

(1) yleisesti ja  

 lasten osallisuuden varmistamiseksi erilaisia osallistumisen muotoja erilaisille/eri-ikäisille/-

taustaisille lapsille -> edellyttää isoa toimintakulttuurin muutosta ja lupaa ottaa lapset 

osallisiksi heitä koskevaan toimintaan 

(2) millaisia lasten ja perheiden erityistarpeita siinä pitäisi ottaa huomioon? 

 erityislasten osallisuus 

 yksinäisyyden tunnistaminen ja siihen vastaaminen 
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 ulkopuolisuuden torjuminen 

 sukupolvien kohtaamispaikat 

 lisää eri tahojen ja toimijoiden yhteistyötä esim. liikuntaa lapsille, seuraa aikuisille 

B. Millaisia (1) mahdollisuuksia ja uhkakuvia sisältyy kuntien vastuulle jäävien lasten ja perheiden 

palvelujen, kuten varhaiskasvatuksen, koulun ja muun sivistystoimen sekä sosiaali- ja 

terveystoimen palvelujen järjestämiseen ja  

 lapsiystävällinen imago sitoo parhaimmillaan päätöksentekijöitä, työntekijöitä ja kuntalaisia -

> mutta tämä on tehtävä lasten ehdoilla. Lapsiparlamentti ei edusta kaikkia lapsia.  

(2) miten uhkakuvia voisi hallita? 

 

Ryhmä Tuomas Kurttila  

 

  

 A. Mitä Keski-Suomen lapsistrategian pitäisi sisältää  

(1) yleisesti ja  

selkeys, yhteisesti ymmärretty, sama arvopohja, helposti kiinnityttävä eri toimijoille 

- strategia vai toimintasuunnitelma???? Strategia pitää pystyä muuttamaan toiminnaksi, jotta se 

voidaan toteuttaa! 

(2) millaisia lasten ja perheiden erityistarpeita siinä pitäisi ottaa huomioon? 



14 
 

- miten rakennetaan strategiaan/toimenpideohjelmaan erilaisia vaihtoehtoja, ei samaa kaikille 

esim. harrastus voi olla viittä psykoterapiakäyntiä vaikuttavampi tapa auttaa 

B. Millaisia (1) mahdollisuuksia ja uhkakuvia sisältyy kuntien vastuulle jäävien lasten ja perheiden 

palvelujen, kuten varhaiskasvatuksen, koulun ja muun sivistystoimen sekä sosiaali- ja 

terveystoimen palvelujen järjestämiseen ja  

- valinnanvapaus, kilpailuttaminen, hankinta-/sopimuskuviot, palvelujen yksityistäminen -> 

toisaalta näin voidaan saada sopiva palvelu laajalla skaalalla ja voidaan vastata monenlaisiin 

tarpeisiin 

Mihin palveluihin valinnanvapaus soveltuu? 

- tilaajasopimuksiin voidaan saada laadullisia määreitä kuin pohjana substanssilähtöisyys ja 

arvot/lapsen etu ohjaamassa toimintaa 

- riittävän, selkeä yhteinen ja kirkkaat arvot edistävät strategiaan sitoutumista ja parhaimmillaan 

yhtenäistävät maakuntaa -> maakuntaidentiteetti ja arvot on rakennettava ja sen tekevät 

maakuntavaltuutetut päätöksillään 

(2) miten uhkakuvia voisi hallita? 

 

Ryhmä Kimmo Jokinen 

A. Mitä Keski-Suomen lapsistrategian pitäisi sisältää  

(1) yleisesti ja  

Olisi hyvä miettiä vielä kertaalleen sitä, mikä on TAVOITE. Se on tietenkin lasten ja lapsiperheiden 

hyvinvoinnin edistäminen, mutta tähän liittyen myös mahdollisesti toimintakulttuurin muuttaminen tai 

jopa poliittisten päättäjien sitouttaminen lasten hyvinvoinnin edistämiseen, esimerkiksi lapsivaikutusten 

arvioinnin kehittäminen ja ottaminen osaksi päätöksentekoa. Tätä kokonaisuutta voisi vielä selkiyttää. 

Toinen keskeinen tehtävä on miettiä, mitä kaikkea tarkoitamme, kun puhumme lapsuudesta. Asiakas voi 

olla lapsiperhe, jolla on päiväkoti-ikäisiä lapsia, tai yksin kaukana kotoa opiskelujen takia asuva 17-

vuotias nuori, tai voisiko hän olla jopa 18-vuotias turvapaikanhakija, jonka perhe on jäänyt kauas 

lähtömaahan. Tarvitaan siis eräänlaista ”liukuvaa” lapsikäsitystä. 

Avoin kysymys on myös, miten organisoida lapsistrategiaan mukaan riittävän yhtenäisesti eri tahot, 

kuten maakunnan vastuulla olevat tehtävät ja niistä vastaavat tahot, ja kuntien vastuulle jäävät asiat, ja 

lisäksi: miten organisoida julkisen sektorin, järjestöjen ja kirkon, yksittäisten vapaaehtoistyöntekijöiden 

ja markkinoiden väliset suhteet. Ovatko kaikki mukana esim. yhden luukun mallissa, ja jos kaikki eivät, 

ketkä jäävät sieltä ulos? 

(2) millaisia lasten ja perheiden erityistarpeita siinä pitäisi ottaa huomioon? 

Ensinnäkin on lapsia, nuoria ja perheitä, joilla ei ole ongelmia tai joilla on vain hyvin ”vähäisiä” 

ongelmia tai mielessä sellaisia asioita, joita ei perinteisessä mielessä pidetä ongelmina. Miten nämä 

perheet saadaan mukaan matalan kynnyksen palveluihin. Näitä haasteita voivat olla muutto 

paikkakunnalta toisella, koulun vaihto, vanhemman uusi työ ja vastaavat muutokset, joita sinänsä ei 
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pidetä ongelmina ja joista ei ehkä mitään seuraakaan, mutta joista kuitenkin voisi olla hyvä jutella. Entä 

sellainen haaste kuin lapsen yksinäisyys? Miten siihen vastataan, miten asiaa voidaan lähestyä. Tai 

sellainen tilanne, että perheessä kaikki on OK, mutta perhe asuu syrjässä, kaukana palveluista, mistä voi 

aiheutua kuitenkin jotain ennen pitkää. Sitten ovat vielä perinteisesti ymmärrettynä erilaiset perheet, 

kuten sateenkaariperheet, vuoroasuvat lapset ym. epäkonventionaaliset perhesuhdejärjestelmät, joista osa 

on edelleen ongelmattomia, nykyään jo tavallisia tapoja olla, mutta joihin voi silti ympäristön puolelta 

tulla paineita ja asenteellisuutta. 

B. Millaisia (1) mahdollisuuksia ja uhkakuvia sisältyy kuntien vastuulle jäävien lasten ja perheiden 

palvelujen, kuten varhaiskasvatuksen, koulun ja muun sivistystoimen sekä sosiaali- ja 

terveystoimen palvelujen järjestämiseen ja  

Mahdollisuus on tiloissa, niitähän kouluilla ja päiväkodeilla on. Ne ovat kaikille tuttuja, niihin on helppo 

tulla ja ne eivät leimaa ketään, ne ovat ”kaikkien” tiloja. Näitä voisi hyödyntää, kun kehitetään yhden 

luukun tai olohuonemallin matalan kynnyksen palvelujärjestelmää. 

Uhkakuva on, että maakunta- ja kuntataso eriytyvät toisistaan eikä kommunikaatiota synny. Esimerkiksi 

koulujärjestelmä elää omaa elämäänsä opetus- ja opettajavetoisesti, ja perhepalveluiden olohuonemallia 

tai vast. kehitetään jossain aivan muualla. Tällaiseen malliin voi sisältyä myös paljon siirtymiä, ensin 

koulussa, sitten iltapäiväkerhossa, josta vastaa järjestö, sitten vaikkapa asioimassa perhepalveluissa. 

Milloin vastuu siirtyy taholta toiselle, miten yhteistyö eri toimijoiden kanssa järjestetään ja tiedonkulku? 

 (2) miten uhkakuvia voisi hallita? 

 

Ryhmä Eino Leisimo  

A. Mitä Keski-Suomen lapsistrategian pitäisi sisältää  

(1) yleisesti ja  

 Osaamisen vahvistaminen 

 Johtaminen 

 Lapsilähtöinen toimintakulttuuri 

 Dialogisuus / monialaisuus 

 Riskiryhmät 

(2) millaisia lasten ja perheiden erityistarpeita siinä pitäisi ottaa huomioon? 

B. Millaisia (1) mahdollisuuksia ja uhkakuvia sisältyy kuntien vastuulle jäävien lasten ja perheiden 

palvelujen, kuten varhaiskasvatuksen, koulun ja muun sivistystoimen sekä sosiaali- ja 

terveystoimen palvelujen järjestämiseen ja  

Mahdollisuudet 

 monialainen johtaminen 

 monialainen yhteistyö 

 dialogisuus 

 osaamisen vahvistaminen ja toimintamallit 

 resurssien kohdentaminen, tarvelähtöisyys 
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Uhkakuvat 

 sivistys–sote-osaoptimointi kasvaa  

 polarisaatio ja eriarvoistuminen 

 Perhostelu vs yhteisöllisyys, työyhteisökulttuurit 

 yhteinen kieli  

o ei puhuta edes kuntaa, puhumattakaan lasta  

(2) miten uhkakuvia voisi hallita? 

Ryhmä Päivi Fadjukoff 

A. Mitä Keski-Suomen lapsistrategian pitäisi sisältää  

(1) yleisesti ja  

- Lapsi yksilönä huomioon! Lapsuus ja nuoruus kuulluksi 

- Osallisuus: keinoja ja esimerkkejä, miten lapset huomioon 

- Lapsiasioiden vaikutusten arviointi  

- Maakunnallisuus huomioon ihan oikeasti! Erilaiset kunnat alueellisesti ja toiminnallisesti 

- Koulutuksen kehittäminen LAPE-näkökulmat huomioiden (JY, JAMK, JAO, POKE). 

Täydennyskoulutus ja kehittäminen, koulutus lähelle 

- Lapset puheeksi -menetelmä  

(2) millaisia lasten ja perheiden erityistarpeita siinä pitäisi ottaa huomioon? 

- Lastensuojelu 

- Vammaisuus, pitkäaikaissairaat 

- Aikuisen sairastuminen 

- Vanhemman rikostuomio, päihdeongelma 

- Lapsiperheen köyhyys 

- Turvapaikanhakijat/maahanmuuttajalapset  

 traumat kotimaasta ja matkalta 

- Lapsi rikoksen tekijänä/uhrina 

 poliisiyhteistyö 

 

- TIETOJÄRJESTELMÄT 

 herätteitä, jos useita tapahtumia 

 miten tieto kulkee ja kenelle 

 kuka tekee? mitä tekee? 

B. Millaisia (1) mahdollisuuksia ja uhkakuvia sisältyy kuntien vastuulle jäävien lasten ja perheiden 

palvelujen, kuten varhaiskasvatuksen, koulun ja muun sivistystoimen sekä sosiaali- ja 

terveystoimen palvelujen järjestämiseen ja  

Mahdollisuus 

- Lapsi tulee kuulluksi (toimintakulttuuri) 

- Integraatio, tiedonkulkuongelma pois 

- Laatu paranee, kun ei voida enää toimia kuten ennen 

- Yhden luukun periaate 
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- 3. sektorin yhteistyö laajenee, nyt toimintaa vain joillain kouluilla, ei tasapuolista esim. 

koulun jälkeen  

o esim. koulun jälkeen ohjattua toimintaa muillekin kuin 1.–2.-luokkalaisille  

Uhkakuvat 

- Menneisyyden asiat rasitteena 

- Lapsi kokonaisuutena – myös somaattiset ja fyysiset uhat huomioitava 

- Integraatio ei toteudu, kun koulutoimi jää kuntaan, sote maakuntaan 

- Laatu – jos raha ratkaisee 

- Työelämän vaatimukset lisääntyvät 

- Organisaatiolähtöinen ajattelumalli 

(2) miten uhkakuvia voisi hallita? 

- Lapsibudjetointi, esim. julkisten tilojen käyttö 

- Joustava, ei-leimaava systeemi 

- Lapsilähtöinen toimintakulttuuri on avain 

 

Ryhmä Anna Rönkä  

 

A. Mitä Keski-Suomen lapsistrategian pitäisi sisältää (1) yleisesti ja (2) millaisia lasten ja 

perheiden erityistarpeita siinä pitäisi ottaa huomioon? 

 

Tavoitteellisuus ja yhteiset linjaukset + visio. Millainen maakunta Keski-Suomi haluaa olla. Tehtävä 

valintoja. Oltava konkreettinen. Tasa-arvo: mitä tarkoittaa käytännössä. Kivijalka. Spiritti 

maakuntaan. Suunnannäyttäjä. Keskustelua avaava ja luottamusta herättävä. Ei saa olla 

pölyttynyttä ”aanelosta”. Traileri tai muut uudet muodot, ei vain asiantuntijoille tarkoitettu, eri 

kohderyhmät huomioiva ja osallistava.  Ei saa liikaa rajata, kuullaan asiakkaita avoimesti. 

Kansanliikettä aikaiseksi.  Positiivisuus-pedagogiikka.  Välittämisen ja kohtaamisen kulttuuri, 

arvostava kohtaaminen. kaikille avoin perhekeskus- uskonnosta, kansallisuudesta ja ideologiasta 

riippumatta. Kaikki omine tarpeineen. Yhteistä näkemystä ja tietoperustaa.  yhteisiä pelisääntöjä.  

Avoimia työpajoja ihmisten ilmoilla. Paikallistiedon hyödyntäminen. Jalkauduttava kuntiin.  Mitä 

tarkoittaa asiakaslähtöinen  (vs järjestelmälähtöinen)ja yksilöllinen: mitä tarkoittaa sosiaalinen 

investointi. Läpinäkyväksi päättäjille, mitkä kustannusvaikutukset palveluilla. Miten strategia ottaa 

kantaa yhteistyörakenteisiin. Lapsen lähiyhteisöjen ja yhteisöjen osallistaminen. Vanhempien 

keskinäinen verkostoiminen. Voimauttava kulttuurin muutos. Ei pelkästään sote-asia, vaan koskee 

kaikkia toimijoita – perheitä ja yrityksiä ja kaavoitusta jne. Hyviä käytänteitä: viedään 

kauppakeskuksiin harrastuksia ja terveyspalveluita. Tiedottamista ihmisten ilmoilla. Tukipalvelujen 

vieminen arkeen ”sossu-bussi”.  

B. Millaisia (1) mahdollisuuksia ja uhkakuvia sisältyy kuntien vastuulle jäävien lasten ja 

perheiden palvelujen, kuten varhaiskasvatuksen, koulun ja muun sivistystoimen sekä sosiaali- ja 

terveystoimen palvelujen järjestämiseen ja  

Mahdollisuudet 

- tavoitteet, kehittäminen sitä kohti ja arviointi; ei saa pelätä virheitä. Normalisoidaan ongelmia.  

- tietyt lähipalvelut kaikille tarjolla tasa-arvoisesti. Jokaisessa kunnassa oltava avoimia 

kohtaamispaikkoja  
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- matalan kynnyksen palveluille kynnys matalaksi kaikille: erityisesti niille, jotka tarvitsevat. 

Hyviä käytänteitä: infoiltoja lapsiperheiden palveluista kaikille alueen asukkaille 

- Varkauden malli: perheiden herkkyyskausien tunnistaminen. Palvelujärjestelmä 

proaktiivinen. Kaikille tietoa, imagon luomista, ”yritysmäistä toimintaa” Uusien tiedon 

tuottamisen tapojen kehittäminen 

- Kanssakulkijoita, joiden kanssa mennä jatkotukeen. Lasten ja perheiden kanssa työskenteleville 

tietoa, mistä apua perheille, keneltä kysyä.  

Uhkakuvat 

- Uhkakuva: Moninaisia palvelun tuottajia: miten varmistetaan, että erityistarpeita omaava perhe 

saa tukea; erityispalveluiden jalkautuminen perhekeskuksiin. Ei lähettämistä. Vertaisryhmän vetäjille 

tieto ihmisestä, jolta saa konsultaatiota.  

(2) miten uhkakuvia voisi hallita? 

On uskallettava tehdä, sitä mitä halutaan ja mietittävä, mitä halutaan! 


