Riihimäen Unicefin lapsiystävällinen kunta –mallin koordinaatioryhmä, kokous 9, 2/2021

Aika: torstai 18.2.2021 kello 15:00 – 17:00
Paikka: Microsoft Teams –kokous
Läsnä:
Kohdassa 3 Johanna Laaja, UNICEF, erityisasiantuntija, lapsiystävällinen hallinto ja Mikael Malkamäki, UNICEF, koordinaattori Lapsiystävällinen kunta -malli
Hannele Saari, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen edustaja
Ahtonen –Huuskonen Jaana , Riihimäen seudun perhekeskus, perhekeskuskoordinaattori
Hansson Tea, Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymä, terveyden edistämisen osastonhoitaja
Jokinen Sari, kaupunginhallituksen edustaja, liittyi 15:40
Jukarainen Kari, Riihimäen lukion ja aikuislukion rehtori, liittyi tapaamiseen klo 15:15
Rautaparta Anne, opetus- ja nuorisopalvelut , vs. opetuspäällikkö, poissa. Varahenkilönä Koistinen Taina,
hankekoordinaattori, Oikeus oppia hanke
Kuronen Helena , nuorisovaltuuston puheenjohtaja, poissa
Laitinen Marko , opetus- ja nuorisopalvelut, nuorisopalvelupäällikkö
Matkala Niina, elinvoiman toimialue, yleiskaava-arkkitehti
Mattila Hannu , tekninen palvelukeskus, rakennuspäällikkö
Merjola Minna, Riihimäen MLL, yhdistysten edustaja, poissa. Varahenkilönä Pullinen Anne, Riihimäen MLL,
yhdistysten edustaja
Mutanen Marjo, perhe- ja sosiaalipalvelut, palvelupäällikkö
Tervatuli Riikka, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan edustaja
Törrönen Katja, hallinto- ja konsernipalvelut, hallintopäällikkö, poissa
Vehmas Heli, Riihimäen evlut. –seurakunta, johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja, poissa
Vesén Anna, elinvoiman toimialue, vastaava kulttuurituottaja
Viskari Kaija, sivistyksen ja osaamisen toimialue, kirjastotoimenjohtaja
Helenius Marjut, koordinaatioryhmän sihteeri, Unicef –yhdyshenkilö

1. Edellisen muistion hyväksyminen
Tarkastetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen ( LYK 8, 1/ 2021) muistio.
Päätös: Hyväksyttiin muistio LYK 8, 1/2021. Todettiin, että muistion lähettämisen jälkeen on saapunut vielä toimintasuunnitelmaan liittyen seuraava osio:
Oikeus elämään ja kehittymiseen: LYK Riihimäen kaupunki, toimintasuunnitelma
Tavoite 2
Tavoite:
Kunnassa lapset ja
lapsen etu huomioidaan aikuisille tarkoitetuissa palveluissa,
kuten mielenterveysja päihdepalveluissa
silloin, kun asiakkaalla

Taso 2:
Joissain kunnan aikuisille tarkoitetuissa palveluissa otetaan puheeksi se,
onko asiakkaalla
lapsia. Kunnan joissain aikuisille tarkoi-

Taso 3:
Suuressa osassa kunnan
aikuisille tarkoitetuissa
palveluissa otetaan puheeksi se, onko asiakkaalla lapsia. Kunnassa
on käytössä ohjeistus ja
toimintata-

Toimenpide:
Aikuisen (huoltajan /
etävanhemman) palvelutarpeen arviossa
huomioidaan hänen lähiyhteisönsä (lapset).

Vastuu:
Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön ja las-

Aikuissosiaalityö ja

on lapsia.

tetuissa palveluissa
on käytössä ohjeistus ja toimintatapa/menetelmä puheeksiottoon. Kunnassa toimii monitoimijainen yhteistyö joidenkin palvelujen osalta, ja se
mahdollistaa aikuisille tarkoitetuissa
palveluissa satunnaisesti lapsen ja
lapsen edun huomioimisen sekä jonkin
verran tukea vanhemmille ja huoltajille.

pa/menetelmä puheeksiottoon, ja se on käytössä suuressa osassa
aikuisten palveluja.
Kunnassa toimii monitoimijainen yhteistyö
hyvin, ja se mahdollistaa
aikuisille tarkoitetuissa
palveluissa lapsen ja
lapsen edun huomioimisen sekä tukea vanhemmille ja huoltajille.

tensuojelun työryhmä
ovat laatineet yhteiset
toimintamallit tehtävästä yhteistyöstä lapsiperheiden osalta.
Puheeksioton jälkeen
palvelutarpeen arvion
suunnitelmassa niistä
tukitoimista, joita lapsiperhe tarvitsee ja omatyöntekijä on nimetty.
Hoidon tarpeen arvio
kartoitetaan strukturoidun esitieto –
kyselylomakkeen avulla
jokaisessa yhteydenotossa. Yhteydenottolomak-keessa selvitetään asiakkaan perhetilanne ja mahdollisten
lasten tuen tarve.
Verkostotyötä tehdään
monialaisesti, asiakaslähtöisesti ja ennalta
ehkäisevästi .

lastensuojelu

Aikuissosiaalityö,
lastensuojelu ja yhteistyötahot

MPY

Kaikki toimijat

Muistiinpanoja: Yhdyshenkilö liittää hyväksytyn muistion LYK –sivustolle
https://www.riihimaki.fi/palvelut/sivistyspalvelut/lapsiystavallinen-kunta/
2. Tilannekatsaus
Unicef järjesti Lapsiystävällinen kunta -mallin yleisperehdytyksen 4.2.2021. Esittelyssä käytiin läpi
uudistuneen mallin pääperiaatteet ja työvaiheet. Yhdyshenkilö osallistui tilaisuuteen.
Vuoden seuraava yleisperehdytys järjestetään ti 16.3. klo 9-10. UNICEF lähettää koordinaattorille kalenterikutsun ja Teams-linkin. Yhdyshenkilö välittää kutsun edelleen ryhmän jäsenille. Yleisperehdytys on suunnattu uusille koordinaatioryhmien jäsenille ja koordinaattoreille. Esittely toimii
pidempään mukana olleille koordinaattoreille ja koordinaatioryhmien jäsenille johdantona uudistettuun malliin.

Päätös: Yllä kuvatusti
Muistiinpanoja : Yhdyshenkilö osallistui em. tapaamiseen 4.2.2021

3.

Ensimmäinen seurantatapaaminen
Kokouksessa saamme UNICEFin palautteen ja kehittämisehdotukset alustavaan toimintasuunnitelmaan. UNICEFin edustajana läsnä olivat Johanna Laaja, erityisasiantuntija, lapsiystävällinen
hallinto sekä Mikael Malkamäki, koordinaattori Lapsiystävällinen kunta –malli.
Alla olevasta linkistä pääset katsomaan, miten seurantatapaamiseen valmistaudutaan. Ainakin minulla ohjelma vaatii vielä palomuurin ohittamista.
Käyttäjä : uniceflyk ja salasana; prodpreview
https://www.lapsiystavallinenkunta.fi/ensimmainen-seurantatapaaminen
VISIO: Lasten ja nuorten hyvinvointi ja turvallisuus on sydämenasia. Riihimäki on sitoutunut lapsiystävällisyyteen.
Nykytilan kartoituksen perusteella valitut kehittämiskohteet, niiden tavoite, vastuut ja mittarit. on
kirjattu alustalle https://www.lapsiystavallinenkunta.fi/
Riihimäen nykytilan kartoitukseen ja alustavaan toimintasuunnitelmaan pääset kirjautumaan henkilökohtaisilla tunnuksillasi.
Lasten ja nuorten kyselyn perusteella valittu kehittämiskohde: Lapsille suunnatuissa palveluissa
ehkäistään kiusaamista ja edistetään yhteisöllisyyttä. Lisäksi lasten kasvuympäristöissä edistetään
lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja. KTS Tavoite kohta 4 Varmistetaan toimintatavat kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja käsittelyyn kaikissa kaupungin toiminnoissa sekä lasten ja nuorten vapaaajan harrastusten parissa.
Taustaksi koordinaatioryhmän kuvaus työskentelystä: Tavoitteet ja toimenpiteet valikoituivat UNICEFin ohjeiden pohjalta. Valittiin kultakin alueelta osoita jotka olivat matalalla tasolla ja joilla on
merkittävä vaikutus riihimäkeläisiin lapsiin ja nuoriin.
Päätös: Johanna Laaja palautti mieleen seurantatapaamisen toimintatavat. UNICEFin edustajat
antoivat palautteen toimintasuunnitelmaehdotuksesta.
Muistiinpanoja: Tämä oli myös Unicefin edustajille ensimmäinen uuden mallin mukainen seurantatapaaminen. Riihimäki on toiminut pilottina ja ”tienraivaajana”.
Lapsiystävällinen kunta – maininnan kriteerit
1.
Lapsiystävällinen kunta –mallissa varmistetaan
Osallisuus
Koko kunta on mukana kehittämisessä
Pitkäkestoiset muutokset
Viestitään kehittämistyöstä kunnan organisaation sisällä ja kuntalaisille
2.
Toimintaa kehitetään mallin periaatteiden mukaisena

3.
4.

Toiminnassa on saavutettu tavoitteet/edetty tavoitteiden suunnassa
On huomioitu se, että kyseessä on pitkäkestoinen prosessi
Mietittäväksi kehittämisehdotuksia:
Fokusryhmähaastattelu tms. haavoittuvassa asemassa olevat lapset, nuoret.
Laadittujen kyselyiden syvempi analyysi ja yhteys toimenpiteisiin.
Lasten ja nuorten näkemysten kerääminen jatkuvasti ja näkemysten huomiointi kehittämistyössä.
Mikael Malkamäki:
https://www.lapsiystavallinenkunta.fi/teemapaketit/aluksi-lapsen-etu-onensisijainen/miten-lapsivaikutusten-arviointi-toteutetaan

Miten lapsivaikutusten arviointi toteutetaan? | UNICEF LYK
Jokainen lapsivaikutusten arviointi on erilainen. Vastuu arvioinnin toteutuksesta kuuluu valmistelevalle viranhaltijalle. Arvioinnin suunnitteluun ja toteutukseen on varattava riittävästi
työaikaa..
https://www.julkari.fi/handle/10024/136377

LAVA : Lapsivaikutusten arviointi
Myös MLL:llä tästä hyvää materiaalia täällä:
https://www.mll.fi/kumppaneille/kuntayhteistyo/lapsivaikutusten-arviointi/

Vielä linkki Jyväskylän avoimen yliopiston lapsen oikeuksien verkkokurssiin, josta mainitsin:
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/lapsi-ja-perhetutkimus/tutkimus-jahankkeet/oiva/oiva-mooc

4. Tulevat tehtävät
Ensimmäisessä seurantatapaamisessa saimme palautetta toimintasuunnitelmaluonnoksesta
1. Käykää muutosehdotukset läpi koordinaatioryhmässä.
2. Hyväksyttäkää valmis toimintasuunnitelma UNICEFilla.
3. Käykää valmis toimintasuunnitelma läpi koordinaatioryhmässä.
4. Päättäkää, miten toimintasuunnitelmasta tiedotetaan kunnan muille keskeisille viranhaltijoille
ja luottamushenkilöille. Muistakaa tiedotus lapsille ja muille kuntalaisille. Saatte apua UNICEFin
viestintäohjeista.
Aamuposti on luvannut kevään mittaan kertoa työstämme. Ensimmäiseksi uutisoidaan kokonaisuudesta. Kokonaisuuden lisäksi lehti tekee kevään mittaa juttuja alatyöryhmien työstä.
Sovitaan
 kuka toimii kunkin alatyöryhmän vastuuhenkilönä
 milloin alatyöryhmän työstä voi viestiä eteenpäin
Päätös: Asia siirrettiin seuraavaan tapaamiseen

Muistiinpanoja: .
5. Muut esille tulevat asiat
Ei muita asioita
6. Kokouksen päättäminen ja tulevat tapaamiset
Kokous päätettiin kello 17
Kevään 2021 tapaamiset
maaliskuussa torstai 18.3.2021 kello 15 – 17
huhtikuussa torstai 15.4.2021 kello 15 – 17
toukokuussa torstai 20.5.2021 kello 15 – 17
Jos käsiteltäviä asioita ei ole, voidaan kokouspäivästä luopua.

