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Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma

Teemme yhdessä lasten, nuorten ja perheiden
hyvää arkea. Lähellä.
Muutosohjelman tavoitteena on lapsen, nuoren ja perheen
hyvä arki. Kaikkien toimijoiden yhteistyöllä tuomme tarpeeseen
sopivaa, oikea-aikaista, yksilöllistä neuvontaa, ohjausta, tukea
ja hoitoa lapsille, nuorille ja monimuotoisille perheille. Tuemme
vanhempia heidän tärkeässä tehtävässään.
Yhdessä olemme enemmän. Tunnistamme lapsen oikeudet
aikuisen velvollisuuksina.
Muutostyötä tehdään kansallisesti sekä kaikkien maakuntien
alueella yhteistyössä vanhempien, lasten ja nuorten, valtion ja
kuntien, sivistyksen ja soten, järjestöjen, seurakuntien ja
yksityisten toimijoiden kanssa.
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Yhdessä

Lapset, nuoret, vanhemmat, valtio, kunnat, sivistys (varhaiskasvatus,
perusopetus, muut oppilaitokset, nuorisotyö, kulttuuri ja vapaa-aika)
ja sote, tulevat maakunnat, järjestöt, seurakunnat, yksityiset toimijat

Hyvää arkea

Kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa, oppilaitoksissa, terveys- ja
sosiaalipalveluissa, asuinympäristössä, erilaisissa kohtaamisen
paikoissa, järjestöissä, seurakunnassa, harrastuksissa

Lähellä

Palvelut tuodaan lapsen, nuoren ja perheen arkeen, vältetään ”pois
lähettämistä”, lisätään kotiin, kouluun, varhaiskasvatukseen jalkautuvia
ja konsultoivia palveluita ja tukea, hyödynnetään verkon ja
digitaalisten palveluiden mahdollisuuksia
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Tavoitteena on lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistava toimintakulttuuri
Hankkeen aikana kehitetään ja otetaan
käyttöön työvälineitä, joilla voidaan edistää
lasten oikeuksien toteutumista
Keskeisin työväline on lapsivaikutusten
arviointi
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LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Tuetaan kuntia ja maakuntia lapsivaikutusten arvioinnin
käyttöönotossa
Koottu lapsivaikutusten arvioinnin estäviä ja edistäviä
rakenteita ja käytänteitä (haastateltu lavaa tehneitä
kuntien, järjestöjen ja seurakuntien toimijoita)
Tehdään ohjeistus / ”tarkistuslista” lapsivaikutusten
arviointien toteuttamisen prosessin tueksi kuntiin ja tuleviin
maakuntiin, hyödynnetään mm. olemassa olevia lavamalleja
Dokumentoidaan ja kuvataan lapsivaikutusten
arviointiprosesseja, tavoitteena on jakaa kokemuksia ja
madaltaa kynnystä lavan käyttöönottoon
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ESIMERKKI DOKUMENTOITAVASTA LAPSIVAIKUTUSTEN
ARVIOINNISTA
Palveluverkkouudistuksen
valmistelun yhteydessä tietoa
kerätään monin tavoin:
- Varhaiskasvatuksen lapset
piirtävät ja kertovat (5
päiväkotia ja perhepäivähoito)
- Kaikki vammaiset lapset
kuullaan monin eri menetelmin
koululuokissaan, mm.
piirtäminen, keskustelu,
kuvakortit
- Taidelähtöisiä menetelmiä
käytetään lasten ja nuorten
kuulemiseksi alakouluissa (5) ja
yläkoulussa (1)
- Vanhemmille ja henkilöstölle
sähköinen kysely
- Yhteinen kuulemistilaisuus
30.11. jossa mm. esitellään
arvioinnin tuloksia
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Tässä blogissa kerrotaan marraskuun aikana
toteutettavasta lavasta
https://uusikouluhuittinen.blogspot.fi/

LAPE Uusimaa
Yhdessä olemme enemmän

Lape Uusimaa – Yhdessä olemme enemmän
Kehitämme toimintakulttuurin muutosta, perhekeskuksia,
varhaiskasvatusta ja koulua sekä erityisen- ja vaativan
tason palveluita integroidusti.
Kehitämme 18 kunnassa yhdessä sosiaalialan
osaamiskeskusten, seurakuntien, järjestöjen ja
oppilaitosten kanssa yhteistyössä PKS Lapen ja I&O –
kärkihankkeen kanssa.
Luomme lapsiystävällisen maakunnan jossa kehitämme
lapsiystävällisen hallinnon malleja. Laadimme
ohjeistuksen lapsenoikeusperustaiseen toimintakulttuuriin.
Lisäämme tietoisuutta lapsen oikeuksista ja luomme
pohjaa lapsivaikutusten arviointiin sekä osallistamisen
rakenteisiin kunnissa ja tulevassa maakunnassa.
Luomme toimintakulttuurin muutosta siirtämällä
painopisteen lapsi- ja perhelähtöisiin ennaltaehkäiseviin
toimintamalleihin ja palveluihin ja luomalla osallistavaa
kehittämisen kulttuuria.
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TULEVAISUUDEN JOHTAVA VIRKAMIES JA PÄÄTTÄJÄ:

Valmistaudu muutokseen johtamalla hyvinvointia lapsi- ja
perhelähtöisesti, mahdollista yhteistyö ja rajojen
ylittäminen. Ota selvää lasten ja nuorten mielipiteistä.
Hyödynnä monipuolisesti tietoa ja arvioi päätöstesi
vaikutukset lapsiin. Lapset, nuoret ja perheet ovat
tyytyväisempiä, kuntasi maine paranee ja toimit
kustannusvaikuttavasti.
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Päättäjät osaavat
ja ymmärtävät
huomioida
erityisyyteni,
oikeuteni ja sen,
kuinka
päätöksenteko
elämääni
vaikuttaa.

Aikuiset osaavat
kysyä minulta ja
muilta lapsilta ja
nuorilta meitä
koskevista asioista.

Asun kunnassa joka
on osa
lapsiystävällistä
maakuntaa. Minua
ja perhettäni
tuetaan ja ohjataan
tarpeidemme
mukaisesti.

Aikuiset ja päättäjät
tietävät millaisien
mittareiden ja tiedon
valossa minua koskevat
päätökset tulee tehdä.
Aikuiset tietää miten
hyvinvointiani
mitataan.

Minua ja
perhettäni
autetaan heti
tarpeen syntyessä
ja sellaisella
tuella jota
olemme valmiita
vastaanottamaan.
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