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ALUEELLINEN LAPE-RYHMÄ, 2/2022 - MUISTIO 
 

Aika to 2.6.2022, klo 13.00–15.00 

Paikka Teams-kokous 

Läsnäolijat 

 Kristiina Kariniemi-Örmälä, Keusote, pj. 

 Tero Seitsonen, Keusote, siht. 

 Tiina Salminen, Keusote 

Johanna Alajoutsijärvi, Keusote 

 Minna Kairesalo, Keusote 

 Suvi Salin, Keusote 

 Saija Numari, Keusote 

 Mirva Illi-Lampio, Keusote 

 Leena Säkäjärvi, Keusote 

 Pentti Halonen, Hyvinkää 

Merja Narvo-Akkola, Järvenpää 

Marja Häyhä, Järvenpää 

Timo Ahvo, Mäntsälä 

Tiina Hirvonen, Nurmijärvi 

 Kaisa Laine, Nurmijärvi 

Jari Wäre, Pornainen 

Tiina Simons, Tuusula 

Katja Elo, Tuusula 

 Anne Määttä, Diak 

Pia Metsähuone, MLL 

 Vappu Koskinen, Sosiaalitaito  

Satu Lintunen, Ev.lut. srk 

 Helena Miettinen, Ev.lut. srk 

 Ulla Siimes, Tuusulan lape-neuvosto (varajäsen Noora Allenius) 

 

Kutsuttuna Esa Iivonen, MLL (kohta: Lapsivaikutusten arviointi) 

  

1. Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen 

• Puheenjohtaja avasi kokouksen ja pidettiin esittelykierros 

 

2. Asialistan hyväksyminen 
• Asialistalle lisättävät asiat 

 

3. Keski-Uudenmaan alueellisen Lape-ryhmän työn tavoitteet, 

tarkoitus ja kokoonpano  
• Esittely: Käydään läpi Lape-ryhmän työn tavoitteet, tarkoitus ja 

kokoonpano 
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o Päätösesitys: Kirjataan tiedoksi 

 

4.  Käsiteltävät/keskusteltavat asiat 
• Esittely: Lapsivaikutusten arviointi - Esa Iivonen, MLL 

o Päätösesitys: Merkitään esitys tiedoksi ja materiaalit lähetetään 
muistion liitteenä. Käydään keskustelu esityksen perusteella.  

o Keskustelussa esiin nousi mm. seuraavia asioita:  
▪ Lapsivaikutusten arviointi tehdään, mutta päätökset 

arvioinnin vastaiset → talouden sopeuttaminen saattaa 
vaikuttaa tehtävään päätökseen. Tärkeää kuitenkin 
avoimuus ja tuoda tietoon lapsivaikutusten arvioinnin 
vaikutukset. Tehtävässä päätöksessä voidaan todeta, että 
on lapsivaikutusten arvioinnin johtopäätösten vastainen.  

▪ Keskustelua herännyt siitä, kuinka lapsivaikutusten 
arviointi tehdään eli miten otetaan lapset ja nuoret 
mukaan. Miten asiasta kysytään lapsilta tai nuorilta.  → 
lapsivaikutusten arviointi ei ole vain lasten ja nuorten 
kuulemista. Arviointia tehtäessä on huomioitava 
kuultavien lasten ikä- ja kehitystaso. Lapset voivat 
osallistua arviointiin esim. yhdessä vanhempien kanssa. 
Arviointia valmisteltaessa voi pohtia, että mitä tietoa 
lapsilla / nuorilla on, joka hyödyttää meitä päätöksiä 
tehtäessä.  

▪ Hyvin tehty lapsivaikutusten arviointi tuottaa paljon 
materiaalia, joka tulisi oikein suodattaa päätöksenteon 
tueksi. 

▪ Tiedon tuottamisen näkökulma tärkeä myös 
lapsivaikutusten arvioinnissa.  

 
• Esittely: Tulevaisuuden lastensuojelu -hanke esittely – Vappu Koskinen, 

Sosiaalitaito 
o Päätösesitys: Kirjataan esittely tiedoksi ja käydään yhteinen 

keskustelu. Esitysdiat muistion liitteenä.  
o Keskustelusta poimittu: 

▪ O. Sallisen syty-esittelyvideo: 
https://www.youtube.com/watch?v=WvbiDnL58OU 

▪ Rahoitus päättyy vuoden loppuun ja hankkeen ilon 
aiheena esim. työpakettien siltaaminen ja eteneminen 
käytännön työhön sekä systeemisen työotteen 
käyttöönotto. Kehittämisryhmän olemassaolo ollut 
positiivinen ja paljon materiaalia on saatu 
hyödynnettäväksi. Työpajojen anti ollut positiivista.  

 
• Esittely: Perhekeskuksen toimintasuunnitelman monialaisen 

valmistelun käynnistäminen ja valmisteluryhmän nimeäminen, 
tilannekatsaus. Esitys muistion liitteenä. 

https://www.youtube.com/watch?v=WvbiDnL58OU
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o Päätösesitys: Keskustelu, onko valmisteluryhmään nimetty 

kaikki tarvittavat tahot → nimeämiset saatu ja valmisteluryhmä 
on kokoontunut. Työpajoja on pidetty kevään 2022 aikana 
yhteensä 4 ja ryhmien työ jatkuu syksyllä.  

o Kuntakorttien parissa työstämisen jatkoa toivotaan syksylle.  
 

• Esittely: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2025, 
tilannekatsaus (+ alueellinen hyvinvointikertomus 2020–2021) 

o Päätösesitys: Kirjataan tiedoksi tilannekatsaus ja kuntakorttien 
valmistelutilanne. Alueellinen hyvinvointikertomus tiedoksi.  

▪ Kuntakorttien täydentäminen kunnissa meneillään. Ja työ 
etenee hyvin. Pyritään syksyn kokouksiin saamaan 
tarkempi katsaus.  

▪ Alueellinen hyvinvointikertomus 2020–2021 hyväksytty 
kuntayhtymän päätöksenteossa 5/2022. Linkki 
hyvinvointikertomukseen: 
https://www.keusote.fi/palvelumme/hyvinvoinnin-ja-terveyden-
edistaminen/alueellinen-hyvinvoinnin-ja-terveydenedistamisen-
rakenne/ 

 
• Esittely: LAPE-ryhmän www-sivut Keusoten ulkoisille sivuille 

o Päätösesitys: Todetaan tilanne ja tehdään suunnitelma sivujen 
rakentamiseksi. Ehdotus sivujen sijainnista: 
https://www.keusote.fi/palvelumme/hyvinvoinnin-ja-terveyden-
edistaminen/alueellinen-hyvinvoinnin-ja-terveydenedistamisen-rakenne/ 

▪ Sovittiin, että luodaan sivut ehdotettuun paikkaan. 

 

5.  Tiedotettavat / muut asiat 
o Ei muita asioita  

 

6.  Muistion hyväksyminen 
 

7. Tulevat asiat ja kokoukset 
• 22.9.2022, klo 13.00–15.00 – Teams 

o Oppilashuolto hyvinvointialueella – Tiina Salminen ja Riina 
Kontro 

o Sitouttavan kouluyhteistyön (Sitko)-hanke – Terhi Vilen 
• 1.12.2022, klo 13.00–15.00 - Teams 

 

 

Toimenpidelista (edellisten kokousten sovitut toimenpiteet) 
 

Asia Kuvaus Vastuuhenkilö Tila Määräaika 

Kuntakortit Kuntakorttien 

täyttäminen 

Tero Seitsonen, 

Keusote / 

 06/2022 

https://www.keusote.fi/palvelumme/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/alueellinen-hyvinvoinnin-ja-terveydenedistamisen-rakenne/
https://www.keusote.fi/palvelumme/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/alueellinen-hyvinvoinnin-ja-terveydenedistamisen-rakenne/
https://www.keusote.fi/palvelumme/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/alueellinen-hyvinvoinnin-ja-terveydenedistamisen-rakenne/
https://www.keusote.fi/palvelumme/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/alueellinen-hyvinvoinnin-ja-terveydenedistamisen-rakenne/
https://www.keusote.fi/palvelumme/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/alueellinen-hyvinvoinnin-ja-terveydenedistamisen-rakenne/
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kuntakohtaisilla 

toimenpiteillä 

kuntien 

vastuuhlöt 

LAPE ryhmän 

viestintä  

LAPE ryhmälle 

omat sivut 

Keusoten 

www-sivuille 

   

 

 

 

 
Liitteet: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022–2025 
 LAPE-ryhmän tehtävät ja jäsenet 

Perhekeskuksen toimintasuunnitelman monialainen valmistelu -materiaali 
 
 

 


