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 Asia  Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet 

1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.  

2 Vanhemmuuden ja 

parisuhteen tuki 

Projektikoordinaattori Tia Valden esitteli kokonaisuuden tulokset ja tuotokset sekä 

juurruttamis- ja siltaamissuunnitelman. Esitetyt diat lähetetään muistion liitteenä.  

 

Linkki Tiedätkö, millaista on olla lapsi Suomessa juuri nyt? -videoon: 

https://www.mll.fi/tiedatko-millaista-olla-lapsi/ 

 

Keskustelu:  

- Kehittämiskokonaisuuden haasteena on ollut se, että vanhemmuuden ja 

parisuhteen tuki läpileikkaavat kaikkia kehittämiskokonaisuuksia. Haasteena on 

myös ollut vanhemmuuden tuen määrittely ja koordinaatiovastuun epäselvyys. 

- Kehittämistyöryhmä on työstänyt vanhemmuuden ja parisuhteen tukemiseksi 

minimikriteerejä eri palveluihin. 

- Keskusteltiin siitä, onko vanhemmuuden tuelle järkevää perustaa erityistä 

koordinaatioryhmää, sillä tehtävän pitäisi lähtökohtaisesti kuulua kaikille. 

Maakunnan LAPE-ryhmä toimii ensi vuonna keskustelua ylläpitävänä foorumina 

sekä työstää aihetta eteenpäin.    

- Vanhemmuuden tuki osataan ottaa herkemmin puheeksi, mutta parisuhteen 

tuesta keskusteleminen koetaan vaikeammaksi. Miten parannetaan kaikkien 

toimijoiden puheeksi ottamisen osaamista näiden molempien osa-alueiden 

osalta?  

- Tunnistettiin vanhempainiltojen ja harrastustoiminnan merkitys 

vanhemmuuden ja parisuhteen tuessa. Miten kyseisille foorumeille tulisi viestiä 

näistä asioista?  

3 Varhaiskasvatus, koulu, 

oppilaitos ja vapaa-aika 

Projektikoordinaattori Susanna Raivio esitteli kokonaisuuden tulokset ja tuotokset 

sekä juurruttamis- ja siltaamissuunnitelman.  

 

THL ja OKM ovat julkaisseet opiskeluhuoltoryhmän oppaan: Yhteisestä työstä 

hyvinvointia – opiskeluhuoltoryhmä perusopetuksessa. Linkki julkaisuun:  

http://www.julkari.fi/handle/10024/136782.   

 

Keskustelu:  

- Sote-valmistelun opiskeluhuollon alatyöryhmä on työstänyt selvityksen 

kuraattori- ja psykologipalveluista Pirkanmaalla. Selvitys lähetetään muistion 

liitteenä. Todettiin, että selvitystä on tarve päivittää. Vielä on epäselvää, kuka 

hoitaa päivittämisen.  

- Muutosagentin kanssa tehdyt sivistysjohtajakierrokset on koettu hyviksi ja niitä 

toivotaan jatkettavan.   

- Keskusteltiin erilaisten tilaisuuksien järjestämisestä (esim. vanhempainkahvilat) 

sekä käytetyn kielen merkityksestä. Ovatko viestintä ja järjestetyt tilaisuudet 

yhtä houkuttelevia kaikille sukupuolille?  

https://www.mll.fi/tiedatko-millaista-olla-lapsi/
http://www.julkari.fi/handle/10024/136782


 

4 Muut asiat Muutosagentti Titta Pelttari alusti ensi vuoden työskentelystä, minkä jälkeen käytiin 

yhteinen keskustelu: 

- Maakunnan LAPE-ryhmä jatkaa toimintaa myös ensi vuonna. Ryhmän jäsenten 

täydennys- ja muutostarpeista keskustellaan tarkemmin loppuvuoden aikana.  

- Kannatettiin ehdotusta siitä, että ryhmä ohjaa maakunnallisen 

hyvinvointisuunnitelman tekoa. Hyvinvointisuunnitelma saadaan näin sidottua 

kuntien suunnitelmiin. Vanhemmuuden tukea ehdotettiin 

hyvinvointisuunnitelman yhdeksi osuudeksi.  

- Ehdotettua kokoontumistiheyttä pidettiin hyvänä. Sovittiin ehdotetut 

kokouspäivämäärät ja tihennetään väliä tarpeen mukaan.  

- Sote- ja sivistysjohtajien talvipäivät järjestetään 25.1.2019 klo 12–15.30. 

- Kannatettiin ajatusta kuntien nimeämistä yhdyshenkilöistä ja kokonaisuuksia 

koordinoivien verkostojen muodostamista. Tehdään loppuvuodesta esitys ja 

päätös muodostettavista ryhmistä. Yhdyshenkilöistä tulee myös tehdä 

postituslistat.  

5 Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään 22.10.2018 klo 9.00–11.30.  

6 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.31 


