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Pöytyän lapsi- ja perhearvioinnin työryhmä
MUISTIO
Aika
tiistai 12.1.2021 kello 18.00-19.26
Teams-kokous
Läsnä
1. Eveliina Kiiski, Pöytyän perusturvajohtaja
2. Marianne Mäkelä, Pöytyän sivistysjohtaja
3. Anna-Leena Ranto, nuoriso-ohjaaja
4. Jere Lintula, nuoriso-ohjaaja
Pöytyän lapsi- ja perheneuvosto:
5. Heidi Laiho, Auvaisten kyläyhdistys
6. Heli Ahola, MLL YIäne
7. Annika Haltsonen, Pöytyän Kaima pj
8. Teija Haakana, Pöytyän seurakunta
9. Miia Lehtonen, MLL Karinainen, kokouksen puheenjohtaja
10. Miia Lehtonen, Pöytyän yhteisöllisyyslautakunta
11. Marika Loponen, sivistysltk pj
12. Taina Myllynen, sihteeri
Pöytyän lapsi- ja perheneuvoston aloitteesta nimetty lapsi- ja perhearviointimallityöryhmän tapaaminen ja
lapsi- ja perheneuvoston kokous. Tavoitteena on rakentaa Pöytyän lapsi- ja perhevaikutusten arviointimallia.
1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
Todettiin läsnä olevat ja puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
3. Edellisen kokouksen 26.11.2020 muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
4. Tehtyjen aloitteiden seuranta
Aloite perhekohtaisen tilanteen huomioimiseksi Pöytyän kunnan koulukyytiperiaatteita sovellettaessa on ollut sivistyslautakunnan kokouksessa 11.11.2020 ja sivistysjohtaja valmistelee asiaa. Merkittiin
tilanne tiedoksi.
5. Lapsi- ja perhevaikutusten arvioin mallin rakentaminen
Puheenjohtaja Lehtonen kertoi lapsi- ja perheneuvostosta ja arviointimallin taustoista. Asiaa lähestyttiin prosessikuvauksen avulla.
Keskusteltiin laajasti Pöytyän mallista:
Miten arvioida vaikutuksia? Osa vaikutuksista kohdistuu määrällisesti esim. yhteen perheeseen ja vas-

taavasti vaikutukset voivat koskea esim. koko ikäluokkaa.
Kunnan päätöksenteossa arvioidaan jo yritysvaikutuksia ja päätettiin, että sivistysjohtaja, kulttuurisihteeri ja puheenjohtaja tekevät seuraavaan palaveriin alustavan lomakemallin hyödyntäen yritysvaikutuslomaketta.
Mitä asioita arvioidaan?
Ns. suurissa lautakunnissa on vuositasolla paljon asioita ja kaikkien asioiden vaikutusten arviointi ei
lienee järkevää. Tulee pohtia, rajata, asioita, joissa sovelletaan arviointia. Sihteeri kokoaa perusturva-,
sivistys- ja teknisen lautakunnan asioista vuodelta 2020 listan, jonka pohjalta arvioidaan mallin soveltuvuutta.
Todettiin, että arviointimallissa tulee huomioida vaikutukset suhteellisesti ja mallin tulee olla joustava.
Kunnassa on erilaisia perheitä ja ihmisiä, ja mallia tulee voida soveltaa tasa-arvoisesti ja kokonaisvaltaisesti erilaisuudet huomioiden.
Mallin valmisteluun tullisi ottaa mukaan myös terveyskeskuksen neuvolapalvelut.
Miten rajataan lapsi? Alle 18 vuotias?
Päätettiin jatkaa asian valmistelua seuraavassa tapaamisessa.
6. Lapsi- ja perhevaikutusten arviointimallin käyttöönotto
Päätettiin, että työryhmä tarkastelee Lapsi- ja perhepalveluiden vaikutusmallin prosessissa nostettuja
arviointia edistäviä ja haittaavia tekijöitä. Työryhmä kokoaa lapsi- ja perhevaikutusten arvioitimallin
käyttöönoton tueksi ohjeistuksen, jossa huomioidaan mallin strateginen suunnitelmallisuus, sitouttaminen, tulevat käytännöt, dokumentointi, kokemusten ja osaamisen jakaminen ja hyötyjen tunnistaminen. Tämä toimii työkaluna, ohjekirjana, tausta- ja käyttömateriaalina.
7.

Lapsi- ja perhevaikutusten arviointimallin käyttöönoton aikataulutus
- Arviointimallin esittely on kunnanvaltuuston kokouksessa 8.3.3021.
- Mahdollisuuksien mukaan ennen 8.3. kolmannen sektorin toimijoiden kuuleminen ja osallistaminen.

8. Tulevat tapahtumat
- Lähdetään mukaan kylien neuvottelukunnan ja muiden vaikuttajaryhmien kanssa järjestämään vaalitilaisuutta, jonka vaikuttajaryhmät järjestävät. Tilaisuudessa kysytään vaikuttajaryhmiin liittyviä kysymyksiä kunnallisvaaliehdokkailta.
9. Seuraavat tapaamiset
Työryhmä tiistaina 2.2.2021 kello 17.00-18.30 ja torstaina 3.3.2021 kello 17.30-18.30.
Lapsi- ja perheneuvoston kokous 15.2. kello 18.00.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.26
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