
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke II  

Itä- ja Keski-Suomessa 

 

Lapset ja perheet Kaste II – hanke; jatkohanke 

 

1.10.2012–31.10.2013 

 

 

 

 

 

 

Hankesuunnitelma 

12/2011 Maakunnalliset johtoryhmät 

21.12.2011 Itä- ja Keski-Suomen aluejohtoryhmä



 2 

 

 

 

 
SISÄLTÖ ........................................................................................................................................... 2 
JOHDANTO...................................................................................................................................... 3 
HANKKEEN VALMISTELU ........................................................................................................... 4 
HANKKEET ..................................................................................................................................... 5 

PERHEKESKUS ........................................................................................................................... 5 
YHTEISET TAVOITTEET ......................................................................................................5 
ALUEELLISESTI ERIYTYVÄT TAVOITTEET ..................................................................... 5 
TOIMENPITEET...................................................................................................................... 5 
TULOKSET ............................................................................................................................... 6 
INDIKAATTORIT.................................................................................................................... 6 

VAATIVA AVOTYÖ .................................................................................................................... 7 
TAVOITTEET .......................................................................................................................... 7 
TOIMENPITEET...................................................................................................................... 7 
TULOKSET ............................................................................................................................... 7 
INDIKAATTORIT.................................................................................................................... 7 

PERHEHOITO ............................................................................................................................. 7 
PÄÄTAVOITEET ..................................................................................................................... 7 
YHTEISET TAVOITTEET ......................................................................................................8 
ALUEELLISESTI ERIYTYVÄT TAVOITEET ....................................................................... 8 
TOIMENPITEET...................................................................................................................... 9 
TULOKSET ............................................................................................................................... 9 
INDIKAATTORIT.................................................................................................................... 9 

KOHDERYHMÄT JA HYÖDYNSAAJAT....................................................................................... 9 
TOIMENPITEET JA TOIMINTATAVAT..................................................................................... 10 
HANKKEEN TOTEUTTAMINEN............................................................................................... 10 

RESURSSIT ................................................................................................................................. 11 
KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUS ....................................................................................... 11 
ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN ....................................................................................... 12 
RAPORTOINTI, SEURANTA JA TIEDOTTAMINEN............................................................ 13 
HANKKEEN ARVIOINTI......................................................................................................... 13 
RISKIANALYYSI ........................................................................................................................ 13 

LOPUKSI......................................................................................................................................... 14 
 
Kuntien rahoitusosuudet  LIITE 1 ................................................................................................. 15 
Etelä-Savo......................................................................................................................................... 15 
Kuntien rahoitusosuudet  LIITE 2 ................................................................................................. 16 
Keski-Suomi ..................................................................................................................................... 16 
** sis. Kuhmoinen............................................................................................................................. 16 
Kuntien rahoitusosuudet  LIITE 3 ................................................................................................. 17 
Pohjois-Karjala.................................................................................................................................. 17 
Kuntien rahoitusosuudet  LIITE 4 ................................................................................................. 18 
Pohjois-Savo ..................................................................................................................................... 18 
 

 

 

 

 



 3 

 

JOHDANTO 
 

Lapset ja perheet Kaste II – jatkohankkeen lähtökohtana ovat Kaste 1-ohjelman linjaukset, kunta- ja 
palvelurakennemuutoksen kehittämistarpeet sekä vuosina 2008–2012 Kaste -rahoituksella tehty 
kehittämistyö sekä hallitusohjelman 2.6.2011 linjaukset. Hanke toteutuu kuntien, kuntayhtymien, 
järjestöjen, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden, yksityisten palveluntuottajien ja muiden lasten ja 
perheiden kanssa toimivien yhteistyöverkostossa Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja 
Pohjois-Savon maakunnissa kuutena paikallisista tarpeista rakentuneena osahankkeena kahdella 
strategisella sisältöalueella. Hankkeen kustannusarvio on 579 500 euroa (valtionosuus 434 625 € ja 
kuntien rahoitusosuus 144 875 €). Hanketta hallinnoi Jyväskylän kaupunki. 
 
Yleisinä tavoitteina on Lasten ja perheiden hyvinvointipalvelujen kehittäminen Itä- Lapset ja perheet 
Kaste ja Keski-Suomessa I ja II  
– hankkeissa luotujen hyvien käytänteiden ja mallien juurruttaminen ja levittäminen osaksi paikallista ja 
alueellista sekä mahdollisesti valtakunnallista lasten- ja nuorten palvelujärjestelmää. Lisäksi vahvistetaan 
henkilöstön osaamista tarvittavissa toimintatapojen muutoksissa ja menetelmien haltuunotossa. 
Tiedotetaan asiakkaita ja lisätään heidän osallisuuttaan ja mahdollisuuttaan dialogiin palvelujärjestelmän 
kanssa.  
 
Jatkohankeen yhtenä tavoitteena on valtakunnallisesti yhteen sovittaa ajallisesti Lapsiin, nuoriin ja 
perheisiin kohdentuva ohjelmatyö. Tällä hetkellä hankkeiden rahoituspäätökset ovat seuraavat: 
 

TUKEVA 1 ja 2 Pohjois-Suomessa → 31.10.2012  
REMONTTI 1 ja 2 Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa → 31.10.2012  
Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittäminen Itä- ja Keski-Suomessa 1 ja 2 
→ 31.10.2012  
Lapsen ääni Etelä-Suomessa 1 ja 2 → 31.10.2013  
Kasperi Väli-Suomessa 1 ja 2 → 31.10.2013 

 
Jatkohankkeen sisältöalueet ovat 1) ehkäisevän työn kehittäminen peruspalveluissa, 2) lasten ja nuorten 
sijaishuollon ja perhehoidon kehittäminen.  
 
Jatkohankkeen tavoitteena on sisältöalueella 1. kehittävän työntutkimuksen otteella juurruttaa 
perhekeskus-ajattelumalli hankealueen kuntiin ja sisältöalueella. Sisältöalueella 2. tavoitteena on 
maaduttaa perhehoidon ensisijaisena sijaishuollon muotona kestävän kehityksen periaatteelle 
rakentuvaksi sijoitetun lapsen kasvua tukevaksi korjaavan lastensuojelun muodoksi prosessia tukevien 
perhehoidon tukipilareiden avulla 
(http://www.lskl.fi/files/299/Toteutuuko_lapsen_oikeus_pysyviin_kasvuolosuhteisiin_.pdf) 
 
 
Itä- ja Keski-Suomen osalta hyödynnetään sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti varsinaisen 
hankekauden perustaa ja suunnataan hankkeella tulevaan Kaste 2 – ohjelmakauteen kantavia teemoja. 
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Jatkohankkeessa ovat mukana: 
* Keski-Suomi Sisältöalueet 1 ja 2 
* Pohjois-Karjala Sisältöalue 1 
* Etelä-Savo  Sisältöalueet 1 ja 2 
* Pohjois-Savo Sisältöalue 2 
 

HANKKEEN VALMISTELU 
 
Hanketta on valmisteltu aikavälillä 8-12/2011.  
 
Kuntiin on lähetetty kuntakirje ja 15 kuntaa (26 %) on ilmaissut alustavan sitoutumisensa 
jatkohankkeeseen webropol kyselyssä ja lisäksi 2 kuntaa puhelimitse kyselyyn liittyen (29%). 
Kuntaosuudet on laskettu siten, että laskennasta on jätetty pois ne kunnat (2, joista yksi Etelä-Savosta 
ja 1 Pohjois-Savosta), jotka ovat ilmoittaneet, etteivät halua olla jatkohankkeessa mukana. 
Kuntaosuuslaskenta perustuu 2009 alle 21-vuotiaaseen väestöön kunnassa. 
 
Hankesuunnitelman sisällöt, tavoitteet ja toimenpiteet on koostettu 30.11.–1.12.2011 Kunnonpaikassa, 
Vuorelassa maakuntien johtoryhmien ehdotusten pohjalta hankehenkilöstön toimesta. 
 
Hanketta on käsitelty maakunnallisissa johtoryhmissä, joissa myös jatkohankkeen suunnitelma on 
hyväksytty joulukuussa 2011. 
 
Hankesuunnitelma on postitettu hankemaakuntien kuntiin Etelä-Savossa (16+1), Keski-Suomessa (22, 
josta Liikelaitos Saarikka 5 kuntaa) ja Pohjois-Savossa (17) sekä Pohjois-Karjalassa sairaanhoitopiiriin 
ja Joensuun kaupunkiin sekä Kontiolahden kuntaan (1+2). 
 

Pohjois-Savo 

Etelä-Savo 

Pohjois-
Karjala 

Keski-Suomi 

Osallisuuden 
vahvistaminen 

Ehkäisevän työn 
kehittäminen 
peruspalveluissa 
– Perhekeskus 
– Kolmiportainen tuki 
 Sisältöalue 1. 

Sijaishuollon ja 
perhehoidon 
kehittäminen 
– Perhehoito 
 Sisältöalue 2. 

Avotyö 

Rakenteiden 
vahvistaminen  

Osaamisen 
vahvistaminen 
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Jatkohanke on merkitty tiedoksi aluejohtoryhmässä 23.9.2011 ja asia on esitelty 1.11.2011 ja 
hankesuunnitelma esitetään aluejohtoryhmälle 21.12.2011 lausuntoa varten. 
 

HANKKEET  
 

PERHEKESKUS 
 

YHTEISET TAVOITTEET 

 

Toimintamalleja vahvistetaan mm. kunta-, seurakunta ja järjestötoimijoiden kanssa monialaisesti. 
Lasten, nuorten ja perheiden tukimuodoissa korostuvat perheiden osallisuus ja aktivointi 
toimimaan omissa asioissaan myös siten, että asiakkaan osallisuus mahdollistuu 
vaikuttamismahdollisuutena kunnan palvelurakenteeseen. Tuen tarve jaotellaan kolmiportaisesti: 
yleinen, erityinen ja tehostettu, jota tukea täydennetään tarvittaessa intensiivisellä ja 
konsultatiivisella tuella.  

 

ALUEELLISESTI ERIYTYVÄT TAVOITTEET 

 

1. Perhekeskusmaisen palvelurakenteen edistäminen Etelä-Savossa – monialaisen yhteistyön 
juurruttaminen (Mikkelin seutu sote-alue, Pieksämäki, Savonlinna, JJR-kunnat, Punkaharju, 
Kerimäki, Puumala, Heinävesi, Enonkoski) 
 
Tavoiteet:  
* Perhekeskusmaisen työtavan juurruttaminen kuntien lapsiperhepalveluihin.  
* Vanhemmuuden tukeminen perheen eri kehitysvaiheissa monialaisen yhteistyön avulla. 
 
 
2, Perhekeskusmaisen palvelurakenteen edistäminen Pohjois-Karjalassa – uudistetun 
terapiapalvelujärjestelmän juurruttaminen (Joensuu, Kontiolahti, PKSSK) 
 
Tavoite: 
* Juurrutetaan ja levitetään yhteistyössä kuntien, kuntayhtymän, KELAn, palvelutuottajien ja 
järjestöjen kanssa uudistettua ehkäisevän ja avotyön terapiapalvelujärjestelmää  
 
3. Perhekeskusmaisen palvelurakenteen edistäminen Keski-Suomessa - ehkäisevän työn mallien 
juurruttaminen (Jyväskylä ja JYTE, Jämsä, Keuruu, Äänekoski, Saarikka) 
 
Tavoite:  
* Edistää perhekeskus-mallin eteenpäinviemistä strategisen tavoitteen suuntaisesti: 
perhekeskusmainen työtapa, tapaamispaikka tai perhepalvelukeskus monialaisesti 
kumppanuuksiin rakentuvasti huomioiden vertaistuki- ja osallisuus 

 

TOIMENPITEET 

 

Etelä-Savo 
 
1. Tuetaan verkostomaisen ja perheitä osallistavan toimintatavan kehittymistä Etelä-Savon 
maakunnassa. 
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2. Vahvistetaan lapsiperhepalveluissa toimivien monialaisten tiimien toimintaa edelleen ja 
kytketään se tiiviimmin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmiin. 
 
Pohjois-Karjala;  
1. Tuetaan verkostomaisen ja perheitä osallistavan toimintatavan kehittymistä Joensuussa ja 
Kontiolahdella 
    – koordinoidaan Terttu-hankkeessa perheiden tukemiseksi rakennetun toimintamallin edelleen 
kehittämistä, juurruttamista ja levittämistä. 
    – tuetaan Joensuun Perheen talon ja Kontiolahden avoimen päiväkodin toiminnan 
kehittymistä 
    – levitetään ja juurrutetaan vertaisryhmätoimintaa Joensuussa ja Kontiolahdella  
2. Tuetaan palvelusetelikokeilua lapsiperhepalveluissa.  
3. Koordinoidaan koulutusta seuraavista teemoista: 
– terapiapalvelujärjestelmän uudistetuista tehtäväjaoista, sopimuksista ja käytännöistä 
– palvelusetelin käyttöönottoon liittyvistä asioista 
– verkostomaisesta työotteesta 
– varhaisesta puuttumisesta ja muista hankkeen tavoitteiden kannalta oleellisista asioista 
4. Tiedotetaan terapiapalvelujärjestelmän uudistetuista tehtäväjaoista, sopimuksista ja 
käytännöistä sekä palvelusetelin käyttöönottoon liittyvistä asioista. 
 
Keski-Suomi; 
 
1. Jatketaan aloitettua perhekeskusmaisen palvelurakenteen rakentamista Keuruulla, Jämsässä, 
Saarikan alueella, Jyväskylässä ja JYTE:n alueella. 2. 2. Lähisuhde- ja kuritusväkivallan ehkäisyn 
koulutus- ja kouluttajamallin levittäminen ja juurruttaminen Keski-Suomen maakunnassa. Tämän 
koulutus- ja kouluttajamallin rakenteen hyödyntämisen tukeminen ehkäisevän työn ja varhaisen 
tuen toiminta-alueilla.  
3. Tiedotetaan uusista kuntalaista osallistavista asiakasraadeista. Tuetaan asiakasraatitoiminnan 
käynnistämistä kunnissa. 
4. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman rakentamisen ja käyttöönoton tukeminen. 
 

TULOKSET 
 

1. Perheille on tarjolla ohjattua vertaisryhmätoimintaa eri elämänvaiheiden ja vanhemmuuden 
tueksi. 

2. Lapsiperhepalveluissa tehdään monialaista yhteistyötä kuntien työntekijöiden, järjestöjen ja 
vapaaehtoistoimijoiden kesken. 

3. Perheiden aktiivisuus ja osallistuminen omien elämäntilanteidensa parantamiseen on 
lisääntynyt. 

INDIKAATTORIT 
 

– toteutuneiden työkokousten määrä 
– kokemukset/palaute työkokouksiin osallistujilta ja kouluttajilta 
– kokemukset perheiden tukemiseksi rakennetun mallin käytöstä 
– kokemukset koulutus- ja kouluttajamallin käytöstä sekä väkivaltatyön osalta että sovellettuna 
eri ehkäisevän työn ja varhaisen tuen toiminta-alueilla 
– kuntalaisten kokemukset osallisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksista   
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VAATIVA AVOTYÖ  
 
  Vaativalla avotyöllä tarkoitetaan lastensuojelun avohuoltoa. Sen kehittämisellä hankkeessa 

pyritään tukemaan avohuollon asiakasperheitä varhaisemmassa vaiheessa niin, että sijoituksilta ja 
huostaanotoilta vältytään. Ehkäisevän työn kehittäjä ja sijaishuollon kehittäjä toteuttavat vaativan 
avohuollon osuutta yhteistyössä. Tätä sisältöaluetta kehitetään Etelä-Savossa 
 

TAVOITTEET 
 
Vanhemmuuden vahvistaminen ja perheen tukeminen kriisiytyneessä tilanteessa niin, että lapsia 
ei tarvitse sijoittaa 
 

TOIMENPITEET 

  
Perheille tarjotaan ryhmämuotoista vanhemmuuden tukea, perhetyöntekijöille ja avohuollon 
ohjaajille järjestetään työkokouksia, joissa juurrutetaan vaativan avotyön työmenetelmiä ja 
toimintamalleja, perheiden lapsille pyritään järjestämään tukea peruspalveluista, esim. koulusta. 
Sijaishuoltoyksikkö vahvistaa tukea lastensuojelun sosiaalityölle, juurruttaa tukiperhetoimintaa, 
koordinoi lastensuojelun edunvalvontaa, vertaisryhmätoimintaa ja lastensuojelun 
moniammatillisen asiantuntijaryhmän toimintaa. 
 

TULOKSET 

 
Lapsiperheiden hyvinvointi kasvaa ja sijoitusten määrä vähenee.  
Monialaisen kumppanuuden lisääntyy. 
 

INDIKAATTORIT 
 
Sijoitusten määrän lasku 
Asiakaspalautteet 
Työntekijäpalautteet 
 

PERHEHOITO 

 
PÄÄTAVOITEET 

 
1. Perhehoidon ensisijaisuus sijaishuollon sijoituksissa  

• Kiireellisten sijoitustarpeiden kasvu on luonut paineita lyhytaikaisen perhehoidon 
järjestämiseen 

• Nuorten perhehoidon tarpeisiin vastaaminen  
 
2. Vahva perhehoidon rakenne, joka turvaa laadukkaiden palveluiden oikea- aikaisen 
saatavuuden.  
  

• Perhehoidon tukipalvelujen alueellisen koordinoinnin vakiinnuttaminen ja 
juurruttaminen     
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• toimintamallit kuntien sosiaalityöntekijöiden käyttöön 
 
3. Sijaishuoltoon liittyvän tietoteknologian kehittäminen  

• Sijoitettavaa lasta ja valmennettuja perheitä koskevan tiedon keräämisen 
yhdenmukaistaminen sekä tiedonkeruumallin edelleen kehittäminen 

• Kerätyn tiedon hyödyntäminen sijoituspaikan valintatilanteessa 
• Tilastotiedon tehokas hyödyntäminen; esim. sijoitettavien lasten hoidollisuutta 

kuvaavan tiedon näkyväksi tekeminen 
 

YHTEISET TAVOITTEET  

 

1. Valitaan vaikuttaviksi havaitut menetelmät aktiiviseen levittämiseen ja tuetaan kuntia niiden 
käyttöönotossa. 

• Perhehoidon alkuvaiheen intensiivinen tuki (Keski-Suomi) 
• Mentorointi (Pohjois-Savo, Keski-Suomi) 
• Pysyvyyskonsultaatio (Pohjois-Savo) 

2. Luodaan malleja henkilöstön osaamisen vahvistamiseksi. 
• Perhehoitajien osaamiskartoituksen hyödyntäminen työvälineenä vastuutyöntekijöiden ja 

perhehoitajien tapaamisissa, koulutuksissa ja koulutussuunnitelmien laadinnassa. 
(Pohjois-Savo, Keski-Suomi) 

• Osaamisen vahvistamiseksi perhehoitajille työnohjaus - ja vertaistukiryhmien alueellista 
koordinointia levitetään ja vakiinnutetaan. (Pohjois-Savo)  

 
3. Kehitetään lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa toimijuutta, kuulemista ja osallisuutta 
palveluissa ja niiden kehittämisessä. 

• Sijaishuollossa olevien/olleiden nuorten osallisuuden vahvistaminen kehittämis- ja 
vaikuttamistyössä. (Pohjois-Savo, Keski-Suomi) 

• Sijoitettujen lasten vanhempien tukeminen ja osallisuuden lisääminen.  
 
4.  Lastensuojelulain, perhehoitolain ja oppilashuolto säädösten uudistamistyöhön alueellisten 
toimijoiden osallisuuden mahdollistaminen ja toimintamallien muutosten tukeminen. 
 
5. Lastensuojelun laatusuositusten ja perhehoidon toimintaohjelman toimeenpano tukeminen 
alueellisesti. 

  

ALUEELLISESTI ERIYTYVÄT TAVOITEET 

   
Pohjois-Savo: Kuntien yhdistymisen myötä Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon 
lastensuojelun kehittämisyksikön alueellisten perhehoidon ja sijaishuollon palveluiden 
mallintaminen/fuusioituminen/ työn yhdistäminen. Tietoteknologian kehittäminen tavoitteena 
sijoituksen alkuvaiheen tietojen tehokas hyödyntäminen sekä tilastotiedon keruu. Sijoita kotiin- 
työkalun käytön laajentaminen ja siirrettävyyden selvittäminen olemassa olevissa vaihtoehtoisissa 
lastensuojelun tietojärjestelmissä, kuten Effica ja ProConsual. Selvitetään myös älypuhelimen 
käytön mahdollisuutta Sijoita kotiin – työkalun käytön yhteydessä. 
 
Etelä-Savo: Alueellisen sijaishuollon yksikön perustamisen jatkaminen 
 
Keski-Suomi: Kiireellisten sijoitusten järjestäminen lyhytaikaisessa perhehoidossa ja 
perhehoidon tarpeisiin vastaaminen mm. satelliittiperhetoimintaa kehittämällä. 
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TOIMENPITEET 

 

1. Perhehoidon osuuden lisääminen 
• Lyhytaikaisen perhehoidon ja nuorten perhehoidon rekrytoinnin, valmennuksen ja 

tuen mallien käyttöönotto alueellisesti. 
• Kuopion ja hankkeen yhteistyö rekrytoinnissa. 
• Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikön ja hankkeen työn yhteistyönä  

 
2. Perhehoidon tukipalvelujen juurruttaminen  

• Keski-Suomen tukipilarit ja Pohjois-Savon paletti  
• Vahvasti tuetun perhehoidon alueellisen rakenteen mallintaminen 

 

TULOKSET 
 

1. Lyhytaikaisen ja nuorten perhehoidon vahvistuminen määrällisesti ja laadullisesti alueella. 
2. Vahva perhehoidon rakenne on kuntien käytettävissä 

 

INDIKAATTORIT 
 

1. Valmennettujen perheiden määrä (lyhytaikainen perhehoito/nuorten perhehoito) 
2. Tukipalvelujen käyttö 
3. Vaikuttavuuden mittaus: sijoitusten kestävyys ja purkujen syyt  

 

 

KOHDERYHMÄT JA HYÖDYNSAAJAT  
 

Hankkeen kohderyhmänä ovat kunnat ja muut tahot, jotka tuottavat lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluja 
Itä-ja Keski-Suomessa ja Suomessa. 
 
Hankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat työntekijät, jotka kohtaavat lapsia, nuoria ja lapsiperheitä 
kunnissa ja sairaanhoitopiireissä Itä- ja Keski-Suomessa ja välillisenä kohderyhmänä ovat työntekijät 
Suomessa. 
 
Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat lapset, nuoret ja heidän perheensä Itä- ja Keski-Suomessa ja 
muualla Suomessa. 
 
Hankkeen hyödynsaajia ovat kohderyhmien lisäksi järjestöissä työskentelevät ja toimivat, yksityiset 
palveluntuottajat, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, muut sidosryhmät, THL, sosiaali- ja 
terveysministeriö.  
 
Järjestöhyödynsaajia ovat mm. Pelastakaa Lapset ry, Perhehoitoliitto ry, Ensi- ja turvakoti ry, 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton piiri ry:t, Sijaisvanhempien yhdistykset, Viola väkivallasta vapaaksi 
ry.  
 
Yksityisiä palveluntuottajia ovat lähinnä lastensuojelupalveluita tuottavat yksityiset ammatilliset 
perhekodit ja yritykset. 
 
Tutkimus- ja koulutusorganisaatioita ovat Itä-Suomen ja Jyväskylän Yliopistot ja alueen 
ammattikorkeakoulut ja ammattiopistot.   
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TOIMENPITEET JA TOIMINTATAVAT 
 

 
 
Kehittävän työntutkimuksen lisäksi tukeudutaan oppivan organisaation teoriaan tehokkuuden 
nostamisen tavoitteessa EFQM – laadunhallintamalliin (prosessipohjaiset laatujärjestelmät). 
 

HANKKEEN TOTEUTTAMINEN 
 

 

Maakunta Osahanke Koordinoija Maakunnan 
vastuukaupunki 

Etelä-Savo Perhekeskus ja 
Perhehoitohanke  
– vaativa avohoito 
(koko maakunta) 

Mikkelin kaupunki Mikkelin kaupunki 

Keski-Suomi Perhekeskus ja 
Perhehoitohanke  
(koko maakunta)  

Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupunki 

Pohjois-Karjala 
 
 
 
 
 
 

Perhekeskushanke – 
terapiapalveluihin 
ohjaus (Joensuun 
seutu) 

Joensuun kaupunki 
 
 
 
 
 

Joensuun kaupunki 
 
 
 
 
 

Pohjois-Savo Perhehoitohanke  Kuopion kaupunki ja 

Merkitys 

KOHDE     TEOT     TULOS 

Mieli 

VVÄÄLLIINNEEEETT  

TTEEKKIIJJÄÄ  

SSÄÄÄÄNNNNÖÖTT  YYHHTTEEIISSÖÖ  TTYYÖÖNNJJAAKKOO  
Lähde: Engeström, Y. (1987). Learning by expanding: An activity-
theoretical approach to developmental research. Helsinki: Orienta-
Konsultit. 
(http://lchc.ucsd.edu/MCA/Paper/Engestrom/expanding/toc.htm) 
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Kuopio /  
 
 

Siiliset 

 

Hanketta hallinnoi Jyväskylän kaupunki. Jyväskylän kaupungin ja maakunnan vastuukaupunkien 
tehtävät ja vastuut on kuvattuna liitteessä 3. Tehtävistä ja vastuista on sovittu hankkeen hallinnoijan ja 
maakuntien vastuukaupunkien välille laaditussa sopimuksessa vv. 2010–2012 sopimuksessa. Tämä 
asiakirja tarkennetaan muuttuvien tietojen osalta.  
 

RESURSSIT 
 

Hankkeessa ja sen kuudessa osahankkeessa työskentelee 7 työntekijää  
( 7, 58 HTV) 

 

  
  

Ehkäisevän työn 
kehittäminen peruspalveluissa  

Sijaishuollon ja perhehoidon 
kehittäminen   

Yhteensä 

Etelä-Savo 
Mikkeli 

Ehkäisevän työn kehittäjä 100 % 
Yht. 1,0 HTV 

Perhehoidon kehittäjä 100 % 
Yht. 1,0 HTV 
  2 

Keski-Suomi 
Jyväskylä 

Ehkäisevän työn kehittäjä 100 % 
Yht. 1,0 HTV 

Perhehoidon kehittäjä 100 % 
Yht. 1,0 HTV 
  

 
2 

Pohjois-Karjala 
Joensuu 

Ehkäisevän työn kehittäjä 100 % 
Yht. 1,0 HTV. Talouden 
mahdollistaessa 2 HTV. 

  
  
  
  

 
1(2) 

Pohjois-Savo 
  

  
  

Perhehoidon kehittäjä 100 % 
Yht. 1,0 HTV 

 
1 

Projektihallinto Projektipäällikkö 
  
  
  1 

    

  Yhteensä 7 
 

 

KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUS 
 

Lapset ja perheet Kaste II – jatkohankkeen kustannusarvio on 579 500 euroa, josta haettavan 
valtionavustuksen osuus on 434 625 euroa.   
Osahankkeiden kustannusarvioissa on huomioitu hankkeen yhteiset hallinnointikulut, jotka 
muodostuvat projektipäällikön kulut sisältäen henkilöstökulut, matka- ja majoituskulut, vuokrat 
sekä tietohallinto- ja puhelinkulut.  

 

KUSTANNUSARVIO 7 henkilöä 

Valtionavustuspäätöksessä 
hyväksyttävät 
kustannukset 

 

P-K P-S K-S E-S 
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Henkilöstömenot, joista 432 000  82080 82080 133920 133920 

Projektiin palkattava henkilöstö  432 000          
             
Palvelujen ostot yhteensä, josta 105 500  25 295 30 295 24 955 24 955 

Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 50 000  6650 21650 10850 10850 
Painatukset ja ilmoitukset 2 500  475 475 775 775 
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 8 500  1615 1615 2635 2635 
Matkustus- ja kuljetuspalvelut 19 000  3610 3610 5890 5890 
Koulutus- ja kulttuuripalvelut 24 000  12660 2660 4340 4340 
Muut palvelujen ostot 1 500  285 285 465 465 
             
Aineet, tarvikkeet ja tavarat   9 000  1710 1710 2790 2790 
             
Vuokrat 32 000  6080 6080 9920 9920 
             
Investointimenot yhteensä, josta 0          
Aineettomat hyödykkeet            
Koneet ja kalusto            
Muut investointimenot            
             
Muut menot 1 000  190 190 310 310 
             
Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset 579 500   115 355 120 355 171 895 171 895 

Valtio 
434 625   86 516 90 266 128 921 128 921 

Kunnat 
144 875   28 839 30 089 42 974 42 974 

 

Kustannukset jakaantuvat maakunnittain seuraavasti:  
 

- Etelä-Savo 171 895 euroa, josta vos 128 921 euroa ja kuntaosuus 42 974 euroa (LIITE 1) 

- Keski-Suomi 171 895 euroa, josta vos 128 921 euroa  ja kuntaosuus 42 974 euroa (LIITE 2) 

- Pohjois-Karjala 115 355 euroa, josta vos 86 516 euroa ja kuntaosuus 28 839 euroa (LIITE 3) 

- Pohjois-Savo 120 355 euroa, josta vos 90 266 € ja kuntaosuus 30 089 euroa (LIITE 4) 
 

ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN  
 

Projektille muodostetaan ohjausryhmä. 
 
Hankkeeseen muodostetaan kaksi johtoryhmää: Perhekeskus ja Perhehoito 
 
Hanketyöntekijät ovat työsuhteessa osahanketta hallinnoivaan organisaatioon.  
 
Hanketyöntekijät muodostavat ylimaakunnalliset koordinointitiimit: Perhekeskus ja Perhehoito. 
Tiimit kokoontuvat projektipäällikön kutsusta.  
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RAPORTOINTI, SEURANTA JA TIEDOTTAMINEN   
 

Hanketta raportoidaan sosiaali- ja terveysministeriön ja Länsi-Suomen lääninhallitusten antamien 
ohjeiden mukaisesti. Hankkeen hallinnoija kokoaa hankkeesta valtionavustusten 
maksatushakemusten yhteyteen riittävän ja totuudenmukaisen selvityksen, jossa kuvataan 
hankkeen etenemistä.  
 
Hankkeen päättyessä laaditaan loppuraportti, johon kootaan hankkeen toiminta ja hankkeessa 
saavutetut keskeiset tulokset. Puolen vuoden sisällä hankkeen päättymisestä hankkeesta tehdään 
valtionavustusselvitys.  
 
Hankeen tiedotus toteutetaan 2010–2012 tiedotussuunnitelman mukaisesti. 
 
Päätiedotuskanavana ovat hankkeen ja sen eri osahankkeiden verkkosivustot ja THL:n 
Innokylän/Innowikiin rakennettavat hankkeen www-sivut sekä sähköisesti jaettavat tiedotteet ja 
uutiskirjeet.  
 
Tuotosten raportointia jatketaan THL:n Innokylään. 
 
Hankkeen tulokset raportoidaan ja niitä esitellään paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti 
alan työkokouksissa ja -seminaareissa.  
Varataan mahdollisuus osallistua myöhemmin nimettävään ja aikatauluttuvaan Pohjoismaiseen 
Perhekeskuskonferenssiin. 

 

HANKKEEN ARVIOINTI 
 

Hankkeen arviointi perustuu itsearviointiin ja sisältöalueittaisten indikaattorien kautta tapahtuvaan 
tilastolliseen arviointiin. 

 

RISKIANALYYSI 
 

Hankkeen toteuttamiseen liittyviä riskejä ja oletuksia on arvioitu riskiryhmittäin. ulkoisia ja sisäisiä 
riskejä on arvioitu suhteessa väestöön, talouteen, tiedotukseen, yhteistyöhön, tuloksellisuuteen, 
vaikuttavuuteen ja henkilöstöön jokaisessa osahankkeessa.  

 
 
Riski- ja olosuhdetekijä Toteutusvaiheen riski Pitkän ajan riski 
Taloudelliset riskit - Kuntatalouden 

kiristyminen  
- Muuttuvat kunta- ja 

hallintorakenteet sitovat 
voimavaroja kunnissa  

- Valtakunnallisen 
kehittämispolitiikan 
lyhytjänteisyys 

- Kehittämistyön 
vaikuttavuusarvio perustuu 5 
vuoden tarkastelujaksolle; 
luotettavuus 

Institutionaaliset riskit - Kohderyhmän 
mahdollisuus sitoutua 
hankkeeseen vajavainen 

- Yhteistyökumppaneiden 
riittämätön sitoutuminen 
yhteistyöhön  

- Projektiväsymys 

- Laki- ja asetusmuutosten 
mukanaan tuomat vaatimukset 

- Toimintaympäristön ja 
organisaatioiden muutokset 
(mm. sote-piirit, erva-alueet, 
kuntaliitokset ja uso-
organisoinnit)  
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- Pitkät maantieteelliset 
etäisyydet  

- Alueellisen tasa-arvon 
toteutumattomuus 

- Hankekehittämisen 
lyhytjänteisyys 

- Henkilöstön vaihtuvuus  

Sosiaaliset ja kulttuuriset 
riskit 

- Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
keskenään erilainen kieli  

- Hankekielen ja 
kohderyhmän 
kohtaamattomuus 

- Toimialojen erilaiset 
toimintakulttuurit, eroja 
myös maakuntien välillä 

 

 

LOPUKSI 
 
Yhteystiedot 
 
Hankkeen vastuuhenkilö 
 
Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen  p. 050 311 8973 
Sosiaali- ja terveyspalvelut        
Jyväskylä  
etunimi.sukunimi@jkl.fi 
 
Hankkeen yhteyshenkilö   p. 050 568 5831 
Kehittämisjohtaja 
Silja Ässämäki 
Sosiaali- ja terveyspalvelut 
Jyväskylä  
etunimi.sukunimi@jkl.fi 
 
Hankevalmistelu on ollut haasteellinen tehtävä rakenteellisten muutosten keskellä: kuntarakenne, 
palvelurakenne ja organisaatiorakenne ovat kaikki samanaikaisessa muutoksessa. Taloudellinen tilanne 
kunnista globaalitalouteen vaikuttaa sitoutumishalukkuuteen. Haastetta lisää myös se, että tämä 
hankehakemus perustuu edellisen kauden hallitusohjelman pohjalta laadittuun Kaste 1 – ohjelmaan 
samanaikaisesti kun Kaste 2 – ohjelmaa valmistellaan. 
 
Hankesuunnitelma on perusteltu ja kysyntälähtöinen. Toivomme sen johtavan myönteiseen 
rahoituspäätökseen. 
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Kuntien rahoitusosuudet  LIITE 1 
 
Etelä-Savo 
 

Kunta/Kuntayhtymä 

Kuntaosuus € 
1.10.2012-
31.10.2013   

Osuus kunnan 
maksatuksesta  

Etelä-Savo 42 974     

Enonkoski 492   1,15 % 

Heinävesi 1 140   2,65 % 

Hirvensalmi 717   1,67 % 

Joroinen 1 538   3,58 % 

Juva 1 989   4,63 % 

Kangasniemi 1 703   3,96 % 

Kerimäki 1 603   3,73 % 

Mikkeli 13 428   31,25 % 

Mäntyharju 1 827   4,25 % 

Pertunmaa 593   1,38 % 

Pieksämäki 5 586   13,00 % 

Punkaharju 1 093   2,54 % 

Puumala 748   1,74 % 

Rantasalmi 1 168   2,72 % 

Ristiina 1 405   3,27 % 

Savonlinna 7 672   17,85 % 

Suomenniemi 270   0,63 % 
        

Etelä-Savo yhteensä 42 974     
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Kuntien rahoitusosuudet  LIITE 2 
 
Keski-Suomi 
 

Kunta/Kuntayhtymä 

Kuntaosuus € 
1.10.2012-
31.10.2013   

Osuus kunnan 
maksatuksesta  

Keski-Suomi 42 974     

 Hankasalmi  664  1,54 % 

 Joutsa  613  1,43 % 

 Jyväskylä  25 737  59,89 % 

 Jämsä**  3 074  7,15 % 

 Keuruu  1 295  3,01 % 

 Kinnula  219  0,51 % 

 Konnevesi  358  0,83 % 

 Laukaa  2 164  5,04 % 

 Luhanka  100  0,23 % 

 Multia  231  0,54 % 

 Muurame  1 111  2,59 % 

 Petäjävesi  479  1,11 % 
 Saarikka (Kannonkoski, 
Karstula, Kivijärvi ja Kyyjärvi ja 
Saarijärvi)  2 374  5,52 % 

 Toivakka  288  0,67 % 

 Uurainen  408  0,95 % 

 Wiitaunioni (Viitasaari ja 
Pihtipudas)  1 422  3,31 % 

 Äänekoski  2 437  5,67 % 
       

Keski-Suomi yhteensä 42 974     

 

 

** sis. Kuhmoinen 
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Kuntien rahoitusosuudet  LIITE 3 
 
Pohjois-Karjala 
 

Kunta/Kuntayhtymä 

Kuntaosuus € 
1.10.2012-
31.10.2013   

Osuus kunnan 
maksatuksesta  

Pohjois-Karjala 28 839     

Joensuu 11 876   82,36 % 

Kontiolahti 2 544   17,64 % 

Kunnat yhteensä       

PKSSK 14 419     

Pohjois-Karjala yhteensä 28 839     
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Kuntien rahoitusosuudet  LIITE 4 
 
 
Pohjois-Savo 
 

Kunta/Kuntayhtymä 

Kuntaosuus € 
1.10.2012-
31.10.2013   

Osuus kunnan 
maksatuksesta  

Pohjois-Savo 30 089     

Kuopion sk       

Kuopion kaupunki 8 317    

Siilinjärvi 5 153  23,67 % 

Maaninka 838  3,85 % 

Ylä-Savon sk       

Lapinlahti 1 650  7,58 % 

Pielavesi 971  4,46 % 

Varpaisjärvi 562  2,58 % 

Keitele 444  2,04 % 

Varkauden sk      

Varkaus 4 307  19,78 % 

Leppävirta 2 064  9,48 % 

Koillis-Savon sk      

Nilsiä 1 195  5,49 % 

Juankoski 951  4,37 % 

Kaavi 651  2,99 % 

Rautavaara 303  1,39 % 

Sisä-Savon sk      

Suonenjoki 1 365  6,27 % 

Rautalampi 629   2,89 % 

Vesanto 400   1,84 % 

Tervo 288   1,32 % 
        

Pohjois-Savo yhteensä 30 089    

 

 

 

 

 

 

 

 


