Painopistealueittain teksti
hankehakemuksesta

KONKREETTISET
TOIMENPITEET

Etelä-Savo

Keski-Suomi

1. ei toteudu
2. toteutunut
3. toteutunut
hyvin

1. ei toteudu
2. toteutunut
3. toteutunut
hyvin

Ehkäisevän työn kehittäminen
Sijaishuollon kehittäminen

1.

Ehkäisevän työn
kehittäminen - tavoitteet
Tavoite 1
Lasten ja perheiden palveluita
uudistetaan ja yhdistetään
asiakkaiden näkökulmasta
joustaviksi ja vaikuttaviksi
palvelukokonaisuuksiksi

Keski-Suomessa ja EteläSavossa hanketyöntekijät
osallistuivat työryhmiin ja
yhteistyötapaamisiin, joissa
keskusteltiin nykytilasta ja
muutostarpeista lasten,
nuorten ja perheiden
palveluissa
Pieksämäellä kehitettiin
perhepalvelukeskuksen
työntekijöiden välisiä
yhteistyökäytänteitä ja
mietittiin uusia
yhteistyömalleja, joita
osittain myös pilotoitiin
JJR:ssä kehitettiin
perhekeskustoimintamallia
osallistumalla kuntien

2.

Kommentit, havainnot,
puutteet,
kehittämisehdotukset jne.

3.

1.

x

Toteutunut osittain - työ
jatkuu Kaste II

x

Toteutunut osittain - työ
jatkuu Kaste II

x

Joroisissa ja
Rantasalmella sujunut

2.

x

3.

Kommentit, havainnot,
puutteet,
kehittämisehdotukset
jne.

Työ jatkuu vielä Kaste
II

moniammatillisten tiimien
toimintaan.

Savonlinnassa oltiin mukana
eroperheiden lasten
kuulemismenettelyn
kehittämisessä ja
työntekijöiden
koulutuksellisessa
tukemisessa

hyvin, Juvalla ei ole käyty
(aika sovittu II
hankkeeseen)

x

Uusi kuulemismenettely
käytössä, työntekijät
saaneet tukea toiminnalle
Pohjois-Savon
lastensuojelun
kehittämisyksiköltä,
aihetta käsitelty myös
lastenvalvojien
maakunnallisessa
verkostossa. Eroperheiden
kanssa työskentelyyn
kaivataan koulutusta koko
maakunnassa erityisesti
varhaiskasvatuksen osalta
– sitä tarkoituksena
järjestää II hankkeessa

Keski-Suomessa luotiin
Saarikan alueelle alle
kouluikäisten lasten
perhepalveluihin
ehkäiseväntyön
kehittämistyöryhmä rakenne

Jyväskylän kaupungissa
perhepalveluverkostossa

x
Työ jatkuu toimijoiden
toimesta

x

Kehittämistyö jatkuu
toimijoiden toimesta,

tehtävää yhteistyötä
tiivistettiin ja vanhempien
osallisuutta vahvistettiin
tarinaviikkojen kautta
Varhaiskasvatuksen ja
lastensuojelun välistä
yhteistyötä tiivistettiin ja
vahvistettiin Etelä-Savossa ja
Keski-Suomessa

Etelä-Savossa ja KeskiSuomessa kuntia tuettiin
Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman
laatimisessa

Ennaltaehkäisevän
lastensuojelun
implementointi
peruspalveluihin

Tavoite 2
Lasten ja perheiden
osallisuutta ja
vaikuttamismahdollisuuksia

Hyvinvointisuunnitelmia
varten laadittiin arki- ja
kokemustiedon kyselyt
vanhemmille ja eri

Kaste II tukee
kehittämistyötä

x

x

Lastensuojelun työntekijä
oli mukana
varhaiskasvatuksen
koulutuksissa kertomassa
lastensuojelun
työprosesseista mm.
ilmoitusvelvollisuus ja lsilmoituksen tekeminen

Työ/ suunnitelmat ovat
osittain kesken

x

Lastensuojelulain hengen
ja tarkoituksen avaaminen
eri yhteyksissä mm.
työkokoukset

x

x

Kyselyt toteutettiin,
analysoitiin ja tuloksia
hyödynnettiin

x

x

x

x

Yhteistyörakenne malli
luotiin Keuruulle ja
Jyväskylään.
Lastensuojeluprosesseja
avattiin HUPUkoulutuksissa

Työ/ suunnitelmat ovat
osittain kesken

Lastensuojelulain
hengen ja tarkoituksen
avaaminen eri
yhteyksissä mm.
työkokoukset

lisätään palvelujärjestelmässä

ikäryhmille

Mulla on asiaa –hanke 7 -13
vuotiaiden osallistamiseksi

Sekä pilotoinneissa mukana
olevat työntekijät että
osallistujat ottivat osaa
suunnitteluun ja antoivat
palautetta toiminnasta

Jyväskylän kaupungissa
perhepalveluverkostossa
tehtävän yhteistyötä
tiivistettiin ja vanhempien
osallisuutta vahvistettiin
Tarinaviikkojen kautta
Jyväskylän kaupungissa
vahvistettiin perheiden
osallisuutta ja
vaikuttamismahdollisuuksia
neuvolan asiakasraadin
avulla

x

Hanke on kesken ja
päättyy Kaste-hanke II
aikana

x

Osallistujat huomioineet
palautteissaan
positiivisena asiana sen,
että ovat voineet
vaikuttaa. Työntekijät
motivoituneet
ryhmätoiminnan
jatkamiseen.

x

Ensimmäiset
Tarinaviikot järjestettiin
keväällä 2010. Kaste II
tukee työtä.

x

Tavoite 3
Työntekijöiden ja toimijoiden
osaaminen ja palvelujen laatu
varmistetaan turvaamalla
pysyvä kehittämisrakenne
lasten ja perheiden
hyvinvointipalveluihin.
Ennaltaehkäiseviä palveluja
vahvistetaan

Työntekijöille ja toimijoille
on järjestetty lukuisia sekä
substanssiosaamiseen että
yhteistyöhön ja varhaiseen
puuttumiseen liittyviä
koulutuksia sekä hankkeen
koordinoimana että
hanketyöntekijöiden
pitämänä

Hanke on ollut järjestämässä
ja pilotoimassa
ennaltaehkäisevää ja
varhaista tukea tarjoavaa
ryhmätoimintaa Etelä-Savon
eri kunnissa ja Jyväskylän
kaupungissa; pilotoinneissa
on ollut keskeistä
monitoimijainen yhteistyö,
osallisuuden lisääminen ja
varhainen puuttuminen.

Hanke ylläpitää
lastenvalvojien ja
perhetyöntekijöiden
maakunnallisia verkostoja

x

x

Koulutuksiin on ollut
hyvin osallistujia,
enemmistö niistä on
toteutettu
moniammatillisina ja ne
ovat edistäneet
toimijoiden
verkostoitumista

Toiminta ei ole vielä
juurtunut kuntiin.
Hankkeen tuki ja mallien
levittäminen jatkuu II
hankkeessa

x

Verkostot käynnistyneet
hyvin, mutta tarvitsevat
vielä tukea jatkuakseen

x

x

Koulutuksiin on ollut
hyvin osallistujia,
enemmistö niistä on
toteutettu
moniammatillisina ja ne
ovat edistäneet
toimijoiden
verkostoitumista

Toiminta liittyi
perhevalmennuksen
kehittämiseen.
Juurruttaminen
toteutetaan hankkeen
tuella Kaste II aikana.

x

Saarikan alueella alle
kouluikäisten lasten
perhepalveluiden
ehkäiseväntyön
kehittämistyöryhmärakenteen luominen
Etelä-Savossa ja KeskiSuomessa tehtiin
oppilaitosyhteistyötä

x

Opiskelijat olivat mukana
piloteissa ja hankkeen
järjestämissä
koulutuksissa.

x

Hanketyöntekijät
kertoivat hankkeesta eri
oppilaitoksissa.
Ammattikorkeakoulun
opiskelijat tekivät
opinnäytetöitä.
Hankkeessa oli
harjoittelijoita Diak:sta,
JAMK:sta ja Turun
amk:sta sekä Jyväskylän
yliopistosta
kasvatustieteen ja
sosiaalityön laitokselta.
Koulutuskokonaisuuksia
järjestettiin yhteistyössä.

Tavoite 4
Lasten ja perheiden ennalta
ehkäisevien ja varhaisen tuen
palveluiden vaikutusta
lastensuojelun kustannuksiin
seurataan taloudellisella
arvioinnilla

x

Osaajia ja resursseja
puuttuu

x

Ei ole osaamista eikä
resurssia käytössä

