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Etelä-Savo

Keski-Suomi

1. ei toteudu
2. toteutunut
3. toteutunut
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1. ei toteudu
2. toteutunut
3. toteutunut
hyvin
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2.

Kommentit, havainnot,
puutteet, kehittämisehdotukset jne.

3.

1.

2.

Kommentit, havainnot,
puutteet, kehittämisehdotukset jne.

3.

Sijaishuollon kehittäminen - KONKREETTISET TOItavoitteet
MENPITEET
Tavoite 1
Lasten ja perheiden palveluita Kuntakäynneillä kartoitettiin
uudistetaan ja yhdistetään
kuntien sijaishuollon tarpeita.
asiakkaiden näkökulmasta
joustaviksi ja vaikuttaviksi
palvelukokonaisuuksiksi.
Rakennettiin ja vahvistettiin
sijaishuollon palveluita tarjoavaa, keskitettyä palvelukokonaisuutta kuntien tarpeita vastaaviksi.

x

x

Kuntakäynnit kaikkiin
kuntiin.
Kuntien aktivoimiseksi
tehtävä edelleen työtä.

x

Kohdennetut sijaishuollon
kuntakäynnit. Kuntien yhdistymiset ja henkilöstön
vaihtuminen toivat haasteita.

Etelä-Savo on epäyhtenäinen alue, jolle on vaikea soveltaa jo olemassa
olevaa mallia, vaan täytyy
luoda alueen erityispiirteet huomioiva malli. Eteläsavolaisen sijaishuoltoyksikön perustamiseksi
on tehty tutustumiskäyntejä jo toiminnassa oleviin
sijaishuoltoyksiköihin:
Keski-Suomi, PohjoisSavo ja Kotka.

x

Keski-Suomessa sijaishuoltoyksikön toiminnan kautta
kuntien yhteistyö sijaishuollon peruspalveluiden
osalta sujuu hyvin; yhteinen
sij.huoltopaikkojen rekrytointi ja kilpailutus.
Sijaisperheiden tukipalveluiden kehittäminen Kastehanke työnä edelleen tärkeää.

Yhteistyötä ylimaakunnallisen
sijaishuollon Kaste-tiimin kanssa aloitettiin.

x

Yhteistyö on ollut erittäin
hyödyllistä ja alueen kehittämistyötä tukevaa.
esim. on hankittu käyttöön Pohjois-Savossa
kehitetty atk-sovellus ja
Keski-Suomen osahankkeen kanssa järjestetty
yhteinen koulutus, Hyvän
perhehoidon peruspilarit

Järjestöyhteistyötä tehtiin palvelujen selkeyttämiseksi ja sujuvoittamiseksi.
Järjestöyhteistyötä myös toimintamallien ja koulutusten
osalta.

x

Pelastakaa lapset ry ja
Essi ry: ensimmäisenä
Kasteen toimintavuotena
yhteisneuvotteluja oli
useampiakin, mutta nyt
yhteistyö on kangerrellut.
Yhteistyötä tehtiin myös
Violaväkivallastavapaaksi ry:n
kanssa yhteisten koulutusten järjestämiseksi.

Erityispalveluita kehitetään
Perhehoitoa kehitettiin ja vahtukemaan peruspalveluita
vistettiin.
monitoimijaisella ja vastavuoroisella yhteistyöllä painottamalla palveluiden nivelkohtia.

x

Valtakunnalliseen rekrytointikampanjaan osallistuttiin alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
Luotiin uusi ylimaakunnallisesti yhtenäinen
rekrytointi-ilme.

x

x

Yhteistyötä tulee jatkossa
tiivistää ja luoda sille rakenne.
Kouluttajatukea annettiin
Etelä- Savolle Hyvän perhehoidon peruspilarit koulutuksessa.
Javama .koulutuksessa mukana E-S:n edustus (Viola,
Mikkeli)
x

x

x

x

Keski-Suomen sijaisvanhempien yhdistyksen
kanssa on päästy hyvään
yhteistyöhön. Samoin Pesäpuu ry, Perhehoito-liitto ry
ja Pelastakaa lapset ry.n
kanssa. Yhteistyötä myös
Kehitysvammaliiton ja Sininauhaliiton kanssa.
Jklän Kristillisen opiston
kanssa osaamiskartoitusyhteistyö. Järjestöjen eri
hankkeiden kanssa.
Valtakunnalliseen rekrytointikampanjaan osallistuttiin alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
Luotiin uusi ylimaakunnallisesti yhtenäinen rekrytointi-ilme.
Lyhytaikaisen perhehoidon

ja nuorten perhehoidon
esiin nostaminen ja sisältöjen kehittäminen.
Tavoite 2
Lasten ja perheiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään palvelujärjestelmässä

x

x

x

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

Järjestettiin sijaishuollon toimijoille; kuntien työntekijöille ja
palvelun tuottajille sekä muille
yhteistyökumppaneille, osaamista vahvistaa koulutusta ja
palvelun laatua parantavia työkokouksia.

x

x
x

x

Sijaishuollon kumppanuuspäivät järjestetty 12 x/v
Sijaishuollon kehittämistyöryhmä (ISO)
Perhehoidon kehittämistyön kokoussarja aloitettu
yhteistyössä KeskiSuomen Kaste hankkeen
ja Perhehoito-liiton ry:n
kanssa.
Sijaishuollon osalta mukana seudullisen lasten ja
nuorten hyvinvointi-

x

x

Sijaisvanhempien tukimuotojen kehittämisessä
myös sijaisperheiden omien
lasten osallisuus huomioitiin.
Huostaan otettujen lasten
vanhempien vertaistukiryhmien ohjaajien koulutus ja ryhmien mahdollistaminen edelleen tärkeää
hanketyönä.
Perhehoitajien lasten leirillä
vertaisuuden mahdollistava
kokemus.
Perhehoidon toimintaohje
työryhmä on esittänyt yhteneväiset palkkiot ja kulukorvaustasot kunnille.
Työkokouksia järjestetty eri
aiheista sijaishuollon toimijoille. (kts. erillinen liite
raportissa)

suunnitelman laatimisessa
/Mikkelin seutu. Päävastuu ehkäisevän työn kehittäjillä.
Kehittämistyön ja sijaishuollon
toimintojen yhtenäistämiseksi
ylläpidetään ja osallistutaan
maakunnassa, osaamiskeskuksen alueella sekä valtakunnallisesti toimivien sijaishuollon ja
lastensuojelun verkostojen toimintaan.

x

x

x
x

x
x

Pysyviä rakenteita pyrittiin aikaan saamaan sijaishuollon kehittämiseen

x

Paikallistaso:
Lapsiperhepalveluiden
kehittäjätyhmä Mikkeli.
Maakuntataso:
Sijaishuollon kehittäjäryhmä.
Osaamiskeskuksen alue:
ISON maakuntajaosto,
Itä-Suomen lastensuojelun osaamisverkoston tukityöryhmä

x

x
x

Valtakunnallinen taso:
Lasu -verkosto /THL
Kaste-verkosto/THL

Neuvottelut kuntien kanssa käynnistetty keskitetyn
sijaishuollon resurssikeskuksen järjestämiseksi

x
x

x

Paikallistaso:
Jyväkylän kaupungin sijaishuollon sosiaalityön
kehittäjäryhmä.
Maakuntataso:
Perhehoidon toiminataohjetyöryhmä.
Osaamiskeskuksen alue:
Mukana Keski-Suomen
osaamiskeskuksen lastensuojelun työkokousryhmän
jäsenenä sekä yksityisten
palvelujen valvonta työryhmän koollekutsujana
Valtakunnallinen taso:
Lasu -verkosto /THL
Kaste-verkosto/THL

Sijaishuollon kehittäminen
ilman pysyvää kehittämisrakennetta ja hankerahoitusta jää K-S:n sijaishuoltoyksikön varaan. Keskustelu
perhehoidon maakunnallisen
kehittämisen vakiinnuttamiseksi on aloitettu KeskiSuomen osaamiskeskuksen
kanssa

Bencmarkkaus

Lapset ja perheet Kaste- hankkeen Etelä-Savon ja Keski-Suomen osahankkeiden sijaishuollon painopistealue.
- Parhaitten ideoiden p(v)arastamista omaan käyttöön, mitä voimme vielä oppia muilta:
- Hyvät, yhteiset koulutusprosessit, esim. Hyvän perhehoidon peruspilarit
- Hyvien työkäytänteiden jakaminen ja palvelurakenteiden mallintaminen maakuntien kesken.
- Havaittuja käytännön yhteistyötä vaikeuttavia pulmia:
- Maakunnat ovat erilaisessa lähtöasetelmassa sijaishuollon kehittämisessä Kaste hankkeiden käynnistyessä
- Kuntien erilaiset valmiudet tehdä yhteistyötä.
- Henkilöstö toisilleen vieraita ja työn tekemisen kulttuurit erilaisia
- Välimatkat pitkät
- Ajatuksia ja kehittämisideoita Kaste II-hankkeen ylimaakunnallisen sijaishuollontiimin verkostoyhteistyön kehittämiselle:
- Kehittää ja oppia verkostomaista työskentelyä
- Miten rakentaa ja syventää tiimin toimivia verkostosuhteita?
- Rakentaa toimivia kumppanuussuhteita
- Mallintaa verkostomaista toimintatapaa ja luoda pelisääntöjä toiminnalle
- Tuottaa arvoa verkoston jäsenille
- Henkilöstön osaamisen lisääminen
- Tuottaa tuloksellisia ja vaikuttavia koulutus- ja kehittämispalveluita sekä tiedottaa koulutusmahdollisuuksista.
- Yhteiset tilaisuudet sidosryhmille
- Verkostoitumisen mallintaminen

