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Taustatietoa
Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma jatkuu vuonna 2019. Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja
oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Perheet saavat tarvitsemansa avun ja tuen oikeaan aikaan. Muutosta
johtavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka vastuulla on lasten ja
nuorten hyvinvoinnin tuki varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa. Ohjelman toimeenpanossa
ovat mukana myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Opetushallitus. (suora lainaus STM Lapsi- ja
perhepalveluiden muutosohjelma https://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut )
Etelä-Savossa on käynnistynyt maakunnallinen perhekeskustoiminta vuonna 2017 ja se laajenee koko ajan.
Perhekeskustoiminta tarjoaa lapsille, nuorille ja perheille avointa toimintaa, tukea ja palveluja aidon
kohtaamisen ja lapsi- ja perhelähtöisyyden periaatteella. Eri toimijat niin kunnasta, sotesta, järjestöistä,
seurakunnista kuin yrittäjistä suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa yhdessä ja verkostomaisesti.
Perhekeskustoiminnan tavoitteena on tarjota varhaista tukea ja laadukasta ja sujuvaa palvelua sekä
keskittää erityisosaamista sekä tarjota perhelähtöisiä tiloja yhteistyön toteuttamiseen. (suora lainaus LAPE
Etelä-Savo https://lapeetelasavo.com/perhekeskustoiminta/ )
Perhekeskustoiminnan taustalla on niin kansalliset linjaukset (ks. kuvat alla) kuin maakunnallisina
linjauksina Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä Etelä-Savon
perhekeskustoimintamallin rakenne. Tässä toimintasuunnitelmassa keskitytään konkreettisiin tavoitteisiin
ja etenemissuunnitelmiin vuoden 2019 osalta.
Toimintasuunnitelma käsitellään 12.4.2019 maakunnallisessa lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmässä.
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Kansallisen perhekeskustoiminnan painopisteet ja verkostot vuonna 2019
Kansallinen perhekeskustoiminnan kehittäjäverkosto kokoontuu noin kerran kuussa. Etelä-Savoa edustaa
perhekeskuskoordinaattori ja muutosagentti.
Vuoden 2019 keskeisiä kehittämissisältöjä:
-

-

Perhekeskusten toimintasuunnitelman laatiminen
Seuranta, arviointi ja kehittämisrakenteet
Perhekeskustoiminnan palvelulupaus
Perhekeskusoppaan viimeistely
Porrasteisuustyöryhmän tulosten toimeenpano
Monialainen tuen ja hoidon tarpeen arviointi
Lääketieteellisen osaamisen vahvistaminen
Sisältökysymykset (tehtävät):
o Lähisuhdeväkivallan ehkäisy, Monimuotoisuuden ja monikulttuurisuuden huomioon
ottaminen, Varhaisen tuen ja hoidon mallin kehittäminen
Aikuisten palvelut
Palvelut ja niiden verkostointi
Hyvien käytäntöjen ja materiaalien jakaminen

Eri kehittämiskokonaisuuksissa on valtakunnallisia kehittämisverkostoja/-työryhmiä, kuten lastensuojelu.
Muutos- ja kunta-agentit kokoontuvat kuukausittain.
Vuonna 2019 kansallisia perhekeskustoimintaan liittyviä kehittämishankkeita:
- Sähköinen perhekeskus?
- Kasvun tuki-hanke
- Perheet keskiössä-hanke (2018–2020), järjestöt perhekeskustoiminnan kehittämisessä mukana
- Lastensuojelun yhteiskehittäminen
- Perhevapaalta työllistyminen -hanke (2018–2020)

Etelä-Savon maakunnallisen perhekeskustoiminnan painopisteet ja
verkostot vuonna 2019
Nykytila
Etelä-Savon perhekeskustoiminnan rakenne on julkaistu. Maakunnalliseen yhteistyöhön sitoutumisesta
vuoden 2018 loppuun mennessä ovat virallisen päätöksen tehneet Juva, Kangasniemi, Pieksämäki, Mikkeli,
Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Rantasalmi, Sosteri, Essote, Viola ry, MLL, Mikkelin tuomisoseurakunta,
Etelä-Savon yrittäjät. Eri työ-/kehittämisryhmien vastuuhenkilöt ovat nimetty maakunnalliseen
perhekeskustoimijoiden verkostoon.
Tavoitteet
-

kansalaisilla ja päättäjillä riittävästi tietoa perhekeskustoiminnasta
markkinointi ja info
hyödyn saavuttaminen ja näkyväksi tekeminen perheille ja työntekijöille
toiminnan mahdollistavat tilat ja resurssit
selvitetään sähköisten palvelujen mahdollisuuksia
toimitaan maakunnallisesti yhteistyössä huomioiden kuntien erityispiirteet
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Miten edetään
Etelä-Savon perhekeskustoimijat tapaavat 3-4 kertaa vuodessa (8.2., 2.4., 8.8.). Avoin perhekeskuspäivä
toimijoille on 20.8.2019. Vastuuhenkilöinä ovat perhekeskuskoordinaattori ja muutosagentti.
Kehittämisverkostot jatkavat toimintaa. Kartoitetaan perhekeskuksien sote-palvelujen nykytilanne ja
asetetaan tulevaisuuden tavoitteet. Perhekeskustoimijoille tarjotaan syksyllä 2019 Perheet keskiöön hankkeen kautta maksuton Yhteisöllinen työ perhekeskuksissa ja niiden kohtaamispaikoissa -koulutus.

1. Maakunnalliset perhekeskustoiminnan johtamis- ja koordinointiverkostot
-

Johtoryhmä: strategia, yhteen sovittaminen, linjaukset, palvelukokonaisuus, perhekeskustoiminnan
johtaminen

-

Etelä-Savon perhekeskustoimijat: käytännön perhekeskustoiminnan toteutus, linjattujen resurssien
toteutuksesta, maakunnallinen yhtenäisyys, viestinviejä

-

Sisältöverkostot esim. eroauttaminen, perheneuvo, systeeminen lastensuojelu. Yksittäisen osaalueen kehittäminen, seuranta

-

Kuntien työryhmät: kokoaa yhteen, linjaa, yhteen sovittaa paikallista perhekeskustoimintaa.
Erityisenä painopisteenä kohtaamispaikat, avoin toiminta, varhainen tuki.

-

+ eri toimijoiden omat palvelukohtaiset verkostot: varhaiskasvatus, neuvola, perheasian sovittelu,
sivistystoimen johtajat

2. Perhekeskuskoordinaattorin tehtävät
-

osallistuu valtakunnalliseen PEKE-kehittämiseen maakunnan edustajana (myös agentti)
sopii, hoitaa käytännön järjestelyt ja suunnittelee Etelä-Savon perhekeskustoiminnan verkoston
työskentelyn osalta
huolehtii ja tukee sisältöverkostojen työskentelyn tavoitteellista etenemistä
valmistelee ja kokoaa maakunnallisia ohjeistuksia ja työkaluja perhekeskustoiminnan toteutuksen
helpottamiseksi
suunnittelee perhekeskustoiminnan seurannan ja arvioinnin työkaluja maakuntaan valtakunnallisen
työskentelyn pohjalta
hoitaa aidon kohtaamisen maakunnallisen työn järjestelyt
koordinoi maakunnallisen tiedottamisen ja kokoaa yhteisiä tiedotusmateriaaleja
järjestelee maakunnalliset verkostopäivät

3. Muutosagentin tehtävät perhekeskustoiminnassa
-

johtoryhmän työskentelyn koordinointi ja valmistelu
tietopohjan ja tiedolla johtamisen teemojen vahvistaminen
monialaisen yhteistyön pohjalle tarvittavien sopimusten kartoitus
LAPE akatemioiden järjestely ja sisällön suunnittelu maakuntaan
PEKE-sisällöllisten kehittämisosa-alueiden ohjaus-/johtoryhmänä toimiminen: lapset puheeksi,
systeeminen lastensuojelu
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Perhekeskustoiminnan kehittämisverkostot
1. Kohtaamispaikka tilat ja toiminta
Nykytila
Lähes kaikissa kunnissa on kartoitettu avoimen toiminnan ja vertaistuen tilanne kunnan eri alueilla.
Kartoituksessa on huomioitu kaikki lasten ja perheiden kanssa toimijat. Kunnat ovat nimenneet
kohtaamispaikkatiloja, joihin he ovat lähteneet kehittämään kriteereiden mukaista toimintaa, tukea ja
palveluiden integrointia. Uusia kohtaamispaikkatiloja on suunniteltu Savonlinnassa, Kangasniemellä,
Mäntyharjulla.
Tavoitteet tilojen osalta
-

jokaiseen kuntaan on nimetty avoin ”keskuskohtaamispaikka”, johon tavoitellaan valtakunnallisten
ja maakunnallisten kriteerien mukaista toimintaa
varmistetaan tilan soveltuvuus perheille ja työntekijöille
koko kunnan alueella on kartoitettu kohtaamispaikkojen tarve ja olemassaolo monitoimijaisesti
perheiden kanssa yhdessä
uusien kohtaamispaikkojen osalta tehdään esitykset päätöksentekoon, etsitään toimintaa sopivat
tilat yhteistyössä tilahallinnon kanssa ja sovitaan tiloissa toimivat/työskentelevät tahot
uusia kohtaamispaikkoja otetaan käyttöön 2-3 kunnassa vuoden 2019 aikana maakunnan alueella

Tavoitteet toiminnan osalta
-

-

laaditaan toimintasuunnitelma vuodelle 2019
lisätään lapsi- ja perhelähtöistä eri toimijoiden yhteen koottua tiedottamista
avointa toimintaa on laajennettu vuoden aikana 1-2 uudella toiminnalla
jokin uusi varhaisen- tai vertaistuen muoto on käynnistetty
vanhemmuuden, parisuhteen ja eroauttamisen matalan kynnyksen tukimuodot on sovittu
verkostossa. Kokeillaan uusia tukemisen muotoja ja arvioidaan niiden toimivuutta.
aukioloaikoja ja toiminnan tarjoamista myös illalla on kokeiltu
palveluiden tarjoamista kohtaamispaikkatoiminnan yhteydessä kokeillaan (esim. tapaamiset ilman
ajanvarausta, ryhmätoiminta, ajanvarauksella asiointi)
huolehditaan, että toiminta suunnitellaan sovitusti ja monitoimijaisesti (kunta, sote, järjestö,
seurakunta, yritykset yhdessä). Se voi tapahtua joko erillisessä työrukkasessa kunnan LAPEtyötyhmän ohjauksessa tai osana LAPE-työryhmän työskentelyä.
seurannan ja arvioinnin käyttöönotto valtakunnallisen/ maakunnallisen käytännön mukaisesti

Miten edetään
Kohtaamispaikkaan koordinoitua toimintaa suunnitellaan, kokeillaan ja toteutetaan kuntien LAPEtyöryhmän tai sen asettaman työrukkasen ohjaamana. Mukana ovat järjestöjen ja seurakuntien edustajat.
Tehdään uusista tiloista tarvittavat esitykset poliittiseen päätöksentekoon.
Perhekeskuskoordinaattori ja muutosagentti järjestävät Etelä-Savon kohtaamispaikkakehittäjien
vertaistapaamisia tarpeen mukaan (ensimmäinen 21.3.2019). Perhekeskuskoordinaattori tekee avoimen
kohtaamispaikan lokikirjan kuntien käyttöön työn hahmottamisen, suunnittelemisen ja toteuttamisen
tueksi. Perhekeskuskoordinaattori ja muutosagentti osallistuvat kuntien kohtaamispaikkojen
kehittämiseen.
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2. Perheneuvo
Nykytila
Tammikuun 2019 tilanteen mukaan Perheneuvo oli käytössä viidessä kunnassa. Savonlinnassa Perheneuvo
toimii Luukku-palvelun yhteydessä. Mikkelissä käytössä on sähköinen yhteydenottolomake ja
päivystyspuhelin. Mäntyharjulla Perheneuvolla on käytössä sähköinen yhteydenottolomake. Pertunmaalla
Perheneuvo toimii Neppari-puhelimen nimellä. Rantasalmella tammikuussa alkoi Perheneuvotoiminta
puhelinpäivystyksellä. Tämän lisäksi kevään aikana Puumalaan on tullut Perheneuvon sähköinen lomake ja
Juvalle päivystyspuhelin.
Tavoitteet
-

käynnistetään perheneuvoverkoston työskentely vuoden aikana mahdollisimman monessa
kunnassa
kokeillaan rohkeasti erilaisia yhteydenottotapoja (puhelin, sähköinen yhteydenottolomake,
sosiaalinen media, paikalla olo kohtaamispaikassa /päiväkodissa tms.)
kasvatetaan näkyvyyttä ja tietoisuutta Perheneuvosta
koordinoidaan ja tiedotetaan yhdessä ryhmätoiminnoista
vahvistetaan Perheneuvotoiminnan rakenteita (kuten budjetti, tehtäväkuvaan kirjaaminen)
maakunnallisesti verkostoidutaan, toimitaan aktiivisina jäseninä pitämällä yhteyttä ja tiedottamalla

Miten edetään
Maakunnallinen perheneuvoverkosto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa (7.2. ja 10.4.) Tapaamisten
järjestelyistä vastaa perhekeskuskoordinaattori. Yhteiseen mainontaan ja viestintään panostetaan.
Vahvistetaan perheneuvotyöskentelyn perhelähtöistä ajatusta ja työskentelytapaa.

3. Aito kohtaaminen
Nykytila
Lape-hankkeen aikana on tehty Aidon kohtaamisen -huoneentaulu perheiden nostamien kriteereiden
pohjalta sekä mahdollistettu perheille aidon kohtaajan ilmianto. Aidon kohtaamisen -kunniakirjoja jaettiin
vuonna 2018 noin 90 kpl. Vuodelle 2019 on tullut kolme uutta ilmiantoa. Perheet voivat jatkuvasti ilmoittaa
aidon kohtaajan https://bit.ly/LAPEdiplomi -sivustolla olevan lomakkeen kautta.
Tavoitteet
-

Jokaisessa kunnassa on Aidon kohtaamisen yhteyshenkilö
Perheille tietoa, että ilmiantoja voi edelleen antaa
Aidon kohtaamisen kriteerejä ja huoneentaulua levitetään verkostossa
Edistetään perhekeskustoiminnassa aidon kohtaamisen kriteerien toteutumista
Hyödynnetään perheiltä tullutta aineistoa perhekeskustoiminnassa ja sen kehittämisessä

Miten edetään
Aidon kohtaamisen ilmiantoja ja kunniakirjojen jakoa jatketaan vuonna 2019. Uudet diplomipohjat on
tilattu. Perhekeskuskoordinaattori vastaanottaa ilmiannot, on yhteydessä oikeaan kuntaan sekä päivittää
tiedot lapeetelasavo.com -sivustolle. Kaikista kunnista pyydetään yhteyshenkilöt, tällä hetkellä viidestä
kunnasta ilmoitettu yhteyshenkilö. Syksyllä 2019 toteutetaan kampanja aidon kohtaamisen teemoista
kunnioittaminen, luottamus, pysähtyminen ja kannustaminen.
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4. Varhainen tuki
Nykytila
LAPE-hankkeen aikana käynnistyi Varhaisen tuen kehittäjäryhmä, jonka verkostossa on noin 25 henkilöä.
Osallistujamäärä ei ole rajoitettu, tärkeää on monialaisuus. Osa kehittäjäryhmän toimintaa on tapaamisten
yhteydessä tutustuminen varhaisen tuen toimintaa toteuttaviin kohteisiin.
Tavoitteet
-

Ryhmä aktivoidaan uudelleen
Varhainen tuki jäsentyy, konkretisoituu ja sen merkitys vahvistuu
Varhaisen tuen toimijoiden maakunnallinen sekä paikallinen verkostoituminen
Uusia varhaisen tuen muotoja suunnitellaan ja kokeillaan paikallisesti
Toimijoiden osallisuus kehittämistyössä vahvistuu
Järjestöjen roolin tarkastelu ja vahvistaminen
Lapset, nuoret ja vanhemmat vahvemmin mukaan toimintaan

Miten edetään
Perhekeskuskoordinaattorin työpariksi tulee Arki haltuun -hankkeen työntekijä Eeva Pääkkönen. Seuraava
varhaisen tuen kehittäjäryhmän tapaaminen on 26.4.2019. Ryhmä kokoontuu vuorotellen eri puolella
maakuntaa, Skype-mahdollisuus. Ensimmäisessä tapaamisessa käydään läpi tavoitteita ja tehdään
toimintasuunnitelma.

5. Eropalvelut
Nykytila
Maakunnan alueella on kolme eroauttamisen kehittäjäryhmää (Pieksämäki 6.5, 2.9,11.11, Mikkeli 16.5,
27.8, Savonlinna 15.5). Yhteyshenkilöinä toimivat Pieksämäellä Anne Pellikka ja Savonlinnassa Sirpa AholaLyytikäinen. Mikkelin yhteyshenkilö on nimeämättä. Tämän lisäksi toimii Haastavat erot -työryhmä, joka
käsittelee myös asiakastilanteita.
Tavoitteet
-

järjestää maakunnallinen vertaistapaaminen eroauttamisryhmille
yhteiset maakunnalliset eroauttamisen toteuttamisen ja kehittämisen tavoitteet
sopia maakunnallisesti eroauttamisen palveluista, tuen muodoista ja ryhmätoiminnasta
Violan eroauttamishankkeiden kytkeminen maakunnalliseen toimintaan

Miten edetään
Kolme kehittäjäryhmää kokoontuu säännöllisesti. Tapaamisiin kutsutaan toimijoita omalta
perhekeskusalueelta. Tiedotetaan perheille eroauttamisen muodoista. Perhekeskuskoordinaattori järjestää
maakunnallisen vertaistapaamisen 27.5.2019.
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6. Lapset puheeksi
Nykytila
LAPE-hankkeen aikana on koulutettua 209 uutta menetelmäosaajaa sekä 11 kouluttajaa. Maakunnallinen
koordinointivastuu on Pieksämäellä Anne Pellikalla. Maakunnallinen työryhmä on aloittanut toimintansa
2018. Työryhmää tukee Kasvun tuen menetelmäkoordinaattori Olli Ahonen, hankerahoitus on vuodelle
2019.
Tavoitteet
-

maakunnallinen lapset puheeksi -koulutussuunnitelma tehtävä
linjaus kouluttajien työajan käytöstä
maakunnalliset tapaamiset -> tiedotus, menetelmän käyttäjät, kouluttajat
linjaukset, myös paikallistasolla -> pidetään linjauksista kiinni (sote-palvelut, kasvatus- ja
opetuspalvelut)
työryhmän tarkoituksen ja tavoitteiden kirkastaminen
luodaan järjestelmä tilastointiin

Miten edetään
Järjestetään koulutuksen käyneille maakunnallinen boosteripäivä 18.3.2019. Maaliskuussa lähetetään
kysely toimijoille Lapset puheeksi -menetelmän käytöstä, koulutustarpeista sekä yhteyshenkilöistä.
Maakunnallisen työryhmän tapaamiset noin 3-4 krt/ vuosi, tarpeen mukaan.

7. Väkivalta työ perheille
Nykytila
Etelä-Savossa toimii järjestön ja julkisen yhteen sovitettu väkivaltatyön maakunnallinen verkosto.
Perhekeskustoiminnan osalta väkivaltatyön yhteyshenkilönä toimii Jarmo Romo Viola ry:stä. LAPEhankkeen aikana on alustavasti pohdittu kuinka varmistetaan, että lähisuhdeväkivaltatyön osaajat ovat
mukana verkostoissa (marak, avainhenkilöt).
Tavoitteet
-

-

perhekeskustoiminnan kohtaamispaikoissa ja perheneuvotyössä toimiville annetaan tukea
avainhenkilöiden ja vaativissa tilanteissa Viola ry:n kautta
anonyymina palvelumahdollisuus Viola ry
tarjotaan perhekeskustoiminnassa toimiville puheeksiottokoulutusta (kolme tuntia) ja tarvittaessa
avainhenkilöiden koulutusta (4 iltapv). Tavoitteena, että kohtaamispaikka- ja
perhekeskusverkostossa puheeksiotto on käytössä ja verkostosta löytyy ja on nimetty avainhenkilö
tulevaisuudessa kokonaisvastuu viranomaiskentällä
1-2 kuntaan tarjotaan keväällä 2019 koulutuksellista työpajaa liittyen tunne- ja
turvataitokasvatukseen, mediakasvatukseen sekä seksuaalisen häirinnän ja seurusteluväkivallan
ennaltaehkäisyyn. Näistä teemoista on koottu oppimiskokonaisuuksia, jotka ovat linkitettävissä eri
oppiaineisiin.

Miten edetään
Perhekeskustoimijoille tarjotaan syksyllä 2019 puheeksiotto koulutus. Kartoitetaan avainhenkilöiden
nykytilanne sekä uusien avainhenkilöiden koulutustarve. Siirrytään puhumaan enemmän varhaisen vaiheen
turvallisuudesta lapsen ja perheen näkökulmasta.
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8. Palveluiden integrointi
Nykytila
Palveluiden jalkautumista kohtaamispaikkaan (ilman ajanvarausta, teematapaamiset) on kokeiltu.
Maakunnallisia eri ammattilaisten yhteistapaamisia on pidetty/osallistuttu LAPEn osalta esim. neuvola,
perhetyö, varhaiskasvatus. Eri palveluiden integrointia asiakastyössä on pilotoitu mm. monitoimijainen
arviointi, systeeminen lastensuojelu. Perheiden kokemuksia on kerätty erilaisin menetelmin.
Tavoitteet
- yhtenäistää toimintakäytänteitä maakunnan alueella ja vertaisoppia toisilta
- perheasian sovittelun yhtenäisiä maakunnallisia käytänteitä esim. esite, ohjauskäytännöt sovitaan
- selvitellä ja lisätä sote palveluiden näkyvyyttä/saatavuutta kunnan palveluiden kanssa
yhteistoiminnallisesti (varhaiskasvatus, koulu). Tämä edellyttää yhteistoimintatilojen ja yhteisten
tavoitteiden toteutumista
- järjestää/osallistua maakunnallisiin palvelualuekohtaisiin kehittämistapaamisiin: varhaiskasvatus,
kotipalvelu, perhetyö jne.
- seurata ja osallistua valtakunnalliseen PEKE-palveluiden kehittämiseen ja tuoda kehittämistyötä
maakuntaan esim. SHL palveluiden ja perhetyön porrastus, lääkärityö perhekeskuksessa
- työskennellä perheiden kanssa Mikkelin perhekeskuksen (perhetalon) avaamisen yhteydessä
perheiden näkökulman tuomiseksi (infotilaisuudet, tutustumiset, testiasiakkaat)
- kartoitetaan perhekeskuksien sote-palvelujen nykytilanne ja kehittämistarpeet

9. Systeeminen lastensuojelu
Nykytila
LAPE-hankkeen aikana on koulutettu kuusi tiimiä Essoten ja Sosterin työntekijöistä. Kansalliseen
hankkeeseen on laadittu maakunnallinen projektisuunnitelma.
Tavoitteet
-

maakunnan alueen kaikki lastensuojelun avohuollon työntekijät koulutetaan vuonna 2019
järjestetään hankesuunnitelman mukaiset tiimikoulutukset ja osallistutaan valtakunnalliseen
kehittämistyöhön (mukana koko maakunnan lastensuojelun toimijat)
- osallistutaan valtakunnalliseen lastensuojelun yhteiskehittämiseen muillakin osa-alueilla: Lasterijärjestelmän kehittäminen, sijaishuollossa olevien lasten kuulemisen parantamisen tutkimushanke
jne.
- järjestetään maakunnallinen lastensuojelun kehittämistapaaminen ja kootaan maakunnallista
lastensuojelun kehittämisen tiekarttaa
Miten edetään
Järjestetään maakunnallinen lastensuojelun toimijoiden kehittämispäivä. Jatketaan menetelmäkoulutuksia.
Projektiryhmä ja yhteyshenkilöt Susan Pitkänen ja Heini Leskinen koordinoivat toimintaa. Laaditaan
maakunnallinen koulutussuunnitelma Muutosagentti on mukana kehittämistyössä. 11.9. järjestetään
maakunnallinen lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden tapaaminen.
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10. Vaativa tuki
Nykytila
Maakunnan alueella kehittäjäryhmä on koottu ja toiminta on käynnistynyt. Hankeaikana on osallistuttu
yhteistyöalueen OT-keskuksen suunnittelutyöhön.
Tavoitteet
-

maakunnallisen verkoston työskentelyn tukeminen ja kouluyhteistyön vahvistaminen
yhteistyöalueen ja valtakunnalliseen OT-keskus kehittämiseen osallistuminen

Miten edetään
Kehittäjäryhmä kokoontuu säännöllisesti, käsittelevät myös asiakastilanteita. Johanna Will-Orava on
yhteyshenkilönä.

11. Seuranta ja arviointi
Nykytila
Tällä hetkellä ei ole sovittuja yhtenäisiä seuranta- ja arviointimenetelmiä.
Tavoitteet
-

luodaan pohja/toimintakulttuuri maakunnallisesti arvioinnille ja seurannalle
vuosittain arvioidaan hyvinvointisuunnitelman seurantakyselyllä
suunnitellaan kohtaamispaikkojen vertaisarvioinnin koulutus ja toteutus (Perheet keskiöön hankeen kautta)
suunnitellaan näyttöön perustuvien menetelmien tilastointi sekä koulutettujen tuki ja tsemppaus
(Kasvun tuki -hanke)
kootaan perhekeskustoimintaa kuvaava indikaattoripaketti

Miten edetään
Perhekeskuskoordinaattori osallistuu kohtaamispaikkojen vertaisarviointikoulutukseen toukokuussa.
Muutosagentti koordinoi hyvinvointisuunnitelman seurantatyökalun rakentumista.

12. Osallisuus
Tavoitteet
-

kuullaan lasten, nuorten ja perheiden toiveita ja hyödynnetään palautetta toiminnassa
mietitään keinoja miten perheitä saadaan mahdollisimman paljon mukaan
tarjotaan tilaisuuksia tai paikkoja lasten, nuorten ja perheiden yhdessäololle ja ryhmille

Miten edetään
Osallisuuden vahvistaminen on jokaisen kehittäjäryhmän vastuulla ja tehtävänä. Huomioidaan avoimien
kohtaamispaikkojen tarjoamat mahdollisuudet kaikkien perheiden paikkana. Järjestetään avoimia
perheiltoja. Facebookissa on perhekeskuskoordinaattorin ylläpitämä Lapsiperheiden hyvää arkea EteläSavossa -ryhmä, joka kokoaa yhteen eteläsavolaisia vanhempia. Tavoitteena on lisätä lapsiperheiden hyvää
arkea keskustelun, tuen ja kehittämisideoiden kautta. Ryhmän avulla vahvistetaan lapsiperheiden
osallisuutta. Ryhmässä on tällä hetkellä 76 jäsentä.
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