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Kangasalla 2017-2018

Koontia kokemuksista, toteutuneesta
toiminnasta, kehittämisestä ja

aikaansaannoksista



välittäminen.

Vaatimattomasti paras



Hankkeen 
käynnistyminen
Alku aina hankalaa……



Alun kokemuksia

•Vahvasti sote-vetoinen aloitus

•Hankkeen resursointi kuntapuolella ?

•Hankkeen hallinnoinnin epäselvyydet

•Pitkään kestänyt käynnistysvaihe

•Motivaation katoaminen/syntymättömyys

•Kuntajohdon mukaan ottaminen/hankkeen 
käynnistys?

•Pilotointisuunnitelman laatimisella on  tärkeä  
rooli toiminnan ohjaajana



Kangasalla pilotoitiin perhekeskuskokonaisuutta

• Keskeinen kehittämiskohde on ollut Perheesi Parhaaksi 
toimintamalli. Mallia on kehitetty 2015 vuodesta alkaen 
kunnan/kaupungin omana toimintana. Henkilöstöä on koulutettu 
ja mallia on levitetty eri palvelualueille. Myös yksityisten 
varhaiskasvatusyksiköiden ja seurakunnan henkilöstöä on 
koulutettu. Toimijoita ovat varhaiskasvatus, neuvola, perhetyö, 
perheneuvola, lapsiperheiden sosiaalityö, suun terveyspalvelut, 
mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä muut sosiaali- ja 
terveyspalvelut.  

• Hankkeen aikana malli on kuvattu ja mallinnettu.

• Olemme perustaneet yhteiseksi tiedotuskanavaksi kaikille 
palveluille (Kaupunki / Srk /  Mll )Lasten Kangasala Facebook-
sivuston



Jatkoa

• Kangasalan seurakunta perusti Kangasalle Perhetalon, johon 
olemme kehittäneet palveluja yhdessä

• Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palveluja sekä eroauttamisen 
palveluja kehittämään perustettiin työryhmä. Työryhmä on koonnut ja 
kehittänyt tätä kokonaisuutta. Tavoitteena on koota nämä palvelut 
perhekeskuksen nettisivuille. Työryhmän työskentely jatkuu hankkeen 
päättymisen jälkeen

• Olemme käyneet läpi eri toimijoiden tuottamat lapsiperheiden 
kohtaamispaikat ja karsineet päällekkäisyyksiä

• Opetuspalveluissa on pilotoitu oppilaiden ja vanhempien osallisuutta. 
Toimintatapana on kokeiltu pedacafeeta.  Toimintaa arvioidaan ja 
jatkokehitetään sekä laajennetaan koskemaan myös muita kouluja.

• Olemme koonneet perhekeskuspalveluja selkeäksi kokonaisuudeksi 
nettisivuille vietäväksi. Työ on kesken. Tavoite on saada myös muiden 
toimijoiden palvelut linkitettyä samoille sivuille.

• Nepsy-osaamista on Kangasalla kehitetty jo ennen hankkeen alkua. 
Neppis-toimintaan on koulutettu valmentajia. Nepsy toiminnan 
kokonaisuutta ja toiminnan kehittämistä sekä laajentamista myös 
nuorten palveluihin suunnitellaan.



Jatkoa

• Olemme olleet mukana Päiväperhepilotissa, jossa on kehitetty 
päihdeperheiden palveluja. Tärkeänä kehittämisen kohteena on 
ollut neuvolassa työskentelevien osaamisen kehittämisen ja 
tukeminen ja esim. konsultointimahdollisuuksien luominen.

• Luo luottamusta- suojele lasta koulutuskokonaisuus on liitetty osaksi 
opetuspalvelujen, varhaiskasvatuksen, sote-palvelujen ja 
seurakunnan koulutuskokonaisuutta.

• Hankkeen aikana on osallistuttu hankkeen järjestämiin koulutuksiin 
osaamisen lisäämiseksi ja lapsiystävällisemmän toimintakulttuurin 
vahvistamiseksi.



Jatkoa johtamisesta

• Olemme suunnitelleet osana siltaamissuunnitelmaa LAPE-työn 
jatkoa Kangasalla. Työtä jatketaan keskeytyksettä hankkeen 
päättyessä. Johtamiseen liittyvä rakenne ja toimintatapa on työn 
alla. Lape-ryhmä ja sen toimeksianto viedään päätöksentekoon 
alkuvuodesta 2019.

• Johtamiseen liittyen olemme myös uudistaneet perhepalveluissa 
olemassa olevien työryhmien työtä. Tavoite on kytkeä työryhmien 
työskentely kiinteäksi osaksi perhekeskuksen kehittämistä. 
Työryhmille annetaan selkeä tehtävä/toimeksianto, 
raportointivelvoite ja aikataulut.

• Olemme kehittämässä yhteistä koulutuksellista perhekeskuspäivää 
kaikille perhekeskustoimijoille. Päivään sisältyy myös ns. 
perhekeskusmessut, tapaamisten ja vuoropuhelun 
mahdollistamiseksi eri toimijoille.



Jatkoa tiedottamisesta

• Olemme laatineet tiedotussuunnitelman 
perhekeskuskokonaisuuden tiedottamisesta kuntajohdolle, 
luottamusmiehille, henkilöstölle ja kaupungin asukkaille. 
Suunnitelman toteutus on käynnistynyt ja sitä jatketaan 
alkuvuoteen 2019

• Olemme laatineet tiedotusmateriaalin esimiesten käyttöön.
Joulukuussa 2018  esimiehet perehdytetään asiaan ja heidät  
opastetaan työskentelemään työyhteisöjen kanssa 
perhekeskuskokonaisuuden tiedottamiseksi ja puuttuvien 
”palojen” kokoamiseksi.

• Tiedottamista suunnataan myös yksityisten 
varhaiskasvatusyksikköjen ja seurakunnan työntekijöille.

• Tiedostussuunnitelman toteuttaminen on käynnistetty



Tämän hetken tilanne

• Sitoutuminen työskentelyyn on  vahvaa

• Vahva yhteinen tahtotila 

perheiden palvelujen kokoamisesta 

ennaltaehkäisevän työn vahvistamisesta ja 
painopisteen siirtämisestä tähän suuntaan

yhdessä tekemisestä yli organisaatiorajojen

työn jatkumisesta 

• Teemme yhdessä hyvää työtä lasten ja perheiden 
hyvinvoinnin edistämiseksi



Kangasala.

Vaatimattomasti paras



Kiitos.
Maija Mäkinen

+358 50 3847 653

maija.makinen@kangasala.fi


