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MITTARIT VASTUUHENKILÖT

Monialaisen 
johtamisen
edellytysten 
kokeileminen

• Saadaan ymmärrystä mitä 
monialainen johtaminen 
käytännössä on

• Saadaan dokumentoitua 
tietoa, millaisia tekijöitä 
onnistuneen 
johtamisrakenteen tueksi on 
muotoiltava

• Monitoimitalo Jalon koulun rehtori ja 
päiväkodin johtaja koordinoivat 
käytännön kokeiluja

• Neuvolan, koulun, päiväkodin ja Arjen 
tuen työntekijät kokeilevat uudenlaisia 
yhteisen työn tekemisen muotoja

• Kerätään perheiden kokemuksia
• Mukaan käytännön työhön voidaan 

kytkeä myös muut alueen toimijat

kesäkuu 2018-
joulukuu 2018

• Konkreettisia eri 
toimijoiden johtamista 
vaativia kokeiluja on saatu 
toteutettua

• On dokumentoitu eri 
toimijoiden (ml. Perheet) 
kokemuksia

• Työntekijöiden ja 
esimiesten kokemus työn 
tekemisen tavoista on 
jaettu

Rehtori ja päiväkodin 
johtaja/varajohtaja

Lape-tiimi ja SOS-
Lapsikylä tukena

Perheiden kannattelun 
mahdollisuudet

• Saadaan kokemuksia sujuvista 
tavoista organisoida palveluja

• Perheiden kokemus jatkuvasta 
ja jaetusta työstä vahvistuu

• Asiakaskokemus palvelujen 
paremmasta integroinnista 
paranee

• Ymmärrys erilaisista tuen 
muodoista selkiytyy

• Selvitetään kokeiluilla esim. 
perheneuvolan tai Arjen tuen -
työntekijän kanssa, millaisia 
mahdollisuuksia eri palveluiden 
työntekijöillä on kannatella perheitä

• Mallinnetaan kannattelu
• Kerätään ja hyödynnetään perheiden 

kokemuksia

elokuu 2018-
lokakuu 2018

• Kannattelun prosessi on 
mallinnettu perheiden ja 
työntekijöiden 
kokemuksia hyödyntäen

Kuka? Ketkä? Päiväkodin 
työntekijöiden 
mahdollisuus 
dokumentoida? Jätetään 
syksyyn

Lape-tiimi ja SOS-
Lapsikylä tukena

Toimijoiden roolien, 
toimintaperiaatteiden, 
tehtävien ja 
koordinoinnin 
tarpeiden kuvaaminen

• Saada taustadokumentti 
pilottialueen rakenteista ja 
toimintaperiaatteista 
perhekeskuksiin liittyen

• Kuvata toimijoiden roolit (ml. 
Järjestöt ja seurakunta)

• Kirjataan oman kunnan/alueen 
perhekeskuksiin liittyvät 
toimintaperiaatteet ja tehtävät

• Kirjataan perhekeskuksissa 
työskentelevien tahojen roolit ja työn 
koordinointi

toukokuu 
2018-
joulukuu 2018

Dokumentit
toimintaperiaatteista, 
tehtävistä, rooleista ja 
koordinaatiosta valmiina

Työryhmä – tapaaminen 
syksyllä

Lape-tiimi ja SOS-
Lapsikylä tukena
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Videot • Lisätä kuntalaisten ja 
työntekijöiden tietämystä ja 
ymmärrystä palveluista 
erityisesti lastensuojelusta ja 
sosiaalihuoltolain mukaisista 
palveluista

• vitaan yhteistyökumppanit (toteuttaja, 
PHHYKY), joiden kanssa työstetään
videot

syyskuu 2018-
marraskuu
2018

• Valmis video Rehtori ja pk:n johtaja 
selvittävät kirjaston 
mahdollisuutta tukea

Lape-tiimin tuki

Taustakysymyksiin
vastaaminen

• Saada kuvattua 
kunnan/alueen 
tämänhetkinen tilanne

• Kirjataan word-dokumenttiin 
vastaukset esitettyihin kysymyksiin

Vuosi 2018 • Valmis dokumentti Työryhmä – tapaaminen 
syksyllä

Lape-tiimin tuki
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