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HANKO
_______________________________________________________________________________________
Paikallinen kehittämistyö muutosohjelman aikana:
Lähtökohtaisesti Hangossa on toiminut moniammatillinen lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä (HyVäryhmä) jo toistakymmentä vuotta. Tästä ryhmästä muodostettiin paikallinen LAPE-työn ohjausryhmä, joka
kokoontuu kuukausittain (10 kertaa vuodessa).
Hangossa päätettiin lähteä mukaan neljään LAPE-kehittämiskohteisiin:
-

Lapsiystävällisen hallinnon toimintamallin kehittäminen
Erotilanteen palveluiden kehittäminen lapsen etua, sovinnollisuutta ja toimivaa
yhteistyövanhemmuutta edistäviksi
Monialainen yhteistyö ja osaamisen yhdistäminen erityistason palveluissa, uudet toimintamallit
horisontaalisen integraation mahdollistamiseksi
Lastensuojelun perhetyö ja perhekuntoutus

Toimintakulttuurin muutos:
-

Tämä kehittämisalueeseen on Hangossa panostettu laajalla yhteistyöllä. Lapsivaikutusten arviointia
tullaan toteuttamaan Hangossa tulevina vuosina, ja myös suunnitella lapsiystävällisen kunnan
statuksen saamista. Hankolaiset nuoret Nuorisoraadissa ovat aktiivisesti osallistuneet
kehittämiskohteeseen mm. analysoimalla Kouluterveyskyselyn vastauksia, sekä paikallisesti että
alueellisesti. Hangossa on myös aktiivisesti käyty keskustelua Hyte-palveluiden kehittämisestä
paikallisesti SOTE:n saavuttua. Lähivuosina tutkitaan mahdollisuutta saada liittyä Unicefin
lapsiystävällinen kunta-hankkeeseen.

Perhekeskus:
-

Hangossa halutaan kehittää helposti löydettävissä oleva infopaketti kaupungin kotisivuilla,
erotilanteita harkitseville tai oleville.
Keskusteluja on käyty mm. avoimen päivähoidon sijoituspaikasta, sekä yleensäkin perhekeskuksen
toimipisteiden kehittämisestä.

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset hyvinvoinnin tukena:
-

Läpinäkyvyys oppilashuoltotyöskentelyssä luonut ketterän kokeilun myötä huoltajille tietoisuutta
ja näkyvyyttä.

Erityis- ja vaativan tason palvelut:

-

-

Kaikkien nuorten yhteinen vanheimpainyhdistys ”Koko kylä kasvattaa” on perustettu keväällä 2018
Hankoon.Yhdistys tekee yhteistyötä nuorisotoimen kanssa suunnitelmana ilta- ja yöpartiointia
yhdessä.
Mielenterveyden ensiapukoulutusta on tarjottu nuorten vanhemmille

Muut yleiset teemat:
-

Yhteistyö 3. sektorin ja muiden toimijoiden kanssa on Hangossa kehitettävä.
Uusien toimintatapojen kehittämisessä kaksikieliset palvelut otetaan aina huomioon.
Moniammatillinen yhteistyö kaupungin eri osastojen välillä toimii Hangossa hyvin, mutta uusien
työntekijöiden juurruttaminen paikallisiin työskentelymalleihin on kehitettävä.
Sabir-yhteistyömuotoa juurrutetaan ja kehitetään

1. Paikallinen kehittämistyö muutosohjelman jälkeen:
- Hyväksi havaittua moniammatillista yhteistyötä jatketaan
2. Linkittyminen maakunnalliseen kehittämistyöhön muutosohjelman aikana:
-

Valmistaudutaan kuntatasolla SOTE-aikaan ja tiivistetään yhteistyömuotoja sen ajan toimiviksi.

3. Kokeilusta pysyväksi käytännöksi:
-

Nuorten vanhempien kohdennettu vertaistuki -toteutettu ja juurrutettu
Neuvolan facebook sivu -ei toteutettu toistaiseksi (toteutetaan viim. keväällä 2019)
Oppilashuollon näkyvyys ja osallisuus -toteutettuja juurrutettu

4. Alueelle juurrutettavat kokeilut muista kunnista:
-

Lapsivaikutuksen arviointi
Unicefin lapsiystävällinen kunta-malli

5. Sidonnaisuudet maakunnalliseen kehittämistyöhön muutosohjelman päätyttyä:
-

Asiasta Hangossa ei vielä päätöstä

6. Muutosohjelman aikana syntyneet rakenteelliset muutokset:
-

LAPE-hanke on luonut toimintaedellytykset rakenteellisille muutoksille, ja eritoten tuonut
läpinäkyvyyttä paikalliselle tasolle ja yhteistyölle, sekä työntekijöiden että päättäjien keskuudessa.

Yhteenveto
2018

2019
Lapsivaikutuksen arviointi
- asteittain
alkaen
lautakuntatyössä, osana
kaupungin strategiatyötä
Unicefin
lapsiystävällinen
kunta
- toiminta suunnitellaan

2022
Lapsivaikutuksen arviointi
- juurtunut myös päättäjäorganisaatioihin
ja
yhteistyöjärjestöihin
Unicefin
lapsiystävällinen
kunta
- toiminta aloitetaan

2025

Unicefin
lapsiystävällinen
kunta
- toiminta juurrutetaan

2030

