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INKOO & SIUNTIO
_______________________________________________________________________________________
Paikallinen kehittämistyö muutosohjelman aikana:
Inkoon: Kehittämisalue oli perhekeskustoimintamalli.
Inkoon LAPE-työryhmään kuului perusturvajohtaja, sivistystoimenjohtaja, koulukuraattori, rehtori,
pedagoginen johtaja, kouluterveydenhoitaja, johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä, perhetyöntekijä,
perheohjaaja, lastenneuvolan terveydenhoitaja. Seurakunnan, MLL:n ja Folkhälsanin edustajat on kutsuttu
kaikkiin kokouksiin. Inkoosta vastaava nuorisotyöntekijä on osallistunut Lohjan LAPE-työryhmään.
Eri toimijat ovat kokoontuneet noin 5 kertaa ja keskustelleet perhekeskuksen tai vastaavan tarpeesta.
Sellaista ei ole kuntaan perustettu, mutta on suunniteltu kunnan läsnäoloa yhdistysten järjestämissä
avoimissa perhekahviloissa (1 ruotsinkielinen ja 1 suomenkielinen). Muutama LAPE-ryhmän edustaja kävi
naapurikunnassa tutustumassa perhekeskustyöhön ja raportoi siitä ryhmälle.
Siuntio: Kehittämisalueet olivat perhekeskustoimintamalli ja varhaiskasvatus ja koulut hyvinvoinnin tukena,
käsitelty yhtenä kokonaisuutena.
Siuntion LAPE-työryhmään kuului perusturvajohtaja, sivistystoimenjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö,
sosiaalipalvelupäällikkö, sosiaalityöntekijä, koulukuraattori, koulupsykologi, rehtorit, varhaiskasvatusten
palvelualuevastaavat, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä,
perhetyöntekijä, lastenneuvolan terveydenhoitaja, etsivä nuorisotyöntekijä, kirjasto- ja vapaa-aikapalvelujen
päällikkö ja informaatikko. Myös seurakunnan edustaja on osallistunut työryhmän kokouksiin.
LAPE-työryhmän tapaamisia on ollut kymmenkunta, kunnan oma LAPE-ohjausryhmä. Asiakaskysely. LAPEtyöryhmän tapahtumia. Kuntalaisille järjestettiin iltatilaisuus lapsiperheiden vanhemmille.
Inkoo ja Siuntio
-

Osallistuttu LAPE Uusimaan ohjausryhmän kokouksiin.
Osallistuttu eri LAPE-hankkeen järjestämiin koulutuksiin.
Järjestetään yhteinen LAPE-loppuseminaari 15.11.2018, teema Dialogisuus
Yhteisiä ohjausryhmien kokouksia.
LAPE-työryhmä on jatkanut jo kunnassa olemassa olevien ryhmien työtä, esim. lapsi- ja
perhepalveluja koordinoimalla.

Perhekeskus
Sekä Inkoo että Siuntio ovat pieniä kuntia, minne tulevaisuudessa ei ole pienten resurssien puitteissa
mahdollista järjestää omaa varsinaista perhekeskusta, mutta palveluita pyritään järjestämään
asiakaslähtöisesti ja lähipalveluina.

Perhekeskustoimintamallin kehittämisen yhteydessä kuntiemme tulee ottaa huomioon yhdyspintatyö
mahdollisessa tulevassa maakuntamallissa. Pienten kaksikielisten kuntien huomioiminen näyttää olevan
haasteellista palvelujen järjestämisen kannalta.
Yhteistyötä järjestöjen ja yhdistysten kanssa perhekeskustoimintamallin kehittämiseksi hyödynnetään.
Muut yleiset teemat: Kaksikielisyys on kunnissamme itsestäänselvyys, kaikkea kehitetään molemmilla
kielillä, rinnakkain. Toinen teema oli sähköiset palvelut lapsiperheille?
Tulokset: Yhteistyön kehittyminen ja parantuminen sekä kunnan sisällä, että kuntien välillä. Siuntiossa
lisäksi digitaalinen palvelutori ja MLL:n info-illat.
1. Paikallinen kehittämistyö muutosohjelman jälkeen:
- Kunnan ja muiden toimijoiden yhteistyötä – yhteinen työryhmä, joka seuraa ja kehittää
lapsiperheiden palveluita kunnassa.
- Ihmeelliset vuodet perheryhmän aloittamista selvitellään. Siuntion/Inkoon sosiaalitoimi on
ilmoittanut kiinnostusta osallistumaan maakunnan yhteiseen jatkohankkeeseen ”Systeemisen
toimintamallin” käyttöönotto lastensuojelussa.
- Siuntion kunnassa jatketaan sivistys- ja hyvinvointipalvelujen keskittymistä.
2. Linkittyminen maakunnalliseen kehittämistyöhön muutosohjelman aikana:
-

Inkoo: Osallistuimme perhekeskustoimintamallin-ryhmään ensimmäisen hankevuoden ajan
Siuntio: Henkilöstöresurssit eivät mahdollistaneet osallistumista eri ryhmiin kunnan omien
työryhmien ja tapahtumien lisäksi

3. Kokeilusta pysyväksi käytännöksi:
-

Inkoo: Ei ollut ketteriä kokeiluja
Siuntio: Ketterä kokeilu – Lasten- ja nuorten osallistumisilta – oli yksittäinen tapahtuma

4. Alueelle juurrutettavat kokeilut muista kunnista:
-

Ei ole varsinaisia suunnitelmia ottaa kokeiluun muiden kuntien ketteryyksiä.
Laaja monialainen, yli kuntarajojen ja sisäinen yhteistyö jatketaan.

5. Sidonnaisuudet maakunnalliseen kehittämistyöhön muutosohjelman päätyttyä:
-

Seuraamme maakunta-prosessin etenemistä

6. Muutosohjelman aikana syntyneet rakenteelliset muutokset:
-

Molemmissa kunnissa yhteistyö on lisääntynyt eri osastojen välillä. Esim. työntekijät tuntevat
toisensa paremmin, tuntevat heidän työkuvansa, palveluprosesseja on tarkastettu.
Myös kuntien välinen yhteistyö on lisääntynyt ja jatkosuunnitelmia on jo kehitteellä.
LAPE-hankkeen myötä asiakaslähtöisiä palveluja huomioidaan entistä näkyvimmin ja laajemmin.
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