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KEHRÄ 
Lastensuojelun kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla 

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE     lomake 1 

 

TYÖRYHMÄN NIMI: Espoonlahden työryhmä (lastensuojelun avopalvelut, Espoo) 

 

pvm:  
jolloin täytetty työryhmän kanssa 

21.5.2010 

 
KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI KOVISKO  

tukitoimien kehittäminen lapsille, nuorille ja heidän perheille, joilla on koulupoissaoloja, syr-
jäytymisen ehkäisemiseksi yhdessä koulun kanssa.  

TAVOITTEET 
 

 Kehittää toimintamalli ja tukitoimia sekä koululle että perheille, joissa lapsella on paljon 
poissaoloja koulusta  

 Tukea lasten koulunkäyntiä  

 Ehkäistä nuorten syrjäytymistä  

 Tukea vanhempia kasvatustehtävässä  

 Perustaa vertaisryhmät sekä lapsille että vanhemmille 

 Ryhmämuotoisen toiminnan lisääminen ja vakiinnuttaminen työmenetelmänä 

VISIO  
Mitä päämäärää kohti pyritään?  

Mikä on se taso, jolloin tavoite voidaan 
katsoa toteutuneeksi?  

Mikä on riittävän hyvä tulos? 

 
 
Mikä on nykytilanne? 
Kuvatkaa konkreettisesti kehittämisen 

kohteena olevan asian nykytila. 

 
- Koulunkäyntivaikeus –ilmiön ymmärtäminen ja keinojen löytäminen. 
- Yhteistyön parantaminen ja toisten toimintojen parempi tuntemus lastensuojelun ja koulun välillä. 
- Lastensuojelutuntemuksen lisääminen perustasolla (myös opettajien) 
 
 
 
- sekä koulu että lastensuojelu kokee keinottomuutta lasten kanssa, joilla koulunkäynti vaikeuksia. 
- toimitaan vieläkin liikaa omilla tahoilla yhteisten asiakkaiden asioissa.  
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ASIAKASOSALLISUUS 
 
 
Miten asiakkaat osallistuvat kehit-
tämistehtävään 

- suunnitteluvaiheessa 
- toteuttamisessa 
- arvioinnissa 

 
 

Asiakkaille perustetaan vertaisryhmä/-t.  
Suunnitteluvaihe, tyttöryhmä:  

- asiakkaiden haastattelu ja tarpeiden kartoitus 4/2010  
- Tyttöryhmä käynnistyy 5/2010, jolloin asiakkaiden kanssa yhteistä suunnittelua ja ideointia. 
- HTV -haastattelut asiakkaille 6/2010 

Toteutusvaihe: 
- fiiliskierrokset joka tapaamiskerran alussa ja lopussa (asteikko). 

Arviointi: 
- haastattelu ja/tai kysely 

-> sosionomiopiskelijan opinnäytetyö arvioinnissa? 
 
Poikaryhmä: 

- asiakashankinta, suunnittelu ja kartoitus kesä 2010 
- > asiakkaiden haastattelu 

YHTEISTYÖ 
 
Keitä muita kehittämiseen 
osallistuu? 
 
Miten yhteistyötahot ovat kytkök-
sissä tavoitteiden toteutumiseen? 
 
 
 

Koulu ja alueellinen oppilashuoltoryhmä. 
- koulukuraattorien ja koulupsykologien tapaaminen ja yhteinen ideointi 4/2010 
- asiakkaiden motivointi ryhmään myös koulun taholta 
- asiakkaan ja kuraattorin/koulupsykologin säännölliset tapaamiset ja yhteistyö ryhmän aikana 
- koulukuraattori osallistuu kuraattorien yhdyshenkilönä Espoonlahden Kehrä-työryhmän tapaa-

misiin. Hän on mukana ideoimassa, tuo koulun näkemystä työryhmään ja mahdollisesti myös 
ohjaa ja motivoi yhteisiä asiakkaita työryhmään. 

Seurakunta? 
- työpari ryhmän vetämiseen/ vanhempain ryhmän vetämiseen 
Nuorisotoimi? 
- yhteistyö 
 
Tuomarilan perhetukikeskus ja Laurea (HTV) 
- HTV:n ohjelman toteutus yhteistyössä 

TOTEUTUS  
eli miten tavoitteisiin pääs-
tään? 
 
Rakenne omalle kehittämiselle 

Koulupoissaoloja on kartoitettu sosiaaliohjauksen kautta. Niiden joukosta 23 asiakkuudesta nousee 
koulupoissaolot. Miten näitä lapsia voisi auttaa?  
 
Asiakkuuksien syistä on kartoitettu. Kohderyhmän valitseminen. Vertaisryhmien perustamista on mie-
titty (lapset, vanhemmat, Hyvinvointi-tv, tsemppariryhmä…) Yhteistyön kehittäminen koulun ja nuori-
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Mitä kehittämistavoitteen toteut-
taminen käytännössä tarkoittaa? 
 
 
 
Mitä tehdään?  

- suunnittelu  
- toteutus 
- dokumentointi  
- arviointi 

 
 
Kuka tekee? 
tarkemmat vastuunjaot 
 
 
 

sopsykiatrian ja muiden toimijoiden kanssa. Työryhmät osallistuvat teematyöpajoihin, ja muut osallis-
tuvat muuten työskentelyyn. Espoossa on jatkuvan parantamisen malli käytössä: pala palalta voitaisiin 
parantaa ja kehittää kehittämistehtävää. 
 
Työryhmä on nimetty talvi/2010. Työryhmälle sovitaan kokoontumiset kevääksi 2010. 
Kehittämistehtävää käsitellään säännöllisesti tiimikokouksissa. 
Kehittämistehtävässä pyritään hyödyntämään Hyvinvointi-TV:ta. 
 
Ryhmistä tehdään suunnitelma, esite ja aikataulutus (tyttöryhmä 5/2010, poikaryhmä kesä/2010). 
Ryhmän vetäjät kirjaavat jokaisen ryhmäkerran jälkeen ryhmän keskeisimmän sisällön, tapahtumat ja 
tuntemukset. 
Asiakkaalle tehdään päätös sosiaaliohjauksesta ja ryhmätoimintaan osallistumisesta. 
Tapaamisista dokumentoidaan asiakastietojärjestelmään jokaisen asiakkaan osuus. 
Ryhmän toimintaa reflektoidaan, suunnitellaan ja arvioidaan Espoonlahden omassa kehrä-
työryhmässä. 
 
Tyttöryhmä: 

- vetäjät sos.ohjaajat ___ ja ___ 
Poikaryhmä: 

- ___ , ___ ja ___ 
 
Arviointi kehrä-työryhmässä. 

TARKEMPI AIKATAULUTUS 
kevät 2010 – syksy 2011 
 
suunnittelua ja toteutusta: 3 & 5/10 – 
10/10,  

toteutusta: 10/10 – 2 /11, 
toteutusta ja arviointia: 2/ 11 – 5 / 11 

arviointia: 5/11 – 10/11 
 
Missä ja milloin kehitetään?  
 

maaliskuu/toukokuu 2010   
 

- Suunnitelmat ryhmistä ja ryhmien aloitus 
- Ryhmäytys 
- HTV:oon tutustuminen Laureassa 

 

lokakuu 2010   
- tyttö- ja poikaryhmät kokoontuvat säännöllisesti 
- vanhempien ryhmän aloittaminen 
- kevään 2011 suunnittelu 
- kesän 2010 ryhmätoiminnan arviointi 
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Teematyöpajarakenne yhdis-
tettynä työyhteisön omaan 
aikatauluun.  
 
Miten aikaa on varattu toteu-
tukseen? 
 

 

helmikuu 2011  
- ryhmätoiminta jatkuu ja ryhmiä on syntynyt lisää 
- syksyn 2011 suunnittelu 
- syksyn toiminnan arviointi 

 

toukokuu 2011  
- toiminnan arviointi ja analysointi,  
 

Lastensuojelupäivät 2011  

 
ARVIOINTI JA SEURANTA 
Missä ja miten tarkastellaan ke-
hittämistehtävän toteutumista? 

 
Mistä tiedetään, edetäänkö työyhtei-

sössä tavoitetta kohti?   

Miten tavoitteen toteutuminen näkyy 
omassa työssä?  

 
Missä ja milloin kehittämissuunnitel-

man toteutumista peilataan?  

 
Miten hankkeen tuotosten hyödyntä-

minen varmistetaan hankkeen jäl-
keen? 

 

 
- Espoonlahden Kehrä-työryhmä 
- Espoonlahden johtoryhmä 
- Kehrä-teematyöpajat  

 
- Ryhmien toteutunut toiminta, asiakkaiden ohjautuminen ryhmiin  
- Positiivinen muutos lasten elämässä ja koulunkäynnissä, joilla koulunkäyntivaikeuksia  
- Yhteistyön tiivistyminen ja parantuminen koulun ja muiden toimijoiden kanssa 
- Vakiintunut ryhmätoiminta lastensuojelun sosiaaliohjauksen menetelmänä 

 
- Ryhmän tapaamiset, tiimit, kehittämispäivät 

 
- Ryhmätoiminnan vakiintuminen lastensuojelun työmuotona Espoonlahdessa. 

 
 
 


