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KEHRÄ 
Lastensuojelun kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla 

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE     lomake 1 

 

TYÖRYHMÄN NIMI: Hakunilan lastensuojelu (Vantaa) 

 

pvm:  
jolloin täytetty työryhmän kanssa 

18.5.2010 

 
 
KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 

 
Kohti asiakaslähtöistä lastensuojelutyötä yhteistyössä koulun kanssa.  
 

 
TAVOITTEET 
 

 

 Saada lapsen ja vanhemman näkökulma keskeisiksi koulun kanssa tehtävässä yhteistyössä 
 Lastensuojelun prosessin läpinäkyväksi tekeminen koululle ja asiakkaille heti alusta asti  
 Viedä Vantaalla aiemmin tehtyä Kola-hanketta eteenpäin lastensuojelun ja asiakkaiden näkö-

kulmasta .  

 

 
VISIO  
 
Mitä päämäärää kohti pyritään?  
Mikä on se taso, jolloin tavoite voi-
daan katsoa toteutuneeksi?  
Mikä on riittävän hyvä tulos? 
 
Mikä on nykytilanne? 
Kuvatkaa konkreettisesti kehittämi-
sen kohteena olevan asian nykyti-
la. 

Lastensuojelutyön vaikuttavuuden lisääminen:  
- lapset viettävät koulussa suuren osan aikaa, joten koululla merkittävä vaikutus lapsen kannalta, ja 
koululla paljon tietoa ja tuntemusta lapsesta, mitä voidaan hyödyntää lastensuojelutyössä.  
- lapset voivat saada koulussa paljon tukea, tavoitteena peruspalveluiden ensisijaisuus  
- hyvin alkanut lastensuojelutyö edistää lapsen kykyä käydä koulua. 
Riittävän hyvä tulos on, jos saadaan asiakaspalautetta, jota voidaan hyödyntää käytännön työssä, 
esim. kiinnittää huomiota palautteessa esiin tulleisiin epäkohtiin / myönteiseksi koettuihin asioihin.  
 
Asiakas on tietoinen kaikesta hänen asiaansa liittyvästä yhteistyöstä, ja hänellä on mahdollisuus vai-
kuttaa siihen. Asiakkaan oikeusturva huomioidaan enemmän sekä koulun että lastensuojelun puolelta. 
Yhteistyötä kirjataan asiakassuunnitelmiin ja asiakastietoihin. Koulu alkaa lastensuojeluilmoitusten 
lisäksi tehdä lastensuojelutarpeen selvityspyyntöjä / ohjaa perheitä hakemaan lastensuojelupalveluja. 
Perheiden oma-aloitteisuus tilanteessa lisääntyisi. Koulu osallistuu aktiivisessa asiakkuusvaiheessa 
olevien lasten tilanteen arviointiin tarpeen mukaan, ei vain tilanteen kriisiytyessä.  
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Vuoden 2008 lastensuojelulain myötä koulujen kanssa tehtävä yhteistyö on lisääntynyt. On tullut 
enemmän ls-ilmoituksia ja yhteydenottoja koulusta. Odotukset lastensuojelulta on usein epäselvät se-
kä koululta että asiakkailta. Tietoja lapsista yritetään antaa lastensuojelulle asiakkaan ja virallisten kei-
nojen ohi.  Yhteistyö koulun kanssa aiheuttaa jännitteitä koulun ja perheen välillä. Tavoitteena on las-
tensuojelun prosessin läpinäkyväksi tekeminen koululle ja asiakkaille heti alusta asti. Ls-työ on hyvin 
viranomaiskeskeistä alkuvaiheessa: on tarkoitus viedä Kola-hanketta lastensuojelun ja asiakkaiden 
näkökulmasta.  
 

ASIAKASOSALLISUUS 
 
 
Miten asiakkaat osallistuvat kehit-
tämistehtävään 

- suunnitteluvaiheessa 

- toteuttamisessa 

- arvioinnissa 
 

- Kehittämistehtävä on määritelty havainnoimalla asiakastyötä ja asiakkaan asemaa työntekijän näkö-
kulmasta. Aineistonkeruuta testataan asiakkaiden kanssa.  
 
- Toteuttamisvaiheessa aineistoa kerätään asiakkailta.  
 
- Yritetään vakiinnuttaa asiakaspalautteen kerääminen osaksi yksikön työkäytäntöä.  
 
- Tiivistelmä hankkeen tuloksista annetaan mahdollisuuksien mukaan asiakkaille. 

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

 
Koulun henkilökunta. Kehittämishankkeesta keskustellaan kuraattorien kanssa järjestettävässä yhteis-
työtapaamisessa. Hankkeesta tehdään tiivistelmä/raportti 

TOTEUTUS  
eli miten tavoitteisiin päästään? 
 
 
Rakenne omalle kehittämiselle 
Mitä kehittämistavoitteen toteutta-
minen käytännössä tarkoittaa? 
 

Neljän hengen ydintyöryhmä, __ tekee kehittämisestä ylemmän amk -opinnäytetyön ja __ sosiaalityön 
opintoihin kuuluvan käytännön harjoittelun kehittämistehtävän.  
 
Valmistellaan kehittämismateriaalin kerääminen, työntekijät sekä asiakkaat suostuva materiaalin ke-
räämiseen. Suunnittelulle ja keräämiselle saadaan tarpeeksi aikaa ja niistä saadaan tiedotettua työyh-
teisöä ja asiakkaita. Materiaalin hyödyntäminen aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, 
sitä tehdään koko prosessin ajan kirjallisena. Työryhmän aika yhteisille tapaamisille ja tuotosten kom-
mentoinnille.  
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Mitä tehdään?  

- suunnittelu  

- toteutus 

- dokumentointi  

- arviointi 
 
 
Kuka tekee? 
tarkemmat vastuunjaot 
 

 
Suunnittelua tehty viime tapaamisesta alkaen. Kyselylomakkeita testataan asiakkailla alkukesästä asi-
akkailla. Koulukuraattoreiden informointi kesäkuussa 2010. Suunnitelman ja kyselylomakkeen valmis-
tuminen kesällä, aineiston keruu syksyllä 2010. Tarkemmasta dokumentoinnista ja vastuunjaosta pää-
tetään kesällä valmistuvassa suunnitelmassa. Arviointi työyhteisön kokouksissa ja laatupiireissä sekä 
yhteistyötapaamisissa kuraattoreiden kanssa.  

 
 
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?  
 
Teematyöpajarakenne yhdis-
tettynä työyhteisön omaan 
aikatauluun.  
 
Miten aikaa on varattu toteu-
tukseen? 
 

maaliskuu/toukokuu 2010  kyselylomakkeen ja prosessin suunnittelu ja vastuunjaot 
 
 

lokakuu 2010  aineiston keruuta ja kokemuksia siitä 
 
 
helmikuu 2011  aineiston dokumentointi, hyödyntäminen ja päätelmät 
 
 

toukokuu 2011  saattaminen käytäntöön, arviointi  
 
 

Lastensuojelupäivät 2011  esittely 
 

 


