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Esitys toimenpiteeksi

Esitys vastuutahoksi

Aikataulu

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijän toimi perustettu
Saarikkaan joulukuussa 2012. Kyyjärvellä ja Kivijärvellä on
kunnan järjestämänä lapsiperheiden kotipalvelua.

Saarikka, Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen palvelualue.

Neljännesvuosittain

Lapsiperheiden kotipalvelun riittävyyden seuranta.
Harrastusten tukeminen

Kuntien yhteistyön lisääminen lasten ja nuorten
harrastusten, tapahtumien ja niihin liittyvien kuljetusten
järjestämisessä. Järjestöjen yhteistyön lisääminen yli
kuntarajojen lasten ja nuorten palvelujen osalta.

Kuntien vapaa-aikatoimi, järjestöt.

Vuoden 2014 aikana

Viranomaisten tavoitettavuus
ja luotettavuus

Asiakkaan osallisuudesta huolehtiminen ja asian
etenemisestä tiedottaminen asiakkaalle.

Kukin viranomainen / palvelun tuottaja sekä päättäjät

Heti.
Kyselyt kolmen
vuoden välein /
palvelu

Puhelinajoista huolehtiminen, yhteydenottopyyntöihin
vastaaminen sekä riittävän ajan mahdollistaminen
asiakastyöhön.
Asiakaskyselyt säännöllisesti
Palveluiden saatavuus

Palvelut tarjotaan lähipalveluina tarpeen mukaan.

Kuntien ja Saarikan päättäjät

2014

Rekrytoinnin tehostaminen avoimiin toimiin ja virkoihin sekä
työntekijöiden pysyvyyden ja työn jatkuvuuden
turvaaminen.

Kuntien ja Saarikan johto ja esimiehet

Ympäristön ja keskusten
viihtyisyys ja siisteys

Kuntalaiskyselyt kunnittain: minkälaista kohennusta
kuntalaiset kaipaavat ympäristöönsä ja kuntansa
keskukseen. Kyselyn tulosten toteuttaminen, vaikka osittain
talkoovoimin.

Kuntien ympäristö- ja rakennusosastot

Kysely vuonna 2014
toteutus 2014 2016

Erityisen tuen palveluiden
vahvistaminen

Päivähoidon ja koulun erityisen tuen palvelujen riittävyyden
varmistaminen.

Kuntien ja Saarikan päättäjät ja sivistystoimi

2014 alkaen

Kuntien ja Saarikan johto ja esimiehet

1

Rekrytoinnin tehostaminen avoimiin toimiin ja virkoihin sekä
työntekijöiden pysyvyyden ja työn jatkuvuuden
turvaaminen.
Varhaisen tuen palveluiden
eri muotojen lisääminen
(esim. järjestöjen ja
seurakuntien palvelujen
käyttäminen
suunnitelmallisesti varhaisen
tuen muotoina)

Yhteistyön tiivistäminen Saarikan, kuntien ja kolmannen
sektorin palveluntuottajien kesken: alueen toimijoiden
säännölliset yhteiset tapaamiset (kumppanuuspöydät lasten
ja nuorten palveluissa)
Vertaisryhmät

Saarikka, kunnat, järjestöt ja seurakunnat

2014

2014
Esim. kyläkunnat

Koulu- tai päiväkotimummot ja -papat
Lasten huomioiminen
aikuisten
palveluissa ja lasten
kokonaistilanteen
huomiminen lasten
palveluissa

Kouluttautuminen, menetelmien osaaminen, lapsen
kehitykseen perehtyminen tarvittavassa määrin

Palvelun tuottajat sekä niissä työskentelevät viranomaiset /
työntekijät.

Lasten tapaaminen aikuisten palveluissa, kotikäynnit.
Verkostotyöskentely, jos lasten asioissa työskentelee muita
viranomaisia.
Lapsille suunnattua materiaalia tarvittaessa jota asiantuntija
käy lapsen kanssa läpi.

Viranomaisten välisen
yhteistyön
tiivistäminen ja voimavarojen
yhdistäminen

Lastensuojelun palvelujen
resursointi

THL:n Lapset Puheeksi -menetelmä käyttöön koko
seutukunnalla aikuisten ja lasten palveluissa

Saarikka ja hallintokuntien henkilöstö

2014-2015

Kumppanuussopimukset.

Kumppanuussopimuksissa nimetyt vastuuhenkilöt

2013

Säännölliset yhteiset neuvottelut ja infotilaisuudet
Asiakaskohtaisen yhteistyön ja verkostotyön tiivistäminen.

Jokaisen työntekijän ja viranomaisen vastuulla

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka 2013

Saarikka (johtokunta) / perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhetyön sijaisuuksien täyttöluvat joustavasti tarpeen
mukaan siten että työntekijöiden vaihtuvuus saadaan
minimoitua.

Saarikka / Hyvinvoinnin ja terveydn edistäminen

2013

2

