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Osatoteuttajien tulosten esittely ja jatkot (HAMK, TAY, Tavastia)
Tavastia:
-

-

Paljon vielä tulossa syksyn aikana, moni asia vielä kesken
Tehty:
o Kysely maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja perheiden palveluista tehty
o Vastaukset analysoitu seuduittain
o Päiväkotihenkilöstölle pidetty koulutus maahanmuuttajien tarpeiden kohtaamisesta,
palvelukyselyn pohjalta
o 2 työpajaa kirjaston kanssa
o myintegration.fi -yhteistyö
Tulossa:
1. Koulutusta henkilöstölle palvelukyselyn pohjalta
o 3 koulutusta tulossa päiväkotihenkilöstölle marras-joulukuussa
2. Maahanmuuttajien osallisuuden tukemista edistetään
o 10 työpajaa syksyn aikana, eri oppilaitoksissa, kirjasto mukana
o maahanmuuttajia kutsutaan pohtimaan minkälaisia asioita kirjastossa voisi olla, mitä
kirjastossa voisi tehdä
o Kirjasto jatkaa pajoja keväällä 2019 LAPE:n päätyttyä

HAMK:
-

-

-

-

-

Mukana vanhemmuuden varhaisen tuen ja perhekeskustoiminnan virtuaalipalveluiden
kehittämisessä
Tehty:
o Etäneuvolakokeilu
o Tutkimus
o Vanhemmuuden varhaisen tuen palvelut -työpajasarja
Tuloksia:
o Tiedon lisääntyminen varhaisen tuen palveluista
o Toimijoiden verkostoitumisen tukeminen
o Etäneuvola tulossa osaksi neuvoloiden vakitoimintaa
o Oppilastöitä, opinnäytetöitä
Tulossa vielä hankkeen aikana:
o Artikkeleita yhden otsikon alle avoimesti Hamk Unlimited -alustalle
o Iloa ja voimaa vanhemmuuteen -messut
Juurruttaminen ja jatko hankkeen jälkeen:
o Messut vuosittaiseksi tapahtumaksi?
o Etäneuvola maakunnalliseksi
o artikkeleita ammattilehtiin! Tehy, Super
TLP - mukaan tuloksiin

o

TLP tulossa pakolliseksi sosionomi-, sairaanhoitaja- ja terveydenhoitaja-AMKopintoihin

TAY (JKK):
-

-

-

Johdon tuki
Tehty:
o 3 seminaaria verkostojohtamisesta ja moniammatillisesta toiminnasta vuonna 2017
o Virtuaaliseinä ja tallenteet olemassa
o Seminaarit korvattiin seudullisilla työpaja-puimaloilla (toteuttajana LAPE)
o Fokusryhmähaastatteluita LAPE-ryhmien vetäjille
o Toimintakulttuurin muutosta mittaava kysely
 ammattikuntien väliset kuilut huolena moniammatillisessa yhteistyössä
 LAPE-johtajat ovat heterogeeninen ryhmä
o Itsearviointityökalu
Tuloksia, huomioita:
o Ammattilaisista puhutaan enemmän kuin asiakkaista
o Vaikuttaa, että hanke on tukenut perhepalveluiden integraatiota
o Näkyvissä alku toimintakulttuurin muutokselle
o Uutta SIVI-SOTE-yhteistyötä uudistuksen siltauskauden epävarmuudesta huolimatta
o Maakunnallisten hankkeiden ohjaus ei suunnitelmallista
Tulossa:
o Fokusryhmähaastattelut jatkuvat, analyysi
o Kyselyn 3. kierros ja analyysi
o SOC on tukemassa syksyn johdon pajoja
o Loppuanalyysi

TAY (OsaHäme):
-

-

Miten integroivaa työtapaa edellyttävät tilanteet tunnistetaan?
Tehty:
o Tapaustutkimus Jnkl perhekeskuksesta
o 7 alueellista dialogista työpajaa
o Käsitemäärittelyä
 esim. integraatio, monialainen yhteistyö, rajapintatila
Tulossa:
o Loppuraportti (sekä hallinnollinen että ”oma”)
 Oman raportin muodosta ei vielä varmuutta (sähköinen – Tampub?,
paperinen)
o Tutkimustyö jatkuu hankkeen jälkeenkin
o Tiedottamista

Loppuraportti
-

loppuraporttipohja
o Kaikki osatoteuttajat täyttävät kokonaan oman loppuraporttinsa
o Amerikkalaistyyli käyttöön, eli tulokset heti esiin ensimmäiselle sivulle
o Ei tarvitse kääntää muille kielille, pelkkä suomi riittää
o Kohta 3: osaprojekteja voi erotella, jos on selkeitä erillisiä kokonaisuuksia

o
o

-

-

Ei tarvitse erotella perhekeskuspuolen ja toimintakulttuurin muutoksen %-osuuksia
Lopullisten kustannusten ei tarvitse vastata loppuraportin kustannuksia, toive on
tosin että olisivat lähellä. Voi kirjoittaa myös ennusteita tms.
o Kohta 1.2: saa kirjoittaa ”meistä tuntuu siltä, että…”, ”on tapahtunut
asennemuutosta…”, ei tarvitse olla numeerisia mittareita tai pohja-esimerkissä
olevia tulosmittareita
o Ei pakko käyttää raportin taulukkopohjia, saa käyttää omaa jos on parempi
o Kohta 4: linkkejä, saa listata vaikka sivukaupalla
o Ei lähdeviitteitä, ne omiin julkaisuihin, ja linkki mistä julkaisut löytyvät / tulevat
löytymään (esim. osoitteesta www.url.fi, saatavilla kesäkuussa 2019)
o Loppuraportista MAHDOLLISIMMAN LYHYT
o Yhteenveto max. yksi sivu
pp-pohja
o Tämä myös pitää tehdä
o Saa käyttää luovasti, ja kohderyhmän huomioiden
o Täytä ajatuksena, että esitykseen saa käyttää 5min
ulkopuolinen tilintarkastus tulossa
aikataulu löytyy ”loppuraportointiaikataulu”-dokumentista

