Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen
vahvistaminen Pirkanmaalla
Pirkanmaan LAPE Pippuri
toimintasuunnitelma ja työkirja 2017-2018
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17.8.2017

Työryhmä/TK

Lapsiperheiden palvelut integroidaan kaikilla tasoilla –
kuva Lapsi- ja perhepalvelujen teemaryhmän loppuraportista 23.5.2017
Lastensuojelun vaativat
erityispalvelut
Vaativimmat
erikoissairaanhoidon
palvelut

Lastensuojelu
Vaativat
maahanmuuttajien ja
turvapaikanhakijoiden
Päihdehuollon
palvelut erityispalvelut
Kolmannen
sektorin erityispalvelut

Asiakaslähtöinen yhteistyö,
sujuva tiedonkulku, yhteensopivat
järjestelmät
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Erikoissairaanhoito

Vaativat
päihdehuollon
erityispalvelut

Etsivä nuorisotyö,
nuorten työpajatoiminta

Perhekeskuksen Varhaiskasvatus, koulut
palveluverkosto ja oppilaitokset
Lapsiperheiden sosiaali- ja
terveyspalvelut
Kunnan varhaiskasvatus ml avoin
varhaiskasvatus
Järjestöjen ja seurakuntien
palvelut ja toiminta

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
(sote)
Psykologit ja kuraattorit
Yksilöiden ja yhteisöjen
hyvinvoinnista huolehtiminen

Vaativat
perheoikeudelliset
palvelut

Vammaispalvelut

Vaativat
vammaispalvelut

Rikosseuraamusten
piiriin
joutuneiden
erityispalvelut

Työryhmä/TK

Kehittämiskokonaisuudet
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Työryhmä/TK

Perhekeskuksen palveluverkosto
Erityispalvelujen tuki, konsultaatiot
ja jalkautuvat palvelut
Lapsiperheiden
sosiaalipalvelut

Lapsiperheiden
terveyspalvelut

mm. perhetyö, kotiapu,
lapsiperheiden sosiaalityö,
kasvatus- ja perheneuvola

mm. äitiys- ja
lastenneuvolat,
lääkäri- ja psykologipalvelut,
fysio- ja puheterapia

Lapsi ja
perhe
Järjestöjen ja
seurakuntien
toiminta ja palvelut
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Varhaiskasvatus, muu
kunnan terveyttä ja
hyvinvointia edistävä
toiminta
Työryhmä/TK

Muutosta ohjaavat periaatteet
Lapsen oikeudet
ja lapsen etu

Voimavarojen
vahvistaminen

Lapsi- ja
perhelähtöisyys

Perheiden monimuotoisuus

Osallisuus
5
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Työryhmä/TK

Vanhemmuuden ja
parisuhteen tuki
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Työryhmä/TK

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palvelut
Tavoitteena toimiva palvelukokonaisuus osana perhekeskustoimintamallia
Vanhemmuuden ja parisuhteen toimivuus on keskeinen osa perheiden hyvinvointia. LAPE-muutosohjelmassa vanhemmuuden ja
parisuhteen tuen palvelut on nostettu isoksi teemaksi ja kehittämisen kohteeksi.
Vanhempana jaksaminen on sidoksissa parisuhteen hyvinvointiin, mistä syystä on kiinnitettävä erityistä huomiota lapsiperheiden
vanhempien parisuhdetaitojen tukemiseen. Parisuhteen laatu on oleellinen lapsen kehitykselle. Vanhempien parisuhde on lapselle
keskeinen ihmissuhde ja vuorovaikutusmalli. Näin ehkäistään vanhempien mahdollisten ongelmien ylisukupolvista siirtymistä ja
edistetään perheiden hyvinvointia.
Kehittämistyön tavoitteena on kattavat, verkostoituneet ja helposti löydettävät vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palvelut
Pirkanmaalla. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palvelut tunnetaan niin lapsi- ja perhepalveluissa kuin aikuisten palveluissa
työskentelevien ammattilaisten keskuudessa.
Pirkanmaan LAPE Pippuriin on nimetty oma ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden työryhmä selvittämään palveluiden
nykytilaa, kokoamaan pirkanmaalaisia hyviä käytäntöjä ja yhteensovittamaan palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi. Palveluita
tehdään tunnetuksi samalla. Selvitystyön alla ovat kaikki vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palvelut sekä toimijat eri sektoreilla.
Palveluita koottaessa huomioidaan myös vanhempien ja huoltajien tarpeet moninaisissa perheissä.
Palveluiden kattavuus ja alueellinen yhdenmukaisuus voidaan varmistaa vain yhteistyöllä ja verkostoitumalla.
LAPE-muutosohjelman Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palveluiden osalta löydät täältä:
https://verkkojulkaisut.valtioneuvosto.fi/stm/zine/14/cover
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Työryhmä/TK

Työryhmän
kokoonpano
Koordinaattori
Tia Kemppainen
MLL Hämeen piiri
tia.kemppainen@mll.fi
Puh. 040 722 1641

kunta/organisaatio

Nimi

Virrat-Ruovesi

Salli Rintamäki

Ikaalinen

Reetta Itkonen-Collings

Juupajoki

Milla Nyberg (vara: Miia Hovikorpi)

Pirkkala + Vesilahti

Taina Haapanen

Lempäälä

Leena Järvinen

Orivesi (Tampere)

Anja Jalonen-Männikkö

Urjala

Elina Hatakka

Nokia

Johanna Rauma

Tampere

Marianne Katajisto

Tampere

Kirsi Työppönen

Tampere

Mervi Orava

Akaa

Tiina Kautiala

SPR Nuorten turvatalo

Jussi Forsman

Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry.

Jari Kurvinen

Miessakit ry.

Kari Vilkko

MLL Tampereen osasto

Tarja Rajala

Pirkkalan srk

Sirkka Nylund

Kokemusasiantuntija

Hanna-Leena Niskakari (käytettävissä
tarvittaessa)
Heidi Tuominen

Kokemusasiantuntija
kokemusasiantuntija
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Ensi- ja turvakoti ry.

Milka Suuniittu-Sakari

Parasta Lapsille ry.

Sari Nikula-Heino

Setlementti Tampere, kohtaamispaikka
Wihreä Puu
Tampereen kaupunkilähetys - Kimpassaperhetoiminta

Minna Leponiemi
Sanna Maja

Työryhmä/TK

Työryhmän aikataulu
1) 3.5.2017 (kaikki työryhmät) klo 8.30-12: työskentelyn käynnistäminen, työryhmän
tutustuminen
2) 18.5.2017 klo 13-16: Treen yliopisto, Pinni B, luentosali 3118
3) 13.6.2017 klo 13-16: Tipotien luentosali, Tipotien sosiaali- ja terveysasema, (5. krs, pääoven lähellä, naulakoiden
vieressä)

4) 16.8.2017 klo 13-16: Tipotie, Amuri-kabinetti + Pispala-kabinetti
5) 19.9.2017 klo 9-11: Tampereen virastotalo, ryhmähuone 2, 5. krs
6) 23.10.2017 klo 13-16: Tipotien luentosali > Alustavasti sovittu Lastenkulttuurikeskus Rullan kanssa yhteisestä kokouksesta
heidän tiloissa

7) 30.11.2017 klo 13-16: yhteenveto, vuoden 2018 aikataulu: Tampereen virastotalo, ryhmähuone 2, 5. krs.
8) Vuosi 2018

Yhteiset, tiedossa olevat tilaisuudet:
• 12.9.2017 Lapsivaikutusten arviointi lape-ryhmille
• 3.11.2017 seminaari kuntien lape-ryhmille
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Työryhmä/TK

Kaikki kehittämistyöryhmät:
Perhekeskustoimintamallin kehittäminen
Eropalveluiden kehittäminen
Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen kehittäminen
Lasten ja perheiden matalankynnyksen maahanmuuttajapalveluiden kehittäminen
Varhaiskasvatus lapsen hyvinvoinnin tukena
Koulu lapsen hyvinvoinnin tukena

Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäminen
Lastensuojelun sosiaalityön moniammatillinen toimintamalli
Lapsivaikutusten arviointi
Johtamisen ja ammatillisen osaamisen kehittäminen
Uusi ryhmä 06-2017: väkivaltatyö

Lisäksi muita hyödynnettäviä työryhmiä joustavasti mukaan.
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Työryhmä/TK
Työryhmä/TK

Miksi vanhemmuuden ja parisuhteen tukea Lapessa?
•

Vanhempien ongelmien ylisukupolvinen siirtyminen on merkittävä
yhteiskunnallinen ongelma, jonka vaikutukset ulottuvat laajalle. (Lapekärkihanke)

•

Vanhempana jaksaminen on sidoksissa parisuhteen hyvinvointiin, mistä
syystä on kiinnitettävä erityistä huomiota lapsiperheiden vanhempien
parisuhdetaitojen tukemiseen. Parisuhteen laatu on oleellinen lapsen
kehitykselle. Vanhempien parisuhde on lapselle keskeinen ihmissuhde ja
vuorovaikutusmalli. (Lape-kärkihanke)

Keskusteltavaksi:
• Mitä muuta tulisi huomioida palveluiden koonnissa kehittämisessä?
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Työryhmä/TK

Unelma – yksi näkökulma
#Isänpäivä ja #familytime. Näille veijareille löytyy aina aikaa, meillä on aina hauskaa,
voidaan puhua mistä tahansa ja aina tuetaan toisiamme. Isä, perheenpäänä on omalla
esimerkillään opettanut kaiken tarpeellisen ja aina antanut kaikkensa omalle
perheelleen. Isä on aina tehnyt aikaa meille lapsille ja tehnyt niin paljon asioita meidän
eteen, että kiitollisempia emme voisi olla. Kaikkein tärkeimpänä, isä on kohdellut
meidän äitiä aina parhaalla mahdollisella tavalla. Siks te oottekin niin hyvä tiimi. Kiitos,
että ollaan saatu kasvaa kodissa, jossa ei tapella, osataan rakastaa, ottaa vastaan ja
antaa, nauttia elämästä ja kohdella muita ihmisiä hyvin. Teiltä oon oppinut kaikkein
tärkeimmät asiat elämää varten. Onnellinen meidän perheestä. ❤️
- Henkka 25 v.
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Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palvelut Pirkanmaalla

DREAM 2019
Koontia Koukkuniemestä 7.4.2017

Vanhemmuus ja parisuhdeasiat
palautettu takaisin ihmiselle
itselleen.

Näitä meillä on vahvistettu:
Yhteisöllisyys
13+ -vuotiaiden
vanhemmille paremmin
parisuhdepalveluja;
perheneuvola ei auta

Tukea ja aikaa niille
vanhemmille, joilta oma
tukiverkosto puuttuu.

Väliinputoajien
tilanteisiin tartutaan
asia kerrallaan.
Neuvolan tarjoaman
perhevalmennuksen edelleen
kehittäminen: eri ikävaiheet,
murrosikään
asti.
13
17.8.2017

Digitaaliset palvelut;
löydettävissä, tiedotus toimii.

Kyky nähdä
palvelutarve ja auttaa
jos yhteyttä on jo
otettu/
avunpyyntökynnys
ylitetty
”Riittävän hyvä
vanhemmuus”
Koko kylä kasvattaa
Ryhmäneuvolat, vertaisryhmät

Harrastusmahdollisuudet:
- Helposti tavoitettavat palvelut
- Koko perheelle
- Hinta, ikä, lapsi yksin – koko
perhe, sijainti, laji…

VERTAISTUKI
Arjensietokyky
Parisuhteen hoitaminen arjen
keskellä
Monikulttuuriset
palvelut – ymmärrys
’hyvän perheen’
käsityksestä; käsitysten
erilaisuus
Perheiden yhdessäolon ja
yhteisen ajan mahdollistaminen;
tuki ja arvostus
Työryhmä/TK
suorittamattomuudellekin.

Tavoitteet – vanhemmuuden ja parisuhteen tuki
•
•
•
•

•

Parantaa vanhemmuuden ja parisuhteen taitoja vahvistamalla palveluiden kattavuutta
ja alueellista yhdenmukaisuutta yhteistyössä järjestöjen ja seurakuntien kanssa.
Vahvistaa vanhemmuuden ja parisuhteen tukea osana alueelle muodostettavaa
perhekeskustoimintamallia ja koulu lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena - mallia.
Parantaa palveluiden tunnettuutta erityisesti sähköisten palveluiden osalta.
Kehittää palvelujen integraatiota ja palvelujen sisältöjä tavalla, joka huomioi
molempien vanhempien ja huoltajien tarpeet moninaisissa perheissä.
Ottaa käyttöön toimintakäytäntöjä, jotka edistävät sekä asiakkaiden että työntekijöiden
osallisuutta ja vuorovaikutteista kohtaamista sekä moniammatillista yhteistyötä.

 Kattavat, verkostoituneet ja helposti löydettävät vanhemmuuden ja parisuhteen tuen
palvelut alueella. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palvelut tunnetaan niin lapsi- ja
perhepalveluissa kuin aikuisten palveluissa työskentelevien ammattilaisten keskuudessa.
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Työryhmä/TK

Toimenpiteet Pippurissa – vanhemmuuden ja parisuhteen tuki
•

Selvitetään palveluiden nykytila ja hyvät käytännöt:
•
•
•

•
•

digitaaliset palvelut,
universaalit sekä yksilölliset että ryhmämuotoiset tukimuodot,
erityispalveluissa tai niiden kanssa yhteistyössä toteutettavat tuen tavat

Selvitetään lasten, nuorten ja perheiden palvelutarpeet.
Yhteensovitetaan palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi ja osaksi
perhekeskustoimintamallia (perustieto, sähköiset palvelut, matalan kynnyksen palvelut

perhekeskuksissa ja koulussa, varhaiskasvatuksessa ja oppilaitoksissa, erityispalvelut, vertaistuki)

•
•
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Luodaan toiminnalle rakenne, pelisäännöt, resurssisuunnitelma ja
verkostotyön kehikko/malli sekä rakennetaan toiminnalle koordinoinnin
toimintamallit.
”Koulutetaan” työtekijöitä ja mallinnetaan erityistason konsultointimahdollisuudet
perustasolle.

17.8.2017

Työryhmä/TK

Keskeisiä tapoja ja periaatteita
•
•
•
•
•
•

avoimet kohtaamispaikat
ammattilaisten tai koulutettujen vertaisohjaajien ohjaamat tapaamispaikat
erilaiset ryhmät (ml. vertaisryhmät)
luennot ja kurssit
sähköiset digitaaliset ja nettivastaanotot, nettiluennot, chatit ja nettiryhmät ja –kurssit
perhekeskustoimintamallin työkalupakki

Keskusteltavaksi:
•
Mitä muita?

Ennaltaehkäisevyys, asiakaslähtöisyys, oikea-aikaisuus, tavoitettavuus, osallistaminen:
asiakkaat – työntekijät - toimijat, kaikenikäiset lapset, lapsi- ja perhevaikutusten arviointi,
erilaiset elämäntilanteet, moninaiset perheet (kieli, kulttuuri, rakenteet), irti yksin pärjäämisen
eetoksesta, puheeksiottamisen helpottaminen, moniammatillinen yhteistyö, dialogisuus ja
yhteisen arvopohjan löytäminen, johtaminen
16
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Työryhmä/TK
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Työryhmä/TK

Työryhmän työskentelyn vaiheet
VAIHE 1: Tarjolla olevan tuen kartoittaminen ja yhteenveto
VAIHE 2: Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen toteutumisen arviointi ja
katvealueiden toteaminen

VAIHE 3: Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen kattavuuden ja
verkostoituneisuuden varmistaminen
VAIHE 4: Arviointi ja tutkimus
Jatkuva vuoropuhelu eri työryhmien kesken, erityisesti eropalvelut!
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Kuva 2019 – tätä kohti
Yhteensovittaminen; toimiva kokonaisuus osana perhekeskustoimintamallia
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•

Suunnitelma:
• rakenne,
• pelisäännöt,
• resurssisuunnitelma,
• verkostotyön kehikko/malli
• toiminnan koordinaation toimintamallit
• tukimuotojen ja tarjonnan katvealueiden kattaminen

•

Tiedottaminen ja konsultointi

•

Yhteistyötapojen kehittäminen vanhempien kanssa

•

Vanhemmuuden tuki erityistilanteissa

17.8.2017

Työryhmä/TK

VANHEMMUUDEN JA PARISUHTEEN TUEN OSAAMISTARPEET
yhteenveto koko työskentelyn ajalta, kuva täydentyy ja toimenpiteet täsmentyvät työn edetessä

Vanhemmat

Kasvottuminen/tieto palveluista  erilaiset tavat
saada tieto vanhempien tietoon (esim.
varhaiskasvatuksen ja koulun kautta)

Vapaa-ajan
toimijat

Lapsiperheiden
palvelut

Vanhemmuusja
parisuhdetyötä
tekevät
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”Tiedotustilaisuus” palveluista, kasvottuminen esim.
1x/kevät – 1x/syksy  erilaiset tavat saada tieto
palveluista työntekijöiden tietoon

Työryhmä/TK
Työryhmä/TK

VAIHE 1
suunnittelu, valmistelu ja toiminnan rakenteellisen kehikon
valmistelu (01-07/2017)
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Pirkanmaalla jo tehtyä ja tässä työssä huomioitavaa
täydentyy matkan varrella
•
•
•
•
•
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THL, STM  tehdyt tutkimukset, pohjatyö
Kuntaliitto ym.
Valtakunnalliset hankkeet:
Alueelliset hankkeet:
Paikalliset hankkeet:
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Tiedonkeruun monet muodot ja mallit
täydentyy matkan varrella
1)

Asiakaskokemukset – osallistumisen mahdollisuudet:
• Lasten ja nuorten ääni:
• Vaikuta –kysely – avoinna koko muutosohjelmakauden: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/12771/lomake.html
• Hyvinvointikysely 4-vuotiaiden lasten perheille Tampereella (vuodet 2013, 2015, 2017)
• Kokemusasiantuntijat ja asiakkaiden tarinat
• Case-esimerkit
• Lape-pähkinät

2)

Ammattilaiset – kunnat, järjestöt, seurakunnat, yksityiset
• Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palveluiden työryhmä verkostoineen

1)

Työryhmät:
• LAPEn muut työryhmät ja toimijat:
• Teemoittain/ pähkinänsärkijät:
• Perheverkko (TRE)
• Tulppaanitalon työryhmä
• Kulttuuripalveluiden työryhmä
Haluatko työryhmäsi/ tiimisi ajatukset näkyväksi tässä? Ota yhteyttä tai osallistukaa vastaamalla Lape-pähkinöihin (löytyvät www-sivuilta).

2)
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Linkitykset:
• DIGI-palvelut, Kuusaika-hanke (TRE)
• Järjestö 2.0 –hanke

17.8.2017

Työryhmä/TK

PALVELUPOLKU
•

Palvelupolku muodostuu asiakkaan kokemista kontaktipisteistä, jotka muodostavat
palvelutuokioita.

•

Palvelutuokiot tarjoavat asiakkaalle arvoa tuottavan kokonaisuuden ja asiakaskokemuksen.

•

Palvelupolku on ajassa tapahtuvien kontaktipisteiden ja palvelutuokioiden summa. Ne
muodostavat asiakkaan palvelukokemuksen.
Hyvällä palvelupolulla on asiakkaan turvallista kulkea.
Toimiva palvelupolku (prosessikuvaus) mahdollistaa asiakkaan tarpeen tunnistamisen
jälkeen asiakkaan ohjaamisen oikean palvelun äärelle.
…määrittely on kesken…
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Tähän aiheeseen löytyy Lape-pähkinä.

Työryhmä/TK

VAIHE1 - toteutus

Palvelut ja toimintamallit
Palvelupolun kuvaaminen

17 – (20 v.)

ennen palvelua – palvelun aikana – palvelun jälkeen

13 – 16 v.
7 – 12 v.
0 - 6 v.

Lapen
periaatteet
• Lapsen oikeudet ja
lapsen etu
• Lapsi- ja
perhelähtöisyys
• Voimavarojen
vahvistaminen
• Perheiden
monimuotoisuus

Ennen
syntymää

Läpileikkaavat teemat ja asiakokonaisuudet:

25

17.8.2017

Tähän aiheeseen löytyy Lape-pähkinä.

Työryhmä/TK

VAIHE1 - toteutus

Parisuhteen ensiapupiste

Palvelut ja toimintamallit

Pyydä apua –nappi kaikkialle Pirkanmaalla;
helppo löydettävyys - saavutettavuus

TARPEET ja TOIVEET, 13.6.2017, 16.8.2017
Ennen lapsen
0 - 6 v.

7 – 12 v.

syntymää

• Lisää perheneuvolapalveluita
• Isäksi tuleville vertaisryhmä: 2 x
ennen ja 2 x jälkeen
• Hyvä perhevalmennus yhdessä 3.
sektorin kanssa
• Vertaistuki ja -ryhmät raskaana
oleville: synnytyspelot, synnytyksen
jälkeiset vaikeudet…
• Hyvinvointineuvolan lomakkeet ja
niiden hyödyntäminen raskauden
loppuaikana
• Mitä jos raskaus ei suju kuten
toivottua?
• Sairaan tai vammaisen lapsen
saaminen?
• Mitä jos toivottua lasta ei kuulu?
• Mitä jos lapsi tulee ilman toiveita?

•

Lastenhoitoapua, myös maksutonta
• Subjektiivinen päivähoito-oikeus
• Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa,
miten?
• terveydenhoitajan erityinen kotikäynti
alle 2v. perheisiin
• apu synnytyksen jälkeiseen
masennukseen
• neuvolapsykologipalveluiden sisällöt (ei
pelkkiä rentoutusharjoituksia)
• Elämää ei toivotun lapsen kanssa?
• Elämää sairaan tai vammaisen lapsen
kanssa

•

Lisää perheneuvolapalveluita
• Harrastustoimintaa koululaisille, myös
maksutonta
• Kerhotoiminta
• lastenhoitoa
• aikaa parisuhteelle
• koulujen loma-ajat, aika koulun jälkeen?
• vertaistuki, vanhempien verkostoituminen
• perheen yhteisen ajan mahdollistaminen
esim. loma-aikojen toteutuminen
• tehostetun ja erityisen tuen palvelut;
kasvatuskumppanuuden toteutuminen vs.
ylisuuret luokat, opettajien väsyminen,
osaamattomuus jne.
• koulunkäynnin tukeen liittyvät palvelut
• tunnetaidot kuntoon

Läpileikkaavat teemat ja asiakokonaisuudet:
•
Resurssien riittävyyden turvaaminen
•
palveluista tiedottaminen siellä missä ihmiset liikkuvat
•
Keskusteluapu, apu perheen luokse/lähelle, nopea apu, matala kynnys, tuettu yhteisöllisyys
•
Neuvolan perhetyöntekijät, lapsiperheiden kotipalvelu käytännön arkeen, vertaistuki, apu saatavissa, parisuhdepalvelut
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aikuisten mielenterveyspalveluiden riittävä resursointi
Toimintakulttuuri
Palveluohjaus
Äitiys- ja lastenneuvolan ohjaus ja neuvonta: lapsen kehitys, vanhemmuus, parisuhde, perhevalmennus
Palveluita joustavasti, myös ilta-aikaan
Tuki ja ohjaus lasten käytösongelmiin
I. V. ryhmä?
Vaihtoehtoisia menetelmiä ja palveluja
Asiakkaan kohtaavan ammattilaisen taidot: puheeksiottaminen, parisuhde, vanhemmuus
Parisuhdevloggaajat somekuplassa
Monimuotoisuus
Tunnekieli, tulkinta

17.8.2017

13 – 16 v.
• Kuraattori- ja koulupsykologipalvelut
• Harrastustoimintaa koululaisille, myös
maksutonta
• Kerhotoiminta
• perheneuvolan ikäraja 13v. > tarve
pitempi > 18v.
• vertaistukiryhmät
• tunnetaidot kuntoon

17 – (20 v.)
• Kuraattori- ja koulupsykologipalvelut
• Ihmissuhdetaidot, perustiedot nuorille/
pariskunnille
• Seksuaalitietous
• itsenäistyvien nuorten apu ja tuki –
vanhemmat mukaan mahdollisuuksien
mukaan
• Nuorten talo (Puutarhakatu) avun ja
palveluiden tarjoajana
• nuoren oman tukiverkon vahvistamisen
tuki; tukiverkon näkyväksi tekeminen
• tunnetaidot kuntoon
• Toiveikkuutta lisäävä näkökulma: nuori
ei välttämättä toista pelkästään
vanhempien sukupolvien virheitä
• Perhe-elämän ja parisuhteen
normalisointi
• ”Parisuhteen ajokortti”

”Lempeää tuuppausapua ja aktiivista otetta” –
riittävän hyvän palveluohjauksen kriteerit? ☺
Tieto siitä keneen voi ottaa yhteyttä, yksi ihminen.
Palveluverkko – palveluohjaus - palveluohjaajat
Työryhmä/TK

Case-esimerkit
Mikä on hyvin?
Minkä tulee muuttua?
•

Tiedonkulun ongelmat: käytäntö
•
•

•
•
•
•

Työntekijöiden vaihtuvuus
Sektorirajojen ylittyminen

Päällekkäiset palvelut
Toimimattomat palvelut
Toimimaton koordinointi
Kuuntelemattomuus

Keskusteltavaksi:
• Miten täydentäisitte listaa asiakastarinoiden perusteella?
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Vanhemmuuden tuen palvelut

työryhmän vasta alustavasti hahmottelemia tavoitteita, ei valmis esitys

Tavoite 16.8.

Erityistarpeet 16.8.

Pyydä apua -nappi

•
•
•
•

Apua helposti ja oikea-aikaisesti
Apua tarvitaan nykyistä nopeammin
Palvelua etupainotteisemmin
Nopea apu ongelmatilanteissa

Vertaistuen tarjoamisen ja
mahdollistamisen mallit
•
Matalan kynnykset kohtaamispaikat
vanhemmille

•
•

Varhainen tuki
Vertaistuki kaikenikäisten
vanhemmille
Murrosiän huomioiminen
Helposti lähestyttävä
Konkretia
Palvelu lähelle

”Parisuhdekatsastus” ennen esikoisen
syntymää

Pysähtyminen uuden elämäntilanteen
äärellä

Tulevien vanhempien tavoittaminen
(some-sukupolvi)

Tuen tarjoaminen luontevalla tavalla,
nopeasti ja helposti

Avainhenkilöt

•

Palvelu lähelle

Tukiryhmät ja työkalut

•
•
•

Varhainen tuki
Murrosiän huomioiminen
Palvelu lähelle

Tunnetaitojen mopokortti jo
yläkouluikäisille

•

Tunnetaidoissa kehittämisen varaa

Vapaa-ajan (koulupäivän jälkeinen)
ohjelma lapsille

•
•

YH-vanhemmat
Työssäkäyvät

•
•
•
•

Palvelun vähimmäiskriteerit

Haasteet

Ratkaisut

Ammattilaisten kyky ja rohkeus ottaa asiat
puheeksi ja kysyä
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Parisuhteen tuen palvelut

työryhmän vasta alustavasti hahmottelemia tavoitteita, ei valmis esitys

Tavoite 16.8.

Erityistarpeet 16.8.

Parisuhteen ensiapupiste

•
•
•
•

Palvelun
vähimmäiskriteerit

Haasteet

Ratkaisut

Apua nopeasti
Apua oikea-aikaisesti
Ennakoivasti elämän
muutoksissa
Apu lähellä

Perhevalmennusta ennen
lapsen syntymää
Maksuton lastenhoitoapu

Palvelusetelit parisuhteen
hoitoon
Avainhenkilö

•

Apu lähelle

•
•

Apua myös miehille
Puolison kriisit, sairaus jne.

Apua siltä henkilöltä, johon
asiakas ottaa yhteyttä
Tuki erityistilanteissa,
jaksamisen tuki
Ammattilaisten kyky ja rohkeus ottaa
asiat puheeksi ja kysyä
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Hyvä käytäntö…
…on lapsille, nuorille tai lapsiperheille suunnattu hyvä toiminto, palvelu, toimenpide, menetelmä ja/tai
interventio.
…tekee työstä sujuvampaa, hyödyllisempää ja mielekkäämpää.
…on osa toimintaympäristöään ja linkittyy muihin hyviin käytäntöihin, jotka muodostavat toisiaan
muokkaavia käytäntöverkostoja.
Yksittäinen työkalu (esim. lomake) ei ole tässä hyvä käytäntö mutta se voi olla osa hyvää käytäntöä.
Hyvässä käytännössä toteutuvat:
•
Tarve- ja kysyntälähtöisyys, käytettävyys
•
Toimivuus ja tuloksellisuus
•
Mallinnettavuus ja/tai tuotteistaminen
•
Siirrettävyys ja levitettävyys
•
Prosessimaisuus
Hyvän käytännön osalta ei ole arvioitu hiljaisen tiedon siirrettävyyttä/hyödynnettävyyttä.
Lähteitä: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/sokra/arviointi/hyvat-kaytannot
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VAIHE1 - toteutus

Palvelut ja toimintamallit
OLEMASSA OLEVAT HYVÄT KÄYTÄNNÖT, 18.5.2017, 19.9.2017

Ennen lapsen
syntymää

0 - 6 v.

• äitiys- ja lastenneuvola

• Subjektiivinen päivähoito-

• perhetyöntekijän
kotikäynti raskauden
loppuvaiheessa

oikeus
• äitiys- ja lastenneuvola
• 2 kk:n ryhmäneuvola
• neuvolakioski
•matalan kynnyksen
perhetyö
• Ihmeelliset vuodet

7 – 12 v.
• kouluterveydenhuolto
• Ihmeelliset vuodet
(käytöshäiriöt)
• matalan kynnyksen perhetyö

Lapsiperheiden kotipalvelu
palvelusetelillä – käytännöt ja

Lapsiperheiden
kotipalvelu

toimivuus, periaatteet selviksi,
jotta voi olla hyvä käytäntö –
saavatko perheet sitä mitä
oikeasti tarvitsevat?

13 – 16 v.
•

kouluterveydenhuolto

tukihenkilötoiminta

17 – (20 v.)

Perhe edellä –
palvelut
(kokonaisuus)

•

(käytöshäiriöt)

• Vahvuutta
vanhemmuuteen –
perheryhmät
• Avoimet kohtaamispaikat:
perhekahvilat
• Vertaistuki:

Läpileikkaavat teemat ja asiakokonaisuudet :
•
Perheneuvonta/ perheneuvolatoiminta
•
Vertaistuki
•
Avoimet kohtaamispaikat
•
Kuntayhteistyö
•
Palveluohjaus: pyydä apua nappi
•
Perheneuvonta/ perheneuvolatoiminta
•
Kuntayhteistyö
•
Verkostotyöskentely
•
Perheiden talo
•
Jalkautuvat palvelut (esim. tuetun asumisen ohjaaja, ohjaamon palvelut)
•
Perhetupatoiminta, Akuliinaryhmät
•
Neuvolan perhetyöntekijät = Imatran malli
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Hyvän käytännön minimikriteerit > luovat perustaa sille mitä minimissään tulee tarjota
Hyvän käytännön tunnistamisessa sovelletaan mm. seuraavaa mallia:

Lähde: https://www.innokyla.fi/web/malli947617
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VAIHE1 - toteutus

Palvelut ja toimintamallit
KATVEET – MUUTOSTARPEET, 18.5.2017, 23.10.2017
Ennen lapsen
syntymää
• suunnittelemattoman
vanhemmuuden tuki,
neuvola
• yksin lasta odottavat
• parisuhteen tuki
• kohti vanhemmuutta,
esim. parista perheeksi

0 - 6 v.
• Alle 5-6-vuotiaiden
harrastuksissa pitäisi olla
aina vanhempi mukana,
seurat tuottaisivat sellaisia
harrastuksia
• Ihmeelliset vuodet –
toimintamallit
• nepsy perheille + vaka

7 – 12 v.
• nepsy kouluun
• koulun jälkeinen toiminta:
lasten ja nuorten tietoon
paremmin
• resurssit: kuraattoripalvelut,
psykologipalvelut, erityispalvelut

13 – 16 v.
•

•
•

17 – (20 v.)

Ihmissuhde/parisuhdetaitojen
ohjaus/opetus osana
koulun/ oppilaitoksen
opetussuunnitelmaa
koulun jälkeinen toiminta:
lasten ja nuorten tietoon
paremmin
resurssit: kuraattoripalvelut,
psykologipalvelut,
erityispalvelut

•

•

Ihmissuhde/parisuhdetaitojen
ohjaus/opetus osana
koulun/ oppilaitoksen
opetussuunnitelmaa
Etsivän nuorisotyön
kehittäminen >
palveluohjaus ja
”tulkkaus” (nuorten kieli
vs. viranomaiskieli

Läpileikkaavat teemat ja asiakokonaisuudet :
•
Yksinhuoltajien tuki/ palvelut
•
Parisuhteen palvelut
•
Painottuvatko palvelut perheille, joissa pieniä lapsia
•
Perheen ja työn yhdistäminen, myös isät mukaan
•
Palveluiden saavutettavuus
•
Isovanhemmuus
•
Toimeentulo vs. köyhyys: perhdein resurssit (köyhyys) pitää kiireisenä. Resurssit hakeutua avun ja tuen piiriin kun taloud. Resurssit vievät ajan > lähipalvelut, palvelut kotiin
•
Verkostotyöskentely, kokonaisuuksien näkeminen; asiantuntijat, jakaminen, yhteisen ymmärryksen synnyttäminen
•
Nopea tarpeeseen reagointi
•
Kolmannen sektorin resurssit: turvaaminen, näkyvyys > palveluohjauksen piiriin
•
Vaihtoehtoiset menetelmät ja palvelut: uudet toimintakulttuurit, toiminallisuus, joustavuus tarjonnan aikoihin (ilta-ajat, nopea tarpeisiin vastaaminen)
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VAIHE1 - toteutus

Toimijat ja tuen muodot – yhteenveto
Nykytila, hyvät käytännöt, palvelutarpeet kuvaus rakentuu työn edetessä
a) Sähköiset (digitaaliset) palvelut:
•
•
•
•

Kunnat
Järjestöt
SRK
Muut

b) Universaalit sekä yksilölliset että ryhmämuotoiset tukimuodot
•
•
•
•

Kunnat
Järjestöt
SRK
Muut

c) Erityispalveluissa tai niiden kanssa yhteistyössä toteutettavat tuen tavat
•
•
•
•
34

Kunnat
Järjestöt
SRK
Muut
17.8.2017

Työryhmä/TK

Palvelut/palvelupolut
kartalla
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VAIHE 2
Uuden toimintamallin käyttöönotto, pilotit sekä toimintamallien
ketterä edelleen kehittäminen
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Titta Pelttari

Vaiheen 2 tuotos: Arviointiraportti ja suositukset
Tuen toteutuminen ja katvealueet
•
•
•
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Uusi toimintamalli
Pilotoinnin suunnitelma ja toteutus
Kokemusten kautta syntyneen oivallukset, edelleen kehittäminen

24.3.2017

Työryhmä/TK

VAIHE 3
Toimintamallien laajamittainen käyttöönotto ja juurtumisen
varmistaminen
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VAIHE3 - toteutus

Kattavuus ja verkostoituminen – malli
Yhteensovittaminen; toimiva kokonaisuus osana perhekeskustoimintamallia
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•

Suunnitelma:
• rakenne,
• pelisäännöt,
• resurssisuunnitelma,
• verkostotyön kehikko/malli
• toiminnan koordinaation toimintamallit
• tukimuotojen ja tarjonnan katvealueiden kattaminen

•

Verkoston osaamistarpeet ja kouluttaminen
• Tarpeet kuvaksi
• koulutussuunnitelma

•

Tiedottaminen ja konsultointi

•

Yhteistyötapojen kehittäminen vanhempien kanssa

•

Vanhemmuuden tuki erityistilanteissa
24.3.2017

Työryhmä/TK

VAIHE 4
Arviointi, tutkimus ja raportointi
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Väliraportointi työryhmän työskentelystä 05-2017
1) Yleistilanne suhteessa hankesuunnitelmaan? Eli miten omat tavoitteenne ovat edenneet suhteessa hankesuunnitelmaan.
•
•
•

Monialaisen ja –ammatillisen työryhmän työskentely on käynnistetty. Työryhmä on kokoontunut 2 kertaa.
Työryhmän kokoonpano ei ole vielä täysin valmis vaan odottaa vielä täydentymistä vammaispalveluiden edustajalla (yhteistyöpalaveri/erillinen työryhmä sovittu
kesäkuulle). Toinen kokemusasiantuntija (isä, mies) rekrytoidaan kesäkuussa. Kulttuuripalveluiden mukanaoloa mietitään.
Työryhmä on aloittanut vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palvelupolun kartoittamisen: tarpeet – hyvät käytännöt – katvealueet.

2) Poikkeamat, ongelmat ja riskit?
•
•
•
•

Työ etenee suunnitellusti mutta aikataulu ei tule toteutumaan hyvien käytäntöjen kartoituksen osalta, syynä lomakekyselyn viivästyminen.
Työtilaan (MyPirkanmaa) kirjautuminen ja työtilan haltuunotto on kesken. Työtilan käytön opettelu voi olla liian työlästä näin nopealla aikataululla.
Arvioinnin ja dokumentoinnin resursointi on todennäköisesti liian vähäistä, opiskelijavoimien hyödyntämistä tässä työssä arvioidaan.
Haasteena tulee olemaan hyvin laaja-alaisen asiakokonaisuuden eri osa-alueiden huomioiminen ja yhteisen puheen aikaansaaminen (toimintakulttuuri).
Toimijoiden lähtökohdat ovat hyvin erilaiset.

3) Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella (ensimmäisessä huhti-toukokuu 2017)?
•
•
•
•

Työryhmätyöskentely on käynnistynyt.
Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palveluiden visio ”Dream 2019” –työskentely on käynnistetty.
Ensimmäiset palvelupolkuaihiot ovat valmistuneet jatkotyöskentelyn pohjaksi.
Tutustuminen asiakaskokemuksiin on aloitettu (kyselyt, tarinat, kokemusasiantuntijat).

4) Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella (ensimmäisessä kesä-heinäkuu 2017, voi jo vähän ajatella kesälomakauden vuoksi seuraavaakin jaksoa
eli elo-syyskuuta 2017)?
•
•
•
•

•
•
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Työryhmän täydentäminen ja yhteisen puheen opiskelu työn tekemisen mahdollistamiseksi.
Pilottien sisältöjen suunnittelun käynnistäminen.
Palvelupolun kuvaaminen ja täydentäminen hyvillä käytännöillä.
Yhteinen työ eropalvelut –työryhmän sekä monikulttuuri –työryhmän kanssa: pienryhmätyöskentely yhdyspintojen kartoittamiseksi ja sisältövastuiden
selkiyttämiseksi; yhteisen työn paikat ja kohteet.
Kulttuuripalveluiden integrointi (kunnat, lape-ryhmät) osaksi vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palveluita.
Arvioinnin käytännöt työryhmän työskentelyssä; yhteistyö eropalveluiden työryhmän kanssa.

17.8.2017

Työryhmä/TK

Lopputulos
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… tavoitteet ovat täyttyneet
•
•
•
•
•

Vanhemmuuden ja parisuhteen taitoja vahvistamalla on parannettu palveluiden kattavuutta ja alueellista
yhdenmukaisuutta yhteistyössä järjestöjen ja seurakuntien kanssa.
• …keinot ovat näkyvissä
Vanhemmuuden ja parisuhteen tukea on vahvistettu osana alueelle muodostettua
perhekeskustoimintamallia ja koulu lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena - mallia.
• …keinot ovat näkyvissä
Palveluiden tunnettuutta on parannettu erityisesti sähköisten palveluiden osalta.
• …keinot ovat näkyvissä
Palvelujen integraatiota ja palvelujen sisältöjä on parannettu tavalla, joka huomioi molempien vanhempien ja
huoltajien tarpeet moninaisissa perheissä.
• …keinot ovat näkyvissä
On otettu käyttöön toimintakäytäntöjä, jotka edistävät sekä asiakkaiden että työntekijöiden osallisuutta ja
vuorovaikutteista kohtaamista sekä moniammatillista yhteistyötä.
• …keinot ovat näkyvissä

Pirkanmaalla on käyttöönotettavissa kattavat, verkostoituneet ja helposti löydettävät vanhemmuuden ja
parisuhteen tuen palvelut. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palvelut tunnetaan niin lapsi- ja perhepalveluissa
kuin aikuisten palveluissa työskentelevien ammattilaisten keskuudessa.
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Kiitos!
#lapemuutos

stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut
Pirkanmaan Lape Pippuri
lapepirkanmaa.fi

Koordinaattori Tia Kemppainen, tia.kemppainen@mll.fi, puh. 040 722 1641
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