Erityis- ja vaativan tason palveluiden
kehittäminen Pirkanmaalla
18.5.2017
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18.5.2017

Nanna Miettinen

Pippuri-kuulumiset lyhyesti
•

Pippuri vastuuryhmien työskentely käynnistymässä
•

•

•
•
•

Sote-teemaryhmien raportit luvassa, ensi viikolla lape: luvassa nykytilan arviointia yms.
Lape-päivät 29.-30.5. : kuullaan mitä ja miten muualla hankkeita viedään eteenpäin
OT-keskusten kehittämistyö käynnistymässä
•

•
•
•
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mietitään eri vastuuryhmien yhteisiä kehittämiskohteita mm. monitoimijainen arviointi ja
työskentely, digitaaliset palvelut, lähisuhdeväkivallan ehkäisy: koordinaattorien vierailut
toistensa ryhmissä, ehkä vastuuryhmien henkilöistä koottuja yhteisiä alatyöryhmiä?
projektipäällikön ja muutosagentin vierailut ryhmissä

Lape-päivät, 6.6. OT-toimijoiden kokous Helsinki THL

MyPirkanmaa alusta tulossa
Koordinaattorit ottamassa Hybridiä työn alle
Ryhmäläisten tiedotettavat asiat?

24.5.2017

Nanna Miettunen ja Sari Miettinen

VAIHE 1
suunnittelu, valmistelu ja toiminnan rakenteellisen kehikon
valmistelu (01-07/2017)
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24.5.2017

Tavoitteet ja toimenpiteet suunnitelmassa
1. Kehittämisryhmän muodostaminen ja käynnistäminen
2. Tavoitteiden ja aikataulun täsmentäminen ja sisäistäminen
3. Olemassa olevan tiedon kokoaminen, nykytilanteen
kartoittaminen ja yhteenveto (tuki, hoito, palvelut ja niiden
resursointi)
4. Todetaan nykytilan ongelmakohdat ja kehittämistarpeet
- Case-kuvausten käsittely
5. Keskeisten toimenpiteiden valitseminen ja ottaminen työn alle
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18.5.2017

Nanna Miettunen

Edellisen kokouksen muistio
•
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Korjattavaa/kommentoitavaa?

24.5.2017

Nanna Miettunen

Kehittämisryhmän muodostaminen: Vastuuryhmän
kokoonpano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Sastamala ja Punkalaidun: Leena Tuomainen (sosiaalityöntekijä), varalla Niina Myllymäki (sosiaalityöntekijä)
PSHP: Riitta-Kerttu Kaltiala-Heino (Professori, ylilääkäri), Kaija Puura (professori, ylilääkäri), Timo Holttinen (erikoislääkäri),
Sari Miettinen (projektikoordinaattori), Kati Paulaniemi Osastonhoitaja/Kehitysvammahuollon tukikeskus, Kai Erikson
(lastenneurologian ylilääkäri), Tuija Poutanen (apulaisylilääkäri), Marja-Leena Lähdeaho (vastuualuejohtaja, ylilääkäri)
Juupajoki: Suvi Mäntynen (kuraattori, Juupajoki), varalla erit. opettaja Maria Malinen
Kangasala: Tessa Tuukkanen-Salovesi (Johtava sosiaalityöntekijä), varalla Salla Rikander (perheneuvolan psykologi)
Orivesi (ja MLL): Marika Mäkinen (etsivä nuorisotyöntekijä)
Pälkäne: Tarja Kuoppa (sosiaalityöntekijä)
Ruovesi ja Virrat: Minna Hakala (sosiaalityöntekijä)
Ylöjärvi: Paula Pasanen-Aro (ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalveluiden johtaja)
Hämeenkyrö: Katja Sipiläinen (sosiaalityöntekijä)
Nokia : Anu Tapio (perhetyön ohjaaja)
TAMK: Toni Leander (lehtori)
Tampere: Tarja Sipponen (kehitysvammahuollon koordinaattori), varalla Päivi Kantell, Tuire Sannisto (ylilääkäri), Siina Niitty
(lastentautien erikoislääkäri), varalla Sari Kurikka (erikoislääkäri), Timo Ahonen (Päiväperho ja Kuusikon perhetukikeskus),
Harri Mäkelä, Sirpa Määttä (sosiaalityöntekijä/sosiaalipäivystys), Miia Kaartinen (erikoislääkäri, Tampereen perheneuvola),
varalla Merja Mäki (erikoislääkäri, Tampereen perheneuvola), Susanna Fagerlund-Lajokinos (osastonhoitaja,
opiskeluterveydenhuolto), varalla Paula-Maria Lehtipuu (vs. ayl), Erna Välimäki (vastaava hoitaja SAKU, Äitiysultra), Päivi
Kiviniemi
Pikassos: Nanna Miettunen (projektikoordinaattori)
Kokemusasiantuntijat: Hanna-Leena Niskakari, Onni Westlund, Anastasia Pavlova

24.5.2017

Nanna Miettunen ja Sari Miettinen

Vastuuryhmän 7 kokoonpano
•
•

Yhteensä 31 + 5 varajäsentä + 2 koordinaattoria
Esittäytymiskierros: Miksi olen mukana tässä ryhmässä, mitä minulla on
annettavaa suhteessa ryhmän tavoitteisiin ja kehittämiskohteisiin?

Pohdittavaksi:
• Mikä on vastuuryhmän tarkoitus ja tehtävä?
•
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Onko nykyinen työryhmä tarkoituksenmukainen suhteessa tavoitteisiin?

24.5.2017

Nanna Miettunen

Todetaan nykytilan ongelmakohdat ja kehittämistarpeet
•
•
•
•
•

Kymmenen vastausta tuli: Saatesanoina kiitokset hyvästä yhteistyöstä
Asiakkaiden tunnistettavuus mietitytti
Kahdeksan ryhmää: Kahdeksan case – kuvausta
20 min työskentelyaikaa, vähintään yksi tapaus
Kommentteja paperille, lyhyt purku (5min/ryhmä)
- Asiakasnäkökulma
- Keskeiset puutteet, virheet, solmukohdat – ja miten ne
olisi ehkä voitu ehkäistä tai korjata
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24.5.2017

Nanna Miettunen ja Sari Miettinen

Mitä tehdään seuraavaksi?
Kotitehtäväksi mietintään kesäkuun tapaamista varten
1. Keskeisten toimenpiteiden valitseminen ja ottaminen työn alle
2. Pilotit käynnistyvät syksyllä 2017 – mitä voisivat olla pilotit erityis- ja vaativan
tason palveluihin?
3. Työryhmän kokoonpano ja toimiminen
• Mikä on vastuuryhmän tarkoitus ja tehtävä?
• Mitä tietoa ja osaamista tarvitaan?
• Ryhmän toimintatavat?
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24.5.2017

Nanna Miettunen ja Sari Miettinen

13.6.2017 Tapaaminen 13.6. klo 13.00-15.00 Tampereen
virastotalo, ryhmähuone 2, 5. krs
•

Lasten mielenterveystyön palveluverkko – Hyödyntäminen?
Laajentaminen? Levittäminen?

•

Keskeisten toimenpiteiden ja pilottien valitseminen, rajaaminen ja
aikatauluttaminen

•

Työryhmän kokoonpanon tarkistaminen (suhteessa valittuihin
kehittämistehtäviin)

•

Muuta?
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24.5.2017

Nanna Miettunen ja Sari Miettinen

Kehittäjäryhmän aikataulu ja asiasisällöt
•
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Tapaamisaikataulu
•
•
•
•
•

13.6. klo 13.00-15.00 Tampereen virastotalo, ryhmähuone 2, 5. krs.
16.8. klo 13-15.00 Tampereen virastotalo, neuvotteluhuone 2, 6. krs.
14.9. klo 13.00
25.10. klo 13.00
28.11. klo 13.00

•
•

12.9.2017 LAVA (Lapsivaikutusten arviointi) -tilaisuus
27.10.2017 LAPE Pippuri seminaari klo 12-16

3.5.2017

Nanna Miettinen ja Sari Miettinen

Kiitos!
#lapemuutos
stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut

Nanna.miettunen@pikassos.fi
Sari.miettinen@pshp.fi
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24.5.2017

Pippuri –Pirkanmaan perheiden palveluiden uudistaminen
– raikkaita innovaatioita
1.

Monitoimijainen arviointimalli
•
•

2.

Horisontaalinen integraatio
•

3.

varmistetaan kaikkein vaativinta erityisosaamista ja erikoistumista edellyttämien palveluiden laatu,
taloudellisuus, vaikuttavuus, alueellinen kattavuus sekä riittävän osaamisen ylläpitäminen kokoamalla nämä
palvelut osaamis- ja tukikeskuksiin

Lastensuojelun moniammatillinen toimintamalli
•
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asiantuntemusta ja osaamista on lasten, nuorten ja perheiden käytössä myös perustason palveluissa
erilaiset konsultaatiomallit ja digitaalisten palveluiden hyödyntäminen

OT-keskuksen kehittäminen
•

5.

Palvelukokonaisuus, jossa lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja vammaispalvelut sekä mahdolliset muut
asiakkaan kannalta oleelliset palvelut (esim. päihdehoito, vanhempien omat hoitotahot) toimivat
saumattomassa yhteistyössä

Vertikaalinen integraatio
•
•

4.

pääsy asianmukaiseen palvelutarpeen arviointiin ja tarpeenmukaisiin erityispalveluihin sujuu nykyistä
nopeammin ja paremmin
monialainen palvelutarpeen arviointi: yksi arviointi ja yksi yhteinen palvelusuunnitelma

Vastuuryhmä 6

24.5.2017

Nanna Miettunen ja Sari Miettinen

Tavoitteiden konkretisoiminen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Erityisosaaminen tuodaan mukaan perustasolla tehtävään työhön hyödyntäen erilaiset
konsultaatiomallit ja digitaaliset palvelut
Asiakkaan ympärille muodostetaan tarvittaessa yksilöllistä tuen tarvetta vastaava monitoimijainen
lapsi- ja perhekohtainen tiimi
Huomioidaan perheen ja läheisverkoston oma toiminta ja voimavarat
Otetaan käyttöön lähi- tai vastuutyöntekijämalli monia palveluita tarvitsevien lasten, nuorten ja
perheiden kohdalla
Eri ammattiryhmät yhdistävät osaamisensa ja omien taustayhteisöjensä voimavarat sujuvasti ja
sovitusti asiakaslähtöiseksi yhdessä tekemiseksi ja yhteiseksi toiminnaksi samalla varmistaen
lapsen tai nuoren ja perheen osallisuuden palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa
Erityistason tuki sovitetaan saumattomasti perustasolla koottuun toimijoiden verkostoon
Vahva, yhteen sovitettu johtajuus varmistaa yhteistyön sujumisen ja kehittymisen
Luodaan rakenne tieteellisen tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen yhteistyökumppaneiden
kanssa yhteisen OT-keskuksen kehittämiseksi ja koordinoimiseksi
Rakennetaan malli OT-keskusten tuottamasta tuesta työyhteistöille ja ammattilaisille
erityisosaaminen tuodaan mukaan perustasolla tehtävään työhön hyödyntäen erilaiset
konsultaatiomallit ja digitaaliset palvelut

24.5.2017

Nanna Miettunen ja Sari Miettinen

