Pirkanmaan LAPE –Pippuri
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE /STM

Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäminen Pirkanmaalla

VALITTUJEN KEHITTÄMISALUEIDEN SISÄLLÖT

PIRKANMAAN LAPE PIPPURI –HANKKEEN KEHITTÄJÄRYHMÄT
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Sari Miettinen ja Nanna Miettunen

PIRKANMAAN LAPE, PIPPURI-HANKE

Vaikuta –kysely Pirkanmaan lapsiperheille:
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/12771/lomake.ht
ml
Pirkanmaan LAPE Pippuri -hankkeen nettisivut:
https://lapepirkanmaa.fi/

Muistiot:
https://lapepirkanmaa.fi/materiaalipankki/muistiot/
Uutiskirjeet:
https://lapepirkanmaa.fi/materiaalipankki/uutiskirjeet-2/
Facebook:
LAPE Pirkanmaa
Pirkanmaan LAPE-muutosagentti
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ERITYISPALVELUT PERUSTASON TUKENA
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VALITUT KEHITTÄMISALUEET ERITYIS- JA VAATIVAN TASON
PALVELUIDEN KEHITTÄMISESSÄ PIRKANMAALLA

Monitoimijainen arviointimalli
Pääsy asianmukaiseen palvelutarpeen arviointiin ja
tarpeenmukaisiin erityispalveluihin
Yksi arviointi ja yksi yhteinen palvelusuunnitelma
Horisontaalinen integraatio
Palvelukokonaisuus, jossa asiakkaan kannalta oleelliset
palvelut toimivat saumattomassa yhteistyössä
Vertikaalinen integraatio
Asiantuntemusta ja osaamista lasten, nuorten ja
perheiden käyttöön perustason palveluissa
Konsultaatiomallit ja digitaaliset palvelut
Osaamis- ja tukikeskuksen kehittäminen
Vaativinta erityisosaamista ja erikoistumista edellyttämien
palveluiden laatu, taloudellisuus, vaikuttavuus, alueellinen
kattavuus sekä riittävän osaamisen ylläpitäminen
Lastensuojelun systeeminen moniammatillinen
toimintamalli
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Sari Miettinen ja Nanna Miettunen

Monitoimijainen arviointimalli
monella tasolla ja monesta näkökulmasta

• Toimijoina asiakas ja yksi tai useampia ammattilaisia
• Arviointi osana kaikkea perustyötä
• esim. lastenneuvolan vastaanotolla
• Arviointi asiakasprosessin alkuvaiheessa
• esim. palvelutarpeen arviointi (sosiaalihuoltolaki),
lastensuojelutarpeen selvittäminen (lastensuojelulaki)
hoidon tarpeen arviointi (terveydenhuoltolaki)
• Arviointi osana pitkäjänteistä tukea, jatkumoa, prosessin
kaikissa vaiheissa
• tuen ja palveluiden vaikuttavuuden arviointi
• Horisontaalinen integraatio: esim. lastensuojelun
sijaishuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö
• Vertikaalinen integraatio: esim. koulun ja lastensuojelun
yhteistyö →Erityis- ja vaativan tason palveluita
tarvitsevilla aina myös matalan kynnyksen palveluita
(koulu, varhaiskasvatus, neuvola, kouluterveydenhuolto
jne.)

Nanna Miettunen ja Maria Antikainen
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Monitoimijainen arviointi ja työskentely:
kehittämistoimenpiteet
1. Alkuvaiheen arvioinnin kehittäminen
2. Monitoimijaisen arvioinnin yhteistyön rakenteiden
kehittäminen
• Varhaisen vaiheen monitoimijaisen verkoston rakenteet (tiimit,
yhteistyökäytännöt, konsultaatiomallit, sopimukset tms.)
• Lähityöntekijän, vastuutyöntekijän, verkostokoordinaattorin
määritteleminen
• Sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin,
lastensuojelutarpeen selvityksen ja muun erityispalveluiden
tarpeen arvioinnin toimijat, työparityöskentely ja yhteistyön
rakenteet.

3. Yhteisten kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen
• Yhteinen neuvottelurunko yhteistyön asiakasprosessin eri
vaiheissa
• Palvelutarpeen arvioinnin runko
• Yhteinen kokoava asiakassuunnitelma horisontaalisessa ja
vertikaalisessa yhteisyössä
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> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Monitoimijaisen arvioinnin pilotteja

Alkuvaiheen arvioinnin työkalun jatkokehittäminen ja
käyttöönotto (”Lapsen turvallisuus ja hyvinvointi”)
Palvelutarpeen arvioinnin tiimirakenteen kehittäminen

Neuvolassa kerätyn tiedon hyödyntäminen palvelutarpeen
arvioinnissa
Perhearviointi-menetelmän hyödyntäminen palvelutarpeen
arvioinnissa

Palvelutarpeen arvioinnin kirjaamiskäytäntöjen
kehittäminen
Yhteisen neuvottelurungon jatkokehittäminen ja
käyttöönotto hybridi-mallin pohjalta

Keinu- ja Jelppi-tiimien jatkokehittäminen
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Nanna Miettunen ja Maria Antikainen
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Vertikaalinen integraatio

• Erilaiset konsultaatiomallit erityistasolta perustasolle
• Toimintamalli ja strukturoitu kokeilu erikoislääkärin
konsultaatiosta kuntien nuorten mt-tiimeille
• Lastenpsykiatrian konsultaatioyksikön palvelut
• Lastensuojelun konsultaatiomalllit
• Digitaalisten palveluiden hyödyntäminen
• Sähköiset konsultaatiot
• Huoma-hanke
• Alueelliset ”avaintyöntekijät” perustason tueksi?
• Päiväperhon päihde-palveluiden tuki perustason
neuvolan (ja aikuissosiaalityön) tueksi
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Osaamis- ja tukikeskukset
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OT - osaamis- ja tukikeskus

Varmistetaan monialainen arviointi ja apu niille lapsille, nuorille ja
perheille, jotka tarvitsevat harvinaisten ongelmien vuoksi vaativinta
erikoistumista ja erityisosaamista edellyttäviä palveluita
Varmistetaan vaativimpien palveluiden laatu, vaikuttavuus,
taloudellisuus, asiakaslähtöisyys, alueellisesti kattava saatavuus sekä
riittävän taidon ja osaamisen ylläpitäminen.
Kehittämistyötä tehdään vahvassa kansallisessa ohjauksessa ja viiden
maakunnan (yliopistosairaalapaikkakunnille) vetovastuulla. Pirkanmaan
Pippurissa tehtävään kehittämistyöhön osallistuvat edustajat myös
Kanta-Hämeestä ja Etelä-Pohjanmaalta.
→ THL:työrukkanen: Sari Kurikka, Tuire Sannisto ja Nanna Miettunen
Asiakastyön lisäksi myös muita tehtäviä, joilla on selkeä yhdyspinta
maakuntiin perustettavien kehittämisyksiköiden ja yliopiston kanssa.
Tästä syystä näiden kehittäminen tulee tapahtua rinnakkain.
o Tietoperustainen kehittäminen ja lasten ja nuorten palveluissa toimivan
henkilöstön koulutuksen koordinaatiorooli
o Uusien ja vaikuttavien näyttöön perustuvien menetelmien implementointi
o Vaikuttavuuden ja laadun arviointi ja seuranta
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Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteisen OT-keskuksen paikka

Pyrkii etsimään vastauksia niihin ongelmiin/palvelutarpeisiin,
joihin ei olemassa olevalla palvelujärjestelmällä pystytä
vastaamaan
↔ käytännössä tarkoittaa tilanteita, kun tarvitaan monialaista
tiedontuotantoa ja työskentelyä
Uusien tilanteiden ja ilmiöiden haltuunottaminen, luomalla
toimintamalleja yhdistämällä eri alojen erityisosaamista ja
uusinta tutkimustietoa
Työnjako viiden OT-alueen kesken: Sovitaan, mihin eri alueet
keskittyvät.
Erityistason tutkimusperustainen osaamisen vahvistaminen
Hakee ratkaisuja koordinaattorin puuttumiseen, työn
epätahtisuuteen, tehtävien tiukkaan rajaamiseen jne.
Uudenlaisen johtamisen mallintaminen
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VISIO
palveluajattelun muutos: Tuotantolähtöisestä palvelulähtöiseen
logiikkaan
-Tarjolla oleva palvelutuotanto ei määritä sitä, kenelle löytyy
palveluja, vaan palvelut luodaan ja rakennetaan tarpeeseen

Lean ajattelu:
• Ei synny hukkaa (turhia kokeiluja, hakemista ja kyselyä eri suuntiin)
• Pullonkaulatilanteet
Esim: kohti antisosiaalista persoonallisuutta kehittyvät, rikosuralle lähteneet nuoret:
Päihdeongelma pitäisi pystyä estämään (ei psykiatrisesti hoidettavia)/mahdollisesti
jo vankilatuomioon päätyneet alaikäiset
- Näille nuorille ei tällä hetkellä ole Suomessa heitä palvelevaa sijaishuoltopaikkaa:
Ovat liian vaikeita nykyisille sijaishuoltopaikoille ja koulukodeille, päätyvät lopulta
aikuisten vankiloihin
→ OT-keskuksen koordinoiva johtamistiimi reagoi ilmiöön, kokoaa
moniammatillisen ryhmän erityisasiantuntijoita ongelman ympärille, joilla on
mahdollisuus irrottautua määräajaksi (mahdollisesti osa-aikaisesti) päätyöstään
kehittämään tutkimusperusteista palvelua kyseiselle asiakasryhmälle
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MAAKUNTA 2

MAAKUNTA 1

MAAKUNTA 3

Maakuntien kehittämisyksiköiden (?) yhteinen
Osaamis- ja tukikeskus
Tehtävät:
-asiakastyö (konsultaatio, jalkautuminen)
- tutkimus, kehittäminen ja koulutus

ERITYISTASO

PERHEKESKUS

PERHEKESKUS

PERHEKESKUS

ERITYISTASO

ERITYISTASO

PERHEKESKUS

PERHEKESKUS

PERHEKESKUS

PERHEKESKUS

PERUSTASO + KUNTIIN JÄÄVÄT PALVELUT (mm.
perusopetus)

4.12.2017

PERHEKESKUS

PERHEKESKUS

Toimintaperiaatteet:

Konsultaatio

Verkosto

Jalkautuvat
tiimit?

Yhdyspinta:

Sähköiset
palvelut

Asiakastyön
yksiköt

Koordinoiva
johtamistiimi
?

Osaamis- ja tukikeskus
Tehtävät:
-asiakastyö
- tutkimus, kehittäminen ja koulutus

4.12.2017

Monialainen arviointi ja apu niille
lapsille ja perheille, jotka tarvitsevat
harvinaisten ongelmien vuoksi
erityistä erikoistunutta osaamista ja
vaativien kompleksisten ongelmien
vuoksi yhtä aikaa eri sote
ammattilaisia

Maakuntien
kehittämisyksikkö
Yliopisto, AMK:t
Sosiaalialan
osaamiskeskus

Monialainen
tutkimus- ja
kehittämistyö
Yhdyspinta:
Vaativa
erityinen
tuki
perus- ja
esiopetuk
sessa

15.2.2018

Lape-konseptin OT-keskuksen paikannus
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Sosiaalihuollon porrasteisuus – OT-keskus asiakkaat
Palvelu

Kriteerit/Asiakasryhmä

Kommentteja,
kysymyksiä, huomioita

Lasten ja nuorten
oikeuspsykiatrinen/
psykologinen
yksikkö

Epäily lapsen tai nuoren
hyväksikäytöstä

Tällä hetkellä yksikkö on
vain ”poliisin esitutkinnan
ot-yksikkö”. Toimintaa
pitäisi kehittää sote otyksikön suuntaan vrt.
Lastentalo Turussa?

Erityisen vaativat
väkivaltatilanteisiin
liittyvät palvelut

Vakavaa väkivaltaa kokeneet
lapset ja perheet

Hyväksikäytön epäilyissä lapsen
tai nuoren oikeuspsykiatrisia
tutkimuksia varten tarvitaan
poliisin virka-apupyyntö

Korkean riskin väkivallan uhan
alla elävät asiakkaat
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Tällä hetkellä paljon
järjestöjen toimintaa
Marak-toimintamalli!

Sosiaalihuollon porrasteisuus – OT-keskus asiakkaat
Palvelu

Kriteerit/Asiakasryhmä

Kommentteja,
kysymyksiä,
huomioita

Rikosseuraamusten piiriin Vakaviin ja harvinaisiin rikoksiin
joutuneiden palvelut
(väkivalta ja henkirikokset yms.)
syyllistyneiden lasten ja nuorten
tutkiminen ja hoito

Alaikäisten lasten
mielentilatutkimukset
Vankeusrangaistukseen tuomitut
alaikäiset
Vaikeasti vammaisten ja
kehitysvammaisten
lasten, nuorten ja heidän
perheidensä vaativaa
erityisosaamista
edellyttävät monialaiset
palvelut
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Edellyttää monialaista osaamista; Huom: Ei välttämättä
vammaisuuden lisäksi lapsella tai aina lastensuojelua
nuorella on esim.
- vaikea mielenterveys- tai
päihdeongelma
- vaikeaa agressiivisuutta

Sosiaalihuollon porrasteisuus – OT-keskus asiakkaat
Palvelu

Kriteerit/Asiakasryhmä

Kommentteja,
kysymyksiä, huomioita

Vaikeasti vammaisten ja
kehitysvammaisten lasten,
nuorten ja heidän
perheidensä vaativaa
erityisosaamista
edellyttävät monialaiset
erityispalvelut

Edellyttää monialaista
osaamista; vammaisuuden
lisäksi lapsella tai nuorella
on esim.
- vaikea mielenterveystai päihdeongelma
- vaikeaa agressiivisuutta

Huom: Ei välttämättä aina
lastensuojelua
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Erityishuoltopiireillä ja mm.
Tays kehitysvammahuollon
tukikeskuksella on erittäin
vahvaa osaamista, mutta
puuttuu rakenne siihen,
missä ja miten ls-psykiatriavammaispalvelu
yhteisasiakkaat hoidetaan

Sosiaalihuollon porrasteisuus – OT-keskus asiakkaat
Palvelu

Kriteerit/Asiakasryhmä

Kommentteja,
kysymyksiä, huomioita

Vaativinta erityisosaamista
edellyttävät
maahanmuuttaja- ja
turvapaikanhakijalasten,
nuorten ja heidän
perheidensä palvelut

Konfliktialttiiseen
kunniakäsitykseen liittyvä
vakava väkivallan uhka;
Väkivaltaa tai yritys jo ollut
tai todettu vakava uhka

HUS:ssa on jo tällainen,
monet järjestöt tekevät tätä,
miten sos.huolto kytketään
näihin?

Ihmiskaupan uhrit
Pakkoavioliitot ja
adoptiolasten

Ilmiöitä tulee uusia: mm.
radikalisoitumisen
aiheuttamat haasteet
alkavat näkyä
lastensuojelutyössä

Lisää kriisi- ja
Vaikeasti
traumaosaamista?
traumatisoituneiden lasten
ja heidän perheidensä hoito
ja tuki
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Sosiaalihuollon porrasteisuus – OT-keskus asiakkaat
Palvelu

Kriteerit/ Asiakasryhmä

Kommentteja,
kysymyksiä,
huomioita

Erityisen vaativat
eropalvelut

Pitkittyneet ja komplisoituneet
avioeroprosessit

Voisiko tämä ottaa
mallia
oikeuspsykologisesta
yksiköstä?

Oikeuden päätös esim.
huollon/asumisen/tapaamisten
täytäntöönpanosta
Tilanteet, jossa lapselle tarvitaan
psykiatrista hoitoa vanhempien
patologisen eroriidan takia
Monimuotoiset perheet
Kansainväliset asiat tarvitsisivat
oikeudellista apua
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Sosiaalihuollon porrasteisuus – OT-keskus asiakkaat
Palvelu

Kriteerit/ Asiakasryhmä

Vaativinta erityisosaamista
edellyttävät lasten ja heidän
perheidensä sekä vauvaa
odottavien perheiden
päihdehuollon ja
lastensuojelun vaativat
erityispalvelut

Raskaana olevat, vakavasti Vauvojen vieroitushoito (te)
kuuluu tähän
päihdeongelmaiset äidit.
kokonaisuuteen
Vakavasti
päihdeongelmaisten
vauvaperheet.
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Kommentteja,
kysymyksiä, huomioita

Sosiaalihuollon porrasteisuus – OT-keskus asiakkaat
Palvelu

Kriteerit/Asiakasryhmä

Kommentteja,
kysymyksiä, huomioita

Erityisen vaativan
Sijaishuollon tarpeen lisäksi
Moniammatilliset?
lastensuojelun
lapsella tai nuorella on useita
sijaishuollon yksiköt yhtäaikaisia ja pitkäkestoisia oireita EHO-tasoinen hoito?
tai ongelmia esim.
- vaikeaa epäsosiaalista
Koulukodit
 tarvittaisiin OT-tason
käyttäytymistä
”iskuryhmä” apuun
- rikollista elämäntapaa
silloin, kun
- vaikeaa aggressiivisuutta
sijaishuoltopaikka ei
- vaikea päihdeongelma
pärjää omillaan
- Vaikeat neuropsykiatriset
ongelmat ja kehityksen
viivästymät
- kehitysvamma
- vakavia koulunkäyntiongelmia
- vaikeita oppimisvaikeuksia
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Sosiaalihuollon porrasteisuus – OT-keskus asiakkaat
Palvelu

Kriteerit/Asiakasryhmä

Kommentteja,
kysymyksiä, huomioita

Vaativinta erityisosaamista
edellyttävät
lastensuojelupalvelut

Vaativat, kompleksiset,
useiden toimijoiden tukea
tarvitsevat asiakkaat
esim.

Tämä kohta tarvitsee
eniten jatkotyöstöä:
Miten vedetään raja
lastensuojeluasiakkuuden
kriteereihin?
Millä asteikolla mitattuna
erityisen haastavat?

-ulkomailta sijoitetut tai
ulkomaille sijoitettavat, ym.
Kansainvälistä yhteistyötä Määriteltävä
asiakasryhmän eikä
vaativat asiat
palvelun kautta.
 Auennee ehkä stt- vahvaa juridista tukea
kyselyn perusteella.
vaativat caset?
(vaativan sijaishuollon
kriteerejä voisi ehkä
hyödyntää?)
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KIITOS
NANNA MIETTUNEN
nanna.miettunen@pikassos.fi
p. 050 3495610
stm.fi/lape
#lapemuutos
#kärkihanke

