Pirkanmaan LAPE –Pippuri

Monitoimijainen arviointi
Työryhmä 15.05.2018
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Asialistalla

1. Ajankohtaiset asiat

• Menneet ja tulevat LAPE-tilaisuudet
• Sote-aluejako ja perhekeskusalueet
• Muut asiat
2. Monitoimijainen arviointi - koonti työryhmän tuotoksista
(Porrasteisuus ja asiakassegmentointi käydään myöhemmin)
3. Miten monitoimijaisen arvioinnin edellytykset turvataan

johtamisen avulla? Millaiset (verkosto)johtamisen
rakenteet mahdollistavat monitoimijaisen arvioinnin ja
yhteistyön?
Kootaan ideoita ja kysymyksiä johtamisen kehittämistyöryhmälle 29.5.2018 kokoukseen.
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Sari Miettinen

Ajankohtaiset asiat
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Työryhmän muistiot ja muut materiaalit
löytyvät Pirkanmaan LAPEn nettisivujen
materiaalipankista, erityis- ja vaativan tason
palveluiden alta:

www.lapepirkanmaa.fi
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Menneet LAPE -tapahtumat

Pirkanmaan LAPE info 10.4.2018 Tamperetalo
Tallenne:
http://videonet.fi/tampere/20180410/

LAPE päivät 23-24.4.2018 Helsinki
Tallenteet:
23.4. Missä mennään ja miten tästä
eteenpäin?
24.4 Lapset ja perheet sivistyskunnassa
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Sari Miettinen

AIKATAULUJA
• Huom! 18.6.2018 klo 13-16 Pikassos
• Pilottien esittelyt
• Valtakunnallisen kehittämistyön esittely, yhteinen
viitekehys
• Työryhmän työskentelyn koonti
Valtakunnallisen työryhmän kokoukset (Pirkanmaan
edustajana Maippi Kiiski)
• 23.5.2018 Johtotason henkilöitä mukana
• 8.6.2018 Kaikille avoin päivä
Johtamisen kehittämistyöryhmä 29.5.2018
Sote-teemaryhmä?
SYKSY 2018
Työryhmät?
7.9. Dialogisuus koulutus?
Joulukuun 13. tai 14. Monitoimijainen arviointi seminaari
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Odotustilasta osallistumiseen -yhteistyöpaja 28.5.2018
Tervetuloa Odotustilasta osallistumiseen –
Aikuisten, lasten ja perheiden palveluiden
yhteistyöpajaan Tampereelle 28.5.2018 klo 9–
15.30! Kutsumme työpajaan sekä aikuisten, lasten
ja perheiden palveluiden asiakkaita että heidän
kanssaan työskenteleviä monialaisia toimijoita.
Tilaisuuden tarkoituksena on rakentaa yhteistä
kuvaa aikuisten, lasten ja perheiden palveluista
Pirkanmaan sote- ja maakuntarakenteessa.
Työpajassa käsitellään sote-uudistuksen
mukanaan tuomaa sosiaalista murrosta
vuorovaikutteisen Odotustila forumteatteriesityksen kautta. Lisäksi työpajassa
kootaan asiakkaiden ja monialaisten toimijoiden
näkemyksiä palveluiden kehittämisestä sotevalmistelutyön tueksi. Yhteistyöpajan järjestävät
sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos,
Pirkanmaa2019, LAPE Pippuri -hanke sekä PRO
SOS – Pikassoksen osahanke.
Voit ilmoittautua yhteistyöpajaan oheisen linkin
kautta:
https://www.webropolsurveys.com/S/19832639B0
33C394.par. Tilaisuuteen mahtuu 150 osallistujaa.
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Pirkanmaan LAPEn tulevat tapahtumat
Sähköinen ajanvaraus: Kuulemme käyttökokemuksia sähköisestä
ajanvarauksesta lastenneuvolassa, kouluterveydenhuollossa ja
lastenvalvojalla. Lisäksi kuulemme sähköisen
lastensuojeluilmoituksen käytöstä.

Perjantaina 25.5. klo 12.30 -15.30 Tipotien sosiaali- ja
terveysaseman luentosalissa (Tipotie 4, Tampere, 5. krs).
Linkki ilmoittautumiseen:
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15508/lomake.html
Ja Keskiviikkona 12.9.2018

Skype -koulutus: Skype tehostaa sisäistä viestintää ja mahdollistaa
nykypäivän välineet etätyöskentelyssä ja virtuaalikokousten
järjestämisessä. Pe 21.9.klo 12.30 -15. Paikka ei ole vielä tiedossa,
ilmoitetaan myöhemmin.
Pirkanmaan LAPEn LOPPUSEMINAARI
7-8.11.2018 Tampere-talo
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Sari Miettinen

Tulevat kansalliset tapahtumat

Monitoimijainen arviointi työpajapäivä
8.6.2018 Helsinki
Erityispalveluiden työpajapäivä 7.6.2018
Helsinki
• Toivotaan laajaa osallistumista maakunnista

Valtakunnallinen Osaamis- ja tukikeskus (OT)
yhteistyöpäivä THL, Helsinki
Tiistai 12.06.2018 klo 09:30 - 17:00
•

Päivän aikana OT-työrukkanen esittelee kevään työskentelyn
tuloksia sekä käydään syksyn työtä linjaavaa keskustelua OT:n
rakenteesta ja toimintamalleista. Lisäksi päivään sisältyy
puheenvuoro SOTE-ohjauksesta OT-näkökulmasta
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Sari Miettinen

Lasten ja perheiden
palveluiden integroitumis- ja
organisoitumisehdotus sekä
perhekeskusalueet

11

10.6.2018

Pirkanmaan LAPE-hankkeen eteneminen ja askeleet lopputulokseen
•

•
•

•

•

Pirkanmaan LAPE-hankkeen kehittämistyön rakenne on moniportainen; ensin
1) rakennetaan yhteisiä malleja ja näkyä maakunnallisissa
kehittämisryhmissä, sen jälkeen 2) pilotoidaan paikallisesti ja lopulta kootaan
pilottien kokemuksia yhteen 3) maakunnallisten mallien luomiseksi. Kehitetyt
maakunnalliset mallit viedään ennen hankkeen päättymistä päätöksentekoon.
Tällä hetkellä hankkeessa on meneillään pilotointivaihe.
Pirkanmaan tasolla LAPE-työtä ohjaavat maakunnan LAPE-ryhmä ja
hankkeen ohjausryhmä. Kuntatasolla tehtävää kehittämistyötä ohjaavat
kuntiin perustetut LAPE-ryhmät.
Kuntien LAPE-ryhmät muodostuvat yleisimmin kunnan sote-, sivistys- ja
nuorisotoimesta sekä järjestöjen, seurakuntien ja nuorten edustajasta tai
kokemusasiantuntijasta. Maakunnan LAPE-ryhmässä on edellä mainittujen
tahojen lisäksi Tampereen yliopiston ja TAMK:n edustus.
Hanke päättyy joulukuussa 2018. Välivuosi ennen maakunnan toiminnan
käynnistymistä edellyttää aktiivista otetta eri lasten ja perheiden palveluja
tuottavilta organisaatioilta sekä lisäresurssia lasten ja perheiden palvelujen
maakuntavalmisteluun.
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Pirkanmaan aluejako - ehdotus
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Sari Miettinen

Pirkanmaan LAPE
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Sari Miettinen

Perhekeskusalueiden osalta on hahmoteltu, että
muodostetaan noin 30 000 – 50 000 asukkaan
väestöpohjalle. Jokaiselle alueelle muodostuu siis
vähintään kaksi perhekeskusaluetta.
Alueiden suunnittelussa tärkeää, että:
• asukkaat saavat perhekeskuspalvelut joustavasti ja
mahdollisimman helppojen kulkuyhteyksien päästä
• eri toimijat (kunta, maakunta, järjestöt, seurakunnat,
yritykset) yhdistävä verkostomainen toimintatapa on
mahdollinen
• alueet ovat väestön ja palvelujen käytön pohjaltaan niin
suuret, että eri työryhmät eivät muodostu kooltaan
haavoittuviksi.

15

10.6.2018

Sari Miettinen

Johtamisen ja koordinaation
rakenteita
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Johtamisen ja koordinaation rakenteita (luonnos)
1. Perhekeskusalueen LAPE-lähiesimiestiimi (sosiaali- ja
terveyspalvelut, perusopetus, varhaiskasvatus, kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut, järjestöt, seurakunnat, asiakasedustus)
2. Asiakaspalaute- ja työntekijäpalautejärjestelmä
3. Asiakasvaikuttajaryhmä
4. Maakunnallinen LAPE-ryhmä

Esimiestaso

1. Perhekeskusagentit verkosto-osaajina (sosiaalipalvelut,
terveyspalvelut, koulu, varhaiskasvatus, järjestöt, seurakunnat)
• työntekijöiden konsultaatio
• toimintamallin jalkauttaminen
• verkostoasiantuntijuus, paikallistuntemus
• yhteistyö perhekeskusagenttien verkostossa
• linkki asiakastyön ja johdon välillä
• koulutus
2.
Avainhenkilöt substanssiosaajina
• nepsy
• monikulttuurisuus ja maahanmuuttajat
• lähisuhdeväkivalta
• eroasiat
• parisuhteen tuki
• vanhemmuuden tuki
• päihde, mielenterveys, aikuissosiaalityö, somatiikka, erityis- ja
vaativan tason palvelut perhekeskusmallin ulkopuolelta?

Toiminnan/
koordinaation
taso

1. Moniammatillisen tiimityön rakenne
2. Asiakaskohtainen verkosto

Asiakastaso
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MONITOIMIJAINEN
ARVIOINTI
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Monitoimijainen arviointi ja työskentely

Arviointia monella tasolla ja monesta näkökulmasta:

• Toimijoina asiakas ja yksi tai useampia ammattilaisia
• Arviointi osana kaikkea perustyötä
• Arviointi asiakasprosessin alkuvaiheessa
• esim. palvelutarpeen arviointi (sosiaalihuoltolaki), hoidon
tarpeen arviointi (terveydenhuoltolaki)
• Arviointi osana pitkäjänteistä tukea, jatkumoa, prosessin
kaikissa vaiheissa
• tuen ja palveluiden vaikuttavuuden arviointi
• Horisontaalinen integraatio: esim. koulun ja sosiaalityön
yhteistyö
• Vertikaalinen integraatio: esim. lastenpsykiatrian ja
perheneuvolan yhteistyö
Erityis- ja vaativan tason palveluita tarvitsevilla aina myös
matalan kynnyksen palveluita (koulu, varhaiskasvatus, neuvola,
kouluterveydenhuolto jne.)  lähityöntekijän merkittävä rooli
prosessin kaikissa vaiheissa
Monesta erillisestä arviosta ja suunnitelmasta kohti yhtä,
yhtenäistä monitoimijaista arviota
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Nanna Miettunen ja Maria Antikainen
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Monitoimijaisen arvioinnin toimijat
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Lähteitä
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
Varhaiskasvatuslaki 36/1973
Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä
lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013

Lastensuojelulaki 417/2007
Vammaispalvelulaki 380/1987
Terveydenhuoltolaki 1326/2010
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain
sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta 77/2004
Erikoissairaanhoitolaki 1062/1989
Asevelvollisuuslaki 1438/2007
Lastenneuvolakäsikirja
https://thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/maaraaikaistarkastukset

Edu.fi -opettajan verkkopalvelu
http://www.edu.fi/perusopetus/oppilaan_arviointi/ops2004/arviointikeskustelu_opettajan
_oppilaan_ja_huoltajan_kohtaamisena
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Arvioinnin sisällöllinen kokonaisuus
Lapsen
terveys ja
toimintakyky

Vanhempana
toimiminen ja
suhde
Turvallisuus
lapseen
ja
ihmissuhteet

Lähde: Erityis- ja vaativan
tason palvelujen
työpajaprosessin raportit.
Osana Lapsi- ja
perhepalveluiden
muutosohjelmaa.
Työpaperi 26/2017.
Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos. Helsinki.

L
Minäkuva

V

A

Arki,
toimijuus ja
toimintakyky

Sosiaalinen
hyvinvointi:
perhe ja
ympäristötekijät
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Australian CAARS: The Common Approach to Assessment, Referral
and Support (to asking, responding and supporting)

Ks. Jukka
Mäkelän esitys
valtakunnallisilla
LAPE-päivillä
5.2.2018:
https://www.thl.fi/
documents/6058
77/3817914/M%
C3%A4kel%C3
%A4.pdf/8dd704
aa-ab8e-46fe8a50d61d483a4d0d

Maria Antikainen
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Kehittämistoimenpiteet
1. Alkuvaiheen arvioinnin kehittäminen
• Lapset puheeksi -keskustelun ja -neuvonpito osana
monitoimijaista arviointiprosessia

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 pilotit
Kunta

Kehittämistoimenpide

Akaa

Yhteistyörakenteet
Yhteiset kirjaamiskäytännöt

Pirkkala

Sastamala

Virrat ja Ruovesi
Perhekeskuspilotit:
Kangasala,
Lempäälä, Nokia,
Hervanta&Vuores
?

Pilotin aihe

Palvelutarpeen arvioinnin tiimirakenne
Perhearvioinnin hyödyntäminen pilotissa
Palvelutarpeen arvioinnin kirjaamiskäytännöt
Alkuvaiheen arviointi
Neuvolan perheohjauksen kehittäminen (kytkeytyy
palvelutarpeen arvioinnin ensitietolomakkeeseen)
Yhteistyörakenteet
Neuvolan ja sosiaalityön arviointiprosessien
Yhteiset kirjaamiskäytännöt,
molemminpuolinen hyödyntäminen
Lapsilähtöinen kirjaaminen palvelutarpeen
arvioinnissa
Yhteistyön rakenteet
Team Ahma toimintamalli
Lastensuojelutarpeen arviointivälinen Lastensuojelutarpeen arviointivälineen
testaaminen
Alkuvaiheen arviointi
Lapset puheeksi -toimintamalli varhaisen vaiheen
arviointivälineenä
Yhteistyörakenteet
Monitoimijaisen yhteistyön rakenteet
asiakastyössä (esim. Keinu- ja Jelppi -tiimit)
Vastuuhenkilömallin kehittäminen
Verkostojohtamisen rakenteet
Kela toimijana monitoimijaisessa arvioinnissa
Yhteiset kirjaamiskäytännöt ja
Hybridi-neuvottelurungon toimijajoukon
yhteistyön rakenteet
laajentaminen

Tampere ja Tays lps Yhteistyörakenteet
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Työparityöskentelynä tehty palvelutarpeenarviointi
Yhteiskirjaamispohja
Maria Antikainen

Palautelomake pilotoijille/kokeilijoille
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16376/lomake.html
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Maria Antikainen

Lapsen ja perheen arviointiprosessit
eri ikävaiheissa
Luonnos 15.5.2018
Pirkanmaan LAPE

Äitiysneuvolan tarkastukset
th/lääkäri, ml. laaja
terveystarkastus rv 13-18
- perheen fyysinen,
psyykkinen terveys,
sosiaalinen, taloudellinen
tilanne, päihteet,
lähisuhdeväkivalta
- mm. voimavaramittari,
EPDS-mielialaseula,
lähisuhdeväkivaltalomak
e, varhaista
vuorovaikutusta tukeva
haastattelu, Audit

Ensisynnyttäjän suun
terveystarkastus

Ennen syntymää

Lastenneuvolan tarkastukset
th/lääkäri, ml. laajat
terveystarkastukset 4 kk, 1,5
v ja 4 v
- lapsen kasvu ja kehitys,
koko perheen fyysinen ja
psyykkinen hyvinvointi,
sosiaalinen verkosto,
taloudellinen tilanne,
elintavat, voimavarat,
päivärytmi, turvallisuus,
päihteet, väkivalta
- perheen erityistuen tarve
- yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa
laajoissa tarkastuksissa
- mm. voimavaramittari,
lähisuhdeväkivaltalomake
, Neuvokas perhe, Audit

Lapsikohtainen
varhaiskasvatussuunnitelma
väh. 1 krt/vuosi
- lapsen kehitystä, oppimista
ja hyvinvointia tukevat
tavoitteet ja toimenpiteet
- lapsen osaaminen,
vahvuudet, kiinnostuksen
kohteet, yksilölliset tarpeet,
tuen tarve
- lapsen, huoltajien ja
henkilöstön näkemykset
- yhteistyö neuvolan kanssa
laajoissa
terveystarkastuksissa, esim.
havainnointilomake
Suun terveystarkastukset
yht. 3 krt

0-6-v.

Kouluterveydenhuollon tarkastukset
th/lääkäri ml. laajat
terveystarkastukset 1. lk, 5.lk, 8. lk
- oppilaan fyysinen, psyykkinen ja
sosiaalinen hyvinvointi, koko
perheen hyvinvointi
- koulunkäynti, oppiminen, tuen
tarve, erityiset tarpeen
ammatinvalinnan ja jatkoopiskelun kannalta, vapaa-aika,
kaverisuhteet, perhe,
terveystottumukset, päihteet,
mieliala, seurustelu,
seksuaaliterveys jne.
Suun terveystarkastukset
1. lk, 5. lk ja 8. lk

Opiskeluterveydenhuollon
tarkastukset
- 1./2.
opiskeluvuotena
terveydenhoitaja
n ja lääkärin
tarkastus
Kutsuntatarkastukset

Arviointikeskustelut
perusopetuksessa
- oppimistaidot, sosiaaliset taidot,
tunnetaidot

7-16-v.

17-20-v.

Arviointiprosessit kohdennetusti, esim: Lapset puheeksi -keskustelu/-neuvonpito; pedagoginen selvitys perusopetuksessa; lapsen ja perheen tilanteen kartoitus,
tuen ja hoidon tarpeen arviointi oppilas- ja opiskelijahuollossa; palvelutarpeen arviointi perhetyössä, kotipalvelussa, kasvatus- ja perheneuvolassa, sosiaalityössä,
vammaispalveluissa; hoidon tarpeen arviointi perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa; tukitoimien arviointi lastensuojelussa
Arvioinnit perheen aikuisten palveluissa: mielenterveys- ja päihdepalvelut, sosiaalityö (palvelutarpeen arviointi, ennakollinen lastensuojeluilmoitus), koulutus- ja
työllisyyspalvelut, Kelan palvelut jne.

Hoidon ja kuntoutuksen?
tarpeen arviointi
Palvelutarpeen arviointi
erikoissairaanhoidossa
Arviointiprosessit
kohdennetuissa
vammaispalveluissa
SISÄLTÖ?
SISÄLTÖ?

•

Hoidon ja kuntoutuksen? tarpeen arviointi
perusterveydenhuollossa
• lääketieteellisesti hyväksytyt kriteerit
yhteydenoton syy; oireiden luonne, vakavuus ja kiireellisyys;
terveydellinen tila ja toimintakyky
• diagnoosi, taudinmääritys, arvio ennusteesta,
toimintakyvystä ja psykososiaalisista tekijöistä

Lapset puheeksi -keskustelu
Lapset puheeksi -neuvonpito
 lapsen ja perheen vahvuudet/haavoittuvuudet

Lapsen ja perheen tilanteen sekä tukitoimien arviointi
lastensuojelussa
• asiakkuuden kriteerit: lapsen turvallisuus, perheen ja
lähiyhteisen voimavarat, perheen kyky ottaa tukea
vastaan
palveluissa kaikissa ikävaiheissa
• asiakassuunnitelman tarkistus säännöllisesti: perheen
kokonaistilanne, tuen tarve, suunnitelma ja aikataulu,
tukitoimien vaikuttavuuden arviointi

Arvio erityisen tuen
tarpeesta (pedagoginen
selvitys)
perusopetuksessa

Palvelutarpeen arviointi
lapsiperheiden sosiaalipalveluissa: sosiaalityö,
perhetyö, kasvatus- ja perheneuvonta:
• lapsen tarpeet ja arki
• perheen olosuhteet
• vanhempien valmiudet
• läheisverkosto
• aiemmat asiakkuudet
• tuen tarve

Lapsen ja perheen tilanteen arviointi
yksilökohtaisessa oppilas-/opiskelijahuollossa

Arviointiprosessit aikuisten palveluissa: mielenterveys- ja päihdepalvelut, sosiaalipalvelut (palvelutarpeen arviointi), koulutus- ja
työllisyyspalvelut, Kelan etuudet ja palvelut
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> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Lähteitä

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
Varhaiskasvatuslaki 36/1973
Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä
lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013

Lastensuojelulaki 417/2007
Vammaispalvelulaki 380/1987
Terveydenhuoltolaki 1326/2010
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä
eräiden muiden lakien muuttamisesta 77/2004

Erikoissairaanhoitolaki 1062/1989
Asevelvollisuuslaki 1438/2007
Lastenneuvolakäsikirja
https://thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/maaraaikaistarkastukset
Edu.fi -opettajan verkkopalvelu
http://www.edu.fi/perusopetus/oppilaan_arviointi/ops2004/arviointikeskustelu_opettajan_
oppilaan_ja_huoltajan_kohtaamisena
> Lisää > alatunniste: lisää oma
nimi
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Terveisiä Johtamisen työryhmään 29.5.

Pohdi parin kanssa mitä Monitoimijainen
arviointi edellyttää johtamisen
näkökulmasta/Miten monitoimijaisen
arvioinnin mahdollistuminen ja
toteutuminen pitäisi johtamisessa
huomioida.
Kirjoittaa ajatukset ja ideat tarralapuille.
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Maria Antikainen

Tehtävä

Miten monitoimijaisen arvioinnin edellytykset turvataan
johtamisen avulla?
Millaiset (verkosto)johtamisen rakenteet mahdollistavat
monitoimijaisen arvioinnin ja yhteistyön?
Minkälaisia yhteisiä verkostojohtamisen rakenteita
tarvitaan?
• perhekeskusalueilla
• noin 100 000 asukkaan alueilla
• maakuntatasolla
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Sari Miettinen ja Nanna Miettunen

