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

Erityis- ja vaativan tason palveluiden
kehittäminen Pirkanmaalla
Kehittäjäryhmä 20.06.2018

Asialistalla

1. Ajankohtaista tiedotettavaa

•
•

Koulutukset
Aluejako; kuntien toiveet perhekeskusalueiden ja
erityispalveluiden suhteen

2. OT –keskus
3. Työryhmän työskentelyn koonti
4. Työskentelyä

•
•

27.8 tapaaminen, mitä tarpeita?
Raportti, työryhmän tuotokset, mitä on tehty? Mitkä on
maakunnan terveiset?
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Ajankohtaista tiedotettavaa

Pirkanmaan LAPE Pippurin koulutukset
Dialogisuuskoulutus 7.9.2018 klo 9.00-15.30 Sampolan juhlasali, Tre
Sähköinen ajanvaraus ja sähköiset lomakkeet 12.9.2018 klo 12.30-15.00
Harrastus –kickoff 13.9.2018 klo 12-16 Monitoimitalo 13, Tampere

Esimiesten perehdytystilaisuus Luo luottamusta, suojele lasta verkkokoulutukseen 14.9.2018
Skype-ja Videovisit-koulutus 21.9.2018 klo 12.30-15.00
Verkostojohtamisen seminaari 26.9.2018 klo 8.30-15.30
Lasten ja nuorten mielenterveystyön ja psykiatrian työpaja 5.10.2018
Monialainen työskentely OT-asiakkuuksissa ja yhteistyöalueen rakenteissa
26.10.2018

Pirkanmaan LAPE-hankkeen loppuseminaari 7.-8.11.2018 Tampere-talo
Väkivallan ehkäisy kunnissa ja maakunnassa -koulutus 3.12.2018
Monitoimijaisen arvioinnin maakunnallinen seminaari 13.12.2018
Liitteenä koulutustiedote: Syksyn LAPE tapahtumat
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Lapset puheeksi –menetelmäkoulutus Pirkanmaalla

Syksyllä tarjolla ilmaista Lapset puheeksi -menetelmäkoulutusta
pirkanmaalaisille lasten ja perheiden kanssa työskenteleville
ammattilaisille.
Koulutukset ovat kaikille avoimia, riippumatta järjestämispaikkakunnasta.
Koulutusryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä
Lapset puheeksi menetelmäkoulutus Pirkanmaalla syksyllä 2018:
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/06/LP-koulutusmainosPirkanmaa-syksy-2018.pdf
Lapset puheeksi aloitusseminaari pidettiin 13.8.2018. Linkistä löydät
materiaalit: https://lapepirkanmaa.fi/lapset-puheeksi-seminaarin-materiaali/
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Tulevat THL tapahtumat
Valtakunnalliset LAPE-päivät
• 30.-31.8.2018 Helsinki
• 8.-9.10.2018 Tampere-talo
• Ks. myös aiempien LAPE-päivien ja -konferenssien ym. tapahtumien
materiaalit: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-jaohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/lapetapahtumat-2018
Erityispalveluiden työpajatyöskentely syksyllä 2018
• Tavoitteena SOTE –valmisteluun kansalliset periaate- ja
toimintatapalinjaukset erityis- ja vaativan tason palveluille, joita EPAtyörukkanen on työstänyt alulle.
• Toivotaan laajaa osallistumista maakunnista. Tervetuloa!
• Työpaja 17.8.2018 Helsinki
• Työpaja 28.9.2018 Helsinki
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Luo Luottamusta, suojele lasta -verkkokoulutus
Pirkanmaan LAPE-ryhmän linjaus: kaikkien Pirkanmaalla lasten, nuorten
ja perheiden parissa työskentelevien työyhteisöjen olisi suotavaa käydä
läpi Luo luottamusta, suojele lasta-verkkokoulutus.
Työyhteisöjen lähiesimiehille tarjotaan 14.9.2018 perehdytystä verkkokoulutukseen.
Verkkokoulutuksen läpikäyminen työyhteisössä vaatii aikaa työyhteisön
keskusteluaktiivisuudesta riippuen noin yhden työpäivän. Materiaalin voi
käydä läpi kerralla esimerkiksi työyhteisön kehittämispäivässä tai useissa
osissa esimerkiksi osana työyhteisön normaaleja kokouskäytäntöjä.
Kuntien LAPE-ryhmien tulee kannustaa työyhteisöjä verkkokoulutuksen
suorittamiseen ja toimittaa syksyllä 2018 selvitys alueellaan toteutuneesta
tai aikataulutetusta verkkokoulutusten suorittamisesta maakunnan LAPEryhmälle.
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Kuntien toiveet
perhekeskusalueista ja
erityispalveluiden
sijoittumisesta

Pirkanmaan aluejako - ehdotus

9

20.6.2018

Sari Miettinen

Tehtävä kuntien LAPE-ryhmille
•

•

•

Miettikää oman alueenne
sisällä, että mistä käsin lasten,
nuorten ja perheiden
erityistason palveluja tulisi olla
tarjolla.
Erityistason palvelut jalkautuvat
näistä pisteistä asiakkaan
tarpeen mukaisesti mm.
lähipalvelupisteisiin tai asiakkaan
kotiin.
Alueilla tarjolla olevia erityistason
palveluja ovat mm. lastensuojelu,
lastenpsykiatrinen/nuorisopsykiat
rinen/somaattinen
aluepoliklinikkatoiminta,
perheoikeudelliset palvelut ja
vammaispalvelut.
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Tehtävä kuntien LAPE-ryhmille
Kuntien vastaukset ovat käsittelyssä LAPE-ryhmässä 14.5.2018, soteryhmässä 21.5.2018, palveluverkkotyöryhmän alaryhmässä etelän osalta
24.5.2018 sekä kuntien sote- ja sivistysjohtajien kesäpäivillä 15.6.2018.
Ehdotukset lähetetty vielä pikakommenteille kuntiin, toivottu vastauksia
10.6.2018 mennessä.
Kuntien toivottu ottavan kantaa, että miltä oman alueen perhekeskusalue
vaikuttaa. Onko jotain korjattavaa?
Erityisesti idän alueen osalta toivottu Idän alueen kunnilta kannanottoa,
että kumpaako vaihtoehtoa kannattaa perhekeskus 1 ja perhekeskus 3
osalta.

Tehdyt ehdotukset viedään palveluverkkotyöryhmän käsittelyyn ja
viedään mainintana lasten ja perheiden palvelujen loppuraporttiin.
Erityispalvelujen palvelupisteitä, verkostotyötä ja verkostojen
johtamisrakenteita koskevia ehdotuksia hyödynnetään sekä LAPE että
sote-valmistelutyössä.
Liitteenä kuntien vastaukset
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Etelä
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Etelän toiveet erityistason palvelupisteiksi
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Etelän toiveet erityistason palvelupisteiksi

14

20.6.2018

Sari Miettinen

Lounas
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Lounaan toiveet erityistason palvelupisteiksi
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Lounaan toiveet erityistason palvelupisteiksi
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Luode
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Luoteen toiveet erityistason palvelupisteiksi
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Luoteen toiveet erityistason palvelupisteiksi
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Itä
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Idän toiveet erityistason palvelupisteiksi
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Idän toiveet erityistason palvelupisteiksi
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Keskinen
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Koontia:
Erityis- ja vaativan tason
kehittäjäryhmästä

Tavoitteet hankesuunnitelmasta
Linkki: Hankesuunnitelma ja liitteet

Monitoimijainen arviointimalli – oma alatyöryhmä
• pääsy asianmukaiseen palvelutarpeen arviointiin ja tarpeenmukaisiin
erityispalveluihin sujuu nykyistä nopeammin ja paremmin
• monialainen palvelutarpeen arviointi: yksi arviointi ja yksi yhteinen
palvelusuunnitelma
Horisontaalinen integraatio
• monialainen yhteistyö ja osaamisen yhdistäminen
Vertikaalinen integraatio
• asiantuntemusta ja osaamista on lasten, nuorten ja perheiden käytössä myös
perustason palveluissa
• erilaiset konsultaatiomallit ja digitaalisten palveluiden hyödyntäminen
OT-keskuksen kehittäminen - oma alatyöryhmä
• varmistetaan kaikkein vaativinta erityisosaamista ja erikoistumista
edellyttämien palveluiden laatu, taloudellisuus, vaikuttavuus, alueellinen
kattavuus sekä riittävän osaamisen ylläpitäminen kokoamalla nämä palvelut
osaamis- ja tukikeskuksiin
Lastensuojelun systeeminen toimintamalli – oma kehittämiskokonaisuus
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Koontia:
Monitoimijaisen arvioinnin
valtakunnallinen kehittämistyö
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CA: 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
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Kanta-Häme: Perhekompassi ja lasten ja nuorten Kompassi
•

Sähköinen itsearvioinnin menetelmä, jolla saadaan kokonaisvaltaisesti
tietoa asiakkaan kokemuksesta itsestään ja tilanteestaan

•

Ohjaa työntekijää tekemään arviointityötä riittävän kokonaisvaltaisesti,
helpottaa puheeksi ottamista

•

Visuaalisesti kuvaava

•

Sisältää toiminto-osuuden, johon on koottu palvelutarjotin
• Mukana kolmannen sektorin palveluita

•

Nyt pilotoitavana lasten ja nuorten Kompassi

•

Valmisteilla myös asukaskompassi, josta eri versioita
• Asukas/asiakas voi itse täyttää
• Toimii palveluohjauksen välineenä asukkaalle
• Keskustelun voi käydä koonnin pohjalta
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Kanta-Häme: Kompassi
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Koontia:
Pirkanmaan monitoimijaisen työryhmän
työskentely

Kehittämistoimenpiteet
1. Alkuvaiheen arvioinnin kehittäminen
• Lapset puheeksi -keskustelu 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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Monitoimijaisen arvioinnin/työskentelyn punainen lanka
13.12. maakunnallinen
monitoimijaisen
arvioinnin seminaari

Kehittämiskokonaisuuksien yhteensovittaminen

Monitoimijainen arviointi
• Yhteiskirjaamispohja
• Monitoimijaiset
verkostorakenteet
• Vastuuhenkilömalli
• Asiakkaan toimijuuden
vahvistaminen
• Sosiaalihuollon porrasteisuus
• Eri arviointien kytkeytyminen
toisiinsa
8.6. valtakunnallinen seminaari

Perhekeskusmalli ja -pilotit

Erityis- ja
vaativa taso

Systeeminen
lastensuojelu

Sotevalmistelu

Loppuraportti
7.-8.11. loppuseminaari

Kehittämistyöryhmän
tapaaminen 22.10.
7.9. dialogisuuskoulutus

18.6. kehittämistyöryhmä:
pilottien esittely
Pilottien
väliarviointi

29.5. johtamisen työryhmä

Koulu ja
varhaiskasvatus

Toimintamallien
jalkauttaminen
koko maakuntaan

Monitoimijaisen arvioinnin pilotit
Akaa

Kangasala

Lempäälä

Nokia

Pirkkala

Sastamala

28.5. Odotustilasta osallisuuteen
Tampere

Virrat&Ruovesi

Kehittämistyöryhmä 15.5.

Pilottisuunnitelman toteuttaminen, monitoimijaisen arvioinnin kehittäminen piloteissa
Valtakunnallinen kehittämistyö: kehittämistyöryhmä, yhteisen viitekehyksen määrittely (CAARS?)
34

20.6.2018

Koontia:
Tampereen OT-keskus
Pirkanmaa, Kanta-Häme, EteläPohjanmaa
20.6.2018 esitys

Maakunta 1

Maakunta 2

Maakunta 3

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)

PERHEKESKUS

PERHEKESKUS

OT-keskus
Osaamis- ja tukikeskus
Osaamis- ja tukikeskus pyrkii varmistamaan avun niille lapsille, nuorille ja
perheille, joiden tilanne vaatii harvinaisuutensa, vaikeutensa tai
kompleksisuutensa takia kaikkein vaativinta erityisosaamista ja erikoistumista
Viidelle yliopistosairaalapaikkakunnalle. Tampereen OT-keskus palvelee
Pirkanmaan lisäksi myös Etelä-Pohjanmaata ja Kanta-Hämettä.

1%

OT-keskus palvelee sekä asiakkaita että perus- ja erityistason työntekijöitä.
Tärkein työmuoto on erilaiset konsultaatiot (myös jalkautuvat), mutta joskus
asiakas voi tulla OT-palveluihin myös konkreettisesti, esimerkiksi
väkivaltatilanteissa oikeuspsykiatrian yksikköön.
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
Hakee ratkaisuja koordinaation puuttumiseen, työn epätahtisuuteen, tehtävien
tiukkaan rajaamiseen jne.
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OT-KESKUS

Erikoissairaanhoito

Sosiaalihuolto

Keskittämisasetuksessa
määritelty toimintakenttä
Lape- Kehittämistyön
keskiössä

SO-TE(-SI) MONIALAINEN
TYÖSKENTELY

ASIAKASTYÖ

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMINEN
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OT-keskuksen toiminta
Tarjoaa konsultatiivisen tuen erityis- ja perustason palveluihin,
tarvittaessa myös jalkautuen
Vaativamman osaamisen asiantuntijaverkostot
Lapsia ja ongelmia ei lähtökohtaisesti siirretä, vaan tuki tuodaan
lapsen kehitysympäristöön ja lapsen ja perheen kanssa
työskentelevien ammattilaisten tiimiin. Lähtökohta tulisi olla, että
esim. lastensuojelussa lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä
säilyy, mutta hänen ja muiden ammattilaisten rinnalle tiimiin tulee
OT-keskuksen osaaja/-t

ASIAKASTYÖ

Osin myös kiinteitä yksiköitä/työntekijöitä (esim. lasten ja nuorten
oikeuspsykiatrian yksikkö, Tays kehitysvammahuolto, Päiväperho)
OT-keskus on ”tuulien haistelija”. Valmistautuu tuleviin ilmiöihin
kansainvälisen verkoston, kongressien ja tutkimuksen kautta.

TUTKIMUS
JA
KEHITTÄMINEN

Monialaisen tutkimustyön organisoiminen ja mahdollistaminen
tiiviissä yhteistyössä palvelukenttään: tutkimusperustaisen
osaamisen vahvistaminen.
Yhteistyön tiivistäminen oppilaitosten kanssa valmistaa tulevia
ammattilaisia paremmin käytännön työhön
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OT-keskus toiminta
palveluajattelun muutos: Tuotantolähtöisestä asiakaslähtöiseen
logiikkaan
-Tarjolla oleva palvelutuotanto ei määritä sitä, kenelle löytyy palveluja, vaan
palvelut luodaan ja rakennetaan tarpeeseen

Lean ajattelu: Ei synny resurssien hukkaa (turhia kokeiluja, hakemista ja
kyselyä eri suuntiin)

OT-tasolla ei työskentele pysyvä joukko ammattilaisia, vaan liikkuvasti ne
ammattilaiset, joiden tuottamaa tietoa kyseisellä hetkellä tarvitaan
→OT-toimijoiden tehtävä on tehdä itsensä tarpeettomaksi siten, että
tarjotun tuen, koulutuksen ja tutkimuksen myötä osaaminen leviää,
eikä enää tarvita OT-tason työskentelyä kyseisen ilmiön suhteen.

Yhteinen työtila
→Tiimiytyminen edesauttaa uudenlaisen monialaisen työskentelyn,
tutkimuksen ja ajattelun kehittymistä
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OT-Organisaatiomalli Tampere

Miten toteutetaan?
Yhdistelmä: asiantuntijoiden ja (erityis-)palveluyksiköiden verkosto,
jota koordinoi johtamistiimi
Ketä ovat OT-keskuksen toimijat?

Koordinoiva johtamistiimi
Asiantuntija/osaajaverkosto
Kiinteät OT-yksiköt/työryhmät/tiimit
• Esim. TAYS kehitysvammahuolto, erityisen vaativan sijaishuollon
yksikkö, vaativat väkivaltapalvelut
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OT-Organisaatiomalli Tampere
Asiantuntija/osaajaverkosto

• Sähköiselle alustalle toteutettava ”metrokarttamainen” verkosto erilaisten
harvinaisten/vaativien palvelutarpeiden ympärille
• Oman värinen linja eri palvelutarvekokonaisuuksille
Esimerkkejä
•

Vakavaa väkivaltaa kokeneet lapset ja perheet, korkean riskin väkivallan uhan alla elävät asiakkaat mukaan
lukien seksuaalinen hyväksikäyttö tai kaltoinkohtelusta, vakaviin ja harvinaisiin rikoksiin (väkivalta ja
henkirikokset yms.) syyllistyneiden lasten ja nuorten tutkiminen ja hoito

•

Vaativinta erityisosaamista edellyttävät maahanmuuttajapalvelut

•

Vaativinta erityisosaamista ja monialaisia palveluita edellyttävät lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palvelut

•

Erityisen vaativat eropalvelut

•

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

•

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

•

Vaativinta erityisosaamista ja monialaista työskentelyä edellyttävät lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian
palvelut

•

Vaativinta erityisosaamista ja monialaista työskentelyä edellyttävät lasten vakavien ja harvinaisten
somaattisten sairauksien hoito (lastentaudit, lastenneurologia, lastenkirurgia)
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OT-Organisaatiomalli Tampere
Asiantuntija/osaajaverkosto

• Samoja asiantuntijoita voi olla useammalla linjalla (esim. kunniakulttuuriasiantuntijaa tarvitaan monenlaisissa tilanteissa)
• Työntekijät pääosin erityistason työntekijöitä, joiden työajasta osa
OT-työskentelyä (oltava mahdollisuus tarvittaessa myös jalkautua)
• Myös ”kokoaikaisia” työntekijöitä joihinkin palveluihin; koordinoivat
vastuutyöntekijät
• Asiantuntijat voivat olla myös kiinteitä yksiköitä/tiimejä (esim. lasten- ja
nuorten oikeuspsykiatrian yksikkö, MARAK-työryhmä (/työryhmät?)
• Verkostokarttaan liitetään myös kyseisen alueen tutkijoita ja kehittäjiä
• Sisältää myös konsultaatio- ja toimintaohjeet
• Henkilöresurssoinnin tarve on mahdollista määrittää vasta, kun saadaan
tarkemmin tilastollisesti määriteltyä, minkä verran näitä vaativimpien
erityispalveluiden tarpeessa olevia asiakkaita tosiasiassa on. Tämä on
toteutettava heti alkusyksystä (miten?)
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OT-Organisaatiomalli Tampere

Miten toimintaa johdetaan?
Koordinoiva johtamistiimi
• Esim. 3-5 henkilöä: sekä substanssiosaamista (si-so-te) että erityisesti
kehittämis-, tutkimus- ja johtamisosaamista
• Uudenlaisen monialaisen asiantuntijaverkoston johtamisen mallintaminen
• Kokoaa tarvittaessa moniammatillisen ryhmän erityisasiantuntijoita ja
tutkijoita ongelman ympärille
• Tutkimusrahoituksen hakemisen koordinointi ja valmistelu
• Asiantuntijaverkoston ja sähköisen alustan ylläpito? (vai
asiantuntijaverkostosta nimetyt koordinoivat vastuutyöntekijät?)
• Mahdollisesti osa maakunnan kehittämisyksikköä (OT-keskus tulee olla osa
koko palvelukokonaisuutta)

OT-toimintaa kokonaisuudessaan ohjaa monialainen, kaikkia palvelutasoja
edustava ohjausryhmä
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Tavoite ja konkreettinen työsuunnitelma 2018
Rakennetaan konkreettinen esitys OT-keskuksen rakenteesta
• OT-keskuksen perustamissuunnitelma (alustavan versio 31.10 mennessä,
lopullinen versio 30.11.)
• OT-verkostokartta sähköiselle alustalle (Hallintotieteen maisteriopiskelija
toteuttaa)
Edellä esitetty OT-keskusmalli on viety maakuntavalmisteluun sekä
yhteistoimintasopimusta valmistelevalle työryhmälle.
Perustamissuunnitelmasta tulee maakunnille esitys tulevasta OT-keskuksesta
Kokonaisuudesta sovitaan (rakenne, rahoitus, henkilöstöresurssi, yhteistyö kuntiin
jäävien palveluiden ja järjestöjen kanssa ym.) yhteistoiminta-aluesopimuksen
puitteissa. Näin ollen valmistelutyö jatkuu keskustellen alueiden
maakuntavalmistelun kanssa.
Kansallinen OT-rukkanen jatkaa työskentelyä
Sovitaan alueellisista painopisteistä kansallisessa verkostossa
Yhteistyö koulupuolen VIP-verkostojen kanssa

Alatyöryhmät jatkavat työskentelyä valmistellen asioita ison työryhmän käsittelyyn
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Perus- ja esiopetuksen vaativan erityisen tuen VIP-verkostot

Miten VIP-verkoston ja OT-keskuksen verkostojen
linkittyminen konkreettisesti toteutetaan?
Olisiko mahdollista, että VIP-henkilöt olisivat OTlinjoilla toimijoina so-te ihmisten rinnalla??

Johanna Sergejeff
VIP-yhdyshenkilö, TAYS:n alue
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mikael
029 5332110 johanna.sergejeff@valteri.fi
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Koontia:
Erityis- ja vaativan tason kehittäjäryhmän
(vastuuryhmä 7) työskentely
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TYÖRYHMÄN TAPAAMISET JA TEEMAT
PÄIVÄMÄÄRÄ

TEEMA

3.5.2017

Kick Off: Työskentelyn käynnistäminen, tavoitteista toimintaan

18.5.2017

Konkreettiset kehittämistoimet case-tehtävän avulla

13.6.2017

Ehdotukset kehittämistehtäviksi ja piloteiksi

16.8.2017

Kehittämistehtävien täsmentäminen, pilottien hahmottelu
Lastensuojelun systeeminen toimintamalli, perhekeskustoimintamalli

25.10.2017

Pilotointi. OT-kehittäminen (tapaaminen peruuntunut, vain materiaalit lähetetty)

28.11.2017

Varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-aika: yhdyspinnat ja integraatio erityispalveluihin

31.1.2018

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki: yhdyspinnat ja integraatio erityispalveluihin

22.2.2018

Perhekeskustoimintamalli: yhdyspinnat ja integraatio erityispalveluihin
Kommentit lastensuojelun kehittämisestä Aulikki Kananojalle

9.4. 2018

Itsearviointi
Maahanmuuttajapalvelut: yhdyspinnat ja integraatio erityispalveluihin

8.5.2018

Johtamisen rakenteet

20.6.2018

Työryhmän työskentelyn koonti (tapaaminen peruuntunut, vain materiaalit lähetetty)

27.8.2018

Kehittäjäryhmien yhteistyö: mukana varhaiskasvatus, koulu, vapaa-aika, nepsy ja
peke -ryhmät

26.9.2018

1. tapaaminen - Tavoitteista toimintaan
Muistio 1: https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/02/Muistio-1_Erityis-ja-vaativan-tasonpalvelut_03052017_Kick-Off.pdf

”Keskeiseksi ja yhdistäväksi asiaksi hankesuunnitelmassa
esitetyistä tavoitteista nousee monitoimijaisen yhteistyön
laajentaminen, sujuvoittaminen ja syventäminen silloin, kun
se on lapsen ja perheen tilanteessa tarpeellista.
Monitoimijaiset verkostot eivät ole itseisarvo sinänsä, vaan
yhteistyötä tulee tehdä silloin, kun asiakkaan tilanne sitä
edellyttää. Tärkeää on siis kohdentaa työ rajapinta-alueille”
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2. tapaaminen – Konkreettiset kehittämistoimet
Muistio 2: https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/02/Muistio_erityis-ja-vaativan-tasonpalvelut_17052017.pdf

”Tehtäviä purkaessa nousi toistuvasti esiin
• vastuutyöntekijän, koordinaattorin tarve: kuka tällainen henkilö voisi olla? Mitä
taitoja ja osaamista häneltä vaaditaan?
• toimivien prosessien ja palveluketjujen tarve
• palveluntarpeita, joihin kukaan ei vastaa: resurssia (rahaa) ei ole tulossa lisää,
puuttuvia palvelutarpeita paikattava
uudelleenjakamalla/yhdistämällä/muokkaamalla nykyisiä resursseja ja
toimintatapoja
• monitoimijainen arviointi ja työskentely ↔ jatkettava siitä, mihin monitoimijaisen
arvioinnin kehittämisessä on tähän mennessä päästy (horisontaalinen
yhteistyö)
• Muiden toimijoiden tarve erityistason tuelle ja konsultaatioille (vertikaalinen
integraatio)
• Se, että eri toimijoiden välisen ymmärryksen lisääminen on tärkeää ↔ jatkuva
vuoropuhelu”
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2. tapaaminen – Konkreettiset kehittämistoimet
Case-kuvauksiin perustuvan ryhmätyötehtävän perusteella nousseita
kehittämistarpeita:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vastuukoordinaattori, omatyöntekijä
Akuuttihoito (esim. kehitysvammaisten psykiatrinen hoito)
Moniammatillinen yhteistyö
Toimiva konsultaatiojärjestelmä
Yhteinen asiakas/hoitosuunnitelma
Koulutus- ja keskustelutilaisuus yhteisen tiedon ja ymmärryksen lisäämiseksi
Tuki lapsen arkiympäristöön
Tiedonvaihdon sujuvoittaminen
Toimiva palveluohjaus: asiakkaalle oikea apu oikeaan aikaan
Resurssien kohdentaminen oikein
Puheeksi ottamisen parantaminen, asiakkaan kohtaaminen
Aktiivinen työskentely lastensuojelupeikon pienentämiseksi
Palvelukokonaisuuden jäsentäminen (perhekeskuksen rooli? perheneuvolat?
erikoissairaanhoidon rooli?
• Koko perheen tukeminen/hoitaminen, esim. perheosasto?
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3. Tapaaminen - Pilottiehdotukset
Muistio 3: https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/02/Muistio_erityis-ja-vaativan-tasonpalvelut_13062017.pdf

Keskustelussa esiin nousi seuraavia ehdotuksia:
• Matalankynnyksen päiväosastotutkimuspaikka lastensuojelun ja psykiatrian välimaaston
perheille niihin tilanteisiin, kun ei oikein muuten saada kuvaa perhesysteemin toimimisesta
• Nuorille matalan kynnyksen osastotutkimuspaikka
• Toimintamalli koulupudokkaiden kanssa työskentelyyn
• Hybridi-työskentelyn konkretisoiminen ja pilotoiminen Tampereen lisäksi toisen kunnan
kanssa
• Kliinikko lastensuojelun systeemisen toimintamallin (Hackneyn malli) pilottiin
• Palveluverkon täydentäminen laajempaan käyttöön vieminen
• Osaamis- ja tukikeskuksen perustaminen
• Kaikkien palveluiden ulkopuolelta tuleva raskaana oleva päihdeongelmainen
• Päiväperhon palveluiden laajentaminen maakunnalliseksi
• Lapset puheeksi menetelmän käyttämisen tehostaminen
• Anoreksiaa sairastavien lasten ja nuorten hoitokokonaisuus
Ehdotukset herättivät paljon keskustelua. Halutaanko osastopaikkoja ja laitoshoitoa lisätä vai
vähentää? Onko tarkoituksenmukaista, että erityis- ja vaativan tason palveluiden
vastuuryhmässä pohditaan yhteistyön tekemistä perustason palveluiden kanssa vai pitäisikö
keskittyä erityis- ja vaativan tason palveluihin?
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4. Tapaaminen - Pilottiehdotukset
Muistio 4: https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/02/Muistio_Erityis-ja-vaativan-tasonpalvelut_16082017.pdf

”Käsiteltiin ryhmissä lähetettyjä pilottiehdotuksia. Yhteenvedot käsitellyistä
ehdotuksista sekä koonti: https://lapepirkanmaa.fi/wpcontent/uploads/2018/02/Pilotti-jakehitt%C3%A4misteht%C3%A4v%C3%A4ideat_erityis-ja-vaativan-tasonpalvelut_16082017.pdf
Yhteenvetoon kirjattu tummennetulla ja isolla fontilla ne toimenpiteet, jotka ovat
herättäneet eniten kiinnostusta.

→ Tarkoitus, että ryhmäläiset työstävät ehdotuksia edelleen omissa
lapetyöryhmissä ja työyhteisöissään ja tekevät sitten ehdotuksensa,
mihin/millaisiin pilotteihin olisivat valmiita lähtemään mukaan.”
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5. Tapaaminen – Yhdyspinnat ja integraatio
varhaiskasvatuksen ja koulun ryhmien kanssa
Muistio 5: https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/02/Muistio_Erityis-ja-vaativan-tasonpalvelut_28112017-1.pdf

”Palvelupolkuja ja –ketjuja suunniteltaessa tulee varmistaa tuki tarpeeksi tiiviiksi,
ettei lapsi putoa palveluiden väliin. Miten erilaisilla palvelupoluilla huolehditaan
varhaiskasvatuksessa ja koulussa olevan oireilevan lapsen arjen tuki
jokapäiväisessä elämässä?
Yhteistyöstä ja sen tärkeydestä käytiin keskustelua. Todettiin, että on tärkeää
varmistaa, että työryhmissä on mukana myös kuntiin jääviä palveluita edustavia
henkilöitä. Monitoimijainen arviointi, horisontaalinen integraatio, vertikaalinen
integraatio sekä OT-keskus koskevat kaikki myös sivistyspalveluita.
Selvitetään onko Koivikkopuiston koulun osaamista lavennettavissa. Onko
Koivikkopuiston koulun henkilökunnan mahdollista pilotoida esim.
maakunnallista esiopetuksen ja perusopetuksen konsultointia koulunkäyntiin
liittyvissä haasteissa.”
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6. Tapaaminen – Vanhemmuuden tuki
erityispalveluissa
Muistio 6: https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/05/Muistio-31-1-2018-Erityis-ja-vaativan-tasonpalvelut.pdf

Mielenterveystyössä ja psykiatrialla:
• Puheeksi ottaminen: rohkeasti kysyminen kuuluu työnkuvaan.
• Vanhempien ohjaaminen arjen sujuvoittamiseksi (esim. nuoren rajaaminen,
nukkumaanmenoajat)
• Seurantajakso, miten arki on alkanut kotona sujumaan.
• Ohjaus paikkoihin, jossa parisuhdetta voi käsitellä
Sosiaalityössä:
• Avun tarpeen arviointi: keskustelut, joiden tukena lomakkeet (joiden käyttö kuitenkin
työntekijäkohtaista/monet eivät käytä), kokonaisvaltainen perheen asioiden kartoitus
• Havainnointi perheen kotona: Vanhemmuuden tukea perhetyön toimesta
• Tapaamiset, joissa mukana vanhempi/vanhemmat ja lapsi, sekä tapaamiset erikseen
lapselle ja vanhemmalle
• Tarvittaessa ohjaus eteenpäin
• Osaamista on riittävästi mutta aikaa ei
• Lisäksi keskustelua yhdyspinnoista: konsultaatio toimii yhteistyötahojen kanssa ja
konsultoidaan matalalla kynnyksellä, tosin lakimieskonsultaatio puuttuu (Virrat-Ruovesi).
Palveluvalikoima liian suppea, ei vertaistukiryhmiä jne. Virroilla pene heikoilla, ei
sosiaalityöntekijän resurssia lainkaan + palveluvalikoima liian pieni, perhettä ei voi ohjata
mihinkään.
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6. Tapaaminen – Vanhemmuuden tuki
erityispalveluissa
Lastensuojelun ja sijaishuollon ryhmä:
• Perheen ja vanhemmuuden huomioiminen sijaishuollossa melko vähäistä (vaikka
tavoitteena perheen jälleenyhdistäminen)
• Sijaisvanhempien tuki vaihtelee myös, perheet erilaisessa asemassa sen mukaan,
tuottaako tuen julkinen vai yksityinen palvelu
• Aikuispalveluissakin vanhemmuuden tuki unohtuu, varsinkin jos lapsi ei enää asu
vanhempien kanssa
Yleispediatrialla:
• Kohdataan lapsia, joilla on jo ongelma.
• Kannustetaan molempia vanhempia tulemaan vastaanotolle, myös eroperheissä
• Keskustellaan vanhemman käsityksistä, näkemyksistä ja kokemuksista lapsen
voinnista ja hoidosta
• Kannustetaan: Hyvin olet hoitanut!
• Vanhemman vastuuta tuetaan ja kannustetaan. Vanhempi lapsensa paras
asiantuntija. Ja lapsen hoito vanhemman vastuulla, joten hänen/heidän täytyy olla
hoidon takana.
• Vanhemman oman tuen tarpeen miettiminen yhdessä vanhemman kanssa (ohjaus
muihin palveluihin).
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6. Tapaaminen – Vanhemmuuden tuki
erityispalveluissa
Keskustelua yhteisen mallintamisen paikoista:
•

Perheen, lapsen ja vanhemmuuden huomioiminen aikuisten palveluissa
• Uskalletaanko ajatella, että lasten palveluissa on jo kunnossa?

•

Olisi tärkeää ajatella vanhemmuutta laajemmin ja monimuotoisempana.
Arvokeskustelua. Erilaisen vanhemmuuden hyväksyminen ja esiin nostaminen.

•

Kasvatusvastuu on ensisijaisesti vanhemmilla. Mitä se tarkoittaa? Mitä se
vastaa työntekijän näkökulmasta?

•

Vanhemmuutta ei tulisi verrata normaaliin. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa
toimia vanhempana.
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7. Tapaaminen – Perhekeskustoimintamallin
ja erityistason yhdyspinnat
Muistio 7: https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/05/Muistio_Erityis-ja-vaativan-tasonpalvelut_22022018-.pdf

Perhekeskustoimintamallin ja erityistason yhdyspinnoista käyty vilkasta keskustelua mm. seuraavista
näkökulmista: sähköistet palvelut, monitoimijainen arviointi, avainhenkilö/yhteyshenkilö/lähityöntekijä sekä
moniammatillinen asiantuntijaryhmä (kts muistio, linkki yllä).
Keskustelusta nousseita jatkotarpeita ja -suunnitelmaa:
•

Miten linkitetään kuntien mielenterveys- ja päihdetyö LAPE:n lapsiperheiden palveluiden
kehittämiseen?

•

Tarpeen kehittää mm vastasyntyneiden ja vauvaperheiden palveluita yhteistyössä kaikkien toimijoiden
kesken. Tähän on ollut tarve jo pitkään, mutta ei ole ollut resurssia. Voisiko LAPEssa kehittää ja koota
vauvaperheiden palveluita?

•

Tarpeen kehittää toimintamalli aggressiivisten lasten hoitamiseksi (Päiväkoteihin, neuvolapsykologeille,
perhepalveluille ja perheneuvolaan, pikkulapsiperheiden järjestötoimijoille). Nykyisellään
aggressiivisuuteen puututaan pahimmillaan vasta yläasteella.
• Koordinoidut ART-ryhmät
• Tunne- ja vuorovaikutustaidot, ei vain varhaiskasvatukseen vaan myös perheille.

•

Lisäksi työstetty kommentit ylisosiaalineuvos Kananojalle lastensuojelun kehittämisestä:
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/05/Kommentitselvitysty%C3%B6h%C3%B6n_erityis-ja-vaativan-tason-kehitt%C3%A4j%C3%A4ryhm%C3%A4.pdf
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8. Tapaaminen – Itsearviointi sekä Maahanmuuttajapalvelut: yhdyspinnat ja integraatio erityispalveluihin
Muistio 8: https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/05/Muistio_09042018-Erityis-ja-vaativantason-palvelut.pdf

1. Missä on onnistuttu?
•
•
•
•
•

Vuoropuhelu eri toimijoiden kesken on tuottanut ymmärrystä ja tietoa toisten työstä
Terveys- ja sosiaalipalveluiden yhteinen miettiminen sen suhteen miten pitäisi toimia jatkossa, että olemassa
olevien resurssien kanssa
Kokouskäytännön jämäköityneet ajan kuluessa
Infoaminen on onnistunutta
On arvokasta, että lasten ja perheiden asioita on nostettu laaja-alaisesti esille

2. Missä olisi parannettavan varaa?
•
•
•
•
•

Huolena on eri työryhmien välinen yhteistyö: Onko yhteiset tavoitteet?
Kaivattaisi jo konkreettisia tavoitteita ja myös aikaansaannoksia
Oman panostuksen merkityksellisyys epäselvää
Kehittäjäryhmä iso, osallistuminen vaihtelevaa: miten ihmisiä olisi saanut sitoutettua paremmin (oma rooli esim?)
Viesti poliittisilta päättäjiltä suunnitelmista kehittäjäryhmille?

3. Kolme seuraavaa toimenpidettä?
•
•
•

Konkretisointi ja koonti: Pilottien jalkauttamissuunnitelma, siltaamissuunnitelma vuodelle 2019: taukovuodelle
yhteisestä ”ylläpitävästä” työskentelystä
Yhteistyö ja koordinaatio muiden kehittäjäryhmien kanssa
Raportointi ja tiedotus aikaansaannoksista - konkreettinen raportti: yhteenveto työryhmän työskentelystä; oman
kunnan porukkaa voisi tiedottaa →jalkauttamissuunnitelma; että jäisi edes jotain elämään;
•
Terveiset maakunnalle
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8. Tapaaminen – Itsearviointi sekä Maahanmuuttajapalvelut: yhdyspinnat ja integraatio erityispalveluihin
Muistio 8: https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/05/Muistio_09042018-Erityis-ja-vaativan-tasonpalvelut.pdf
Kehittämisideoita maahanmuuttajien palveluihin:
• Varhaisempaa tukea tarvittaisi (ennen kuin ollaan traumapsykiatrian sairaalahoidon tarpeessa)
• Palveluista pitäisi kertoa varhaisessa vaiheessa, oikea-aikaisesti. Pitäisi antaa oikeaa tietoa
mahdollisimman aikaisin, ei pelkästään toisten maahanmuuttajien kertomusten kautta tiedottamista.
Perheet (usein naiset) eivät välttämättä tiedä mihin voi hakea/saada apua.
• Verkoston rakentaminen
• Mahdollisimman nopeasti kielenopetukseen pitäisi päästä molemmat puolisot ja lapset
varhaiskasvatukseen
• Traumapsykiatrinen hoitoketju: Lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluverkon hyödyntäminen
• Lasten traumapsykiatrialle mahdollista miettiä konsultaatiotoimintaa maahanmuuttajien traumoihin
liittyvissä asioissa, mutta ensisijaista olisi kouluttaminen ja tiedon lisääminen kaikille tasoille, jotta osataan
tunnistaa ja toimia oikein
• Lisäksi koulutuksen tarvetta mm. aiheista kulttuurisensitiivisyys, kulttuuriristiriidat ja ilmiöt perheen arjessa
• Koko perheen huomioiminen tärkeää
• Varhaisen vaiheen sosiaalityössä hyvin vähän maahanmuuttajia; onko niin, ettei siellä ole tarjota
palveluita, joista maahanmuuttajat hyötyvät?
• Lastensuojelussa sen sijaan maahanmuuttajat näkyvät, sitten kun ongelmat suuria
• Somatiikan puolella myös näkyy, että luottamuksen rakentamiseen täytyy erityisesti panostaa
• Luottamuksen rakentaminen kohtaamistyön kautta äärimmäisen tärkeää palveluiden kaikilla tasoilla ja
kaikissa vaiheissa!
• Olisi tärkeää tutkia, mistä tulee kokemus, että ei saa apua?
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9. Tapaaminen – Johtamisen rakenteet
Muistio 9: https://lapepirkanmaa.fi/wpcontent/uploads/2018/06/Muistio_08052018_Erityiset_PirkanmaanLAPE-Pippuri.pdf

Koonti työpajatyöskentelystä;

Johtamisen rakenteet: https://lapepirkanmaa.fi/wpcontent/uploads/2018/06/Koonti_Johtamisenrakenteet_erityiset_08052018_SM.pdf
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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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Työskentelyä:
27.8 tapaamiseen valmistautuminen
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27.8.2018 klo 12.30-16.00 kehittäjäryhmien tapaaminen
LAPE-kehittämistyö on edennyt vaiheeseen, jossa on aika kokoontua
yhteisen pöydän ääreen eri työryhmien kesken. (Tätä toivottiin myös
useiden kehittäjäryhmien itsearvioinneissa.)
Yhteinen työpajatapaaminen 27.8.2018 klo 12.30-16.00.
Metso, Lehmus sali
• Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäjäryhmä
• Varhaiskasvatuksen kehittäjäryhmä
• Koulun ja vapaa-aika palveluiden kehittäjäryhmä
• Perhekeskustoimintamallin kehittäjäryhmä
• Nepsy –alatyöryhmä

Kahvitarjoilun ja pienryhmäjakojen vuoksi käythän ilmoittautumassa
20.8.2018 mennessä linkin kautta:
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16558/lomake.html
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27.8.2018 klo 12.30-16.00 kehittäjäryhmien tapaaminen

Mitä tavoitteita ja odotuksia erityispalveluiden näkökulmasta tälle
yhteistapaamiselle?

Yhdyspintoihin ja yhteiseen työhön liittyviä konkreettisia haasteita,
mitä tulee ratkaista? (3 kpl)
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Työskentelyä:
Raportti, terveiset maakunnalle?
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Pippurin loppuraportti
Itsearvioinnin yhteydessä esitetty toive raportin yhteisestä valmistelusta.
Mitä ollaan saatu aikaan? Mitä asioita raportoidaan?

Mitä terveisiä erityispalveluilta maakuntaan?
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