Lape-hanke: Tampereen perhekeskuspilotti
Raportointi, pilotin eteneminen
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14.12.2018

Teema 1 Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki
Toimenpide

Toteutuminen

1. Perustetaan työryhmä
kehittämään Hervanta-Vuores
alueen
kohtaamispaikkatoiminnan
kehittämistä

Työrukkasen järjestäytyminen ja säännöllinen kokoontuminen tutustuen alueen eri toimijoihin
15.2. Nuoriso-keskus Kupoli
23.3. Keinu-puiston Lähitori
13.4. Hervannan kirjasto
9.5. Hervannan kirkko (yhteistapaamisena Perheiden parhaaksi -verkoston kanssa)
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Arviointi

Lisätiedot/ kysymykset/
vastuuhenkilö/tms.

Onnistumiset:
Projektikoordinaattori Päivi
Kohtaamispaikkojen yhteinen
Viitanen-Marchegiano
esite, jossa myös lukujärjestys.
Tutustuminen eri paikkoihin. Eri 9.5.alk. palveluohjaaja Ulla
toimijat tutuksi – yhteydenpito
Nissinen
helpompaa. Nuorten
kohtaamispaikan Kohtaamon
Tiia Heinäsuo
Toiminnan koordinointi: Ulla Nissinen on nimetty perhekeskustoiminnan
perustaminen Tredulle.
Päivi Viitanen-Marchegiano
kohtaamispaikkatoiminnan yhteyshenkilöksi, mutta tehtävä on erittäin haasteellinen toteuttaa Mikä ei onnistunut:
Tilojen
ahtaus
hankaloittaa
oto:na. Perhekeskus vaatii yhden henkilön työpanoksen (koordinointi).
Jatkokehittäminen: Tarvitaan
Tila-asioiden työstäminen: Eri yksiköihin tutustuminen; Hervannan leikkitoimintakeskus
jatkossakin koordinoija
(Kupoli), Keinupuiston Lähitori, Hervannan kirjasto, Hervannan kirkko, TEKO-hankkeen
perhekeskustoimintamallin
Kototori (vapaa-aikakeskus)…
toteuttamiseen alueella. Tarvitaan
Asiakasnäkökulman työstämisen työkalut (THL: Empatiakartta ja Perhekeskuksen tehtävät
aikaa ja esimiesten sitouttamista.
asiakasnäkökulmasta)
Viestintä: Tampereen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden uudistamisen uutiskirje;
Hervanta-Vuores –alueen kohtaamispaikkojen kartoitus;
Hervanta-Vuores-kohtaamispaikkaesite 7.5.2018 Hervanta PopUp –tapahtumaan, esite
päivitetty syksyllä 2018

Teema 1 Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki
Toimenpide

Toteutuminen

Tredun Kohtaamo;
Hervannan kampuksen
2. asteen
kohtaamispaikka

Kohtaamispaikka on aloittanut toimintansa syksyllä 2018. Tosi hyvin eri
toimijat ovat löytäneet mukaan toimintaan.
Tällä hetkellä käytettävissä oleva käytävä tila on toisaalta haasteellinen,
mutta toisaalta siitä opiskelijat kävelevät ohi ruokalaan mennessään tai
tullessaan (ei tosi kaikki). Vaatii aktiivisuutta esittelijältä, eli ei voi vain
odottaa, että joku tulee. Tästä syystä mietittään Kohtaamon siirtymistä
LIving labin tiloihin. Kuka toimii ”sisäänheittäjänä”?
Oppilaitoksen oma väki hoitaa sisäistä tiedottamista viikkotiedotteissa,
kuulutuksissa, ilmoitustaulumainonnalla ja instassa. Opettajille on myös
erikseen käyty kertomassa ja toive on. että myös henkilökunta osaisi
hyödyntää informaatiota, jota eri toimijat tuottavat Kohtaamossa.
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Arviointi

Lisätiedot/ kysymykset/
vastuuhenkilö/tms.

Mikä on onnistunut?
Projektikoordinaattorit Maria
Toiminta alkoi elokuussa -18 ja Kohtaamo toimintaa on ollut joka Antikainen sekä Susanna Raivio
ti ja to klo 10-12. Oppilaitoksen ulkopuolisia toimijoita on
saapunut runsaasti paikan päälle. Osa toimijoista on ehtinyt
Tredun päässä Kohtaamo syksyn aikana käydä jo parikin kertaa Kohtaamossa. Toiminnan toiminnan yhteyshenkilöiksi
ripeää käynnistymistä on ollut tukemassa useat tekijät:
sovittu:
oppilaitoksen henkilökunnassa on ollut innostusta ja valmiutta
lähteä uuteen toimintamuotoon mukaan. Verkkovaraus
Hanna Hakala
järjestelmän käyttöönotto (Doodle kalenteri) on mahdollistanut Tiina Lehto
vierailijoille helpon ajanvarauksen. Saatu palautetta mm. eräältä Mia Wiljakka
toimijalta, että Kohtaamoon on ollut mukava tulla ja vastaanotto, Eerika Nyberg
ilmapiiri on innostunut. Tiedottaminen on ollut laaja-alaista ja
Tuija Kähkönen.
toteutunut suunnitelmien mukaan.
Tilastoinnista puhuttiin myös ja siitä. että en on hieman haasteellista
Mikä ei ole onnistunut?
Kaikkien sähköpostin loppu on
tuossa käytävätilassa, mutta toisaalta se toisi arviointiin ja
Paikka voisi kuitenkin olla parempi, nyt mietitään voisiko vanhaa @tampere.fi
kehittämistyölle lisäarvoa. Tätä jäätiin pohtimaan. Erilaisista
opintoimistoa A-talosta remontoida ”opiskelijoiden
harrastuksista toivottiin myös esille. Voisiko tässä tehdä hyvää
olohuoneeksi”. Living-lab tila on myös edelleen eräs vaihtoehto,
yhteistyötä myös opiskelijoiden kanssa? Toiveena olisi myös saada tietoa mutta on pohdittu, onko tila hieman syrjässä. Ylimääräistä
opiskelijoille yrittäjyydestä ja työllistymisestä, kevytyrittäjyydestä jne.
taloudellista resurssia ei ole ollut mm. huonekaluihin. Tilan
Duunipolku ottaa tästä mahdollisesti koppia.
suunnittelu vielä kesken, nykyinen tila on kohtuullisen toimiva.
Palautteen keräämistä on tehty alussa ja sovittiin, että sitä voisi
Jatkokehittämisen ideat?
jatkossakin tehdä säännöllisen epäsäännöllisesti. Opiskelijoiden mukaan mm. kulttuuripalvelujen esittely, harrastusmahdollisuuksien
saamista tarvitaan lisää ja onneksi tredun opiskelijat ottivat osaltaan
esittely, yritysvierailuja esim. kesätyöpaikkojen rekrytointien
koppia tästä. He lupasivat olla yhteydessä lukion puolen
aikaan. Kohtaamo toiminnan laajeneminen Tredun useisiin
opiskelijakuntaan ja tiedottaa ja houkutella heitä mukaan.
toimipisteisiin?
Toimijoilla oli toiveena saada Living lab -tilaan jotain lukollista
Mitä opittiin matkan varrella?
kaappitilaa, jonne voisivat jättää esitteitään (ainakin n tahot, joilla on
Toiminta vaatii sitoutunutta henkilökuntaa ja resursseja (mm.
säännöllinen vuoro).
viikottainen tiedottaminen eri viestintäkanaviin, mitä
kohtaamossa tapahtuu). On hyvä, että toiminnasta kantaa
vastuuta useampi työntekijä. Tärkeää kuulla opiskelijoiden ja
henkilökunnan, toimijoiden kokemuksia ja palautetta jatkossakin.

Teema 1 Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki
Toimenpide

Toteutuminen

2. Arvioidaan mahdollisuus
hyödyntää alueen kouluja
laajemminkin asukkaiden
tapaamispaikkana

Tampereen pilotin ohjausryhmässä 13.3.2018:
”Pilottisuunnitelmasta on tarpeen poistaa toimenpide koulujen
hyödyntäminen alueen kohtaamispaikkoina: sekä Etelä-Hervannan että
Pohjois-Hervannan kouluissa on alkamassa isot remontit, jonka vuoksi ei
voida tässä vaiheessa kehittää uutta toimintaa kyseisissä kiinteistöissä.”
Syksyllä 2018 MLL:n perhekahvila on siirtynyt Vuoreksen koulun tiloihin.
Toiminta kytkeytyy luontevasti alueen muiden palveluiden toimintoihin.

3. Perustetaan ryhmä
kehittämään palveluohjauksen
pop up –toimintaa

Vuoreksen päiväkodissa toteutetut PopUp-tilaisuudet:
• Ke 28.3.18 klo 15, klo 15.30, klo 16 ja klo 16.30
Lastenkulttuurikeskus Rullan toiminnallinen tuokio lapselle ja vanhemmalle.
• Ke 25.4.18 klo 15, klo 15.30, klo 16 ja klo 16.30
Perheiden talon erityistyöntekijä Pirjo Sillmanin toiminnallinen hetki
lapselle ja vanhemmalle.
• Ke 16.5.18 klo 15, klo 15.30, klo 16 ja klo 16.30
• 2.11. Vuoreksen koululla tilaisuus, jossa eri toimijat esittelevät
toimintojaan alueen asukkailla (kaupungin sotesi-palvelut, järjestöt, srk)
Perheoikeudellisten palveluiden palveluohjaaja Marianne Katajisto kertoo
vinkkejä hyvin toimivaan vanhemmuuteen eron jälkeen.
Kanjonin päiväkodissa käynnistetään pop up –toiminta syksyllä.
Joka kerta paikalla ovat myös Tampereen kaupungin perhepalveluiden
palveluohjaajat.
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Arviointi

Lisätiedot/
kysymykset/
vastuuhenkilö/tms.

Palveluohjaaja onnäkynyt alueella, tullut Leena Kostiainen
tutuksi alueen toimijoiden kanssa ja
Riikka Salovaara
varmasti madaltanut kynnystä hakea apua.
Vuoreksessa toiminnalliset tuokiot olivat Ulla Nissinen
suosittuja, mutta ero/eron jälkeinen
vanhemmuus –teema ei houkutellut
asiakkaita (vaikak tarve nousi alueen
toimijoilta). Toiminnallisten matalan
kynnyksen tapahtumien yhteydessä oli
helppo mainostaa myös palveluohjausta
sekä muita perhepalveluita.

Teema 1 Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki
Toimenpide

Toteutuminen

Laadittu kohtaamispaikkatoiminnan lukkari, jota jaetaan eri toimipisteisiin
• Palveluohjaaja on jalkautunut säännöllisesti Hervantatuvalle (syksy
2017+kevät 2018 1krt/kk, syksy 2018 2xkausi)
• Perhepalvelujen työntekijät pyörittävät Kelan etäpistettä Keinupuistossa
10/2018 alkaen, paikalla saa myös lapsiperheiden palveluohjausta
• Hervanta-päivässä & Hervanta pop up –tapahtumassa mukana

Muuta
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Pirkanmaan LAPEn vanhemmuuden ja parisuhteen tuen koordinaattori Tia
Kemppainen esitteli parisuhteen tueksi ja työkaluksi suunnitellut parisuhteen
TopTen-kortit. Kortteja on jaettu perhekeskustoimintamallia pilotoiville
kunnille ja toimijoille tavoitteena korttien testaus ja jatkokehittäminen.
Pilotoitavia kortteja on jäljellä muutama pakka ja niitä voi tiedustella Tia
Kemppaiselta tia.kemppainen@mll.fi.

Arviointi

Lisätiedot/
kysymykset/
vastuuhenkilö/tms.

Kohtaamispaikkalukkari on POP! Hajanaiset Leena Kostiainen
ryhmät eri toimijoilta saatiin koottua
Riikka Salovaara
yhteen, joka helpottaa asiakkaiden
löytämistä eri kohtaamispaikoille – tätä
Ulla Nissinen
pitäisi kehittää sähköiseen muotoon.

Ulla Nissinen
Päivi ViitanenMarchegiano

Teema 1 Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki
Toimenpide

Toteutuminen

4. suunnitellaan muita
vanhemmuutta tukevia
toimia

Kanjonin päiväkodissa on aloitettu tänä syksynä hoidossa olevien lasten
vanhempien osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja myös kotoutumista
tukemaan vanhempien pienryhmäkohtaamiset. Tilaisuuksissa
keskustellaan mm päiväkodin toiminnasta, kasvatuksesta ja uudesta
varhaiskasvatussuunnitelmasta.

Kirsi Koponen/Perheiden talo
tiiviimmin mukaan

5. lasten
harrastustoiminnan
kehittäminen

Tehdään selvitys nykyisistä toiminnoista ja mahdollisuuksista.
Harrastusmahdollisuuksia alueella on jo paljon, ja koska koulut ovat
menossa remonttiin ei niihin kannata perustaa uusia ryhmiä. Eniten
tarvetta olisi harrastuksista tiedottamisen tehostamiselle sekä
maahanmuuttajalasten harrastusmahdollisuuksille. Harrastussovellusta
kehitetään koko kaupungin tasolla, harrastuspassia kehittää opetus- ja
kulttuuriministeriön valtakunnallisesti. Taiteen perusopetusta (käsityö,
musiikki) alkaa Vuoreksen koulun tiloissa. Laskennallisista haetaan
rahoitusta vasta maahan muuttaneiden alle kouluikäisten lasten
harrastusryhmille.

Marianna Lehtinen
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14.12.2018

Arviointi

Lisätiedot/ kysymykset/
vastuuhenkilö/tms.

Teema 1 Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki
Toimenpide

Toteutuminen

6. nuorisoikäisten
palveluiden kehittäminen

Hervannassa Hepolamminkadun kampusalueelle suunnitellaan avointa
kohtaamispaikkaa Tredun ja teknillisen lukion opiskelijoille.
Kohtaamispaikassa opiskelijat voivat viettää vapaa-aikaa, pelailla,
tutustua toisiin opiskelijoihin ja keskustella mieltään askarruttavista
asioista eri ammattilaisten kanssa. Kohtaamispaikassa voivat olla
tavattavissa esimerkiksi kuraattori, terveydenhoitaja, nuorisotyöntekijä
tai järjestöjen edustaja. Kohtaamispaikan tulevien toimintojen ja
palveluiden suunnittelu on käynnissä ja ideoinnissa ovat mukana
opiskelijat, huoltajat, opettajat, opiskelijahuollon edustajat,
seurakunnan oppilaitosdiakoniatyö, Ohjaamo, järjestötoimijat ja LAPEprojektikoordinaattorit. Kohtaamispaikkaa suunnitellaan tiiviissä
yhteistyössä 6Aika - Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt projektin kanssa ja toiveena on, että kohtaamispaikka voisi toimia
samoissa tiloissa Living Lab -tilan kanssa. Hepolamminkadun
kohtaamispaikan on tarkoitus aloittaa toimintansa syksyllä 2018 ja sitä
ennen opiskelijoille järjestetään nimikilpailu.
Työryhmän tapaamiset:
6.3.2018
26.4.2018
18.5.2018 (pieni työrukkanen)
10.9.2018
Kohtaamispaikka ”Kohtaamo” käynnistynyt elokuussa 2018

7

14.12.2018

Arviointi

Lisätiedot/ kysymykset/
vastuuhenkilö/tms.
Juha Sormunen/Tampereen kaupunki
Susanna Raivio/Pirkanmaan LAPE

Teema 2 Eropalvelut
Toimenpide

Toteutuminen

Arviointi

Lisätiedot/ kysymykset/
vastuuhenkilö/tms.

1. Kootaan paikallinen
moniammatillinen työryhmä

Moniammatillinen työryhmä on nimetty ja ryhmän
tapaamiset on sovittu 17.8, 31.8 ja 14.9.2019.
Ryhmässä mallinnetaan eropalveluja ja palvelupolkua.
Tehdään konkreettisia suunnitelmia eroasioiden
kehittämiseksi ja ero-osaamisen lisäämiseksi.

Mikä on onnistunut? Mitä kannattaa toteuttaa muissakin
perhekeskuksissa?
Lasten ja vanhempien eroryhmä -toiminnan suunnittelu
yhteistyössä kolmannen sektorin ja kaupungin työntekijöiden
kanssa, Eron ensiapu -piste, apua eroon -sivuston jalkauttaminen
peruspalveluihin, STM:n vanhemmuussuunnitelmasta
tiedottaminen,
moniammatillisen työryhmän kokoaminen ja eropalveluiden
mallintaminen, peruspalveluiden henkilöstön kouluttaminen,
palveluista tiedottaminen, palveluohjaajan jalkautuminen
perhekeskukseen.
Mikä ei ole onnistunut?
Olisi tarvittu kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminnan aktivoitumista ja
perhekeskustoiminnan puolelta resurssia toteuttamisen
suunnittelussa.
Mitä kehittäisitte toimenpiteeseen liittyen vielä? perhekeskuksessa
voisi olla avainhenkilö, jolla asiantuntemusta teemasta ja
osaamista palveluohjauksesta, yhteistyön lisääminen Pirkanmaan
muiden kuntien kanssa, perheasioiden sovittelu -toiminnan
kehittäminen ts. sovittelijaosaamista perhekeskukseen, sähköisten
palveluiden kehittäminen yhteistyössä MLL:n kanssa.
Mitä opittiin matkan varrella?
osion onnistunut kehittäminen vaatii paljon työtä ja resurssia.
MLL:n monivuotinen työ taustalla edesauttoi asioiden
kehittämistä ja eteenpäin viemistä Lape -hankkeen aikana. Työ
vaatii resurssia ja työpanosta.

Vastuuagentti:
Marianne Aalto-Siiro
Teeman koordinaattori Marja Olli
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14.12.2018

Teema 2 Eropalvelut
Toimenpide

Toteutuminen

2. Koulutuksen järjestäminen

Koulutus järjestettiin 15.5.2018 Metsossa. Osallistujia oli alueen ammattilaisista varsin
kattavasti. Päätetty koulutuksen uusimisesta keväällä 2019. Erityisesti painopisteenä vuoden
2019 koulutuksessa voisi olla uusperheasiat, maahanmuuttajien eroasiat ja isän rooli
erotilanteessa. Koulutus järjestetään Vuores-talossa ja kohderyhmänä peruspalveluiden
työntekijät.

Koordinaattori
Marja Olli
Vastuuagentti
Marianne Aalto-Siiro

3. Palveluista tiedottaminen

Palveluohjaajat tiedottavat tarjottavista eropalveluista ammattilaisia ja asukkaita
jalkautuessaan perhekeskusalueelle.

Palveluohjaajat:
Ulla Nissinen
Marianne Katajisto

4. Palveluohjaus

POP:n palveluohjaaja Marianne Katajisto oli keväällä 2018 mukana Vuoreksen koulun
avoimessa pop up-tilaisuudessa. Osallistujina oli ainoastaan päivähoidon/koulun
työntekijöitä. Vanhempia ei tähän osallistunut. Todettiin, että ero-/uusperheteemaa on
vaikea käsitellä ns. avoimessa keskustelutilaisuudessa.

Palveluohjaajat:
Ulla Nissinen
Marianne Katajisto

Perhekeskusalueen lapsiperhepalveluiden toimijoita on tiedotettu STM:n
vanhemmuussuunnitelma –työkalusta ja suositeltu työvälineen käyttöönottoa. Tavoitteena
on tehdä työväline tunnetuksi kaikissa peruspalveluissa sekä linkittää työkalu kaikkien
peruspalveluiden sivuille. Alueella toimiva palveluohjaaja opastaa osaltaan vanhempia ja
ammattilaisia välineen käytössä. Tavoitteena on myös levittää tietoa Apua eroon.fi –
sivustosta ja Pirkanmaan eron ensiapu -pisteestä.

Vastuuagentti
Marianne Aalto-Siiro

Selvitetään mahdollisuutta käsitellä syyskaudella eroteemaa
erosirkuksen/parisuhdeakrobatian keinoilla. Kohderyhmänä päiväkoti-ikäisten ja
kouluikäisten vanhemmat. Ajatuksena, että teeman käsittelyä helpottaisi toiminnallinen
menetelmä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut:
Marianna Lehtinen

4.1.
Erosirkus/parisuhdeakrobatia

Pilotoidaan lasten eroryhmä -mallia srk:n perheasiankeskuksen ja perheneuvolan
5. Eroryhmä vanhemmille ja
yhteistyönä. Tarkoituksena on järjestää samanaikaisesti oma ryhmä vanhemmille ja oma
lapsille
lapsille. Kokoontumisia on kaksi puolen päivän pituista tapaamista. Ryhmien markkinointi
9
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syksyllä 2018 ja toteutus keväällä 2019.

Arviointi

Lisätiedot/ kysymykset/
vastuuhenkilö/tms.

Palveluohjaaja:
Ulla Nissinen

Perheneuvola (Arja Makkonen)
srk:n perheasian
neuvottelukeskus (Heikki
Syrjämäki)

Teema 2 Eropalvelut
Toimenpide

Toteutuminen

4. Palveluohjaus

POP:n palveluohjaaja Marianne Katajisto oli keväällä 2018 mukana
Vuoreksen koulun avoimessa pop up-tilaisuudessa. Osallistujina oli
ainoastaan päivähoidon/koulun työntekijöitä. Vanhempia ei tähän
osallistunut. Todettiin, että ero-/uusperheteemaa on vaikea käsitellä ns.
avoimessa keskustelutilaisuudessa.
Perhekeskusalueen lapsiperhepalveluiden toimijoita on tiedotettu STM:n
vanhemmuussuunnitelma –työkalusta ja suositeltu työvälineen
käyttöönottoa. Tavoitteena on tehdä työväline tunnetuksi kaikissa
peruspalveluissa sekä linkittää työkalu kaikkien peruspalveluiden sivuille.
Alueella toimiva palveluohjaaja opastaa osaltaan vanhempia ja
ammattilaisia välineen käytössä. Tavoitteena on myös levittää tietoa Apua
eroon.fi –sivustosta ja Pirkanmaan eron ensiapu -pisteestä.

4.1.
Erosirkus/parisuhdeakrobatia

5. Eroryhmä vanhemmille ja
lapsille
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Selvitetään mahdollisuutta käsitellä syyskaudella eroteemaa
erosirkuksen/parisuhdeakrobatian keinoilla. Kohderyhmänä päiväkotiikäisten ja kouluikäisten vanhemmat. Ajatuksena, että teeman käsittelyä
helpottaisi toiminnallinen menetelmä.
Pilotoidaan lasten eroryhmä -mallia srk:n perheasiankeskuksen ja
perheneuvolan yhteistyönä. Tarkoituksena on järjestää samanaikaisesti
oma ryhmä vanhemmille ja oma lapsille. Kokoontumisia on kaksi puolen
päivän pituista tapaamista. Ryhmien markkinointi syksyllä 2018 ja toteutus
keväällä 2019.

14.12.2018

Arviointi

Lisätiedot/ kysymykset/
vastuuhenkilö/tms.
Palveluohjaajat:
Ulla Nissinen
Marianne Katajisto

Vastuuagentti
Marianne Aalto-Siiro
Palveluohjaaja:
Ulla Nissinen

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut:
Marianna Lehtinen

Perheneuvola (Arja Makkonen)
srk:n perheasian neuvottelukeskus
(Heikki Syrjämäki)

Teema 3 Monikulttuurisuuden huomioiminen
Toimenpide

Toteutuminen

Arviointi

Lisätiedot/ kysymykset/
vastuuhenkilö/tms.

1.

Alueen palveluiden ja toimintojen kehittämistarpeita
maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja perheiden
näkökulmasta on kartoitettu pilotin aikana sekä
asiakkaiden/kokemusasiantuntijoiden että koolle kutsutun
toimijaverkoston avulla. Suurimmat haasteet liittyvät
pirstaleiseen toimijakenttään, keskinäiseen tiedonkulkuun ja
erilaisten kotouttamista tukevien toimien koordinaation
puutteeseen. Maahanmuuttajat saavat tarvitsemaansa tukea
kotoutumiseen hyvin sattumanvaraisesti. Ammattilaisilla on
epäselvyyttä siitä, mikä taho koordinoi kotouttamistoimintaa ja
mistä asiakkaat (sekä ammattilaiset) saavat tarvittaessa tukea
kotoutumis-/kotouttamisprosessiin. Toisaalta alueen vahvuutena
on se, että erilaista monikulttuurista toimintaa on tarjolla
runsaasti.

Asiakkaiden osallisuus on erityisen tärkeää huomioida
monikulttuurisuuteen liittyvien toimintojen
kehittämisessä, sillä asiakkaiden ja ammattilaisten
tulkinnat ja näkökulmat saattavat poiketa toisistaan
tavallistakin enemmän. Pilotissa on kuultu
maahanmuuttajien ääntä mm. TEKO-hankkeessa
koulutettujen kokemusasiantuntijoiden, Naistarilla
järjestettyjen omakielisten dialogityöpajojen (3 kpl)
sekä Tampereen kaupungin
maahanmuuttajaneuvoston jäsenten kautta. Sen sijaan
maahanmuuttajayhdistysten saaminen mukaan
kehittämistoimintaan olisi vaatinut enemmän
ponnisteluja.

Teeman vastuuhenkilöt:
osastonhoitaja Anneli Leponen ja
projektikoordinaattori Suvi Nieminen

Tilannekartoitus

2. Moniammatillinen
yhteistyö
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Kotoutuminen ja kotouttaminen ovat itsessään hyvin laaja-alaisia
prosesseja ja toimintoja, joten moniammatillinen yhteistyö on
ollut kiinteä osa teeman kaikkia kehittämistoimia. Pilotoinnissa
on ollut aktiivisesti mukana niin kaupungin eri toimijoita
(neuvola, koulu, varhaiskasvatus, perhetyö, maahanmuuttajien
alkuvaiheen palvelut), järjestöjä kuin seurakuntakin. Yhteisiä
kehittämistoimintoja on ollut myös LAPEn muiden
kehittämiskokonaisuuksien kuten eropalveluiden,
kohtaamispaikkatoiminnan ja vanhemmuuden tuen kanssa (ks.
myös pilotin muut toimenpidekokonaisuudet).
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Teema 3 Monikulttuurisuuden huomioiminen
Toimenpide

Toteutuminen

2. Moniammatillinen
yhteistyö

Hervannan alueella on koottu yhteen moniammatillinen
toimijaverkosto perheiden kotoutumisen tukemiseksi.
Tavoitteena on moniammatillisen verkostotyön mallin
kehittäminen perheiden kotoutumisen tueksi (ks. tarkemmin
kohta ”Tuetaan vanhemmuutta ja perheiden kotoutumista”).

3. Tuetaan vanhemmuutta
ja perheiden kotoutumista

Perheiden kotoutumisen tukeminen
Tavoitteena on tukea työllisyyspalveluiden ulkopuolella olevien
vanhempien ja sitä kautta perheiden kotoutumista
parantamalla kotoutumista tukevien palveluiden ja toimintojen
suunnitelmallisuutta ja systemaattisuutta. Tarkoitus on
kehittää toimintamalli, joka selventää eri toimijoiden välistä
työnjakoa ja vastuita sekä nykyisin hyvin hajanaisen
toimijakentän keskinäistä koordinaatiota. Hervantalaisten
toimijoiden lisäksi verkostossa on mukana Tampereen
kaupungin alkuvaiheen maahanmuuttajapalveluissa
lisärahoituksella toimiva Kotosa-hanke. Verkosto on
kokoontunut 29.8., 25.10. ja 17.12.
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Arviointi

Lisätiedot/ kysymykset/
vastuuhenkilö/tms.

Verkostotyö päästiin käynnistämään melko
myöhäisessä vaiheessa. Valmista verkostotyön
toimintamallia perheiden kotoutumisen tukemiseksi
ehditään tuskin saamaan valmiiksi pilotin aikana.
Edellyttäisi myös kaupungilta ajattelun uudistamista ja
resurssien uudelleenjärjestelyjä maahanmuuttotyön
osalta.

Projektikoordinaattori Suvi Nieminen,
kehittäjäsosiaalityöntekijä Sirkku
Paajanen (Tampereen kaupunki)
Projektikoordinaattorit Suvi Nieminen
ja Tia Valden
Osastonhoitaja Anneli Leponen,
kirjasto? Aluekirjastonhoitaja Marjut
Pohjalainen

Teema 3 Monikulttuurisuuden huomioiminen
Toimenpide

Toteutuminen

3. Tuetaan vanhemmuutta
ja perheiden kotoutumista

Monikulttuuriset Jututtamot
Yhteistyössä MLL Hämeen Piirin kanssa järjestettiin
loppusyksyllä 2018 Jututtamo vertaisohjaajakoulutus,
jota pilotoitiin monikulttuurisuus-teemaisena.
Jalkautuvat kirjat Neuvolassa Alueen
maahanmuuttajien kolmelle suurimmalle
kieliryhmälle järjestettiin kohdennetusti Hervannan
äitiys- ja lastenneuvolan ja Hervannan aluekirjaston
yhdessä suunnittelemina ja toteuttamina Jalkautuvat
kirjat-tapahtumat. Tapahtumista tiedotettiin
neuvolassa ja kirjastossa suoraan asiakkaille sekä
kullekin kieliryhmälle tehtyinä mainoksina, joita oli
esillä esim. Kototorilla, Hervanta-tuvalla, Naistarilla ja
muissa lähiympäristön tiloissa. Kirjasto toimitti
neuvolan odotustilaan pysyväksi jäävänä
siirtokirjastona kohderyhmä huomioiden valikoitua
kirjallisuutta lasten katselukirjoista aikuisten
kirjallisuuteen. Tapahtumissa kerrottiin kirjojen ja
lukemisen merkityksestä ja tärkeydestä
vuorovaikutuksen, kielen kehityksen ja kotoutumisen
näkökulmista. Kaikilla kerroilla mukana oli neuvolan
ja kirjaston henkilökuntaa sekä tulkki ja
kokemusasiantuntija.
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Arviointi

Lisätiedot/ kysymykset/
vastuuhenkilö/tms.

Verkostotyö päästiin käynnistämään melko myöhäisessä
vaiheessa. Valmista verkostotyön toimintamallia perheiden
kotoutumisen tukemiseksi ehditään tuskin saamaan valmiiksi
pilotin aikana. Edellyttäisi myös kaupungilta ajattelun
uudistamista ja resurssien uudelleenjärjestelyjä
maahanmuuttotyön osalta.

Projektikoordinaattori Suvi Nieminen,
kehittäjäsosiaalityöntekijä Sirkku
Paajanen (Tampereen kaupunki)
Projektikoordinaattorit Suvi Nieminen
ja Tia Valden

Osastonhoitaja Anneli Leponen,
kirjasto? Aluekirjastonhoitaja Marjut
Pohjalainen

Teema 3 Monikulttuurisuuden huomioiminen
Toimenpide

Toteutuminen

Arviointi

Lisätiedot/ kysymykset/
vastuuhenkilö/tms.

4. Järjestetään koulutusta

Alueen kaikille maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja
perheiden kanssa työskenteleville toimijoille järjestettiin kaksi
samansisältöistä koulutusiltapäivää ”Työkaluja
maahanmuuttajataustaisten perheiden kohtaamiseen” 26.4. ja
16.5.2018. Tilaisuuksissa oli osallistujia yhteensä yli 100. Tavoitteena
oli tarjota perustason tietoa maahan muuttaneita perheitä
koskettavista teemoista ja madaltaa ammattilaisten kynnystä
avoimeen kohtaamiseen. Kokemusasiantuntijoilla oli vahva rooli
koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulutukset toteutettiin
yhteistyössä ELY:n Kotona Suomessa -hankkeen kanssa.

Koulutuksista saatiin pääosin
positiivista palautetta. Palautteissa
korostui erityisesti
kokemusasiantuntijoiden mukanaolon
tärkeys. Hervannan alueella monilla
ammattilaisilla on jo entuudestaan
paljon kokemusta maahanmuuttajien
kohtaamisesta palveluissa, joten
peruskoulutuksen ohella myös
syventävät koulutukselliset tilaisuudet
olisivat tarpeen.

Projektikoordinaattori Suvi Nieminen,
osastonhoitaja Anneli Leponen, koordinaattori
Hanna Wallenius (ELY/ Kotona Suomessa hanke)

Lisäksi monikulttuurisuusteemasta järjestettiin kaksi omaa työpajaa
eropalveluiden koulutuspäivän yhteydessä 15.5.2018.
Koulutusten yhteydessä jalkautettiin myös sähköistä Monikulttuurista
työkalupakkia ammattilaisten käyttöön. Työkalupakkiin on koottu
teemoittain hyödyllisiä linkkejä ammattilaisten työn tueksi (mm.
yhteistyö- ja konsultaatiotahoja, tietoa, menetelmiä, sähköisiä
palveluita, erikielisiä materiaaleja asiakkaille annettavaksi).
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Teema 3 Monikulttuurisuuden huomioiminen
Toimenpide

Toteutuminen

4. Järjestetään
koulutusta/tiedotusta
maahanmuuttajille

- Yhteistyö aloitettu kaupungin kehittämisrahoituksella tehtävän
hankkeen kanssa, jossa tavoitteena tukea työllisyyspalveluiden
ulkopuolella olevien (mm. kotiäidit) kotoutumista ja parantaa
toimijaverkoston keskinäistä koordinaatiota.
- Teko –hankkeen Kaapeli –valmennus toiminta Hervannan
maahanmuuttaja-asiakkaille (ollaan asukkaiden tukena
selvittämässä keskinäisiä ”konflikteja” asuinalueilla).
- Kototorille jalkautuvat perhepalveluiden työntekijät?

5. Sähköisten palveluiden
käyttöönoton laajentaminen

- Etätulkkauspalvelun pilotointi Pirkanmaan Tulkkikeskuksen kanssa
käynnistyy kesäkuun alussa ja/tai elokuussa siihen halukkaiden
kaupungin yksiköiden kanssa  yhteys Nina Lappeteläiseen,
Pirkanmaan Tulkkikeskus
- Koulutusiltapäivissä esiteltyyn ja jaettuun työkalupakkiin on koottu
useita asiakastyössä hyödynnettäviä sähköisiä palveluita.
- Etätulkkauspalvelua (Túlkan alusta) on pilotoitu yhteistyössä
Pirkanmaan Tulkkikeskuksen kanssa loppukesästä/alkusyksystä
2018 alkaen. Missä paikoissa? Hervannan neuvolassa ja
terveysasemalla, muista ei ole itselläni tarkempaa tietoa. Onko ok,
että laitoin nyt itsekkäästi oman nimenikin tuohon viereen? Koen
olleeni osallisena kun sovin palaverista ja koulutuksesta ja tein
käytännön järjestelyt Ninan, meidän omien terveyspalvelujemme
hallinnon sekä Hervannan neuvolan kanssa.
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Arviointi

Lisätiedot/ kysymykset/
vastuuhenkilö/tms.
Suvi Nieminen, Sirkku Paajanen, Anneli
Leponen

Etätulkkauspalvelun käytöstä ei ole
vielä koottu systemaattista palautetta.
Varhaiskasvatuksesta ja neuvolasta
saatu palaute on kuitenkin ollut hyvin
positiivista; etätulkkauspalvelun on
koettu lisänneen merkittävästi niin
työntekijöiden kuin perheiden
hyvinvointia, kun akuutit asiat on
pystytty selvittämään saman tien.
Myöskään työkalupakin osalta ei ole
vielä kerätty systemaattisesti
palautetta. Maakunnan tasoisena
koontina se ei sisällä kattavasti tietoa
kaikista Hervanta-Vuoreksen alueen
erityisesti maahanmuuttajille
suunnatuista toiminnoista ja
palveluista. Jatkossa on tarpeen koota
myös alueen
monikulttuurisuustoiminnot kattava
koonti verkostotyön helpottamiseksi.

Projektikoordinaattori Suvi Nieminen,
osastonhoitaja Anneli Leponen, suunnittelija
Nina Lappeteläinen (Pirkanmaan Tulkkikeskus)

Teema 4 Monitoimijaiset yhteistyörakenteet
Toimenpide

Toteutuminen

Arviointi

Lisätiedot/ kysymykset/
vastuuhenkilö/tms.

1. Pilotissa kehitetään uudenlaisia
monitoimijaisia
yhteistyörakenteita

Keinu-tiimipalvelun kehittäminen
•
Alueen Keinu-tiimien kehittämisiltapäivä 20.4. 2018
•
Kehittämisiltapäivän tuotoksia käsitelty
pilottiryhmässä 21.8.  ehdotuksia: oma tiimi
Vuorekseen, mukaan myös järjestöt/srk,
tiimipalavereihin kutsutaan vain olennaiset toimijat,
sähköisiä välineitä hyödynnetään
•
 Anneli Leponen vie ryhmän ehdotukset koruun ja
seruun

Mikä on onnistunut? Mitä kannattaa toteuttaa
muissakin perhekeskuksissa?
asiakkaista ei kilpailla; etsitään asiakkaalle hänen
parhaan etunsa mukainen palvelu
Mikä ei ole onnistunut?
viestintä
tiedon kulku ei ole kattavaa
sitoutuminen; vastuuhenkilöt eivät aina paikalla
kuka määrittää ”olennaiset” toimijat
kolmas sektori vielä hieman ulkopuolinen
Jatkokehitettävät?
selkeä tehtävänjako ja ”roolitus”
alueelle yhteinen moniammatillinen tiimi (ei yhden
henkilön koordinoimaa!); yhteistyö ja viestintä paranee
varmistettava tiedonkulku + koulutukset kaikille
toimijoille organisaatiosta riippumatta
Mitä opittiin?
kootaan olemassa olevat palvelut yhteen ja
varmistetaan tiedonkulku ja eri toimijoiden tuttuus
”ei kannata keksiä pyörää uudelleen”

Keinu: Anneli
Leponen/neuvolapalvelut

Monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen kouluikäisten
kohdalla
•
Jelppi-tiimitoimintaan on tutustuttu, kokeillaan ehkä
Hervannassa
•
Palaveri Etelä-Hervannan koulun oppilashuollon
kanssa 23.8. (Ruuta Parras, Jenni Tulehmo, Jaana
Alarotu, Maria Hietanen)  toiveena koota alueelle
monitoimijainen verkosto, jolla tietyt kokousajat 
asiaa käsitellään ensin koulun sisällä

2. Yhteistyön kehittäminen
seurakunnan ja kolmannen
sektorin kanssa
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yhteistyö tiivistynyt seurakuntien ja järjestöjen kanssa,
mukaan yritetään saada vielä islam –yhdyskunta
Vuores: yhteistyö käynnistynyt vapaa-ajantoimintaan
liittyen seurakuntien ja MLL Vuoreksen kanssa
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Monitoimijainen yhteistyö
kouluikäisten kohdalla:
Ulla Ojalammi/Etelä-Hervannan koulu

?

Teema 5 Asiakasosallisuus
Toimenpide

Toteutuminen

Arviointi

Lisätiedot/ kysymykset/
vastuuhenkilö/tms.

1. Lapsivaikutusten arviointi

Suunnitelma lapsivaikutusten arvioinnista tehtiin
helmikuussa, samoin työkirja, joita täydennetään työn
edetessä. Pilottisuunnitelman teemoja on käsitelty
Hervannan alueellisessa lasten parlamentissa lasten
kanssa 15.3., pilottiryhmässä 22.3. ja Vuoreksessa
oppilaskunnan kanssa 20.4., Hervannan Pop uptapahtumassa kerättiin perheiden tarpeita ja ehdotuksia
kohtaamispaikalle ja yleisesti palveluiden kehittämiseksi.
Lapsivaikutusten arvioinnin tuloksia hyödynnetään mm.
pilotin kehittämistyössä.

Mikä on onnistunut? Mitä kannattaa
toteuttaa muissakin perhekeskuksissa?
Pilottiryhmässä sovittiin siitä, kaikki
sitoutuvat keräämään asiakaspalautetta
omassa yksikössään
Mikä ei ole onnistunut?
Asiakkaita olisi voinut osallistaa
hankkeen aikana enemmän
perhekeskustoiminnan kehittämiseen
Mitä kehittäisitte toimenpiteisiin liittyen
vielä? yhteinen asiakaspalautelomake?
Mitä opittiin matkan varrella?

Tiia Heinäsuo

2. Asiakaspalauterakenne

Pilottiryhmässä koottiin kokemuksia siitä, miten
monimuotoisilla tavoilla asiakaspalautetta kerätään eri
toimipisteissä ja miten sitä hyödynnetään palveluiden
suunnittelussa. Näiden pohjalta suunnitellaan tarkemmin
perhekeskuksen asiakaspalautteen keräämisen tapoja.
Päätettiin, että alku vaiheessa jokainen
perhekeskustoimija/-organisaatio kysyy omissa
palautekyselyissään asiakkaan kokemuksia
perhekeskuksen toiminnasta ja palveluista. Palautteita
työstetään ensi vuonna yhteisessä verkostokokouksessa.
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Pilottiryhmän jäsenet

Teema 6 Johtamisen rakenteet
Toimenpide

Toteutuminen

Arviointi

Lisätiedot/ kysymykset/
vastuuhenkilö/tms.

1. Lähiesimiehille ja kuntien LAPE -ryhmille
järjestetään fokus -ryhmiä verkostojohtamisen
rakenteiden kehittämiseksi. Tämän toteutuksen
ajankohta on todennäköisesti keväällä 2018.

pilottialueen esimiehille tulossa työpajoja,
suunnitelma muuttunut -> tilanne?
Johtamisen seminaari 26.9.

Mikä on onnistunut? Mitä kannattaa toteuttaa muissakin
perhekeskuksissa?
Mikä ei ole onnistunut?
Lähiesimiehisyydessä pitää ottaa huomioon myös
3.sektorin lähiesimiehet
Lähiesimiehisyydessä huomioitava myös esimiesten
sijaiset
Jatkokehitettävät?
Varmistetaan hankkeen loputtua, että esimiesten ja
henkilöstöjen koulutus jatkuu.
Vastuut ja koordinoinnit selkeästi nimettävä
Mitä opittiin?

Hanna Harju-Virtanen

2. Lape -hankkeen Johtamisen kehittämisen työryhmässä käydään keskustelua ja linjataan
johtamisen käytäntöjä huomioiden myös tuleva
sote -uudistus.

Hanna Harju-Virtanen

3. Hervanta-Vuores pilotin ohjausryhmällä on
keskeinen rooli perhekeskustoiminnan
verkostojohtamisen rakenteen luomisessa ja
vakiinnuttamisessa.
4. Perhekeskus -toimintaan suunnattavan
resursoinnin arviointi: henkilöresurssi ja
rahallinen resurssi.
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Pilottiryhmässä on keskusteltu
perhekeskustoiminnan resurssitarpeesta.
Todettu, että erillisresurssia tarvitaan
ehdottomasti toiminnan kehittämiseksi ja
koordinoimiseksi vrt. Lähitorin koordinaattori.

Teema 7 Avainhenkilöt ja agentit
Toimenpide

Toteutuminen

Arviointi

Lisätiedot/ kysymykset/
vastuuhenkilö/tms.

Perhekeskustoiminnan pysyvä rakenne
kytkeytyy johtamisen rakenteiden
kehittämiseen. Myös mahdollisten
perhekeskuksen avainhenkilöiden tarve
arvioidaan pilotin aikana.

Perhekeskusmallin jalkauttamiseen liittyvä
valmennus järjestetään alueittain syksyllä
2018. Kouluttajana toimii TAMK.

Mikä on onnistunut? Mitä kannattaa toteuttaa
muissakin perhekeskuksissa?
Perhekeskusvalmennus aloitettu ja siihen
nimetty osallistujat
Mikä ei ole onnistunut?
Mitä kehittäisitte toimenpiteisiin liittyen vielä?
Mitä opittiin matkan varrella?

Ohjausryhmä, pilottiryhmä
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Koulutettavat on nimetty Tampereen Laperyhmässä ja kattavasti sotesi-sektoreilta.

Teema 8 Luo luottamusta, suojele lasta –
verkkokoulutus
Toimenpide

Toteutuminen

Arviointi

1. Kevään aikana
järjestetään lähiesimiehille
koulutus teemasta.

Koulutusmateriaalia käytiin läpi pilottiryhmässä 25.4. ja sen laajemmasta
käytöstä keskusteltiin 25.5. pilottiryhmässä: suositeltiin uusien työntekijöiden
perehdyttämiseen, kehittämispäiviin jne., syksyllä uutiskirjeeseen
suosituksena kaikille??? Esimiehille yhteinen perehdytystilaisuus järjestetään
14.9.2018.

Mikä on onnistunut? Mitä kannattaa toteuttaa muissakin
perhekeskuksissa?
koulutuksen osa-alueita on käyty paloina kokouksina/
koulutuspäivinä
keskustelu tehtävistä toiminut hyvin valmiiden kysymysten
pohjalta
osa koulutuksesta (esim. lakiosuus) tarkoituksena käydä
kaikkien työntekijöiden kanssa
lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on sitouduttu
koulutuksen suorittamiseen kaikilla toiminnan tasoilla ->
osa henkilöstöä on jo suorittanut koulutusta ja loput
suorittavat omien aikataulujensa mukaan
Mikä ei ole onnistunut?
ajankäyttö ei ole onnistunut kaikissa yksiköissä niin, että
koulutusta olisi pystytty suunnitelman mukaisesti käymään
läpi
Jatkokehitettävät?
Mitä opittiin?
vaatii sitkeyttä; keskustelu antoisaa oman ja yhteisen työn
syventämiseksi

2. Projektiryhmäläiset
tiedottavat
verkkokoulutuksesta omissa
organisaatioissaan.

Tiedotus on toteutettu pääosin s-postitse.
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Lisätiedot/
kysymykset/
vastuuhenkilö/tms.

Teema 8 Luo luottamusta, suojele lasta –
verkkokoulutus
Toimenpide

Toteutuminen

3. Seurakuntien henkilöstöä
osallistuu koulutukseen ja he
kouluttavat jatkossa oman
henkilöstönsä mallin
käyttöön.

Onko toimenpiteenä suunnitelmassa?

4. Malli otetaan käyttöön
lapsiperheiden kanssa
työskentelyn mallina.

•
•
•
•
•

21

14.12.2018

pilotin ohjausryhmässä linjattu, pilottialueella olevat toimijat kävisivät
verkkokoulutuksen
neuvolapalveluissa koulutus käydään läpi esimiesten vetämänä
tiimeissä koko kaupungin alueella
Tampereen seurakunnissa linjattu, että koko henkilöstö käy
koulutuksen
Ensi-ja turvakodilla työntekijöitä kehotettu käymään läpi koulutuksen
osioita
Perhepalveluissa verkkokoulutus asia on käsitelty johtamistiimissä ja
kehotettu yksiköitä käymään koulutusta läpi osio kerrallaan esim.
kehittämispäivissä.

Arviointi

Lisätiedot/
kysymykset/
vastuuhenkilö/t
ms.

Teema 9 Nopean avun saamisen polut
Toimenpide

Toteutuminen

Arviointi

Lisätiedot/ kysymykset/
vastuuhenkilö/tms.

1. Pyydä apua -nappi toimii hyvin ja
asukkaat ovat löytäneet palvelun.

Palvelu toimii hyvin ja yhteydenottoja tulee yli
1000 vuositasolla?

Mikä on onnistunut? Mitä kannattaa toteuttaa muissakin
perhekeskuksissa?
Pyydä apua -nappiviestejä tulee tasaiseen tahtiin;
markkinointi on toiminut; asiakkaat sekä yhteistyökumppanit
osaavat ohjata napille/ palveluohjaajalle
aikuissosiaalityö aloittanut myös Pyydä apua –nappipalvelun > yhteistyö/ yhteiset sopimukset perhepalveluiden kanssa:
kuka auttaa, miten auttaa…
Mikä ei ole onnistunut?
Jatkokehitettävät?
aikuissosiaalityö aloittanut myös Pyydä apua –nappipalvelun > yhteistyö/ yhteiset sopimukset perhepalveluiden kanssa:
kuka auttaa, miten auttaa…
viestintä ja tiedotus; valmennukset ja koulutukset mm.
lastensuojeluilmoituksen tekemisestä
ICT-asiat
Mitä opittiin?
sähköisten palveluiden kytkeminen peruspalveluihin

Ulla Nissinen

2. Pilotoidaan palveluohjaajan
jalkautuvaa työtä alueelle.

Palveluohjaajat ovat jalkautuneet Vuorekseen,
Keinupuistoon ja Kanjoniin syksyllä???
2.11. Vuoreksessa pop up-tapahtuma, jossa
palveluohjaaja mukana esittelemässä palveluita.

Ulla Nissinen

3. Kytkeytyy sähköisten palveluiden
kehittämisen toimenpiteisiin.

Keinu-tiimien kehittämispäivässä ICT-palveluiden
edustus mukana. Miten kehittämistyö etenee?

Anneli Leponen
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Teema 10 Yhdyspinnat erityistason palveluihin
Toimenpide

Toteutuminen

1. Toiminnan integraatio
- Horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio, konsultaatiomuotojen
kehittäminen (esim. tällä hetkellä kaupungissa toimii lastentautien ja
lastenneurologian alan erikoislääkärien konsultointi hyvin. Neuvolat
tietävät mille taholle/ kenelle konsultaatio tehdään, ja välineinä ovat
sekä kirjallinen, puhelimitse tapahtuva että esim. Lyncilla tapahtuva)->
olisi hyvä saada samalla logiikalla / tekniikalla toimivat
konsultaatiomuodot sekä somaattiselle että psykiatriselle puolelle
- Lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluketjun jalkauttaminen
osana pilottia
http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=shp00964
- Yhteistyö Lapen erityispalveluiden osion kehittämisen kanssa.

Rehtorit ovat käyneet tutustumassa
Linnainmaan koulun Jelppi –malliin.

3. Kolmannen sektorin palveluiden hyödyntäminen
- esim. Kehitysvammaisten tukiliitto on kiinnostunut osallistumaan
jollakin tapaa pilottiin esim. kehittämällä erityislasten perheiden tuen
muotoja.
Yhteistyön tapoja selvitetään pilottivaiheen aikana. (ks.
teema:monitoimijaisen yhteistyönrakenteet).

Kehitysvammaisten tukiliiton kanssa
yhteistyössä järjestetään koulutus
syksyllä 2018 niiden perheiden
kohtaamisesta, joilla on joku erityistä
tukea tarvitseva perheenjäsen.

14.12.2018

Lisätiedot/
kysymykset/
vastuuhenkilö/tms.

Mikä on onnistunut? Mitä kannattaa toteuttaa muissakin
perhekeskuksissa?
Kehitysvammaisten tukiliiton kanssa järjestettiin kohtaamisen
koulutustilaisuus
Mikä ei ole onnistunut?
Toiminnan horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio eivät
edenneet
Jelppi-toimintamalli ei edennyt koulutilaongelman takia;
kokeillaan jossakin muualla kuin Hervannassa?
Kehitysvammaisten tukiliiton kanssa järjestettyyn
kohtaamisen koulutustilaisuuteen ilmoittautui yli 50 henkilöä,
mutta osallistui alle 30 henkilöä
Jatkokehitettävät?
Mitä opittiin?

2. Jelppi -mallin kehittäminen alueen kouluihin: kaupungin psykiatrian
osuus moniammatillisessa työryhmässä toisi erityistason palvelut
peruspalveluihin. Leena Kostiainen selvittelee erityispalveluiden kanssa
psykiatrian mahdollisuutta jalkautua alueelle.
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Arviointi

Tiia Heinäsuo

Teema 11 Yhdyspinnat aikuisten palveluihin
Toimenpide

Toteutuminen

1. Yhteistyö aikuissosiaalityön kanssa
- Kartoitetaan aikuissosiaalityön kanssa tehtävän
yhteistyön muotoja. Tässä keskeinen
kehittämisyhteistyötaho on Lähitori -toiminta ja
yhteistyötä aikuisten palveluihin kehitetään
yhteistyössä.

Arviointi

Lisätiedot/ kysymykset/
vastuuhenkilö/tms.

Mikä on onnistunut? Mitä kannattaa toteuttaa
muissakin perhekeskuksissa?
lapsiperheiden Kelan etäpiste Keinupuiston
Lähitorilla
Mikä ei ole onnistunut?
lapsiperheiden Kelan etäpiste Keinupuiston
Lähitorilla liian hälyisessä paikassa; tiedotus ja
mainonta liian tehotonta (mm. neuvoloihin
jaettu tarpeeksi tietoa?); some-kanavien
tehokkaampi käyttö
tulkkauspalvelua ei ole tarjottu/ käytetty
Jatkokehitettävät?
Mitä opittiin?

2. Jalkautuvat aikuissosiaalityön palvelut
- Selvitetään aikuissosiaalityön mahdollisuus jalkautua
Hervanta-Vuores perhekeskukseen.
3. Kelan asiointipalvelut
- Kelan kanssa tehtävä etäpalveluiden käytön pilotointi
Hervannassa, mikäli alueella on tarvetta tälle. Maria
Antikainen tarkistaa onko palvelu jo käytössä
Keinupuistossa.
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Kelan palveluita on Keinupuistossa ikäihmisille.
Sähköisten palveluiden kehittämisestä vastuun ottaa
perhepalveluiden sosiaalityöntekijä Tuija UkkonenErenius

Sosiaalityöntekijä:
Tuija Ukkonen-Erenius

Teema 12 Lapset puheeksi –toimintamalli
Toimenpide

Toteutuminen

Kouluttajakoulutus

kouluttajakoulutuksessa olleet Kirsi Koponen ja
Satu Muikku
Lapset puheeksi- menetelmäkoulutus 4.4.; 8.5.
ja 28.5.

Arviointi

Lisätiedot/ kysymykset/
vastuuhenkilö/tms.
Kouluttajat
Kirsi Koponen

Syksyllä koulutetaan lisää kouluttajia.
Koulutuksen toteutuminen pilottialueella

Lapsiperheiden kanssa työskenteleville
työntekijöille järjestetään 3 päiväisiä
menetelmäkoulutuksia syksyllä. Ensimmäinen
koulutuspäivä on 3.9.2018 ja tätä tarjotaan ensi
sijaisesti perhekeskusalueen työntekijöille,
erityisesti varhaiskasvatuksen veo:t ja
Keinutiimin jäsenet. Koulutus on avoin myös
alueen järjestöjen toimijoille.

Kouluttajat:
Kirsi Koponen
Satu Muikku

Lapset puheeksi -materiaalista tiedottaminen

Materiaali löytyy Suomen mielenterveysseuran
sivuilta. Sivuilta löytyy lokikirjat eri
ammattikunnille. Tiedotetaan materiaalista
lapsiperheiden kanssa toimivia ammattilaisia

Kaikki pilottiryhmän jäsenet
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Teema 13 Sähköiset palvelut
Toimenpide

Toteutuminen

1. Pilotin aikana arvioidaan tarve Kela-yhteistyölle
etäpalvelussa ja tarvittaessa luodaan
etäpalvelumahdollisuus esim. Hervannan
kohtaamispaikkaan.

Kelan etäpalvelupiste aloittaa Keinupuiston lähitorilla 5.10.2018.
Etäpalvelu toimii ilman ajanvarausta. Piste on avoinna lapsiperheille
perjantaisin klo 9-12 ja paikalla on asiakkaan tukena työntekijä
Tampereen kaupungin perhepalveluista. Tarjolla on perjantaisin
Keinupuiston lähitorin ravintolassa lounas edulliseen perhehintaan.

Palveluohjaaja Ulla Nissinen
Projektiryhmä

2. Sähköisten työvälineiden hyödyntäminen
monitoimijaisessa arvioinnissa.

Vuoreksessa loppu vuonna 2018 aloittavan Keinu-toiminnan
järjestämisessä hyödynnetään sähköisiä työvälineitä. Keinu-tiimissä
suunnitellaan toteuttavaksi skype-palavereja ja skypen käyttöä
konsultaation välineenä. Voidaan käyttää myös Video Visit –yhteyttä.
Sähköisiä työvälineitä voitaisiin hyödyntää myös ajanvarauksessa,
sähköisisissä lomakkeissa yms.

Anneli Leponen

3. Pyydä apua -nappi toiminnasta tiedotetaan alueen
ammattilaisia ja asukkaita.

Palveluohjaajat ovat tiedottaneet palvelusta alueen ammattilaisia ja
asukkaita.

Ulla Nissinen

4. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä 3. sektorin
kanssa sähköisten palveluiden kehittämiseksi.

Esim. Mll:n eropalvelut ja eron ensiapu -piste?

5. Sähköisten palveluiden kehittäminen kytkeytyy
moniammatillisen yhteistyön rakenteiden, aikuisten
palveluiden ja erityistason yhdyspintojen ja
konsultaatiomuotojen kehittämiseen.

Tämä toteutuu lapsiperheiden osalta Vuoreksen keinu –mallin
kehittämisessä.
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Arviointi

Lisätiedot/ kysymykset/
vastuuhenkilö/tms.

Anneli Leponen

Teema 14 Ehkäisevä väkivaltatyö
Toimenpide

Toteutuminen

Arviointi

Lisätiedot/ kysymykset/
vastuuhenkilö/tms.

1. Tiedotetaan lapsiperheiden kanssa toimivia
ammattilaisia ja kolmannen sektorin toimijoita
Tampereen kaupungin väkivaltatyön
toimintatavoista, kaltoinkohtelun ehkäisyn
toimintamallista ja väkivaltatyön
avainhenkilömallista.

On koottu tietoa mitä lomakkeita on eri
toimijoilla käytössä: vastaukset saatu
nuorisotyöstä, koulu- ja
opiskeluterveydenhuollosta, neuvoloista,
kotipalvelusta, ensi- ja turvakodista ;
nuorisotyössä ei ole käytössä mitään
lomakkeita.
Koulutetaan ammattilaisia väkivaltaasioissa: tunnistaminen, puuttuminen,
auttaminen.

Mikä on onnistunut? Mitä kannattaa toteuttaa muissakin
perhekeskuksissa? Peruspalveluiden henkilöstön koulutus,
kannattaa järjestää laajoja koulutuksia, Marak-malli on toimiva
yhteistyön rakenne,
aktiivinen tiedotus onnistunut, avainhenkilömalli
Mikä ei ole onnistunut? Lomakkeiden käytön yhtenäistäminen vaatii
jatkotyöstämistä -> kannattaisi sopia perhekeskuksen sisällä, mitä
lomakkeita käytetään ja kouluttaa niiden käyttöön
moniammattillisesti,
kohta 6 -> olisi vaatinut perhekeskuksen koordinoivan henkilön tmv.
työpanosta lähteä koordinoimaan toiminnan käynnistämistä Ensi- ja
turvakoti ry:n kanssa. Tällainen pilotointi vaatisi erillistä
suunnittelutyötä, vastuiden jakamista ja resurssia, koska sitä ei
kukaan yksinään pysty toteuttamaan. Aktiivisia toimijoita ei löytynyt
toteuttamaan asiaa.
Mitä kehittäisitte toimenpiteisiin liittyen vielä? kolmannen sektorin
kanssa tehtävä yhteistyö väkivalta-asioissa
Mitä opittiin matkan varrella? tarvitaan perhekeskukseen resurssia
toimintojen kehittämiseksi

Vastuuagentti:
Marianne Aalto-Siiro
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Pilotin koordinaattorit kokoavat
lomakkeistoa?

Teema 14 Ehkäisevä väkivaltatyö
Toimenpide

Toteutuminen

2. Kannustetaan osallistumaan säännöllisesti kaupungin
järjestämiin ehkäisevän väkivaltatyön koulutuksiin.

Tiedotetaan ehkäisevän väkivaltatyön koulutuksista aktiivisesti ja
säännöllisesti peruspalveluiden työntekijöitä ja suositellaan
osallistumista. Vuonna 2019 järjestettävään erokoulutukseen
sisällytetään lähisuhdeväkivallan osio.

Väkivaltatyön
avainhenkilö/Marianne Aalto-Siiro,
Väkivaltaverkosto/Tiia Heinäsuo

3. Tiedotetaan Marak -mallista ja kannustetaan etenkin
sote-alan ammattilaisia osallistumaan koulutukseen.
Tavoitteena on, että ammattilaiset tuntevat Marak –mallin
ja osaavat tarvittaessa ottaa yhteyttä väkivaltatyön
työntekijään ja/tai ohjata asiakkaan palvelun piiriin.

Marak-mallista ei järjestetty koulutusta keväällä 2018 johtuen
henkilöstövaihdoksista. Seuraavaan Marak-koulutukseen
suositellaan osallistumista.

Marak –ryhmän pj/Heikki Sillanpää
Noora Kannisto, Laura
Keisanen/Treen kaupungin
väkivaltatyön työntekijät

4. Jaetaan alueen asukkaille laajasti tietoa palveluista.
Toimitetaan esitteitä keskeisiin toimipisteisiin ja
kohtaamispaikoihin.

Palveluohjaajat vievät tietoa väkivaltatyön palveluista alueen
toimijoille ja asukkaiden kohtaamispaikkoihin.

Ulla Nissinen, palveluohjaaja

5. Kehitetään yhteistyötä ehkäisevän väkivaltatyön
toimintamallien kehittämiseksi esim. poliisi, Ensi- ja
turvakoti, Rikosuhripäivystys.

Yhteistyön muotoja kehitetään väkivaltatyön avainhenkilöt –
työmallin tapaamisissa, Marak –työryhmässä ja kaupungin
väkivaltatyö verkostossa. Yhteistyölle on saatu jossakin määrin
pysyvää rakennetta.

Väkivaltatyön
avainhenkilö/Marianne Aalto-Siiro,
Marak –ryhmän pj/Heikki
Sillanpää, Väkivaltatyön
verkosto/Tiia Heinäsuo, Taru
Herranen

6. Arvioidaan ETK:n toiminnan mahdollisuus jalkautua
Hervanta-Vuores alueen kouluille käsittelemään yksittäisiä
väkivaltatilanteita (ei maksua). Lisäksi suunnitellaan
jalkautumista Tredun Hepolammin kadun
kohtaamispaikkaan (teemana etenkin nuorten
seurustelusuhteisiin liittyvä väkivalta)

ETK:n on kiinnostunut pilotoimaan jalkautuvaa toimintaa
Hervanta-Vuores alueen kouluille ja Tredun Hepolamminkadun
toimipisteeseen. Suunnitelmaa jalkautumisesta tehdään tällä
hetkellä.

ETK (Ensi- ja turvakoti)
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Arviointi

Lisätiedot/ kysymykset/
vastuuhenkilö/tms.

