LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUJEN
KEHITTÄMINEN PIRKANMAALLA
Pirkanmaan LAPE-hankkeen
loppuraportointi kuvina
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Verkoston toimivuuden avaintekijät
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Susanna Raivio ja Maria Antikainen

Lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa
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Susanna Raivio ja Maria Antikainen

Perhekeskusmalli
Perhekeskusmalli on verkostomainen
toimijoiden, palveluiden ja toimintojen sekä
yhteisten sopimusten ja toimintamallien kokonaisuus.
Perhekeskusmallin avulla verkostoidaan sekä sovitetaan yhteen lasten ja perheiden
palvelut asiakaslähtöisesti siten, että lapset ja perheet saavat tarvitsemaansa tukea ja
apua oikea-aikaisesti.
Perhekeskusmallia kehitettiin Pirkanmaalla erilaisten kehittämistyöryhmien, paikallisten
pilottien sekä alueellisten perhekeskusvalmennusten kautta, tiiviissä yhteistyössä
valtakunnallisen perhekeskuskehittämisen kanssa.
Hankkeen aikana saatiin määriteltyä Pirkanmaan maakunnallinen perhekeskusmalli,
sen arvot, toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtäväkokonaisuudet.
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Perhekeskusmallia voidaan lähteä rakentamaan paikallisella
tasolla kokoamalla ensin keskeiset toimijat yhteen, kartoittamalla
perhekeskusmallin ydintoimintojen lähtötilanne, määrittelemällä
paikalliset tavoitteet maakunnallisten ja valtakunnallisten
suositusten kautta sekä sopimalla toimintamallin johtamisesta,
koordinoinnista ja toimijoiden välisestä työnjaosta.

Mitä tarvitaan perhekeskusmallin
rakentamisen tueksi?
• Johtamisen ja koordinoinnin
rakenteet
• Lähiesimiesten vastuu:
työntekijöille lupa toimia toisin,
uudenlaisen yhteisen työskentelyn
mahdollistaminen
• Perhekeskusagenttien paikallinen
ja maakunnallinen verkosto
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> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Monitoimijainen työskentely
Lapsen ja perheen tilannetta kartoitetaan eri palveluissa sekä perhekeskus- että erityistasolla: neuvolassa,
koulussa, sosiaalipalveluissa, erikoissairaanhoidossa jne. à Tavoitteena oli löytää ratkaisuja siihen, miten
eri arviointeja ja työskentelyprosesseja voitaisiin nivoa yhteen, vähennettäisiin päällekkäistä työtä ja ennen
kaikkea saataisiin nopeampaa ja kokonaisvaltaisempaa apua ja tukea lapsille ja perheille.
Keskeisenä tavoitteena oli myös asiakkaan, erityisesti lapsen, toimijuuden vahvistaminen erilaisissa
asiakkuusprosesseissa.
Uusia malleja ja kokeiluja: avainhenkilömalli, asiakkkuuspolku, lapsen oma yhteenveto, neuvolan
perheohjaus ensisynnyttäneille, lastensuojelun ja perheneuvonnan yhteinen päivystys-/ arviointityöskentely
jne.
Aiemman kehittämistyön jatkokehittäminen ja jalkauttaminen: yhteiskirjaamispohja, verkostopalaverin
pelisäännöt
Mitä opimme?
Yhteisiä tiimirakenteita ja
toimintamalleja tarvitaan,
mutta ennen kaikkea
yhdessä tekemisen
asennetta,
toimivaa tiedonkulkua ja
keskinäistä luottamusta.
Uudenlainen yhdessä
tekemisen toimintakulttuuri
ei synny itsestään, vaan
edellyttää paljon
yhteistä keskustelua ja
yhteisen kielen löytämistä.
7
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Kohtaaminen
ja
puheeksiotto

Verkoston
kokoaminen
yhteistyöhön

Yhteinen
suunnitelma ja
yhteinen työskentely
perheen kanssa

Kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen
Perhekeskuksen
kohtaamispaikan kriteerit

Perhekeskuksen kohtaamispaikkaverkosto
Kohtaamispaikka on lapsille, nuorille ja perheille tarkoitettu,
paikalliset toimijat yhteen kokoava yhteistyöverkosto.
Toiminnan tavoitteena on lasten ja perheiden terveyden ja
hyvinvoinnin edistäminen. Toimintaa voivat olla toteuttamassa
eri arvo- ja kulttuurilähtökohdista tulevat toimijat, jotka
edistävät kohtaamispaikan tavoitteita.

1. Kytkeytyminen
perhekeskustoimintaan
2. Toiminnan
suunnitelmallisuus
3. Toiminnan koordinointi
4. Saavutettavuus ja
esteettömyys
5. Yhteisöllisyyden
vahvistaminen
6. Kohtaaminen ja tuki
7. Tiedottaminen ja ohjaus
8. Osaaminen ja
ammatillisuus

Kohtaamispaikkatoiminnassa noudatetaan sitä varten
laadittuja kriteerejä, jotka ohjaavat toiminnan kehittämistä.
9
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Kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen
Kohtaamispaikan tehtävät
Tarjoaa perheille
tapaamispaikan

Lapsille
leikkitoimintaa

Ohjausta ja neuvontaa

Nuorille vapaaajan toimintaa

Jakaa ja välittää eri
toimijoiden tietoa ja
asiantuntemusta

Varmistaa monimuotoisten,
monikulttuuristen ja
erityistä tukea tarvitsevien
lasten ja perheiden
osallisuuden

Ohjaa
tarvittaessa
palveluihin

Tarjoaa avointa ja
kohdennettua
vertaisryhmätoimintaa

Toimii yhteistyössä
sidosryhmien
kanssa

Tarjoaa tilat
konsultaatioille tai
jalkautuville palveluille ja
sidosryhmille

•

varmista, että olemassa olevien kohtaamispaikkatoiminnot on kartoitettu ja yhteensovitettu;
mitä on olemassa, mitä tarvitaan uutena, mitä tarvitaan lisää, asukkaiden tarpeet, lukujärjestys alueen
matalan kynnyksen toiminnoista on tehty

•

varmista, että alueella on sovittu eri kohtaamispaikkatoimijoiden vastuut ja yhteiset
toimintaperiaatteet

•

varmista, että matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminnasta on tiedotettu asiakkaita ja
alueen ammattilaisia
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Maria Antikainen

Lapset puheeksi -menetelmä
Hankkeen aikana luotiin maakunnalliset Lapset
puheeksi –menetelmän koulutus-, koordinointi- ja
kouluttajien verkoston toiminnan rakenteet. Nämä
jatkavat toimintaansa myös hankkeen päättymisen
jälkeen.
Hankkeen aikana koulutettiin 22 Lapset puheeksi –
kouluttajaa, järjestettiin noin 20 Lapset puheeksi –
peruskoulutusta ja sitoutettiin 14 kuntaa ottamaan
Lapset puheeksi –menetelmä käyttöön eri lasten ja
perheiden palveluissa. Lapset puheeksi –koulutusta
tulee olemaan tarjolla TAMK:n opiskelijoille
valinnaisina opintoina.
Lapset puheeksi –menetelmän käyttöönotosta on
saatu erittäin positiivisia kokemuksia sekä asiakkailta
että ammattilaisilta.
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Vanhemmuuden ja parisuhteen tukea
Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen minimit
Työhuoneentaulu

Huomaa hyvä vanhemmuudessa
Asiat, joiden tulee - millä tahansa menetelmällä tai välineellä, yksin tai
verkostossa toimien - vähintään toteutua lapsi- ja perhepalveluissa.
Minimit eivät ole välineitä tai työkaluja vaan niiden kautta hyvät
menetelmät yhdistyvät kokonaisuudeksi.

Työhuoneentaulun käyttöä tukeva
koulutus- ja sisältömateriaali
a) Minimin toteutumisen
edellytyksiä
b) Minimin toteutumisen seurauksia
c) Hyviä käytäntöjä
d) Seurannan ja arvioinnin perustaa

Pirkanmaan vanhemmuusfoorumi

kokoaa yhteen
vanhemmuuden vahvistamisen asiantuntijoita monialaisesti, sektori- ja
toimijarajat ylittäen.
12

28.12.2018

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Parisuhteen tukea

Parisuhteen ohella toiminnan sisällön laajennettiin
merkityksellisiin läheissuhteisiin ja lähisuhdeverkoston
huomioimiseen.
•

Parisuhteen Top Ten – kortit puheeksi ottamisen tukena

•

Parisuhdeillat, mukana Kataja – parisuhdekeskus ry:n
PariAsiaa –luennot.

•

Parisuhteen tuki on huomioitu työhuoneentaulussa.

Pirkanmaan parisuhdeverkosto

kokoaa yhteen vanhemmuuden
parisuhteen tuen asiantuntijoita monialaisesti, sektori- ja toimijarajat
ylittäen.
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> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Eropalveluiden aikaansaannokset
Työstettiin eroauttamisen toimintamallia ja pilotoitiin sitä perhekeskus kokonaispiloteissa
Kuvattiin palveluita ja opeteltiin markkinoimaan niitä
Vahvistettiin työntekijöiden osaamista pilotoimalla kohtaa, kuule, tunnista lapsiperheen
tarpeet vanhempien erotilanteessa.koulutus
Työstettiin erillisissä työpajoissa monikulttuuristen erojen erityispiirteitä
Työstettiin lähisuhdeväkivalta teemaa erotilanteissa
Koulutettiin 24 uutta perheasioidensovittelijaa ja perustettiin Pirkanmaalaisten
sovittelijoiden verkosto
Rakennettiin OT-keskus toimintamallia vaativiin eropalveluihin ja koulutettiin näihin
ilmiöihin liitttyen työntekijöitä
Koottiin ja levitettiin eroauttamisen hyviä käytäntöjä
Levitetiin Vanhemmuussuunnitelmaa ja koulutettiin työntekijöitä ottamaan se käyttöön
Koottiin linkkilista kaikille avoimista eropalveluista
Rakennettiin Eron ensiapupistesivusto ja sen maakunnallinen toimintamalliehdotus
Osallistuttiin sähköisten palveluiden kehittämiseen
Kutsuttiin kaikkeen työskentelyyn kokemusasiantuntijat mukaan
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Marja Olli

Varmista oman alueesi eropalveluiden osalta
Varmista, että alueeltasi on nimetty jäsen maakunnannalliseen eroauttamisen työryhmään
ja Pirkanmaan eroverkkoon. Ilmoita osallistujasi marja.olli@mll-tre.fi
Varmista, että alueellasi on koottu paikallinen eroverkosto alueella erotyötä tekevistä sekä
neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun, seurakunnan ja järjestöjen työntekijöistä eli
eroauttamisen avainhenkilöistä. Ilmoita avainhenkilöiden yhteystiedot Eron
ensiapupisteeseen, jotta tieto erilaista verkostoista, koulutuksista ja tapahtumista tavoittaa
teidät.
Varmista, että perhekeskusalueellasi toteutetaan vuosittain koulutusta niin varsinaista
erotyötä tekeville sekä peruspalveluissa, että aikuistenpalveluissa työskenteleville.
Varmista, Jokaisen neuvolan, varhaiskasvatusyksikön ja koulun nettisivuilta ja Wilmasta,
kohtaamispaikoista jne. löytyy vanhemmuussuunnitelma
https://tampere.mll.fi/eroperheiden-kohtaamispaikka/eronensiapupiste/vanhemmuussuunnitelma/
Varmista, että Pirkanmaan yhteiset julisteet laitetaan työpaikkojen odotustilojen seinille,
joita voi tulostaa tai painattaa omiin työyhteisöihin www.lapepirkanmaa.fi/materiaalit
sivustolta.
Varmista, että Eron ensiapupisteen tiedot löytyvät alueesi kohtaamispaikoista, kaikkien
palveluiden henkilöstöltä ja yhteisistä viestintä kanavista. Ensiapupiste tarjoaa tietoa ja
tukea niin ammattilaisille kuin asiakkaillekin. marja.olli@mll-tre.fi , 050 550052
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Marja Olli

Maahanmuuttajapalveluiden kehittämiskokonaisuus
Kehittämiskokonaisuus kiinnittyi ennen kaikkea perhekeskustoimintamallin
kehittämiseen. Tavoitteena oli edistää matalan kynnyksen palveluiden
tarkoituksenmukaisuutta ja saavutettavuutta maahanmuuttajataustaisten lasten,
nuorten ja perheiden näkökulmasta.
Keskeiset painopisteet kohdistettiin ammattilaisten monikulttuurisen osaamisen
vahvistamiseen, kaikki kotouttaa –toimintakulttuurin edistämiseen, olemassa olevien
palveluiden, toimintojen, menetelmien ja materiaalien parempaan hyödyntämiseen
sekä monikulttuurisuusnäkökulman integroimiseen luontevaksi osaksi muita LAPEn
kehittämiskokonaisuuksia.
Asiakasosallisuuden vahvistamiseksi järjestettiin mm. omakielisiä dialogityöpajoja (3
kpl). Kokemusasiantuntijat olivat vahvasti mukana kehittämistyössä sekä
kehittämistyöryhmän että ammattilaisille suunnattujen koulutusten suunnittelun ja
toteutuksen kautta.

16

28.12.2018

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Maahanmuuttajapalvelut: TUOTOKSIA JA TULOKSIA
Monikulttuurinen työkalupakki ammattilaisten tueksi
• Teemoiteltu linkkikokoelma monikulttuurisuustyötä tukeviin materiaaleihin, menetelmiin ja
sähköisiin palveluihin sekä yhteistyö-, tuki- ja konsultaatiotahoihin.
• Jatkossa työkalupakin ylläpidosta ja päivittämisestä vastaa Kotona Suomessa -hanke.

Koulutus monikulttuuristen perheiden kohtaamisesta perhekeskusalueiden
ammattilaisille
• Tietoa, rohkaisua, kohtaamista, keskustelua. Kokemusasiantuntijoilla keskeinen rooli.
• Perhekeskusalueiden saatavilla ilmaiseksi v. 2019-2020 Kotona Suomessa –hankkeen toimesta.

Perheiden kotoutumista tukevan verkostotyön mallinnuksia perhekeskusalueille
• Tervetuloa Nokialle –yhteistapaaminen
• malli verkostotyön prosessista perhekeskuksessa

Monikulttuurisuustyön avainhenkilöverkosto
• Nimetyt ammattilaiset varhaiskasvatuksesta, neuvolasta, sosiaali-/perhepalveluista ja koulusta
toisten ammattilaisten tueksi, yli kuntarajojen.
• Jatkossa avainhenkilöillä yhteys maakunnalliseen perhekeskusten kehittämisverkostoon (pekeagentit) ja maakunnalliseen monikulttuurisen sosiaalityön verkostoon.

Monikulttuurinen vanhempien vertaisryhmätoiminta
• Monikulttuurinen Jututtamo –vertaisohjaajakoulutuksen ja ryhmätoiminnan suunnittelu ja
toteutus yhteistyössä MLL Hämeen piiri ry:n kanssa.
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> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Neuropsykiatrisesti oireilevien (nepsy-)
lasten ja nuorten palveluiden kehittäminen
Mitä paikallisissa nepsy-piloteissa tehtiin?
• perustettiin nepsy-lainaamoja kirjastoihin
• tehtiin osaamiskartoituksia henkilöstölle
• koottiin nepsy-kansioita kouluille, päiväkoteihin, neuvolaan ja kohtaamispaikkaan
• verkostoiduttiin yli organisaatiorajojen sekä otettiin kokemusasiantuntijoita mukaan kehittämistyöhön.
Maakunnallisessa kehittämistyössä laadittiin ehdotus nepsy-osaamisen ja palveluiden maakunnallisesta
koordinaatiojärjestelmästä, jonka avulla voidaan varmistaa tuen ja palveluiden tasalaatuisuuden toteutuminen eri puolilla
maakuntaa. Nepsy-koordinaatioverkosto koostuu perhekeskusalueilla toimivista nepsy-avainhenkilöistä sekä koulutusten
ym. maakunnallisesta koordinaatiotiimistä.
Hankkeen aikana määriteltiin nepsy-osaamiselle ja -palvelujärjestelmälle minimikriteerit, joiden avulla voidaan niin ikään
varmistaa tuen ja palveluiden tasalaatuisuuden toteutuminen eri puolilla maakuntaa.
Mitä palveluita pitää olla jokaisen nepsy-perheen saatavilla?
• Perusosaaminen nepsystä kaikilla lapsiperhepalveluiden työntekijöillä
• Nepsy -avainhenkilöt perheen lähityöntekijän saatavilla
• Asiakaslähtöisesti ja tarpeenmukaisesti suunnitellut palvelut sekä näiden koordinointi
•
•
•
•
•
•

Psykoedukaatiota perheille (perustietoluennot, esitteet jne.)
Vanhemmuuden ja koko perheen tuki ja ohjaus: esim. perhetyö, kotipalvelu ja vertaistoimintaa
Lapsille, nuorille ja perheille ohjaus vertaistuen piiriin
Nepsy -lainaamo
Nepsy -valmennus osana perhekeskuksen palveluita (yksilö-/ryhmämuotoinen)
Kontakti terveydenhuoltoon, erityisesti, kun puhutaan häiriö-tasoisesta nepsy -oireilusta
18
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Mitä jokaisen ammattilaisen tulee osata ja tietää nepsystä?

Perheen kohtaaminen
•
•
•
•
•

Myönteinen asenne, halu auttaa, hyvän huomioiminen lapsessa ja vanhemmassa
Kyky kysyä: Lapsen, nuoren, vanhemman asiantuntijuuden kunnioittaminen ja tukeminen
Kyky kuunnella empaattisesti
Kyky tehdä työtä yhdessä koko perheen ja verkoston kanssa
Yksilöllisyyden ymmärtäminen, tarpeenmukaisuus

Tuki, hoito, ohjaus

Tunnistaminen
•

•

•
•

Perustiedot lapsen normaalista
kasvusta ja kehityksestä,
toimintakyvystä ja toiminnan
ohjauksen keinoista
Perustiedot neuropsykiatrisista
häiriöistä: (oireet, jäävuoriteoria, neurokognitiiviset
erityispiirteet ja niiden vaikutus
käyttäytymiseen ja
toimintakykyyn)
Kokonaisvaltaisuuden
ymmärtäminen
Tietoa myös muista käytökseen
ja toimintakykyyn vaikuttavista
tekijöistä
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•
•
•

•
•
•

Perusosaaminen lapsen
tukemiseen arjessa
Ennakoinnin merkityksen
ymmärtäminen
Vanhemman ja lapsen ohjaus
(mm. ennakointi, positiivinen
palaute, struktuurit ja päivärytmi,
kuvat, timetimer, nystyrätyyny,
liikennevalot)
Vanhemmuuden
ja koko perheen tuki
Palveluohjaus
Tietoon perustuva asenne lääkehoitoon, valmius havainnoida lasta
hoitavan tahon ohjeiden
mukaisesti

LAPE Pirkanmaa

Verkosto-osaaminen
•

•

•

•

Ymmärrys arjen toimijoiden
keskinäisen yhteisen työn
merkityksestä
Oman osaamisen rajojen
tunnistaminen, nepsyavainhenkilön konsultointi
tarvittaessa
Tieto siitä, mistä saa
lisätietoa ja/tai apua, kuka
on lähin nepsy-avainhenkilö
Oman alueen
peruspalveluiden
tunteminen

Ehkäisevän väkivaltatyön kehittäminen
Tavoite

Toiminta

Varmistetaan, että oman kunnan/
organisaation strategiassa/
hyvinvointikertomuksessa on jatkossa
maininta lähisuhdeväkivaltatyöstä

Pirkanmaan väkivaltapalveluiden kartoitus ja kuntakysely
-> tiedotus
-> Maakunnan LAPE-ryhmä -> kunnan LAPE-ryhmä -> nimetyt väkivaltatyön koordinaattorit/ AVI-henkilöt

Varmistetaan, että maakunnan kaikissa
kunnissa on perustieto, miten toimia
lähisuhdeväkivaltatilanteissa
-> kunnan työntekijät
-> järjestötyöntekijät
-> seurakunnan työntekijät
-> liikeyritysten työntekijät

Luo luottamusta-Puutu väkivaltaan –verkkokoulutukset (EPRAS) alk. keväällä 2019
Maakunnalliset/ kunnalliset väkivaltatyön koulutukset
-> tiivis yhteistyö kunta-järjestö-seurakunta-liikeyritys -akselilla
Päivitetyt toimintaohjeet; KKL-lasten kaltoinkohtelun toimintaohje/ käsikirjan päivittäminen
Lupa puhua väkivallasta –tarra ja juliste; THL:n Suodatin- ja kartoituslomakkeen jalkauttaminen
Älä vaikene väkivallasta –esitteen päivittäminen maakunnalliseksi yhteistyössä kehittämistyöryhmän kanssa

Kuntaan on nimetty väkivaltatyön
koordinaattori/ väkivaltatyön avainhenkilöt
-> tiedottaminen
-> paikallisen palveluverkoston
tunteminen

Virallisesti nimetty väkivaltatyön koordinaattori -> Maakunnallinen/ perhekeskusalueellinen/ kunnallinen
väkivaltatyön koordinaattoreiden/ avainhenkilöiden verkosto

MARAK-moniammatillinen
riskinarviointitoiminta maakunnalliseksi

1. vaihe: halukkaiden kuntien koulutus ja yhteistyö
2. vaihe: OT-keskukset?

Palvelujen saavutettavuus kaikille
kaikkialla

Ohjeistukset ja polutukset erilaisiin tilanteisiin

Asiakkaan äänen vahvistaminen

Kokemusasiantuntijoita mukaan väkivaltatyön kehittämiseen

Tiedonkeruun ja tilastoinnin kehittäminen

Kuntien väkivaltatyön koordinaattorit
THL
Poliisi
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-> AVI verkostoi?
-> NAPE? Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelman edellyttämä yhteensovittamiselin toimenpiteinään
mm. kartoittaa väkivaltapalvelut kunnassa, verkostoituminen sekä koordinointi
-> Tampereella toimiva Väkivaltatyön Verkosto koordinoi ja kutsuu mukaan kuntien väkivaltatyön koordinaattorit

20

Ehkäisevän väkivaltatyön kehittäminen
•

kunnan järjestämisvastuulla on palvelujen järjestäminen, turvallisuus- ja hyvinvointiohjelmien ja
-suunnitelmien laatiminen sekä liittää niihin lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn
toimintaohjelma tai -suunnitelma
väkivallan ehkäisyssä ja palvelujen järjestämisessä on otettava huomioon koko väestö ja
erityisesti lapset, ikäihmiset, vammaiset sekä maahanmuuttajataustaiset henkilöt
kunnan eri toimialoilla tulee olla toimintamalleja väkivallan tunnistamiseen, systemaattiseen
kartoitukseen, puheeksi ottamiseen sekä eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön

•
•

Varmista, että oman kunnan/ organisaation strategiassa/ hyvinvointikertomuksessa on
maininta lähisuhdeväkivaltatyöstä.

•

Varmista, että kaikilla työntekijöillä on perustieto, miten toimia lähisuhdeväkivaltatilanteissa;
Luo luottamusta - Puutu väkivaltaan –koulutus.
Varmista, että kuntaan on nimetty väkivaltatyön koordinaattori/ väkivaltatyön avainhenkilöt.
MARAK-miniammatillinen riskinarviointimenetelmä maakunnalliseksi.
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Sähköisten palveluiden kehittäminen Pirkanmaalla
Pirkanmaalla järjestettiin sähköisten palveluiden kehittämiseen liittyen kuusi koulutus- ja infotilaisuutta seuraavista
aiheista:
v

Suomi.fi/ palvelutietovaranto - tilaisuus

v

Pyydä Apua napin - koulutus

v

Skype ja Videovisit - koulutus

v

Sähköiset palvelut osana perheiden palveluita – koulutus: Snapchat, iPana, Kysy Kätilöltä- chat, Tampereen
Perheiden Talon neuvola –chat ja Tampereen Perheiden Talon neuvola –chat

v

Sähköinen ajanvaraus ja sähköiset lomakkeet osana lasten ja perheiden palveluita: kouluterveydenhuollon
sähköinen ajanvaraus, sähköinen lastensuojeluilmoitus, sähköisen ajanvarauksen käytön
laajenevat mahdollisuudet, sähköiseen ajanvaraukseen siirtymisestä lastenvalvojan työssä

Lasten ja nuorten palveluiden sähköisten palveluiden kokonaisarkkitehtuurikuvaus tehtiin hankkeen aikana.
Sähköisten palveluiden kehittäminen vaatii lasten ja perheiden palveluiden osalta jatkossakin tiivistä yhteistyötä
maakuntavalmistelun kanssa.
Kansalliseen kehittämistyöhön osallistuttiin Pirkanmaalta tiiviisti. Selvitys sähköisen perhekeskuksen
kehittämistarpeista, tavoitetilasta, skenaarioista ja toimenpide-ehdotuksista julkaistiin 12/2018. Raportti nähdään
perustana valtakunnallisen sähköisen perhekeskuksen luomiselle, mikäli kansallisesti päädytään rakentamaan
maakunnille yhteinen alusta ja rakenteet, joista lapsiperheiden olisi helposti ja nopeasti mahdollista löytää
tarvitsemansa palvelut.
Linkki raporttiin: https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/perhekeskusten-sahkoiset-palvelut-yhteiseen-verkkopalveluun
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Varhaiskasvatus sekä koulu, oppilaitos ja vapaa-aika
Valmistuneet mallit
1.

Osallisuus koulussa pedacafe - malli

2.

Opas tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen ja kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyyn

3.

Malli vanhempien tukemiseen ja vertaisuuteen

4.

Malli oppilashuollosta esiopetuksessa

5.

Varhaisen tuen -malli varhaiskasvatukseen

6.

Malli 2. asteen kohtaamo –toimintaan

7.

Esiopetuksen järjestävälle taholle huomioita

Koulukuraattori- ja koulupsykologiselvitys Pirkanmaalla
Yhteisöllisen opiskeluhuollon opas (valtakunnallinen)
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Varhaiskasvatus sekä koulu, oppilaitos ja vapaa-aika - nostoja
•

Varhaiskasvatuksen ja koulun henkilökunta tarvitsee työnsä tuekseen muun
perhekeskusmallin verkoston sekä tarvittaessa erityis- ja vaativan tason palvelut.

•

Tarjottaessa lapselle ja perheelle tukea ja nivelvaiheissa tulee muistaa varhaiskasvatuksen ja
koulun henkilökunnan perheen ja lapsen vahva tuntemus.

•

Etsittävä keinoja joilla vahvistetaan ja turvataan lapsen ja nuoren kokonaisvaltainen polku
koulutuksessa. Nivelvaiheyhteistyön merkitystä pitää korostaa ja turvata lapsen kulku
varhaiskasvatus - esiopetus- perusopetus– toinen aste.

•

Lapselle ja nuorelle pitää pystyä takaamaan turvallinen päivä sekä varhaiskasvatuksessa että
koulussa, jotta hän voi rauhassa opetella niin akateemisia kuin ihmissuhteisiin liittyviä taitoja.
Lapsi ja nuori tarvitsee ja hänellä on oikeus saada omassa turvallisessa ryhmässään aikaa ja
välineitä opetella tunne- ja vuorovaikutustaitoja, joita hän tarvitsee niin opiskelussa,
ihmissuhteissa kuin työelämässä.

•

Huoltajien mukaan ottaminen niin varhaiskasvatuksessa kuin koulussa lisää osaltaan
yhteisöllisyyttä ja yhteistä ymmärrystä. Tästä syystä huoltajien osallisuuden
mahdollistamiseen on syytä panostaa kummassakin osiossa.
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Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittämisen tulokset

Konsultaatio- ja jalkautuvan työn käytäntöjen kartoitus sekä näiden ja monitoimijaisen
yhteistyön kehittäminen ja siihen liittyvät pilotoinnit:
• Monitoimijaisen yhteistyön neuvottelukäytännöt ja yhteiskirjaamispohja.
• Suuntima -asiakkuusstrategiatyökalun kehittäminen lapsiperheiden palveluihin.
• Päihteitä käyttävien vanhempien ja heidän perheittensä palveluiden maakunnallinen
kehittäminen.
• Tavoitteet nuorten mielenterveystiimien ja nuorisopsykiatrian yhteistyön kehittämiselle.
• Koulukonsultaatiot eli Tays lastenpsykiatrian ja sairaalakoulun erityisosaamisen
jalkauttaminen kouluille.
• Verkostoyhteistyön mallinnus paljon palveluita tarvitsevien DM1 –nuorten ja heidän
perheittensä auttamiseksi.
• Vauvaperheverkoston kokoaminen ja jatkotyöskentelyn tavoitteiden asettaminen.
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LAPE Pirkanmaa

Systeemisen lastensuojelun aikaansaannokset
Systeemisen lastensuojelun toimintamallin pilotoinnin myötä muutos kohdistui
rakenteisiin, osaamiseen ja asiakastyöhön.
Pilotoinnissa edettiin suunnitelmien mukaisesti, vaikka hankkeen ja prosessin
aikatauluista ja lähtötilanteesta johtuen täysimittaiseen pilotointiin ei ollut
mahdollista päästä
Ø Hankkeeseen sitoutuneiden kuntien lastensuojelutiimit koulutettiin ja

työnohjattiin systeemisen lastensuojelun toimintamalliin
Ø Tiedot ja taidot lähtökohtaisesti omaksuttiin
Ø Tiimit rakentuivat toimintamallin mukaisesti ja roolit omaksuttiin
Ø Otettiin ensiaskelia systeemisessä työskentelyssä yksittäisten lasten ja

perheiden kanssa
Alustavia myönteisiä tuloksia asiakas-, työntekijä- ja organisaatiotasolla.
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Susanna Raivio ja Maria Antikainen

Miten tästä eteenpäin systeeminen lastensuojelu?
Lastensuojelutiimit tarvitsevat konkreettista apua systeemisen työskentelyn juurtumiseen. Tällä hetkellä tiimit
pinnistelevät uuden tiimimallin ja systeemisen ajattelun kanssa varsin yksin vaativan suojelutehtävän kanssa
kuormittavissa työoloissa isojen asiakasmäärien kanssa.
Asiakasmäärien kohtuullistaminen tulisi toteutua, jotta koulutuksesta ja työskentelyn kokeilusta näkyviin
tulleet hyödyt, mahdollisuudet, innostus ja onnistumiset eivät kuihdu pois. Työntekijöiden on voitava keskittyä
jokaisen suojelun tarpeessa olevan lapsen ja tämän perheen tilanteen huolelliseen tarkasteluun ja saatava
tässä tehtävässään monitoimijaisen tiimin osaaminen ja kokemus käyttöönsä.
Uhkakuvana on tiimien hajoaminen, systeemisen ajattelun ja työskentelyotteen häviäminen. Jotta uhkakuvat
vältetään, tiimirakenteiden tulee säilyä.
Systeemistä työskentelyotetta tukeva pitkäjänteinen työnohjaus, jatkokoulutus, tiimin toimintakyvyn jatkuva
arviointi ja resursseista huolehtiminen toimivat työskentelyä juurruttavina elementteinä.
Systeemisen lastensuojelun juurtumiseksi tarvitaan selkeä näkymä valitusta kehittämisen suunnasta ja
pitkäjänteistä sitoutumista. Kehittämistyötä on vietävä kansallisella tasolla määrätietoisesti eteenpäin ja
tutkimusta jatkettava.
Lisäksi kaikkien lasten ja perheiden palveluiden eri toimijoiden on saatava perehdytystä systeemisestä
lastensuojelusta. Systeemisen ajattelun on suunnitelmallisesti läpäistävä koko organisaatio ja työntekijät
perehdytettävä sen mahdollistamiseksi. Työskentelyn juurtumiseksi tarvitaan meneillään olevan kansallisen
kehittämistyön tuloksista yhtenäisiä periaatteita, linjauksia ja käytäntöjä tukemaan työskentelyä.
Myös systeemiseen lastensuojeluun liittyvää koulutusta, jatkokoulutusta ja työnohjausta tulee edelleen kehittää
kuullen kouluttajien ja koulutettavien kokemuksia.
Tulevaisuudessa maakuntien kaikkien lastensuojelutiimien on voitava osallistua koulutukseen, jotta
työkäytännöt ja työskentelyn laatu yhtenäistyvät lasten ja perheiden saaman tasa-arvoisen palvelun ja laadun
varmistamiseksi. Systeemisen lastensuojelun jatkohankkeeseen (Syty) osallistuminen tuo tämän osaltaan
mahdolliseksi.
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Lasten, nuorten ja perheiden
osaamis- ja tukikeskus

Lähtötilanne
Kaikkein vaativinta erityisosaamista edellyttäviä
palveluja tarvitsee vain pieni osa lapsista,
nuorista ja heidän perheistään, mutta ne
muodostavat suuren osan kustannuksista.

·

Lastensuojelun, erikoissairaanhoidon ja
erityisopetuksen asiakasmäärien voimakas kasvu

·

Vaativimpien palvelujen saatavuudessa suuret
alueelliset erot ja palvelut hajautuneet monelle eri
sektorille:haasteena onkin turvata vaativamman
tason palveluiden ulottuminen tasapuolisesti
kaikkien maakuntien asukkaiden ja työntekijöiden
käyttöön.

·
·

Tampereen OT-keskus
palvelee Pirkanmaan
lisäksi Kanta-Hämettä
ja Etelä-Pohjanmaata

Nanna Miettunen

Pyrkii varmistamaan avun niille lapsille, nuorille ja
perheille, joiden tilanne vaatii harvinaisuutensa,
vaikeutensa ja kompleksisuutensa takia kaikkein
vaativinta erityisosaamista ja erikoistumista
Tärkeimpänä työmuotona perus- ja erityistason
työntekijöiden konsultaatio puhelimitse tai
sähköisten välineiden, kuten videoneuvottelujen
avulla. Tarvittaessa OT-tason erityisasiantuntijat
jalkautuvat asiakastapaamisiin joko osallistumaan
verkostokokoukseen tai toimimaan perus- tai
erityistason työntekijän työparina
Osaaminen ja tuki tuodaan lapsen
kehitysympäristöön ja lapsen, nuoren ja perheen
kanssa työskentelevien ammattilaisten tiimiin.
Pyrkii etsimään vastauksia niihin
ongelmiin/palvelutarpeisiin, joihin ei olemassa
olevalla palvelujärjestelmällä pystytä vastaamaan
àUusien tilanteiden ja ilmiöiden haltuun
ottaminen luomalla toimintamalleja yhdistäen eri
alojen erityisosaamista ja uusinta tutkimustietoa
monialainen ja dialoginen tiedontuotanto ja
àtyöskentely

Tampereen (TAYS) OTkeskus palvelee
Pirkanmaata, KantaHämettä ja EteläPohjanmaata

OT-KESKUS RAKENNE
v Keskiössä vaativan osaamisen
asiantuntijaverkosto
- Sähköinen verkostokartta
v Asiantuntijaverkostoa johtaa ja koordinoi
Ydinyksikkö
- Johtamistiimi + Koordinaattorit
v Kiinteät OT-yksiköt/työryhmät/tiimit
Esim. TAYS kehitysvammahuolto, EVA, erityisen
vaativan sijaishuollon yksikkö, Päiväperho,
vaativat eropalvelut

v Toimintaa ohjaa kaikkia palvelutasoja
edustava ohjausryhmä (määrittelemättä
tarkemmin)
OT-keskusten tehtävät
•

•

•

Integraatioon liittyvän tutkimuksen, koulutuksen
sekä palvelun ja hoidon kehittäminen yhdessä
yliopistojen, yliopistollisten sairaaloiden,
lääketieteellisten tutkimuslaitosten ja sosiaalialan
osaamiskeskusten kanssa.
Integraatioon liittyvien lasten, nuorten ja perheiden
palvelujen kokonaisuuden tuki ja koordinointi
yhteistyössä palvelujen tuottajien kanssa.
Integraatioon liittyvien vaativien palveluiden ja
hoidon tukeminen ja tuottaminen
tutkimusperusteisella erityisen vaativan tason
asiantuntemuksella.

ü

ü
ü
ü

OT-keskusvalmistelun jatkuminen
OT-keskuksen perustamissuunnitelmaan
kirjattu OT-keskus visio sekä asiat, joista
valmistelua tulee jatkaa jätetään
jatkovalmistelusta vastaaville tahoille
OT-keskukseen liittyvistä asioista päättää
maakuntien yhteistoimintaryhmä
Kansalliseen OT-työryhmään kutsutaan
alueiden edustus
Sovittava vastuuhenkilöt kehittämistyön
jatkon koordinoimiseen

LAPE-muutostyön jatkuminen vuonna 2019 Pirkanmaalla

Hanke päättyy, muutos jatkuu….
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