Etelä-Pohjanmaan Lape kehittämistoimenpiteet 2017–2018

Toimintakulttuurin muutos

1. Lapsiystävällisen hallinnon toimintamallin (mm. Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi)
2.
3.
4.
5.
6.

käyttöönottaminen osaksi kunnallista päätöksentekoa pilottialueilla (Ilmajoki, Ky
Kaksineuvoinen/Kauhava, Lapua) sekä maakunnassa.
Perheystävällinen työpaikka -pilotointi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Erillistä
esimiesvalmennusta tarjotaan lisäksi yrityksille ja tulevaan maakuntaan liittyville organisaatioille.
Tietoperustaisen toimintakulttuurin vahvistaminen (SeAMK-osahanke)
Yhteen sovittavan johtamisen ja verkostojohtamisen edistäminen lapsi- ja perhepalveluissa.
Lapset, nuoret ja perheet osallistuvat palveluiden suunnitteluun ja tuovat kokemuksiaan
kehittämistyöhön. Kaikissa kehittämistyöryhmissä asiakaskehittäjät/kokemusasiantuntijat, lisäksi
erillisiä asiakaskehittäjäryhmiä (esim. perhekuntoutuksen kehittämistyössä).
Luo luottamusta – Suojele lasta -verkkokoulutuksen levittäminen.

Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
1. Mallinnetaan maakunnallinen, kansalliseen ohjaukseen perustuva perhekeskustoimintamalli.
2. Otetaan käyttöön 8 alueella (JIK ky, Lapua, Seinäjoki, KuusSote, Isokyrö, Ky Kaksineuvoinen, JärviPohjanmaa, Suupohja) perhekeskustoimintamalli tai vahvistetaan jo olemassa olevaa tehtyä
kehittämistyötä. JIK ky, Ky Kaksineuvoinen, Seinäjoki ja KuusSote ovat jo kehittäneet pitkään.
3. Täytetään jokaisella alueella hankkeessa kehitetty perhekeskuskortti, jonka avulla selkeytetään
sekä maakunnallisesti että alueellisesti rakenteet, toimijat tehtävineen ja vastuineen, toiminta- ja
pelisäännöt, kohtaamispaikat sekä tehdään tarvittavat sopimukset myös yhdyspinnoilla.
Aluekierrokset toteutetaan noin 4 kertaa hankeaikana.
4. Palvelujen saatavuus ja yhdenmukaisten toimintakäytänteiden luominen LAPE-muutosohjelman
sisältöjä mukaillen (monitoimijaisuus, matalan kynnyksen tuki, osallisuus, palveluohjaus) osana
sote-valmistelutyötä seuraavilla osa-alueilla:
1. SHL:n ja lastensuojelun perhetyön määrittely ja mallinnus alueella
2. palvelutarpeen arvioinnin yhdenmukaistaminen alueella sekä tähän liittyvät pilotit (esim. VIPU)
3. perheoikeudellisten palvelujen yhdenmukaistaminen alueella (lukeutuu erityispalveluihin,
mutta toiminta perhekeskuksissa)

5. Mallinnetaan eroauttamisen polku ja tuodaan Pirkanmaan MLL:ssä kehitetty Eron edessä -konsepti
E-P:lle. Otetaan käyttöön vanhemmuussuunnitelma.
6. Lisätään ammattilaisten tietoutta eroon, lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn sekä monikulttuurisuuteen
liittyen.
7. Kootaan vanhemmuuden tuen palvelut maakunnassa ja otetaan käyttöön Kasvun tuki työkalupakki. Koordinoidaan ja implementoidaan maakuntaan saatavia menetelmäkoulutuksia
alueella.
8. Kehitetään vanhemmuuden digivertaistoimintaa (MLL Pohjanmaan piirin osahanke).
9. Kehitetään yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa maahanmuuttajataustaisille lapsille, nuorille
ja perheille suunnattua tukiviikonlopputoimintaa.
10. Integroidaan erityispalveluissa kehitettävät toimintamallit ja Ohjaamo-toiminta osaksi
perhekeskuksia.
11. Sähköisen perhekeskuksen suunnittelu.
Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen
1. Monitoimijaisen arviointimallin ja integraation ml. erityispalvelujen jalkautuminen selkeyttäminen
perus- ja erityistasolla. Hallinnon rajat ylittävien asiakassuunnitelmien kokeilut asiakastapausten
kautta.
2. Paljon palveluita käyttävien lasten ja nuorten palvelupolkujen selkeyttäminen (yhteistyössä Eskoon,
Verso Kuntoutuksen ja Autismisäätiön osahankkeiden kanssa) osana monitoimijaista arviointia
asiakastapausten kautta.
3. Mallinnetaan ja pilotoidaan systeemisen lastensuojelun toimintamalli hankeaikana viidessä
lastensuojelutiimissä (Seinäjoki, JIK, KuusSote, Lapua, Isokyrö).
4. Mallinnetaan EPSHP:n psykiatrian ja lastensuojelun yhteinen (Kaksineuvoisen perhetyö), kotiin päin
tuotettava perhekuntoutus yhteiskehittämisen keinoin (asiakas-ammattilainen-tutkija) sekä
laaditaan käsikirja toimintamallin jalkauttamiseksi.
5. Yhdenmukaistetaan maakunnassa perhehoidon toimintakäytänteitä ja suunnitellaan perhehoidon
sosiaalityön ja perhehoidon tukitiimin toimintamalli.
6. Asiakasosallisuuden lisääminen erityis- ja vaativan tason palveluissa (Perhehoidossa olevien lasten
osallisuus esim. Salapoliisi-toiminta, perhekuntoutuksen asiakaskehittäjäryhmä vanhemmille,
sijaishuollon asiakaskehittäjäryhmä nuorille ja vanhemmille).
7. Uuden lastensuojelulaitoksen kehittäminen yhteiskehittämisen keinoin (asiakas-ammattilainentutkija) sekä käsikirjan laatiminen yksikön toimintamallia ohjaamaan.
8. Sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan toimintamalli kansallisen ohjauksen mukaisesti.
9. Muutosohjelman sijaishuoltoa koskevien sisältöjen jalkauttaminen lastensuojelulaitoksille (lukupiiri
Terapeuttiseen laitoshoitoon ja THL:n muihin mallinnuksiin liittyen yksityisille
lastensuojelulaitoksille, omien lastensuojelulaitosten kehittämispäivien toteutus).
10. Osallistutaan OT-keskuksen suunnitteluun.
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten hyvinvoinnin tukena
Ei mukana hankerahoituksessa, mutta koulu ja varhaiskasvatus vahvasti mukana esim. perhekeskusten,
monitoimijaisen arvioinnin kehittämistyössä sekä Kasvun tuki -työkalupakin käyttöönotossa.

