Etelä-Pohjanmaan lasten ja perheiden palveluiden
(LAPE) kehittämishankkeen
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UUTISKIRJE
joulukuu 2/2017
Etelä-Pohjanmaan LAPE-hankkeen uutiskirjeessä kerrotaan hankkeen ajankohtaisia asioita. LAPEmuutosohjelma koskee kaikkia lasten ja perheiden parissa toimivia. Olethan osaltasi varmistamassa
tiedonkulkua organisaatiossasi.
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Yhdessä – organisaatioiden raja-aitoja
murretaan
Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa on keskiössä voimavarojen
yhdistäminen. LAPE-muutosohjelman jalkauttamiseen Etelä-Pohjanmaalla
valtionavustusta on myönnetty kuudelle julkisen sektorin, järjestöjen ja yksityisen yrityksen toimijalle. Etelä-Pohjanmaan kuntien (ml. Isokyrö) lasten ja
perheiden palveluiden kehittämishankkeen lisäksi mukana omalla hankehakemuksella on viisi osatoteuttajaa, joita esitellään tässä uutiskirjeessä.
Hanketiimi

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo
Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, verkostoitunut palvelujen
tuottaja ja kehittäjä. Toiminta-alueena on kaksi maakuntaa, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa, ja 31 kuntaa. Eskoon
toiminnan keskiössä ovat asiakkaan tarvitsemat sosiaalihuollon erityis- ja vammaispalvelut sekä lastensuojelun
laitospalvelut elämänkaaren eri vaiheissa ja elämän monitahoisissa tilanteissa.
Eskoon tuki- ja osaamiskeskus toteuttaa Etelä-Pohjanmaan lapsi- ja perhepalvelujen muutoshankkeeseen liittyvän
osahankkeen, jolla tavoitellaan erityistason palvelujen uudistamista asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Hanketta vie
eteenpäin Eskoossa 50 % hanketyöntekijä Heidi Pakkala yhteistyössä muiden Etelä-Pohjanmaan LAPE:n toimijoiden
kanssa. Osahankkeen toiminta kohdistuu Eskoon asiakasryhmän kehitysvammaisten, kehitysviiveisten sekä
neuropsykiatristen lasten ja nuorten erityispalveluihin ja niiden uudistamiseen kärkihankkeen tavoitteiden
mukaisesti. Muutoshankkeessa luodaan yhdessä LAPE-hankkeen toimijoiden kanssa toimintamalli monitoimijaiselle
palvelutarpeen arvioinnille, jossa ovat osallisina lapsi, nuori ja perhe, perustaso ja erityistason asiantuntijat.
Tavoitteena on yksi asiakassuunnitelma, oikea-aikaiset ja laajuiset palvelut asiakkaalle, lapselle, nuorelle ja
perheelle.
Heidi Pakkala, Lape-projektityöntekijä, Eskoo
p. 050 4746 747
heidi.pakkala@eskoo.fi
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MLL tukena kohtaamisessa

Autismisäätiön osahanke

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjanmaan piiri
toteuttaa Etelä-Pohjanmaan Lapessa osahanketta
otsikolla ”MLL kohtaamisen tukena perhekeskustyössä”. MLL:n matalankynnyksen kohtaamispaikat,
vertaisryhmät, vanhemmuuden tukemisen muodot
ja lapsilähtöinen toiminta ovat kivijalkoja, joille on
hyvä lähteä kokoamaan myös kunnissa matalankynnyksen toimintaa ja perhekeskusverkostoa. Meneillään oleva muutos tulee muuttamaan myös
tapaa,
jolla
ihmiset
kohtaavat
toisiaan.

Neuropsykiatristen erityispiirteiden huomioiminen
lasten- ja lapsiperheiden palveluissa

Järjestöillä jos joillakin on kokemusta siitä, miten
tärkeää aito kohtaaminen on.
Järjestöillä jos joillakin on kokemusta siitä, miten
tärkeää aito kohtaaminen on. Nyt kun toimintaympäristömme ja -kulttuurimme muuttuu, pyrimme
tuomaan niitä kohtaamisen tärkeitä elementtejä,
joiden tiedämme auttavan ihmisiä, mukaan tähän
muutokseen. MLL kohtaamisen tukena -hankkeessa
kerromme, miten MLL:n toiminnoissa kohtaamista
on toteutettu, miten koulutamme vapaaehtoisiamme, miten tuomme heille ja muille toiminnassamme mukana oleville tärkeyden tunteen. Hyödynnämme myös nykyajan kohtaamispaikkaa, sosiaalista mediaa ja koulutamme vapaehtoisia kohtaamaan sielläkin. Digitaalisuus on tullut jäädäkseen ja meidän tehtävämme on hyödyntää monipuolisesti sen mahdollisuuksia meneillään olevan
muutoksen mukana.
Anna Granlund
Koordinaattori, MLL Pohjanmaan piiri
MLL kohtaamisen tukena perhekeskustyössä
p. 044 591 9941
anna.granlund@mll.fi
www.pohjanmaanpiiri.mll.fi

Osahankkeessa tehdään perhetyön työparityöskentelyn pilotointia Suupohjassa ja Seinäjoella. Käytännössä se tarkoittaa, että Autismisäätiön hanketyöntekijä tarjoaa työpanostaan perhetyön asiakasperheille, jossa lapsella tai nuorella on neuropsykiatrisia erityispiirteitä. Pilotointi sisältää 1x kotikäynti
perhetyöntekijän työparina, 1x käynti lapsen muuhun ympäristöön esim. varhaiskasvatus tai koulu ja
1x konsultaatio näiden jälkeen perhetyöntekijälle.
Pilotointi on hyvässä vauhdissa ja lisäksi tehdään
havainnointia ja konsultointia varhaiskasvatukseen,
kouluihin ja lastensuojeluun Etelä- Pohjanmaan alueella.
 Koulutuksia on järjestetty ja tilauskoulutuksia
räätälöity aktiivisesti.
 Virtaa Vanhemmille -vertaisryhmä on käynnistynyt Seinäjoella ja suunnitteilla on vielä kaksi vertaisryhmää hankkeen toiminta-aikana.
Sonja Kälvinmäki
Hankevastaava
p. 044 742 9864
sonja.kalvinmaki@autismisaatio.fi
Kirsi-Maria Koskela
Aluekoordinaattori
p. 041 463 7687
kirsi-maria.koskela@autismisaatio.fi
www.autismisaatio.fi > Kehittäminen > Kehittämishankkeet - ja projektit > LAPE- hanke
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SeAMK tukena muutoksessa – kohti lapsilähtöistä, osallistavaa ja
tietoperustaista toimintakulttuuria
Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja SONetBOTNIA:n toteuttamassa osahankkeessa on kaksi osa-aluetta.
Muutoksen Tuki -foorumin työpajoissa pohditaan, miten toimintakulttuuria voitaisiin työyhteisöissä kehittää
lapsilähtöisyyttä ja tietoperustaisuutta lisäävään suuntaan. Työpajaryhmään on kutsuttu edustajat sosiaali- ja
terveydenhuollosta, sivistystoimesta koulu ja varhaiskasvatus mukaan lukien, nuoriso- ja vapaa-aikatoimesta
sekä järjestösektorilta ja seurakunnasta. Osallistujat tulevat eri puolilta Etelä-Pohjanmaan maakuntaa ja näin
syntyy loistavat edellytykset ”tomutukselle”, toimintakulttuuria kehittävien hyvien käytäntöjen vaihtamiselle ja
kehittämiselle. Työpajassa kokoonnutaan yhteensä kuutena iltapäivänä tutkailemaan erilaisten tiedon
lähteiden antia ja käyttökelpoisuutta ja kehittämään yhdessä toimintakulttuurin kehittämisen mallia.
Uutta toimintamallia kehitetään myös asiakasosallisuutta mahdollistavaan ja sitä arkipäiväistävään
toimintaan. Kehittämistä toteuttavat Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) -opiskelijat ohjaajiensa johdolla yhteistyössä SONetBOTNIA:n ja Lape-kehittäjien kanssa. Kehittäminen kohdentuu tällä hetkellä
ala-aste- ja yläasteikäisiin koululaisiin, peruskoulunsa päättäviin nuoriin sekä lapsiperheisiin perhetyössä ja
varhaiskasvatuksessa. Toiminta liitetään olemassa olevaan palveluun: kysytään käyttäjiltä ja haetaan
edellytyksiä sille, miten uusi toiminta liitetään osaksi palvelua. Osallisuutta edistävä kahvila -malli muotoutuu
tämän prosessin aikana. Tavoitteena on lapsiperhepalveluiden tiedonhankinta ja ideoiden pilotointi
kahvilakonseptissa.
Kahvilakonseptin kehittäminen
Anu Aalto, SeAMK
Tiina Kohtamäki, SeAMK

Muutoksen tuki -foorumin työpajat
Päivi Rinne, SeAMK
Anne Saarijärvi, SeAMK

Vinkki esim. tiimikokouksissa yhdessä
läpikäytäväksi: vastuut ja roolit selkeiksi
THL on julkaissut oppaan ja verkkokoulutuksen lapsen tuen ja
avun saantia turvaavasta yhteistyöstä ja tietojenvaihdosta.
Koulutus on suunnattu lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimiville.
Oppaaseen on koottu monitoimijaisen yhteistyön periaatteet
sekä yhteistyötä ohjaavat lait ja muut säädökset. Näitä sisältöjä
voi syventää ja soveltaa käytännön työhön verkkokoulutuksen
avulla. Opas ja verkkokoulutus yhdessä antavat hyviä välineitä
yhteistyön ja tietojenvaihdon kehittämiseen
Vastuu lasten suojelemisesta on kaikilla lapsia ja perheitä työssään kohtaavilla. Kokonaiskuva lapsen ja perheen tilanteesta
muodostuu eri toimijoiden välisessä yhteistyössä asiakasta
kuunnellen. Toimiva yhteistyö edellyttää tietoa eri toimijoiden
rooleista asiakasta koskevassa tietojenvaihdossa. Linkki koulutukseen:
https://verkkokoulut.thl.fi/web/suojele-lasta/koulutukset
htt
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VERSOTE – VERSO Kuntoutus Oy:n osahanke
VERSOTE-kokemusasiantuntija-verkosto:
Toiminta: Kokemusasiantuntijat saavat tietoa ja koulutusta sote- ja maakuntauudistuksesta, Lapehankkeen tavoitteista sekä vertaistoiminnasta ja palveluohjauksesta ja me saamme Lape-hankkeelle
arvokasta tietoa palveluiden kehittämisen tueksi.
Tulos: Verkosto tarjoaa perheille tukea ja ohjausta ja järjestää vapaamuotoisia tapaamisia ja toimintaa
sekä toimii asiakaskehittäjänä lasten ja perheiden palveluissa.
VERSOTE-yrittäjäverkosto:
Toiminta: Kootaan rekisteriä palveluntuottajista sekä heidän erityisosaamisestaan. Palveluntuottajat
saavat tietoa ja koulutusta sote- ja maakuntauudistuksesta, Lape-hankkeen tavoitteista sekä toimintakulttuurin muutoksesta ja monitoimijaisen kokonaiskuntoutuksen toteuttamisesta.
Tulos: On kootusti tieto tarjolla olevista palveluista ja palveluntuottajien erityisosaamisesta ja palveluntuottajat ovat omaksuneet uuden toimintakulttuurin ja kokonaiskuntoutusmallin.
VERSOTE-pilotit:
Toiminta: Pilotoidaan monitoimijainen palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnittelu sekä yhden yhteisen
asiakassuunnitelman teko, jossa asiakaskohtaisesti kootaan kaikki kyseisen asiakkaan asioissa toimivat
henkilöt ja annetaan heille tietoa toimintakulttuurin muutoksesta ja tukea monitoimijaiseen palvelutarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelman laatimiseen.
Tulos: Monitoimijainen palvelutarpeen arviointi ja yksi yhteinen asiakassuunnitelma käytössä.
Pirita Hämäläinen, VERSO Kuntoutus Oy
p. 045 892 4321
pirita@versokuntoutus.fi

Mari Haapala VERSO Kuntoutus Oy
p. 040 523 5003
mari.haapala@versokuntoutus.fi

LAPE Etelä-Pohjanmaa toivottaa kaikille rauhallista joulua ja
onnellista uutta vuotta 2018!
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Tulevat tapahtumat
15.1.2018
9.2.2018
17.5.2018
4.10.2018

Sosiaalihuollon porrasteisuus, OT-keskus ja systeeminen lastensuojelu -yhteiskehittämispäivä
Etelä-Pohjanmaan LAPE-seminaari: Toimintakulttuurin ”tomutus” – Kohti uudistuvia lasten ja
perheiden palveluja kunnissa ja maakunnassa
Etelä-Pohjanmaan LAPE-seminaari (teema tarkentuu)
Etelä-Pohjanmaan LAPE-seminaari (teema tarkentuu)

Valtakunnalliset tapahtumat:
18.1.2018
LAPE Perhekeskustyöpaja
5.–6.2.2018 Valtakunnalliset LAPE-päivät
6.2.2018
LAPE Perhekeskustyöpaja
8.3.2018
LAPE Perhekeskustyöpaja
12.3.2018
LAPE-muutosohjelman III konferenssi – Osaamisen uudistaminen
23.–24.4.2018 Valtakunnalliset LAPE-päivät
24.4.2018
LAPE Perhekeskustyöpaja
30.–31.8.2018 Valtakunnalliset LAPE-päivät
lokakuu 2018 Valtakunnalliset LAPE-päivät, tarkka päivämäärä varmistuu lähempänä
2.11.2018
Lapsinäkökulmaisen tutkimuksen lähestymistapoja ja metodologiaa -seminaari
26.–27.11.2018 LAPE-muutosohjelman IV konferenssi – Miten tästä eteenpäin?

Ollaan yhteydessä!
http://uusiep.fi/tutustu/hankkeet/#etela-pohjanmaan-lape-hanke
#lapemuutos
Tiedekatu 2, 60320 Seinäjoki (Frami D, 3. krs, tila D330)
Eija Ala-Toppari-Peltola, lape-muutosagentti
Satu Mäki-Fossi, hankekoordinaattori
Auli Romppainen, toimintakulttuurin muutos
Heli Mäki, perhekeskustoimintamalli
Emmi Tietäväinen, perhekeskustoimintamalli
Noora Aarnio, erityis- ja vaativan tason palvelut

p. 044 4255 415, eija.ala-toppari-peltola@seinajoki.fi
p. 044 4255 606, satu.maki-fossi@seinajoki.fi
p. 044 4255 979, auli.romppainen@seinajoki.fi
p. 044 4255 722, heli.maki@seinajoki.fi
p. 044 425 5920, emmi.tietavainen@seinajoki.fi
p. 044 4255 704, noora.aarnio@seinajoki.fi

Tilaa uutiskirje >>

Peruuta uutiskirje >>

