ETELÄ-POHJANMAAN LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE 2017–2018
20 NOSTOA HANKKEEN TULOKSISTA

Pää- ja osahankkeiden kokonaisbudjetti
1 153 199 €

Toimintakulttuurin
muutos

Perhekeskustoimintamalli

Erityis- ja vaativan
tason palvelut

Päähanke:
Etelä-Pohjanmaan lasten ja perheiden palveluiden kehittämishanke 739 200€
Osahanke:
SeAMK yhteistyössä
SONet BOTNIA
53 870 €

Osahanke:
MLL Pohjanmaan piiri
84 600 €

Osahanke:
Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo
47 949 €

Osahanke:
Autismisäätiö
141 240 €

Osahanke:
Verso Kuntoutus Oy
86 340 €

Kuva 1. Kehittämishankkeen pää- ja osahankkeet, kehittämiskokonaisuudet sekä rahoitus

Hankkeen kaikkia kolmea kehittämiskokonaisuutta koskevat tulokset:
1. Käynnistettiin kansallisen LAPE-muutosohjelman toimeenpano Etelä-Pohjanmaalla. Varmistettiin
muutosohjelman sisältöjen ja osaamisen juurtumista osaksi nykyisten organisaatioiden sekä rakentuvan maakunnallisen organisaation toimintaa.
2. Yhteistyö ja yhteinen vuoropuhelu lapsi- ja perhepalveluissa lisääntyi eri ammattiryhmien välillä ja
sille luotiin alueellinen ja maakunnallinen, pysyvä rakenne. Useat maakunnalliset työryhmät ja verkostot jatkavat yhdenmukaistamiseen ja kansalliseen ohjaukseen suuntaavaa työtä myös hankekauden jälkeen ilman hankkeen koordinaatiota.
3. Laadittiin maakunnallisen sote-valmistelun tueksi esitykset osasta maakunnallisten lapsi- ja perhepalveluiden rakenteista ja/tai sisällöistä (ankkuritoiminnan laajentaminen, perheoikeudelliset palvelut, perhehoito, perhetyö, jalkautuvat palvelut).
4. Asiakasosallisuuden edistäminen on toteutunut kaikessa kehittämistyössä vahvasti:
• Osana lapsivaikutusten arviointia lapsia on kuultu ja osallistettu esim. uuden koulun suunnittelussa ja kouluverkkoselvityksissä. Käynnistyi Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen lapsiparlamentti.
• Perhekeskustoimintamallissa perheet on otettu mukaan kehittämiseen perhekeskusalueilla
mm. asiakasraatien kautta.
• Erityispalveluiden kehittämisessä asiakkaat ovat olleet mukana esim. lastensuojelulaitostoiminnan sekä perhehoidon kehittämistyössä.
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Kehittämisosiokohtaiset tulokset (kaikkia kehittämisosioita koskevien nostojen lisäksi):
Lapsen oikeuksia ja tietoperustaa vahvistava toimintakulttuurin muutos
5. Edistettiin lapsiystävällistä hallinto- ja toimintakulttuuria tapaamalla kuntien luottamushenkilöitä ja
keskeisiä viranhaltijoita, tuloksena sisältöjen huomioiminen muutamien kuntien strategioissa.
6. Edistettiin lapsivaikutusten arviointia koulutuskiertueella sekä LAVA-piloteilla. Laadittiin käyttöönotettavaksi LAVA-huoneentaulu tsekkauslistoineen sekä Prezi LAVA-ohjeistus.
7. Laadittiin oppaat lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistavan johtamisen, kehittämisen ja
asiakastyön tueksi sekä osallisuudesta konkreettisine vinkkeineen (SeAMK ja SONet BOTNIA).
8. Kehitettiin työn ja elämän sekä perheystävällinen työpaikan yhteensovittamista sekä EPSHP:lä että
maakuntaan siirtyvissä organisaatioissa. Tuettiin perheystävällisten työpaikkakäytänteiden siirtymistä osaksi rakentuvaa maakunnan henkilöstöpolitiikkaa.
Perhekeskustoimintamallin käyttöönotto ja kehittäminen
9. Käynnistettiin perhekeskustoimintamallin alueellinen kehittäminen / edistettiin perhekeskustoiminnan kehittymistä jokaisella maakunnan kahdeksalla alueella. Käynnistettiin maakunnallinen perhekeskustoimintamallin kehittäminen.
10. Luotiin kansallisen ohjauksen sisältävä perhekeskuskortti kehittämisen työkaluksi perhekeskustoimintamallin suunnitteluun, mallintamiseen, kehittämiseen ja arvioimiseen.
11. Kouluttauduttiin laajasti Kasvun tuen vaikuttavaksi tutkittuihin menetelmiin: Ihmeelliset vuodet vanhemmuusryhmämenetelmä ja -ryhmänhallintamenetelmä sekä Lapset puheeksi -menetelmä.
Käynnistettiin menetelmien käyttöönotto ja juurruttaminen. Lisättiin menetelmäosaamisella yhteistä ymmärrystä sekä ammattilaisten työkaluja perheen ja vanhemmuuden varhaiseksi tukemiseksi.
12. Otettiin käyttöön monialainen Eron edessä -luentoiltojen konsepti vastaamaan vanhempien ja
ammattilaisten tiedon sekä tuen tarpeeseen erotilanteissa. Luotiin yhteistyörakenne, jossa järjestöt
ja seurakunta ovat merkittävässä roolissa julkisten palveluiden rinnalla erokehittämisessä.
13. Toteutettiin laajasti romanikulttuurin kulttuurikasvatustyötä ja tuettiin maakunnallisen romanityöryhmän käynnistämistä.
14. Luotiin digivapaaehtoistoiminnan malli vanhemmuuden tueksi (MLL Pohjanmaan piiri).
Erityis- ja vaativan tason palvelut
15. Työparityö ja yhteisten suunnitelmien tekeminen yhdessä eri toimijoiden kesken on lisääntynyt. Yhteistä työtä tukemaan on laadittu mallinnuksia, käsikirjoja ja esitteitä.
16. Suhdeperustaisuus ja terapeuttinen orientaatio on vahvistunut lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa. Kaikki maakunnan lastensuojelutiimit ovat siirtyneet tai siirtymässä systeemisen lastensuojelun
mallin mukaiseen työskentelyyn ja eteneminen on organisoitu.
17. Tietoisuus neuropsykiatristen lasten, nuorten ja perheiden tarpeista on lisääntynyt (Autismisäätiö,
Eskoo ja VERSO Kuntoutus Oy).
18. Toteutettiin lastensuojelun ja lasten- ja nuorisopsykiatrian monitoimijainen perhekuntoutus mukaillen perhetyön mallinnusraporttia (THL) ja levitettiin työtapaa maakuntaan.
19. Uuden Seinäjoelle perustettavan lastensuojelulaitoksen toimintaa on kehitetty lastensuojelun terapeuttisen laitoskasvatuksen periaatteiden mukaisesti. Kehittämisessä on eri hallinnonalat integroiden huomioitu terapeuttinen näkökulma sekä nuorten ja perheiden näkemykset.
20. Maakunnallisen perhehoidon rakenteen työstäminen ja toteutuksen käynnistäminen jo ennen sote- ja maakuntauudistuksen voimaantuloa.
Hankkeen loppuraportti julkaistaan 31.12.2018: http://uusiep.fi/tutustu/hankkeet



Hankkeen tulokset kokonaisuudessaan ja suositukset jatkotoimenpiteiksi kunnille ja maakunnalle
Kehittämisosioita käsittelevät kattavammat liitteet jatkon työskentelyn tueksi

Lisätiedot: Satu Mäki-Fossi ja Eija Ala-Toppari-Peltola, etunimi.sukunimi@seinajoki.fi
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