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Sote-valmisteluryhmä: Lapset, nuoret ja perheet
Aika:
Paikka:

29.11.2018 klo 9.00-11.00
Kallion virastotalo, 3. kerros, neuvotteluhuone 2

Läsnä:

Itäinen Uusimaa Jaana Iivonen, puheenjohtaja
Hankevalmistelija Piia Niemi-Mustonen, sihteeri
Muutosagentti PKS Tiina Turkia
Hankejohtaja Jaana Vilpas
Espoo, Mari Ahlström, Raija Vanhatalo
Helsinki, Saila Nummikoski
Vantaa, Anna Cantell-Forsbom
Kauniainen, Jenni Björklund
Kerava, Erja Rainio
Kirkkonummi, Sirkku Pekkarinen-Keto
Keski Uusimaa, Tiina Salminen, varapuheenjohtaja
Läntinen Uusimaa, Eija Tommila
Raasepori, Theresa Vihlman
HUS, Jonas Bondestam
HUS, Hannu Heiskala
HUS, Leena Repokari
HUS, Klaus Ranta
Muutosagentti muu Uusimaa Maikki Arola

1. Työpajan avaus, työjärjestys, edellisen tapaamisen muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. Puheenjohtaja kertoi, että läntisen Uudenmaan edustaja Harald
Holmström on lopettanut valmisteluryhmän jäsenenä siirryttyään muihin tehtäviin. Hänen tilallaan on nyt
Eija Tommila.
2. Pääkaupunkiseudun LAPE –hankkeen keskeiset tulokset; hankepäällikkö Mette Kontio
Mette Kontio esitteli pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen tuloksia. Kehittämiskokonaisuuksina ovat olleet
perhekeskustoimintamalli, varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena sekä
erityis- ja vaativimman tason palvelujen uudistaminen.
Perhekeskustoimintamallin keskeiset tulokset: ehdotus Uudenmaan perhekeskusmallista, eron ensiapupiste ja 100asiaaerosta -mallit, avoin kohtaamispaikkatyö, yhteistyö yli kuntarajojen, palvelukuvaukset,
näyttöön perustuvien työmenetelmien levittäminen, sähköinen perhekeskus: selvitys sekä monikulttuurisuus-kokeilut.
Opiskeluhuollon keskeiset tulokset: opiskeluhuollon vuosikello, 7. -luokkalaisten ja toisen asteen 1. vuoden opiskelijoiden hyvinvointikeskustelut, vanhempaintiimitoiminta, opiskeluhuollollinen polku (esiopetukseen, perusopetukseen, lukioon ja ammatilliseen koulutukseen), opiskeluhuollon konsultaatiokäytänteet,
poissaolojen seuranta ja niihin puuttuminen, arviointityökalu kuraattorin ja psykologin asiakastyöhön, opiskeluhuollon yhteistyöprosessit, monitoimijainen ja -kielinen alueellinen vanhempaintilaisuus, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja huoltajien Tervetuloa! –tapaamiset, opiskeluhuollon sähköinen asiakaspalaute
(yhteisöllinen ja yksilökohtainen), koulu- ja luokkayhteisöjen hyvinvointikyselyjen toteuttaminen sähköisesti,
sähköiset yhteydenottotavat opiskeluhuollon toimijoihin sekä opiskeluhuollon näkyvyyden lisääminen sähköisiä menetelmiä hyödyntäen.
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Erityis- ja vaativimman tason palvelujen uudistamisen keskeiset tulokset: Visio integratiivisesti toteutetuista lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista, Hyks VARHAIN-toimintatavan kuvaus, ehdotus yhdenmukaisesti käytettävistä nuorten mielenterveyden arviointimenetelmistä, nuorten, nuorten geneerisen mielenterveysinstrumentin GMI:n kehittäminen, IPC-lyhytintervention levittämisen ja implementoinnin käynnistys,
lasten mielenterveyden palvelupolun yleiskuvaus, koulupudokkuuden ennaltaehkäisy, oppimisen ja kehityksen pulmat - palveluketjujen kuvaus ja monitoimijaisen konsultaation mallinnus ja kokeilu, perhesosiaalityön, perhesosiaalityön päivystyskokeilu, vakavasti sairastuneen lapsen, nuoren ja hänen perheensä psykososiaalisen tuen palvelukuvaus ja kokeilun suunnittelu sekä terveydenhuollon operatiiviset johtajat –rakenne. Asiakasystävälliset monitoimijaisen yhteisen työn pelisäännöt, lastensuojelun systeemisen toimintamallin pilotointi, lastenkotien ja lasten- ja nuorisopsykiatrian yhteinen työ, sijaishuollon valvonnan järjestäminen (Uudenmaan maakunnassa), lastensuojelun sijaishuollon järjestäminen (Uudenmaan maakunnassa) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen Etelä-Suomen OT-keskuksen suunnitelma valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.
Tietoa hankkeesta ja sen tuloksista http://www.socca.fi/kehittaminen/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke.
3. OT-keskusvalmistelu; Laura Yliruka ja Klaus Ranta
Laura Yliruka ja Klaus Ranta esittelivät OT-keskusvalmistelua. Valtakunnallinen linjauksia sisältävä OTraportti on valmistumassa 12/2018. Etelä-Suomen OT-keskuksen perustamissuunnitelma tulee liitteeksi
tähän kansalliseen raporttiin. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon on kehitetty yhteinen OT-rakenne. Kyse ei ole
organisaatiosta, vaan toiminnallisesta rakenteesta. Sosiaalihuollon palveluihin kiinnittyvät tutkimusrakenteet ”päivitetään” ajan tasalle terveydenhuollon rakenteista oppien. Lapen erityistason piloteista on saatu
eväitä OT-toiminnan toteuttamiseen, jatkossa esimerkiksi vaativa eroauttaminen, traumatisoituneen lapsen
tukeminen koulussa, vaativa sijaishuolto. Tarkoitus on kerätä asiakkaan tapauksen ympärille tehotiimejä
hyödyntäen esimerkiksi asiantuntijapankkeja. Lisäksi kehitetään ns. OT-seula auttamaan työtä. Terveydenhuollossa on jo olemassa rakenteita OT-keskustoimintaan. Tärkeä on keskittyä näyttöön perustuvien menetelmien käyttöön.
4. Toisen edustajan nimeäminen valtakunnallisen perhekeskuskehittäjäryhmän yhdyshenkilöverkostoon
Nimettiin Eija Tommila toiseksi varsinaiseksi jäseneksi valtakunnalliseen perhekeskuskehittäjäryhmän yhdyshenkilöverkostoon. Varajäseneksi nimettiin Minna Kairesalo.
5. Sote-valmisteluryhmien itsearvioinnin tulokset ja ryhmien toiminnan jatko
Jaana Vilpas esitteli sote-valmisteluryhmien itsearvioinnin tulokset ja luonnoksen jatkosuunnitelmasta. Nykyiset valmisteluryhmät on nimetty 31.12.2018 saakka. Valmisteluryhmien toiminnan on koettu edistävän
yhteisen käsityksen muodostumista ja verkostojen kehittymistä. Kehittämiskohteena on tehtäväksiantojen
selkiytys sekä eri toimijoiden välisen vuoropuhelun lisääminen. Valmisteluryhmien jatkosta ehdotuksena
on, että valmisteluryhmistä perustetaan ns. ydinryhmiä, missä on edustaja jokaiselta kuudelta alueelta,
HUS:sta sekä maakuntavalmistelusta. Lähtökohtaisesti ryhmän puheenjohtaja säilyy ennallaan ja ryhmään
valitaan varapuheenjohtaja. Varsinaisten jäsenten lisäksi nimetään varajäsenet. Ydinryhmälle voidaan perustaa tarpeen mukaan alaryhmiä/rukkasryhmiä. Asia on käsittelyssä 13.12.2018 strategisessa johtoryhmässä.
6. Muutosagentin ajankohtaiset (Tiina Turkia)
Tiina Turkia esitteli uuden version ehdotuksesta Lape-ryhmien jatkolle. Mallissa on sekä maakuntavalmistelun Lanupe-valmisteluryhmä sekä Lape-hankkeeseen ja muutosagenttitoimintaan liittyvät ryhmät. Vuonna
2019 muutosagenttien ohjaukseen tarvitaan maakuntatasoista ohjausryhmää. Todettiin, että sen olisi hyvä
olla kytköksissä Lanupe-ryhmän toimintaan. Näin ollen ryhmä voisi olla Lanupen ydinryhmä laajennettuna.
Sovittiin, että perustetaan rukkanen työstämään asiaa eteenpäin. Rukkaseen nimettiin Jaana Vilpas, Jaana
Iivonen, Saila Nummikoski, Mari Ahlström ja Anna Cantell-Forsbom. Asia tuodaan uudelleen käsittelyyn
joulukuun kokoukseen. Lape-hankkeen päättyessä hankkeen ohjeukseen liittyneitä ryhmiä loppuu, mutta
osa Lape-ryhmistä on sopinut jatkavansa toimintaa hankkeen päätyttyäkin. Joitakin ryhmiä tarvitaan edelleen yhteisen näkemyksen muodostamiseksi.
7. Muut asiat


Lastensuojelun systeeminen toimintamalli
o Riitta Vartio ja Anne Kangasluoto esittelivät lastensuojelun systeemisen toimintamallin tilannetta. THL edellyttää levittämis- ja juurruttamissuunnitelmaa ja Uudellemaalle tarvitaan
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jatkossa ohjaus- ja projektiryhmä asialle. Vantaalta siirtyy 1 työntekijä Soccaan määräajaksi kehittämään toimintamallia. Asiaan palataan tarkemmin myöhemmin. Nyt THL:lle
annetaan vastaus olemassa olevien tietojen pohjalta.


Päätös kuntien sivistystoimen johdon ja Lanupe-vamisteluryhmän yhteistyöpajasta
o Hyväksyttiin 31.1.2019 olevan työpajan ohjelma

8. Kokouksen ydinviesti
Lape-hankkeessa syntyneiden vaikuttavien ja hyvien käytäntöjen juurruttamista ja siltaamista tarvitaan ja
siihen tarvitaan toimivat rakenteet, jotta päästään tahtotilasta tekoihin.
Syksyn 2018 kokoontumisaikataulu: KÄSITELTÄVÄT ASIAT TÄYDENTYVÄT MAAKUNNAN OHJAUKSEN
MUKAAN!

Kuukausi
Syyskuu

Ajankohta

27.9. klo 9-11

Paikka
HKI

27.9. klo 12-15
Lokakuu

25.10. klo 9-11

Hki

25.10. klo 12-15
Marraskuu

29.11. klo 9-11

Hki

29.11. klo 12-15
Joulukuu

13.12. klo 9-12

HKI

Osoite

Kallion virastotalo,
nh 6
Kallion virastotalo,
nh. 1.
Kallion virastotalo,
nh. 1.
Kallion virastotalo,
nh. 3.
Kallion virastotalo,
nh. 2.
Kallion virastotalo,
nh. 2
Kallion virastotalo,
nh. 6

Asiat (vahvistetaan esityslistaan)

Lanupe kokous: yhteistyö aikuissosiaalityön nuorten alatyöryhmän kanssa

Palvelukuvausten esittely
Lanupe kokous
Palvelukuvausten esittely
Lanupe kokous
Palvelukuvausten esittely
Lanupe kokous; sairaalan sosiaalityö lasten ja nuorten palveluissa

