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

13.12.2018 klo 9 - 11
Kallion virastotalo, 3. kerros, neuvotteluhuone 6

Läsnä:

Itäinen Uusimaa Jaana Iivonen, puheenjohtaja
Hankevalmistelija Piia Niemi-Mustonen, sihteeri
Muutosagentti PKS Tiina Turkia
Muutosagentti muu Uusimaa Maikki Arola
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, Karin Heerman
Raasepori, Theresa Vihlman
HUS, Jonas Bondestam
HUS, Hannu Heiskala
HUS, Leena Repokari
HUS, Klaus Ranta

1. Työpajan avaus, työjärjestys, edellisen tapaamisen muistio
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi asialistan ja sen muutokset läpi.
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.
Puheenjohtaja kertoi muutoksista Lanupe-valmisteluryhmän jäsenissä. Länsi-Uudenmaan edustaja Lanupe-ryhmässä on vaihtunut ja vakituinen jäsen on jatkossa Karin Heerman Siuntiosta. Sote-liikelaitoksen
edustaja Piia Niemi-Mustonen lopettaa valmisteluryhmän sihteerin tehtävässä, koska hän siirtyy muihin
tehtäviin.
2. Sairaalan sosiaalityö lasten ja nuorten palveluissa; Leena Männistö ja Kaija Kurkela
Leena Männistö ja Kaija Kurkela johtavat sosiaalityöntekijät HUS:n lasten, nuorten ja perheiden terveyssosiaalityöstä esittelivät toimintaansa sekä kertoivat tehdystä palvelukuvauksesta. Lasten, nuorten ja perheiden terveyssosiaalityön lisäksi on erikoissairaanhoidossa erikseen aikuisille suunnattua sosiaalityötä. Terveyssosiaalityön rooli on tärkeä, sillä se tavoittaa sairastuneet lapset ja nuoret, jotka ovat erityisessä riskissä ja joita ei kunnallisessa työssä välttämättä tavoiteta. Sosiaalityöntekijä tuo tärkeän sosiaalityön näkökulman moniammatilliseen erikoissairaanhoidon tiimiin ja on keskeistä, että työntekijä kuuluu erikoissairaanhoidon organisaatioon. Työn luonteen vuoksi työntekijällä täytyy olla sosiaalityöntekijän pätevyys. Terveyssosiaalityön asiakkaana on HUS:n erikoissairaanhoidon työn vuoksi maakunnan alueen asiakkaiden
lisäksi erva-alueen ja koko valtakunnan alueen asiakkaita sekä myös ulkomaalaisia asiakkaita. Tämän
vuoksi terveyssosiaalityön työntekijöiden on haastavaa hallita kuntakentän moninainen palveluvalikko. Tärkeää olisikin luoda kuntien palveluihin yhteistyörakenne yhteensovittamaan eri tahojen työtä. Terveyssosiaalityön työntekijöillä on osaamista ja valmiuksia arvioida sairastuneiden lasten tuen tarvetta. Myös päivystyksellinen sosiaalityö on koettu tärkeäksi ja se olisi hyvä saada ulottumaan viikonloppujen lisäksi myös
arkipäiville. Keskustelussa tunnistettiin terveyssosiaalityössä olevan tarvetta somatiikan puolella vahvempaan psykososiaaliseen tukeen. Jatkostyöskentelyssä on tärkeä kehittää siltaa kuntien palveluihin. Kes-
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kusteltiin, että jatkossa voisi myös terveyssosiaalityön työntekijä olla asiakkaan omatyöntekijä, jos asiakasperheellä ei ole muita yhteistyötahoja. On hyvä miettiä myös sitä, olisiko mahdollista tehdä terveyssosiaalityössä sosiaalityön suunnitelma, mikä menisi päätettäväksi kuntaan. On myös hyvä selvittää Apotin mahdollisuudet yhteistyön kehittämisessä. Kehittämistyötä jatketaan Lanupe-ydinryhmässä ja tehdään yhteistyötä myös kuntoutuksen ryhmän kanssa.
3. Puheenjohtajapalaverin terveiset
Puheenjohtaja esitteli sote-liikelaitoksen esityksen valmisteluryhmien jatkosta. Nykyinen toimintakausi valmisteluryhmillä on 31.12.2018 saakka. Asia on 13.12.2018 päätettävänä sote-virkamieskoordinaatioryhmässä. Valmisteluryhmiksi esitetään kahdenlaisia ryhmiä. Lanupe-ryhmää koskeva malli esitelty seuraavassa kohdassa.
4.

Työryhmärakenne vuodelle 2019
Lasten, nuorten ja perheiden osalta esitetään, että siihen perustetaan ydinryhmä, mikä koostuu sote-liikelaitoksen käynnistysvaiheeksi päätetyn alueorganisaatiomallin rakenteen mukaisista edustajista eli 1 jäsen
jokaiselta kuudelta alueelta sekä HUS:n edustaja ja maakuntavalmistelun edustajat. Jäsenille nimetään
varajäsenet. Puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana Lanupe-ydinryhmässä jatkaa nykyinen puheenjohtajisto. Tammikuun kokoukseen mennessä Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi –alueelta, Vantaa-Kerava –alueelta sekä HUS:sta tulee olla neuvoteltuna edustaja ja varajäsen. Ryhmän jäsenet edustavat kokouksessa
koko omaa aluetta sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Alueille on hyvä miettiä rakenne, missä ryhmään
tulevia tehtäväksiantoja voidaan käsitellä. Tehtäväksiantojen osalta huomioidaan käsittelyyn kuluva aika.
Ydinryhmän lisäksi perustetaan ns. laajennettu ydinryhmä, mitä täydennetään Lanupe-ydinryhmän jäsenten lisäksi tarvittavilla asiantuntijoilla. Tämä ryhmä kokoontuu ydinryhmää harvemmin.
Lapset, nuoret ja perheet kokonaisuuteen perustetaan myös maakunnallinen Lape-ryhmä ohjaamaan muutosagenttien työtä. Ryhmän kokoonpanona on Lanupe-ydinryhmä, muutosagentit, järjestöjen ja seurakuntien edustajat sekä kokemusasiantuntijat.
Lanupe-ydinryhmän alaisuuteen perustetaan alatyöryhmäksi perhekeskusryhmä, SiSoTe-yhdyspintatyöryhmä sekä erityisen ja vaativan tason työryhmä. Muita työryhmiä Lanupe-ydinryhmä perustaa tarpeen mukaan. Näiden toiminnasta sovitaan vuoden alussa tarkemmin.
Todettiin, että on muodostunut myös yhteistyörakenteita, jotka jatkavat toimintaa omasta halusta yhteistyön
ja toiminnan kehittämiseksi. Nämä ryhmät eivät ole maakuntavalmistelun ja Lanunpe-ydinryhmän alaisia,
mutta niitä voidaan tarvittaessa kysyä avuksi tehtäväksiantojen toteutukseen. Nämä ryhmät on kerätty yhteiseen dokumenttiin, mitä on tarkoitus täydentää muutosagentin toimesta vuoden 2019 alussa.
Keskustelussa nostettiin esille huoli terveydenhuollon edustuksen vähäisyydestä ryhmässä ja toivottiin, että
ryhmää täydennetään erityisesti perusterveydenhuollon osaamisella. Lisäksi keskustelua herätti valmisteluryhmän rakentuminen maakuntaan suunnitellun alueorganisaatiomallin mukaisesti tilanteessa, missä maakunta uudistuksen jatkon tilanne on epävarma.

5. Kokousaikataulu 2019
Sovittiin, että seuraava kokous pidetään 24.1.2019 klo 9.00-11.00 nykyisellä kokoonpanolla. Vuoden 2019
muut kokousaikataulut sovitaan myöhemmin ja ryhmän kokoonpano muodostuu sote-virkamieskoordinaatioryhmän päätöksen mukaisesti.
6. Muut asia
-

-

Lastensuojelun systeeminen toimintamalli: Kyseessä on laaja yhteishanke, minkä organisoitumiseen
palataan tammikuun kokouksessa. Hankkeeseen tulee perustaa ohjaus- ja projektiryhmä.
Muutosagentin valinta, muu Uusimaa/Tiina Salminen:
Tiina Salminen kertoi, että muun Uudenmaan muutosagentiksi on valittu Tia Ristimäki Vantaalta. Hakijoita on ollut 17. Haastattelijoina on toimineet Jaana Vilpas, Merja Kuusimurto ja Tiina Salminen. Muutosagentti tulee työskentelemään sote-liikelaitosvalmistelussa ja hän tulee toimimaan myös Lanuperyhmän sihteerinä.
Toisen muutosagentin (PKS) rekrytointiprosessi on vielä kesken. Tämä muutosagentti tulee sijoittumaan hankkeessa sote-järjestäjän kokonaisuuteen.
Yhteyshenkilöpyynnöt: puheenjohtaja totesi, että kuntien välisen yhteistyön vetovastuu on edelleen
kunnissa ja maakunnan sote-valmistelu tai Lanupe-ryhmä ei voi ottaa niistä vastuuta.
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7. Kokouksen ydinviesti
Uutta yhteistyötä kohti. Muutoksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että kaikkien toimijoiden ääni saadaan kuuluviin.
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

